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ve bu durum onun yazm hayatrm derinden etkiledi. Kii~iik bir ~ocukken gemilerde tay
fahk yapmak i~in evden ka~tr ama yakalamp ailesine teslim edildi. 
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mini biiaktrgrm duydugunda aralannda biiyiik bir tartr~ma pkt! ve harcamalan i~in gi:in
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Paris'in kiitiiphanelerinde jeoloji, miihendislik ve astronomi okunarak ge~irilen uzun 
saatlerden sonra, jules Verne ilk kitabr Baton/a Be~ Hqfta'yr yayrmladr. Bu romam, Diin

ya'nm Merkezine Seyahat, Diinya'dan Ay'a ve Denizler Altmda 20 000 Fersah gibi ro
manlar izledi. 

Romanlanmn biiyiik begeni toplamasr jules Verne'i zengin bir adam yaptr. 1876'da 
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GUN-CLUB1 

Birle~ik Devletler'in Kuzey-Guney Sava~r srrasmda, Maryland Eyaleti'nin orta 

yerinde, Baltimore Kenti'nde, pek etkili bir kulup ortaya t;:rkmr~u. Armatorler, tuc

carlar ve makinecilerden olu~an bu halkta asker it;:gD.dusunun nasrl bir kuvvetle 

geli~iverdigini biliyoruz. West Point Harp Akademisi'ne ugramamrs srradan tu.c

carlar, dukkanlanm kapaup hemencecik yD.zba~r, albay, general olmu~lardr. Bun

Jar, t;:ok get;:meden, "sava~ sanau"nda ya~h krtadaki meslekta~lanyla boy olt;:u~ur, 

upkr onlar gibi mermi, para ve insan harcayarak zafer kazamr hale gelmi~lerdi. 

Fakat Amerikahlann Avrupahlan ~a~rlacak bic;imde geride brraknklan asrl 

nokta, balistik bilimi oldu. Silahlan daha mukemmel degildi ancak ah~rlmamr~ 

boyutlan sayesinde, o zamana dek bilinmeyen menzillere ula~ular. lngilizlerin, 

Fransrzlann ya da Prusyahlann yerden yaprlan geni~ at;:rh, du~ey ve dikey auslar

da ogrenecek bir ~eyi kalmamrsnr ama, onlann toplan, obusleri, havanlan, Ame

rikahlann o muhtesem toplan yanmda mantar tabancasr gibi kahr. 

Bu kimseyi sasmmasm, nasrl ltalyanlar muzisyen, Almanlar metafizikc;i dogar

sa, dunyanm ilk makinistleri olan Amerikahlar da dogustan muhendistir. Su hal

de, o gozupek muhendisliklerini balistik bilimine de ta~rmalanndan daha dogal ne 

olabilir? l~te, diki~ makinesinden c;ok daha az yararh, fakat onun kadar sa~trtrcr ve 

t;:ok daha fazla hayranhk t;:eken o dev gibi toplar boyle ortaya c;rkmr~tr. Amerikah 

mucit muhendisler Parrott, Dahlgren ya da Rodman'm yaramgr harikalan biliyo

ruz. Bunlan gorunce, Armstrong, Pallisser ya da Treuille de Beaulieu gibi Avrupa

hlara da deniza~m rakipleri onunde egilmekten ba~ka bir ~ey kalmamrsn. 

l)Tam kar~1hg1: Top Kulubu Q.V.) 



Jules Verne 

l~te, Kuzeylilerle Guneyliler arasmdaki o korkun<; <;atl~mada, top<;ular birinci 

srrada yer ahyordu. Birlik' gazeteleri, onlann icatlanm co~ku ile ovliyorlardr; ta

cir kafah ya da safdil merakh bir ki~i yoktu ki, gece gunduz akrlalmaz menzil he

saplanna kafa yormasm. 

Bir Amerikalmm aklma bir fikir geldi mi, o fikri payla~acak bir ba~ka Ameri

kah arar. 0<; ki~i oldular mr, bir ba~kanla iki sekrete-r se<;erler. Dorde <;rkmca da 

bir ar~ivci atarlar, buro i~lemeye ba~lar. Be~i bulduklannda, gene! kuru! toplann

ya <;agnhr; kulup kurulmu~ olur. l~te Baltimore da boyle olmu~tu. Yeni bir top 

icat eden ilk adam, topun metalini doken ilk adam ve namlusunu a<;an ilk adam

la ortak oldu. l~te Gun-Club'm <;ekirdegi budur. Kurulu~unun uzerinden bir ay 

ge<;tiginde fiili uye sayrsr bin sekiz yuz otuz u<;u bulmu~tu; aynca ba~ka ~ehirler

de bulunan otuz bin be~ yuz yetmi~ be~ uye de surekli irtibat halindeydi. 

Demege girmek isteyen herkeste, aymm yapmakslZln, aym ko~ul aramyordu: 

Bir top tasarlamr~ ya da hi<; degilse tasarlanmr~ bir topu daha mukemmelle~tirmek 

i<;in <;ah~malar yapmr~ olmasr gerekiyordu. Top yerine, ba~ka herhangi bir ate~li 

silah da kabul ediliyordu. Fakat, aslma bakrhrsa, oyle alnpatlar tabanca ya da do

ner <;ifte veya krh<;-tabanca mucidinin pek itiban yoktu. Her ko~ulda, top<;ular 

onlann onundeydi. 

Bir glin Gun-Club'm en bilgili konu~macrlanndan biri, top<;ulardan soz eder

ken "Gordukleri saygr", demi~ti, "toplannm kutlesi ve mermilerinin eri~tigi uzak

hgm karesiyle dogru orantrh!" 

Bu neredeyse, Newton'un evrensel yer<;ekimi yasasmm manevi duzleme akta

nlmasrydr. 

Gun-Club gibi bir ~ey kurulduguna gore, Amerikahlann yarancr kafasmm bu 

alanda neler uretebildigi zihinde rahat<;a canlandmlabilir. Sava~ aletleri dev bo

yutlara ula~mr~n, mermi ya da guile diye anlanlar, kabul edilen smrrlann otesine 

gidiyor, kimseye bir zaran olmayan ki~ileri ikiye bi<;iyordu. Butun bu bulu~lar, 

Avrupah top<;ulann o <;ekingen toplanm <;ok geride brrakryordu. A~agrdaki ra

kamlara bakrp bir yargrya vanlabilir. 

l) Kuzey-Giiney aynlmasma kar~1 olan ve ~ogunlukla Kuzey eyaletlerin olu~turdugu birlik. (~.n) 
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Diinya'dan Ay'a 

<;ok eskiden, boyle bir yan~mamn gorulmedigi donemlerde, otuz aluhk bir 

guile, uc; yliz kadem mesafeden otuz alu au sagnsmdan vurur, altmt~ sekiz eri bi

c;erdi. Bu, ate~li silahlar sananmn c;ocukluk donemiymi~ meger; o zamandan be

ri mermiler c;ok geli~ti. Yanm tonluk bir gillleyi yedi mil uzaga ftrlatan1 bir Rod

man topu y\iz elli atla ill,; yliz eri kolayca devirmi~. HattA, Gun-Club'da bunun 

g6steri~li bir denemesinin yaptlmast bile s6z konusu oldu. Fakat, atlar deneye ra

Zl olduysa da, ne yaztk ki, insanlar mlZlkc;Iltk etti. 

Her ne olursa olsun, toplann etkisi pek oldurucuydu, ve her an~ta sav~c;Ilar 

orakla bic;ilen ekinler gibi dokuluyorlardt. Bu mermilerin yanmda, Coutras'da 

1587'de yirmi be~ eri safd~ buakan gillle, Zomdorfta 1758'de ktrk piyadeyi 61-

diiren gillle ya da Kesselsdorfta her salvosu yetm~ tane dii~mam yere seren 1742 

yaptml Avusturya topu ne anlam t~r? Iena'da ya da Austerlitz'te sa~m yazgtsmt 

degi~tiren o ~a~trt1c1 ate~ler neym~ meger? Amerika'mn Kuzey-Giiney Sa~'nda 

onlara baskm c;tkan niceleri goruldu! Gettysburg ~u~masmda, yivli topla aulan 

konik bir mermi, yetmi~ fie; Kuzeyli'ye isabet etmi~ti. Potomac Innagt. ge9lirken, 

bir Rodman gilllesi iki yliz on be~ Guneyli'nin dcmyalanm demtirip adamlan da

ha iyi oldugu besbelli bir yere gondermi~ti. Bu arada, Gun-Club'm saym uyesi ve 

sllrekli sekreteri J .-T. Maston'un icat ettigi korkunc havan topundan da soz etmek 

gerekir. Bu icadm hayli kanh sonuc;lan oldu, deneme an~mda uc y\iz otuz yedi ki

~iyi oldiirmu~tu; ne var ki, bu i$, gillle yanh~hkla erken patlad1gi ic;in olmu~tu. 

Hic;bir yorum gerektirmeyen bu ac;1k se~,;ik rakamlara ne ekleyebiliriz? Hic;bir 

~ey. Bunun ic;in de, istatistikc;i Pitcaim'in c;;1kard1gl ~u hesaba itiraz etmek mum

kiln degildir: Top mermileriyle olen ki~ilerin SayiSlnl Gun-Club uyelerinin SayiSl

na bohince gormu~ ki, uyelerin her biri, ortalama olarak, kendi hesabma, iki bin 

tic; y\iz yetmi~ be~ virgil! bilmem ne kadar adam oldiirmu~ oluyor. 

Bu rakama bakmca, bu uzmanhk kulubuniin en ba~ta gelen tasasmm, birer 

uygarhk arac1 diye gorulen savas silahlannm geli~tirilmesi ve insanlan insanc1l bir 

amac;la yok etmek oldugu ac;1kc;a gorulur. 

I) 1 mil, 1609 metre 31 santimetre eder. Su halde, s6z konusu uzakhk iic; fersaha yakm bir yol
dur. o.v.) 
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Jules Verne 

Bu kuhlp, dunyamn en ha}'lrh ogullanmn yani Oliim Melekleri'nin bir araya 

gelmesinden ba~ka bir ~y degildi. 

Sunu da eklemek gerekir ki, her tiirlii ~etin i~te goziipek olduklan anl~tlan 

bu Amerikahlar, formiillerle yetinmeyip canlanm da vermi:;;lerdir. Kuliip uyeleri 

arasmda tegmen ya da general, her ya~tan asker, bu meslege yeni adm1 atandan 

sakahm top kundagmm ba~mda agartmt~ ki~ilere her riitbeden subay vardt. <::o

gu er meydamnda can vermi~ti; adlan Gun-Club'm onur kuti.igunde ka}'lthydt. 

Sava~tan donenlerin ~ogundaysa, o taru~tlmaz yiirekliligin izleri goruluyordu. 

Koltuk degnekleri, tahta bacaklar, takma kollar, ~engel eller, kau~uk ~eneler, pia

tin burunlar, koleksiyonda yok yoktu. Yukanda sozii edilen Pitcaim'in yapugt 

baska bir hesaba gore, Gun-Club'da dart uyeye bir tam kol dii~miiyordu, aluuye

ye du~en bacak sa}'lst da ikiydi. 

Ama o gozupek topc;:ular i:;;e pek bu yandan bakmtyor, :;;ayet bir c;:an~ma rapo

runda kurban sa}'lSt aulan menni saytsmm on kaum bulmu:;;sa, hakh olarak bun

dan gurur duyuyorlardt. 

Giiniin birinde, kasvetli, i~ kararuct bir giinde, sag kalanlar ban~1 imzaladt; ate:;; 

sesleri yava~ yav~ kesildi, havan toplan sustu; uzun bir sure ic;:in agzt baglanan 

sahra toplan, siper toplan, hepsi ba~lanm one egip silah depolannm yolunu tuttu. 

Gulleler parklarda }'lgtldt. Kanh amlar silindi, bol bol sulanan tarlalarda pamuk bi

ter oldu. Yas giysileri sonunda }'lpramp eskidi; actlar da onlarla birlikte. Gun-Club 

derin bir sessizlige gomiilmu~tu. 

C:ah~maktan ba~ka bir y~am tam bilmeyen baztllyeler hala balistik hesaplar

la ugra~tyor, dev bombalann, hi~bir ~eyle kar~tla~unlamayacak havan toplanmn 

du~unu kuruyorlardt. lyi de, uygulamaya dokulemeyince, boyle kuramsal ~ah~

malar ne i~e yarar? Bu nedenle, toplanu salonlan tsstzl~tyor, odactlar sandalyele

rinde uyukluyor, los ko~elerden horultular geliyordu. Gazeteler masalann llzerin

de bekliyor, bekliyordu. Gun-Club'm eskiden o kadar gurultucll olan uyeleri, bu 

felaket ban~la, aruk suskunluga itilmi~ olarak top~ulann du~lerini sllsluyordul 

"C:ok can stktct", dedi bir a~am Tom Hunter, tahta bacaklan sigara salonu

nun ~ominesinde kavrulurken, "Yaptlacak tek bir ~ey yok, umutla bekledigimiz 
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Diinya'dan Ay'a 

hi~bir ~y yok! Ne sikiCI ya~m bu! Nerde o her sabah ne~eli gumblinlistiyle in

sam uyand1ran toplar?" 

"0 donem kapand1," diye yamtlad1 ~evik yap1h Bilsby. Bu arada, olmayan kol

lanyla gerinmeye ~h~1yordu. "Ne keyifliydi! Kendi havamm icat edersin, doklim 

biter bitmez ko~up d~man kar~Ismda denersin, soma Sherman'm kutlarnasm1 

dinler ya da Mac-Clellan ile el siki~Ir, ordugaha donersin! Ah, anaCI&J.m ah, Ame

rika'da top~ulugun gelecegi diye bir ~y kalmad1!" 

"Evet, Bilsby", diye hayk1rd1 Albay Blornsberry, "ne ac1! lnsan glinlin birinde 

rahaum b~rak1yor, silah kullanmaYI ogreniyor, Baltimore'dan kalk1p sava~ alanla

nna ko~uyor, kahramanhk ediyor; arkasmdan, iki, li~ Yil soma, bunca yorgunlu

gun meyvesi olarak elinde hi~bir ~y kalm1yor. ACI bir aylakhk i~inde, elleri ce

binde kalakahyor." 

Guzel konu~mu~tu yigit albay ama, aylakhgi konusunda verdigi omegi somut 

olarak gosteremezdi, gostermesini engelleyen ~y de cebi olmamas1 degildi. 

"Gelecekte hi~bir sava~ umudu da sezilmiyor!" dedi linlli ].-T. Maston dam

dazlak kafasm1 demir ~engeliyle ka~Irken. "Ufukta tek bir bulut yok, halbuki top

~uluk biliminde yapacak daha ne kadar ~ok ~y var! Yalmz ben bile, daha bu sa

bah, plamyla, kesitiyle, yuksekligiyle, bir havan topunun ana taslagmi bitirdim! 

Sava~ yasalanm degi~tirecek bir ~ey!" 

"Gen;ekten mi?'' diye yamtlad1 Tom Hunter. Birden sayg1deger ].-T. Mas

ton'un son denemesini ammsam~u. 

"Gerc;ekten," dedi Maston. "Ama, olumlu bir sonuc; ahncaya kadar ylirlitiil

mli~ bunca ~h~ma, yenilmi~ bunca zorluk ne i~e yarayacak? Bu bo~u bo~una c;a

h~mak degil de nedir? Yeni Diinya Halklan ban~ ic;inde ya~ayacagiz diye soz bir

ligi etmi~ler. Halbuki, bizim sav~sever Tribune• de bundan, nlifusun h1zh ani~I

nm felaketler doguracag1 sonucunu c;1kanyor." 

"Bununla birlikte Maston," diye surdtirdti konu~masm1 Albay Blomsberry, 

"Avrupa'da hala ulusalhk ilkelerini destelemek ic;in c;arpi~Iyorlar!" 

"Peki ne olmu~?" 

1) Federal eyaleder birliginin en ate~li kolelik kar~ltl gazetesi. O.V.) 
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jules Verne 

"Su olmu~ ki, belki orada bir ~eyler denenebilir, tabii bizimle ~ah~mak ister

lerse ... " 

"Boyle bir ~ey du~-cmur musunuz?" diye hayktrdt Bilsby. "Yabanetlar yaranna 

balistik yapmak ha!" 

"Hi~bir ~ey yapmamaktan iyidir." Bunu soyleyen albaydt. 

"Herhalde," dedi].-T. Maston, "oylesi daha iyi olurdu ama, o yolu hi~ du~un

memeli." 

"Neden du~unmeyecekmi~iz?" diye sordu albay. 

"Du~unmemeliyiz, ~unku ilerleme konusunda Eski Dunyadakilerin bizim Ame

rikah ah~kanhklanmtza zit dii$ecek birtaktm dil$ilnceleri vardtr. Astegmen olmadan 

general olunabilecegini o adamlar dii$ilnemezler. Yani, onlara gore, bir kimse topu 

kendisi dokmezse giilleyi iyi isabet ettiremez. Halbuki, son derecede basit olarak. .. " 

"Sa~ma!" diye yamtlad1 Tom Hunter. Bir yandan da oturdugu koltugun dir

seklerini bir 'bowie-knife' ile paralaytp duruyordu. "Madero ki i$ bu noktada," di

ye surdurdu konu~masm1, "bize kala kala tiltun ekmek ya da balina yag1 damn

mak kahyor." 

"Nastl," diye yamtladtj.-T. Maston koca sesiyle, "ya$amtmtzm bu son ytllann

da ate~li silahlan geli~tiremeyecek miyiz? Mermilerimizin menzilini denemek i~in 

yeni bir fmat ge~meyecek mi elimize? Atlantik otesinde bir buyuk devlete sava$ 

a~mam1za olanak verecek uluslararas1 bir sorun ~1kmayacak m1? Franstzlar hi~bir 

gemimizi batlrmayacaklar, lngilizler insan haklanm ~igneyerek u~ dort yurtt~l

miZI asmayacaklar m1 ?" 

"Haytr Maston," dedi Albay Blomsberry, "o mutlulugu tadamayacagtz! Haytr, 

o dediklerinizin hi~biri olmayacak. Olsa bile biz bundan yararlanamayacagtz! 

Amerika'mn hassasiyeti her giln kayboluyor; erkeklik elden gidiyor." 

"Evet, kendi kendimizi a~gthyoruz!" diye yamtlad1 Bilsby. 

"Ve bizi a$agthyorlar!" diye kar~1hk verdi Tom Hunter. 

"Butiln bunlar fazlastyla dogru," dedi j.-T. Maston. Sesine yeni bir canhhk gel

mi$ti. "Ortada sava$mak i~in bin tane neden var, buna kar~m sava$Ilmtyor!" 

"lnsanlar koldan bacaktan tasarruf ediyorlar. Kimin yaranna? 0 kollan, ba-
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Dunya 'dan .t\Y ·a 

caklan kullanmasmi bilmeyenlerin yaranna! Bakm, fazla uzaga gitmeye gerek 

yok. Kuzey Amerika, eskiden lngiltere'ye ait degil miydi?" 

"Elbette," dedi ofkeyle Tom Hunter. Bir yandan da koltuk degneginin ucuyla 

ate~i kan~tmyordu. 

"Peki neden, ~imdi de lngiltere Amerika'ya ait olmasm?" 

"Adalet yerini bulmu~ olur," diye yamtlad1 Albay Blomsberry. 

"Gidin de bunu Birle~ik Devletler Ba~kam'na onerin, baka}'lm. GorursO.nO.z si

zi nasi I kar~Ilayacagm1." 
"KotO. kar~IIar," diye mmldand1 Bilsby sava~tan kurtarabildigi dort di~inin ara

smdan. 

"Yemin ederim ki," diye bagirdi].-T. Maston "gelecek se(:imde benden oy bek

leyemez." 

"Biz den de," diye hep bir ag1zdan bagirdilar sava~(:I maluller. 

"Bu arada," diye sO.rdurduj.-T. Maston, "konu~mam1 bitirirken ~unu da soy

leyeyim ki, yeni havan topumu sahici bir sava~ alanmda denememe olanak tanm

mazsa, Gun-Club uyeligimden istifa eder, gidip kendimi Arkansas bozk1rlanna 

gomerim!" 

"Biz de pe~inizden geliriz", oldu gozD.pekj.-T. Maston'un muhataplannm yamt1. 

l~te bu duruma gelinmi~ti, heyecan gitgide amyordu. Kulup kapanmamn e~i

gindeydi ki, beklenmeyen bir olay (:Ikip bu ac1 felaketi 6nledi. 

Yukandaki konu~manm ertesi gunu, kulup uyelerinin her birinin eline ~u 

metni i(:eren bir genelge ula~n: 

Baltimore, 3 Ekim 
Gun-Club Ba~kam, 5 Ekim giinii oturumunda iiye arkada~lanmn huzurunda 

kendilerini ~ok ilgilendirecek bir sunumda bulunacagim bildirmekle onur duyar. Bu 
nedenle, ko~ullan ne olursa olsun i~bu ~gnya uymalanm rica eder. 
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BA§KAN BARBiCANE'iN KONU§MASI 

5 Ekim giinu, ak~am saat sekizde, Gun-Club'm Birlik Alam, No-21 'deki salon

lannda pek yogun bir kalabahk vard1. Kulubun Baltimore'da oturan ne kadar 

uyesi varsa, hepsi ba~kanlanmn ~agnsma gelmi~ti. Dr~andakilere gelince, ekspres 

trenler ylizlerce uyeyi kentin sokaklanna bo~altmaktaydL Oturumlann yer aldrg1 

"hall" ne denli geni~ olursa olsun, bu bilginler toplulugunun tumune yetmemi~

ti. 0 nedenle de, gelenler, biti~ik salonlara, koridorlara ta~ryor, dr~ avlunun orta

sma kadar yayrhyordu. Orada, Ba~kan Barbicane'in ne diyecegini ogrenmek i~in 

sabrrsrzlanan, ilk srralarda yer kapmak isteyen ve "self government'" fikirleri i~in

de yeti~mi~ yrgmlarda gorulen eylem 6zgiirhi.guyle iti~ip kakr~an, birbirini ezen, 

d1~andan gelip de kaprlara yrgrlan halkla burun buruna idiler. 

0 a~m Baltimore'da hi~bir yabancr, altm verse, buylik salona giremezdi. 

Oraya sadece surekli uyelerle, kuluple irtibat halinde olan diger uyeler ahmyor

du. E~raftan kimselerle belediye meclisi uyelerinden olu~an kurulun yliksek gorev

lileri, i~eriden bir haber alma umuduyla, yonettikleri kalabahga kan~m1~lard1. 

Bununla birlikte, o koskoca "hall" acayip bir gorunum sergiliyordu. Amacma son 

derecede uygun bir yerdi. Kubbenin dokme demirden kesilmis oya gibi i~lenm~ in

ce demir iskeletini, kahn havanlar uzerine list uste bindirilmis toplardan olu~an ylik

sek sutunlar tutuyordu. Uzun tufekler, namlusu yayvan k1sa tufekler, altrpatlarlar, 

karabinalar, arkebuzler, krsaca eski ve yeni her ~e~it ate~li silah, i~ i~e girmi~ ve go

ze ho~ gorunen bir duzen i~inde duvarlan susluyordu. Avize bi~iminde bir araya ge

tirilmi~ bin kadar tabancanm ortasmdan gaz, olanca aleviyle f1~kmyor, baglamp de-

1) Ki~isel y<'inetim. Q.V.) 
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metlenmi~ tufeklerin olu~turdugu ~amdanlar da bu gorkemli aydmlatma aracmt bu

tunh:iyordu. Top maketleri, bronzdan omekler, att$1arla kalbura donmu~ ni~n tah

talan, Gun-Club'm giille vuru~lanyla kmlmt~ levhalar, agtzdan doldurrnalann mer

mi surgiileri, namlu temizleyiciler, bir dizi merrni ve giille, l<I.saca, topc;unun tum 

arac;: ve avadanlan, ~$lrttct dizili~leriyle dikkati c;:ekiyor ve insana ast! kullamm amac;:

lannm oldurrnekten c;:ok suslemek oldugunu dusunduruyordu. 

Onur yerinde, gorkemli bir cam koruyucu ic;:inde barutun zorlamastyla kmhp eg

rilmis bir top kamast parc;:ast vard1. j.-T. Maston'un topundan degerli bir kalmuyd1. 

Salonun giri$ kar$tsma gelen duvan onunde, kendisine yardtm etmek uzere 

bulunan don sekreteriyle ba$kan, geni$ bir ytikseltinin uzerinde yer almtst1. 

Oturdugu koltuk, oymah bir top kundagt uzerine konulmustu ve gene! gorunu

muyle otuz iki parrnakhk, doksan derece dikilmi$ ve kulplara as1h bir havan bi

c;imini andmyordu. Oyle ki, steak havalarda ba$kan sallanan sandalyede gibi sal

lanarak ferahlayabilirdi. Altt tane karonada1 oturtulmu~ bir sac;: levhadan olusan 

masamn uzerinde ince yontulu bir Biscaye tufeginden yapilmi$ c;:ok zevkli bir mu

rekkep hokkas1 ile bir c;:an vardL (ana vuruldugunda tabanca patlamast gibi bir 

ses c;tkanyordu. Ancak, bu yeni moda c;:an bile atesli tamsmalar strasmda, bizim 

heyecanh topc;:ular kurulunun sesini basnrrnaya yetmezdi. 

Masamn onunde, bir savas alam siperlerini andtran zigzag bic;:iminde konul

mus sedirler vard1. Bunlar, bir perde ham uzerinde Gun-Club uyelerinin oturdu

gu bir dizi burc;: olusturuyordu. 0 aksam "surlann tepesinin kalabahk oldugu" 

soylenebilir. Ba~kam, c;:ok onemli bir sey olmadtkc;:a meslektaslanm rahatsiz etme

yecegini bilecek kadar tamyordu hepsi. 

Impey Barbicane, ktrk yaslannda, sakin, soguk, sen bir adamdt; son derecede 

ciddi, dikkatli ve dli$linceli bir kisiydi. Her turlu zorluga dayanan bir ruh yapism

daydt, sarsdmaz bir karakteri vard1. Cesaret gosterilerine duskun degildi ama, ma

ceradan da ho$lamrdL Bir yandan da, en korkusuz girisimlere bile pratik c;:ozum

ler bulurdu. Tam bir lngiliz, somurgeci Kuzeyliydi. Stuart Hanedam'mn basma o 

1) Caronade: Ad1 lsk~ya'daki Carron kentinden turetilmi~ ve buglin kullamlmayan k1sa bir top 
r;esidi. (r;.n.) 
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kadar bela a<;mi;; olan o Toparlak-Kafahlann' soyundan geliyordu, anavatanm es

ki suvarileri olan Guneyli beyefendilerin amans1z du~mamyd1. Tek sozcukle, ka

uksiz bir Yanki idi. 

Barbicane, kereste ticaretinde buyuk bir servet edinmi~ti. Sava~ masmda top

<;u sm1fmm ba~ma atanm1~, icatlannda verimli, fikirlerinde yurekli bulunmu~tu. 

Bu silahm geli~imine katk1larda bulunmu~, deneysel c;;ah~malara gorulmemi~ bir 

auhm getirmi~ti. 

Orta boylu bir adamd1 ve Gun-Club'da pek rastlanmayan bir ~ye sahipti: Kol

lan da bacaklan da yerli yerinde kalm1~t1. Yuzunun belirgin c;;izgileri sanki pergel

le, cetvelle c;;izilmi~ gibiydi. Bir insamn i<;gudulerini ke~fetmek i<;in ona yandan ba

k1lmas1 gerektigi dogruysa, Barbicane'in yandan gorunu~unde g11c11n, yurekliligin 

ve sogukkanhhgm en kesin belirtileri vard1. 

0 s1rada, koltugunda hareketsiz, du~uncelerine dalm1~, bak1~lanm i<;ine yo

neltmi~ olarak oturuyordu. Ba~mda Amerikahlann kafalanna vidalanm1~ gibi du

ran siyah ipekten silindir ~apkas1 vard1. 

(evresinde, meslekt~lan g11r11ltuyle konu~uyorlard1, ama onun dikkati dagtlml

yordu. Birbirlerine sorular soruyor, birtak1m varsayrmlar yurut11yor, onun yuzunun 

hi<; demmeyen gorunumunden bir anlam <;1karmaya c;al~1yorlardL 

Buyuk salonun top gibi patlayan saati sekizi vurdugunda, Barbicane, sanki bir 

yayla harekete ge<;mi~ gibi, dikiliverdi. Gene! bir sessizlik oldu. Konu~mao, tiyat

ro sahnesini ammsanr bir sesle, ~oyle ba~lad1: 

"Yurekli arkada~lanm, gereksiz yere uzun suren verimsiz bir ban~ donemi yu

zunden, Gun-Club'm uyeleri uzucu bir aylakhga itilmi~ bulunuyorlar. Bunca olay

la gec;;en birka<; yrlhk bir donemden sonra, c;;ah~malanrnlZI b1rak1p ilerlemeler kay

dettigimiz bu yolda durmak zorunda kald1k. Sunu burada yuksek sesle soylemek

ten c;;ekinmiyorum ki, silahlanrnlZl yeniden elimize almarnlZl saglayacak herhangi 

bir sava~1 ozlemle bekliyoruz." 

"Evet, sava~!" diye hayk1rd1 ].-T. Maston. 

l) lngiltere'deki 1642 devriminde, sac;lanm kazmp h:ile bic;iminde ktvman kra!Ctlar kar~1smda 
sa~,;lanm ktsa kestiren Parlemento yanhs1 puritenlere verilen ad. (~,;.n.) 
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"Susun da dinleyin!" diye yamtlar geldi dort bir yandan. 

"Fakat sav~." diye siirdiirdo. Barbicane, "bugliniin ko~ullannda olanakstz; ay

nca, sozumii kesen saygtdeger uye ne dii~iiniirse dii~iinsiin, toplanmtzm yeniden 

bir sava~ alamnda go.rlemesine daha ytllar var. Su halde, i~i ele almamtz ve dur

masmdan dolayt ktvranmakta oldugumuz etkinligimizi canlandtracak ~eyi ba~ka 

bir yerde aramamtz gerekiyor!" 

Dinleyiciler, ba~kanlanmn nazik noktaya geldigini anlarm~lardt. Dikkat kesil

diler. 
"Birka~ aydan beri, yiirekli arkada~lanm," diye yeniden konu~uyordu Barbi

cane, "acaba dedim, uzmanhgtmtz alamndan ~tkmadan, yiizythmtza, on doku

zuncu yiizytla laytk biiyiik bir i~e giri~emez miyiz? Ate~li silahlar bilimindeki iler

lemeler bu giri~imimizi olumlu sonu~landtrma olanagmt vermez mi bize? diye 

du~undum. Bunun iizerine, ara~urdtm, ~h~um, hesapladtm ve ~ah~malanm ba

na ~u kamyt verdi ki, b~ka hi~bir iilkede ger~ekle~tirilemeyecek gibi gorunen bir 

giri~imde ba~anh olabilecegiz. l~te, konu~mamm konusu, uzun sure iizerinde ~a

h~ttgtm bu tasandtr. Bu, sizlere laytk, Gun-Club'm gec;mi~ine laytk bir tasan ve 

bayagt bir guro.ltu koparacak." 

"GiiriiltO mu?" diye bagtrarak sordu tutkulu bir topc;u. 

"Sozcugun gerc;ek anlammda guro.ltu," diye yamtladt Barbicane. 

"Sozunu kesmeyin!" sesleri yiikseldi sagdan soldan. 

"Su halde, yiirekli arkada~lanm, olanca dikkatinizi soyleyeceklerime vermeni

zi rica ediyorum." 

Salonu bir heyecan dalgast sardt. Barbicane ba~mdaki ~apkasmt htzh bir hare

ketle duzelttikten soma, sakin bir sesle soylevini siirdurdu: 

"l~inizde kimse yoktur ki, yiirekli arkada~lanm, ayt gormemi~ olsun ya da hi~ 

degilse, aydan soz edildigini duymamt~ olsun. Size burada, gecelerin ytldtzmdan 

s6z etmeme ~a~maytmz. Belki o bilinmeyen alemin Colomb'lan olmak da bizim 

yazgtmtzdtr. Beni anlaytmz ve olanca guciiniizle beni destekleyiniz. Ben sizi Ay'a 

goturecegim, bu biiyiik ulkeyi olu~turan otuz altt eyaletin adma onun admt da el<

leyecegiz!" 
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"Ay'a!" diye bagtrdt tllm Gun-Club bir agtzdan. 

"Ay ~ok incelenmi~tir," diye surduruyordu Barbicane; "kitlesi, yogunlugu, 

agtrhgt, hacmi, olu~umu, devinimi, uzakhgt, Gune~ alemi i~indeki i~levi, butun 

bunlar eksiksizce belirlenmi~tir. Yeryuzu haritalanndan ustun degilse de en az 

onlar kadar kesin olan Selenografik haritalar yaptlmt~tlr. Fotograf~1hk, uydumu

zun ba~ka ~eyle kar~tla~tmlamaz glizellikte resimlerini saglamt~Ur. Ozetlemek ge

rekirse, matematik, jeoloji ve optik bilimlerinin aydan ogrenebildigi her ~eyi bili

yoruz; fakat bugune kadar ayla dogrudan bir ili~ki kurulamad1." 

Bu sozler, buylik bir ilgi ve ~a~kmhkla kar~!land1. 

"Izin verin de," diye yeniden ba~ladt konu~maya, "baz1 ate~li ki~ilerin du~sel 

yolculuklar sonunda uydumuzun gizlerini nast! ~ozduklerini ileri surdugunu bir

ka~ sozcukle size ammsataytm. On yedinci ylizytlda DaYid Fabricius admda biri 

~1k1p, Ay ahalisini gozleriyle gordugunu soyleyip ovlinmu~. 1649 dajean Baudo

uin diye bir Franstz, lspanyol Seriivenci Dominique Gonzales'in Dunya'dan Ay'a Yol

culugu adh bir kitap yaytn!amt~. Aym donemde Cyrano de Bergerac, Fransa'da 

pek tutulan o unlu sefer hikayesini' yaytnlamt~. Daha sonra, yine bir Frans1z -bu 

adamlar da Ay'la ne kadar ~ok ugra~m1~lar-, Fontenelle diye biri, doneminde ba~

yaplt say!lan Dunyalann (ogullugu bashkh bir kitap yazm1~. Bu kitap bir ba~yaptt 

olmu~ ama, bilim ilerlerken ba~yapnlan bile ezebiliyor! 1835 ythna dogru, New 

York American dergisinde ~evirisi yaytn!anan bir kitap~tkta, astronomi ara~nrma

lan yapmak uzere Omit Bumu'na gonderilen Sir john Herschell'm i~ten aydmlat

mah bir teleskopla Ay't seksen yarda2 yakma getirdigi anlauhyor. Gozlemci, o te

leskopla a~tkc;a suaygtrlannm ya~ad1g1 magaralar, altm oyalarla sushi ye~il daglar, 

fildi~i boynuzlu ko~lar, beyaz karacalar gormu~, ahalinin yarasanmki gibi zar ka

natlan varm1~. locke admda bir Amerikah'nm yazd1g1 bu kitap~tk3 buylik bir ba

~an elde etti. Ne var ki, klsa surede bunun bilimsel aldatmaca oldugu ortaya c;tk-

1) Histoire comique des Etats et Empires de Ia Lune, Ay'daki ulke ve imparatorluklann giiliinc; 
oykiisii. o.v.) 

2) 1 yarda 1 metreden ktsa, 91 santimlik bir uzunluk birimidir. o.v.) 
3) Kitapc;tk, 1840 Roma ku~tmasmda olen Franstz cumhuriyetc;i Laviron tarafmdan Fransa'da 

yaymlanmt~Ur. Q.V.) 
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u ve ilk alay edenler, Franstz!ann kendileri oldu." 

"Bir Amerikahyla alay etmek ha!" diye bagtrd1].-T. Maston, "~te size bir casus 

belli'!.." 
"Merak etmeyin, saym dostum. Franstz!ar, alay etmeden once, yumas1m1Zm 

yazd1klanna pekala aldanm1slardL Bu k1sa tarih.;;eyi sununla kapatmak istiyorum: 

Rotterdamh Hans Pfaal admda bir adamm azottan elde edilen ve hidrojenin otuz 

yedide biri hafifliginde olan bir gazla doldurulmus balonuyla on dokuz glin yol 

ald1ktan sonra Ay'a vard1gm1 ogreniyoruz. Elbette, daha once sozunu ettiklerim 

gibi, bu girisim de dus urunu olrnaktan ote bir sey degil. Fakat bu, dusleri zen

gin ve garip, pek zeki, Amerika'da .;;ok sevilen bir yazann yapmydL Poe'dan soz 

ediyorum!" 

"Edgar Allan Poe'ya sayg~!" diye bagmyordu tum dinleyiciler. Baskanlannm 

sozleriyle buyillenmislerdi. 

"Sadece yazm .;;er.;;evesinde kalmgmi ve Ay ile ciddi iliskiler kurmakta kesinlik

le yetersiz oldugunu soyleyebilecegim bu gi~imler hakkmda soyleyeceklerirni bi

tirdim. Bununla birlikte, eklemeliyim ki, birka.;; pratik zekah adam, Ay ile ciddi ola

rak iletisime ge.;;meye kalkmi~lard1r. Omegin, birka.;; Yil once, bir Alman geometri 

bilgini, Sibirya'ya bir bilgin heyeti gonderilmesi fikrini onaya attL Orada, gen~ ova

larda Islldaklarla .;;ok buyilk geometrik ~ekiller, ozellikle de hipotenus karesi, Fran

SIZlann avam agz1yla 'esek koprii.su' dedikleri o sekilden, .;;izeceklerdi. Geometri bil

gini 'Akh olan her varhk,' diyordu, 'bu bi.;;imin hangi bilimsel amaca yoneldigini an

layacaknr. Sayet Ay'da oturanlar varsa, benzer bir geometri bi.;;imiyle yamt verecek

lerdir. Bir kez ileti~im kuruldu mu, is, haberle~memizi saglayacak bir alfabe yarat

maya kahr.' Evet, Alman geometri bilgini boyle diyordu arna, tasans1 uygulamaya 

konulamadL Bugune kadar Yerkure ile uydusu arasmda dogrudan hi.;;bir bag var ol

madL Fakat Amerikahlann pratik zekas1 gokcisimleriyle il~kiye ge.;;ebilecek gli.;;te

dir. Bunu ger.;;ekle~tirmenin yolu basit ve kolayd1r; yamlrna paY' diye bir sey ola

maz. Onerimin konusunu da bu olu~turacaknr." 

Bu sozlere co~kulu bir ugultu kar~1hk verdi. Dinleyiciler arasmda, konusma-

1) 'Sava~ nedeni' anlammda kullamlan Latince deyim. (.;.n.) 
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cmm soylediklerinden etkilenmemi~. ve bu fikrin pe~inden suruklenmemi~ tek 

ki~i yoktu. 

"Dinleyin! Susun! Dinleyin'" haykm~lan yukseliyordu don bir yandan. 

Dalgalanma biraz durulduktan sonra, Barbicane, daha ciddi bir sesle konu~

masml surdurdu: 

"Birkac: Yildan beri balistikte nas1l ilerlemeler oldugunu ve sava~ surseydi ate:?

li silahlann nas1l bir geli~mi~lige ula:?ml~ olacagm1 biliyorsunuz. Yine ~u da bildi

giniz bir gerc:ektir ki, toplann direnci ve barutun yaYllma gllcii, genel olarak, smlr

SlZdlr. l~te, bu ilkeden yola C:lkarak, acaba dedim, yeterli bir aygn ve belirli direnc: 

ko~ullan altmda Ay'a bir glllle gonderilemez mi?'' 

Bu sozler biter bitmez, koruk gibi inip kalkan bin gogusten "Ooo!" diye bir 

~a~kmhk sesi yukseldi. Sonra bir an sessizlik oldu. G6k gD.rlemesinden 6nceki 

sessizliklere benziyordu. Gerc:ekten de hemen ardmdan gok gllruldedi, ama bu, 

alk1~lann, C:Ighklann, haykm~lann gurlemesiydi. Buyuk salon inliyordu. Baskan 

konu~mak istiyordu ama, konusam1yordu. Ancak on dakika sonra sesini duyura

bildi. 

"lzin verin de, bitireyim," diyerek konusmasma devam etti. Sorunu her yo

nuyle inceledim. Ve konuya kararh bir bic:imde yakla~um. Tart1~1lmaz hesapla

nmdan c:1kan sonuc: su ki, Ay'a yoneltilen ve saniyede on iki bin yardahk1 bir bas

langiC: hlZlna sahip herhangi bir merminin hedefine varmas1 kesindir. Su hald·z, 

degerli arkada~lanm, size bu ufak deneye giri~memizi 6neriyorum!" 

l)Yakla~lk 11 000 metre. Q.V.) 
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BARBiCANE'iN KONU~MASININ ETKiLERi 

Saym Ba~kan'm bu son sozlerinin yaratng1 etkiyi anlatmak olanaks1zd1r. Ne 

bagn~lar! Ne haykm~lar! lnsan gmlagmdan c;:1km1~a benzemeyen sesler! "Ya ya 

ya, ~a ~a ~a!"lar. Bir kan~1khknr, bir pat1rt1d1r kopmu~tu. lnsanlar bagmyor, eller 

~1rp1hyor, ayaklar salonun do~emelerini sars1yordu. Bu top~u muzesinin tum si

lahlan aym anda ate~lense bundan daha fazla ses ~1karamazd1. Buna da ~a~mamak 

gerekir, c;:unku oyle top~ular vard1r ki, toplanndan daha gurultucudurler. 

Co~kulu bagn~ ~1gm~lar ortasmda Barbicane sukunetini koruyordu. Elleriyle 

susmalanm i~aret ettigine gore, herhalde arkada~lanna birka~ soz daha soylemek 

istiyordu. (anm sesi de birka~ c;:at pattan soma kesildi. l~itmemi~lerdi bile ba~kan

lanm. (ok gec;:medi, koltugundan kaldmhp sad1k arkada;;lannm elleri uzerine 

almd1, oradan da en az onlar kadar heyecanh kalabahgm omuzlannda ylikseldi. 

Hi~bir ;;ey bir AmerikahYI ~a~mamaz. Hep deriz ki, FranslZln kitabmda 'ola

nakslz' yazmaz. Besbelli, yanh~ sozluge bakm1~1z. Amerika'da her ;;ey kolay, her 

~ey basittir. Mekanik sorunlara c;:ozilm bulmak ise anhk i~tir. Hic;:bir Yanki yoktur 

ki, Barbicane'in tasans1yla onun uygulanmas1 arasmda bir zorluk kmnns1 gorsun. 

Bir ;;ey soylendi mi, yap1lacak demektir. 

Ba~kanm omuzlarda dola~nnlmas1, a~amm gee;: vaktine kadar silrdil. Tam bir 

fener ala}'l oldu. lrlandah's1, Alman\, FransiZ\, lskoc;:yah's1, Maryland Eyaleti'ni 

olu~turan biltun bu karm~1k toplulugun uyeleri, kendi ana dillerinde bagmp c;:1g1-

nyorlar, "Ya~asm!" Ian, "Aferin!" leri anlanlamaz bir co~kuyla birbirine kan~1yordu. 

Ay da, sanki konunun kendisi oldugunu anlam1~ gibi, dingin bir gorkemle 

parhyor, yogun 1~mlanyla ~evredeki lambalan golgede b1rak1yordu. Tum Yanki-
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ler gozlerini o pml pml tepsiye dikmi~ler, kimi onu selamhyor, kimi de ona sev

gi sozcukleri gonderiyordu. Uzakhgrm kestirmeye ~ah~anlar vard1, yumrugunu 

sallayrp meydan okuyanlar eksik degildi. jone's-Fall Sokagmdaki bir gozlukc;:u, 

saat sekizden gece yansma kadar durbun saup kupunu doldurdu. Gecenin yrldr

zma, kibar bir leydi imi~ gibi goz suzuyorlard1. Amerikahlarda bir sahiplenme be

lirmi~ti. Sanki san~m Phoibe1 bu gozupek fatihlerin mah olmu~. Birlik toprakla

nna kaulmr~u. Yine de, du~undukleri, ona bir mermi gondermekten oteye bir ~ey 

degildi yani, bir uydu ile de olsa, ili~kiye girmenin kaba bir yoluydu. Kabaydr, 

ama bu, uygar uluslar arasmda pek srk kullamlan bir yoldu. 

Saat gece yansm1 vurmu~tu, yine de co~ku dinmiyordu, halkm her kesimin

de aym derecede co~ku vard1. Hakimi, bilgini, dukkan sahibi, taciri, hamah, ze

kisi, u~uk kafahsr hepsi bu co~kuyu iliklerine kadar hissediyordu. Soz konusv 

olan, ulusal c;:apta bir giri~imdi; zengin mahallesi de, fakir mahallesi de, Patapsco 

sulanyla yrkanm1~ nhumlar ya da gemilerin demir atugr havuzlar, hepsi sevin<;

ten, cin ve viskiden sarho~ olmu~ insanlarla dolup ta~mr~t!. Konu~uyorlar, ~i~i

nerek bir ~eyler anlauyorlar, taru~ryorlar, ~eki~iyorlar, bir ~eyleri dogruluyorlar, 

alkr~hyorlard1. Bu durum, ~1k barlann divanlanna uzanmr;; beyefendiden Fells

Point kesimindeki lo;; meyhanesinde "yandrm-ben"2 ile sarho;; olmu~ sandaloya 

kadar, aymyd1. 

Bu arada, sabahm ikisine dogru, heyecan yau~u. Ba~kan Barbicane mahvol

mu~. tukenmi~ bir halde evine dondu. Herkul olsa onca co~kuya.dayanamazd1. 

Kalabahk yava~ yava;; alanlan, sokaklan bo~alnyordu. Ohio'dan, Susquehan

na'dan, Philadelphia'dan ve Washington'dan gelip Baltimore'da bulu~an don de

miryolu o karma kalabahgr Birle;;ik Devletler'in don bucagma am, ve kent gore

ce bir dinginlige kavu~tu. 

Ote yandan, bu unutulmayacak ak~am boyunca o co~kuya kaprlanm sadece 

Baltimore oldugunu sanmak yanh~ olur. Birligin buyD.k kentleri, Texas'tan Massac

hussetts'e, Michigan'dan Florida'ya, New York, Boston, Albany, Washington, Rich

l)Yunan mitolojisinde Uranus ile Gaia'nm bazen Ay tann<;as1yla ozde~le~tirilen k1zl ve Saturn 
gezegeninin uydulanndan birine verilen ad. Q.V.) 

2)Avam tabakasmca i<;ilen sen bir i<;ki. Thorough hnoch medown Q.V.) 
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mond, Crescent-Cit/, Charleston, Mobile, hepsi bu sarhosluga kaulmtstL <;:unku, 

Gun-Club'm otuz bin muhabir uyesinin baskamn mektubundan haberi vard1. 

Onun 5 Ekim de yapacagt konusmayt hepsi aym sabirsizhkla beklemisti. Onun 

i~in de, sozcukler, daha konusmacmm dudaklanndan dokulur dokuhnez, telgraf 

tellerinde saniyede iki yuz ktrk sekiz bin don yuz kirk yedi mil1 hiZia Birligin tOm 

eyaletlerini dola~maya baslamtstL Sundan kesinlikle emin olabiliriz ki, Fransa'dan 

on kat genis olan Amerika Birlesik Devletleri, aym anda, tek bir 'Yasasm!' sozunu 

haykmms, gururla kabarm•s yirmi bes milyon gogus aym nab1zla atmtsn. 

Ertesi gun, bin bes yuz kadar gunluk gazete, haftahk, on bes giinluk ya da ay

hk dergi konuyu ele almts, onu fiziksel, meteorolojik, ekonomik ve etik yonleriy

le incelemisler, uygarhga ne gibi katktlarda bulunabilecegini, politik a<;Idan ne gi

bi ustunlukler saglayacagm1 tarttstyorlardL Ay'm olusumunu tamamlamis bir gok 

cismi olup olmadtgt sorusunu onaya anyorlar, bir daha degisime ugraytp ugra

mayacagmt tartl~;ayorlard1. Dunya'mn atmosferin var olmadan onceki durumuna 

mt benziyordu? Yeryuzunden goriilmeyen yuzu nasildi? Herne kadar henuz soz 

konusu olan, tek bir giille gonderilmesiyse de, hepsi bunu bir dizi deneyin bas

langiCI olarak goriiyordu. Hepsi Amerika'nm bir glin o gizemli tepsinin son sirla

nm da elde edecegini umuyordu, hatta i<;lerinden birka<;I, Ay'm fethinin Avru

pa'daki dengeyi onemli ol<;iide bozacagmdan endiseleniyor gibiydi. 

T amsmast yap1lan bu tasannm ger~eklesmesi konusunda yaym organlannm 

hi<;biri bir kusku ileri surmemisti. Bilimsel, yazmsal ve dinsel demeklerce yaymla

nan kitap.-;tklar, brosurler, bultenler, resimli dergiler, hepsi, tasanmn olumlu yan

lanm one <;tkanyordu. Boston'daki "Doga Tarihi Demegi", Albany'deki "Amerikan 

Bilim ve Sanat Demegi", NewYork'taki "Cografya ve lstatistik Demegi", Philadelp

hia'daki "Amerikan Felsefe Demegi", Washington'daki "Smithson Kurulusu" tara

fmdan Gun-Club'a gonderilen kutlama mektuplannm say1s1 bini bulmustu. Mek

tuplan yollayanlar, hizmet ve para sunmaya haztr olduklanm bildiriyorlardi. 

Herhalde, diyebiliriz ki, hi<;bir oneri bu kadar <;ok saytda yandas bulmamtsnr. 

l)Yeni Orleans'a verilen takma ad. 0.V.) 
2)Yuz bin fersah. Elektrigin htz!. Q.V.) 
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Herhangi bir ikircikli kar$Ila}'l$, ku$kU ya da tedirginlik soz konusu olmami~tl. 

Ay'a mermi atma dti$U.ncesinin Avrupa'da, hele Fransa'da yaratabilecegi alaylar, 

karikaturler, ~arkllar olsayd1, bunlan yapana, <;:Ikarana <;:ok zaran dokunurdu. Oy
le bir $ey yapacak adam1 genel ofke kar$1Smda dunyamn hi<;:bir silah1 kurtaramaz

di. Baz1 $eyler vard1r ki, Yeni Dunyada onlara gulunmez. l~te, lmpey Barbicane, 

o gunden sonra, Birle$ik Devletler'in en buyu.k yurtta~lanndan biri, bilimin Was

hington'u gibi oldu. BO.tun bir halkm tek bir adama boyle birden baglamverme

sinin nereye kadar gidecegini $U olay iyice gosterir: 

Gun-Club'daki o unlu oturumdan birka<;: gun sonra bir lngiliz tiyatro grubu

nun muduru Baltimore Sehir Tiyatrosu'nda Shakespeare'in Kuru Guraltii yapltlm 

oynayacaklanm bildirdi. Halk, oyunun admda Ba~kan Barbicane'in tasanlanna 

ku<;:umseyici bir gonderme oldugunu du~unup tiyatroyu bast!, koltuklan pan;a

ladi. Zavalh mudur program! degi$tirmek zorunda kald1. Zeki bir adamm1~, hal

km iradesine boyun egip yine ayn1 yazann Begendiginiz Gibi adh oyununu temsi

le ba$ladi da haftalar boyu ak1l almaz para kazand1. 
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CAMBRIDGE GOZLEMEvi'NiN YANITI 

Bu arada Barbicane alkl~lar, kendisi i<;in dile getirilen "Ya~asm!" haykm~lan 

arasmda bir an bile duraksamami~tl. llk i~i, arkada~lanm Gun-Club'un c;ah~ma 

mekanlannda toplamak oldu. Orada, taru~malanm bitirdikten sonra, giri~imin 

astronomiyle ilgili boh:.imleri ic;in uzmanlara ba~vurmaya karar verdiler. Ancak 

onlardan yamt ald1ktan sonra, mekanik arac;lan tart1~acaklard1. Bu bO.yl.ik giri~i

min ba~anya ula~mas1 ic;in ise hic;bir noktaYI rastlannya birakmayacaklardL 

Birtaklm ozel sorular ic;eren bir muhnra kaleme ald1lar ve Massachusetts Eya

leti'ndeki Cambridge Gozlemevi'ne gonderdiler. Birle~ik Devletler'in ilk O.niversi

tesinin kurulmu~ oldugu o kent, astronomi dairesiyle O.nlo.do.r ve bu, hak edilmi~ 

bir O.ndo.r. En degerli bilginler orada bulunur, Bond'un Andromeda adh nebula

Yl <;6zO.mlemesine, Clarke'm Sirius y1ldlZlm bulmasma olanak veren gO.c;lO. dO.r

bo.n orada i~ler. Yani bu O.nlO. kurulu~. her bak1mdan, Gun-Club'm go.venini hak 

ediyordu. 

Gozlemevi'nin sablfSIZhkla beklenen yamn, iki go.n sonra Ba~kan Barbicane'in 

elindeydi. Soyle yazm1~lard1: 

Cambridge Gozlemevi Miidiirii'nden Baltimore'da Gun-Club Ba!]kant'na 

cambridge, 7 Ekim 

"Baltimore'da bulunan Gun-Club iiyeleri adma cambridge Gozlemevi'ne gon
derdiginiz 6 Ekim tarihli degerli mektubunuzu ahr almaz, yonetim kurulumuz top
landi ve size a!jagidaki yamtm gonderilmesini kararla!jtlrdi: 

Yonetim kurulumuza yoneltilmi!j sorular !jUnlardi: 
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1° Ay'a bir mermi gonderilebilir mi? 
2° Yerkiire ile uydusu arasmdaki uzakhk kesin olarak ne kadardir? 
3° Yeterli bir ba~langi~ hiZI verilmi~ bir merminin Ay'a ula~ma siiresi ne kadar 

olacaktir, ve buna bagh olarak. Ay'm belirli bir noktasma ula~abilmesi i~in mermi 
ne zaman firlatdmahdir? 

4° Ay ne zaman merminin hedefi bulmasma en uygun konuma gelecektir? 

5° Mermiyi atacak topla gogiin hangi noktasma ni~n ahnmahdir7 

6° Merminin yola ~Ikmasi anmda Ay gogiin neresinde bulunacaktir? 
Birinci soru: Ay'a bir mermi gonderilebilir mi? 
Evet, mermiye saniyede on iki bin yardahk bir b~langi~ hiZI verilebilirse, gon

derilebilir. Hesap. bu hiZm yetecegini gostermektedir. Yerkiireden uzakl~IIdik~. 
yer~ekiminin etkisi uzakhgm karesiyle ters orantih olarak azalmaktadir, yani uzak
hk ii~ kat artarsa, yer~ekimi etkisi dokuzda bire iner. Bunun sonucu olarak, giille
nin agirhgi hizla azalacak ve Ay ile Yerkiire'nin ~ekimleri dengelendigi anda, yani 
aradaki uzakligin kirk yedi bOiii elli ikisinde, tiimden sifirlanacaktir. 0 an merminin 
agirhgi kalmayacak, o noktayi a~ugmdaysa Ay'm ~ekiminin etkisi altmda Ay yiize
yine dii~ecektir. Deneyin kuramsal olabilirligi kesinlikle ispatlanmi~tlr. Ba~nsma 
gelince, bu. sadece kullamlacak topun giiciine bagh olacaktlr. 

lkinci soru: Yerkiire ile uydusu arasmdaki uzakhk ne kadardir? 
Ay, Yerkiire ~evresinde bir ~ember ~izmez; ~izdigi bir elipstir ve kiiremiz bu elip

sin odaklanndan birinde yer alrr. Bundan ~u sonu~ ~Ikar ki, Ay, Yerkiire'ye bazen 
daha yakm bazen daha uzaktu ya da, astronomi deyimiyle. kah yerotesi kah yerbe
ri noktasmda bulunur. Birbirlerine en uzun ve en yakm olduklan noktalar arasmda
ki fark, gozardi edilemeyecek kadar onemlidir. (,;iinkii, yerotesinde Ay, iki yiiz kirk 
yedi bin be~ yiiz elli iki mil (4 kilometreden hesaplamrsa 99640 fersah). yerberisin
deyse ancak iki yiiz on sekiz bin alti yiiz elli yedi mil (88010 fersah) uzagimizdadir. 
Bu da, arada yirmi sekiz bin sekiz yiiz doksan be~ millik ( 11630 fersah) bir fark de
mektir. ~u halde yaptlacak hesaplarda Ay'm yerberisi uzakhgi esas almacakt1r. 

O~iincii soru: Yeterli bir ba~langi~ htzi verilmi~ bir merminin Ay'a ula~ma siire
si ne kadar olacaktir, ve buna bagh olarak, Ay'm belirli bir noktasma ula~bilmesi 
i~in mermi ne zaman firlatilmahdir? 

~ayet giille saniyede on iki millik ba~langt~ hizmi sonsuza dek korursa, gidece
gi yere topu topu yakla~tk dokuz saatte vanr. Fakat, bu ba~langt~ hiZI siirekli ola
rak azalacagmdan, hesaba gore mermi ii~ yiiz bin saniye yani seksen ii~ saat yirmi 
dakikada Yerkiire ile Ay'm ~ekimlerinin birbirini stftrladigl noktaya varacaktir; o 
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noktadan Ay iizerine dii~ii~ii i~;in de elli bin saniye yani on ii~; saat elli ii~; dakika 
yirmi saniye gerekli olacakttr. Su halde, merminin Ay'm hedeflenen noktaya varma
smdan doksan yedi saat on ii~; dakika yirmi saniye once flrlat!lmast gerekir. 

Dordiincii soru: Ay ne zaman merminin hedefi bulmasma en uygun konuma ge

Iecektir? 
Yukanda saylenilene gore, once Ay'm hem yerberisinde hem zenit' noktasmda 

oldugu zamam se~;mek gerekir. Boylelikle almacak yo!, Yerkiire'nin yan1;3pma e~it 
bir miktar yani ii~; bin dokuz yiiz on dokuz mil ktsaltllmt~ olur. Bu durumda kesin 
yol i~;in bulunan rakam, iki yiiz on dort bin dokuz yiiz yetmi~ altt mildir (86 410 

fersah). Ne var ki, uydumuz ayda bir kez yerberi noktasmdan ge~;er ama, her sefe
rinde Zenit noktasmda degildir. Bu iki ko~ulun bir araya gelmesi ancak uzun ara
larla gerc;:ekle~ebilir. ;;u halde, yerberi ve zenit noktalanndan aym anda ge!;tigi tari
hin beklenmesi gerekecektir. Neyse ki Ay, oniimiizdeki y!lm 4 Arahk giinii bu konu
ma gelecektir: Geceyanst yerberisinde yani Yerkiire'ye en yakm uzakltkta bulunacak 
ve aym zamanda zenit noktasmdan ge!;ecektir. 

Be~inci soru: Mermiyi atacak topla gogiin hangi noktasma ni~an ahnmahdtr? 
Daha once yaptlan gozlemler kabul edildigine gore, top, bulunulan yerin zenit 

noktasmda c;:evrilmelidir; boylece att~ ufuk ~;izgisine dikey yap!lacak ve mermi Yerkii
re'nin ~ekimi etkisinden daha ktsa siirede kurtulacakttr. Fakat, Ay'm bir noktanm ze
nitine c;:tkmast i~;in. o yerin yiikseliminden daha yiiksek bir enlemde olmamast yani o• 
ile 28• kuzey ya da giiney enlemler' arasmda bulunmast gerekir. Ba~ka herhangi bir 
yerde, att~m egik olmast zorunludur; bu da deneyin ba~nsmt tehlikeye sokar. 

Altmct soru: Merminin yola ~;tkmast amnda Ay gogiin neresinde bulunacakttr? 
Her giin otuz derece on saniye ve otuz be~ salise ilerleyen Ay, merminin uzaya 

ftrlattlmast amnda, zenit noktasmdan bu saymm dort katt yani elli iki derece kirk iki 
saniye ve yirmi salise uzakltkta bulunacaktrr. Bu. merminin yol alma siiresi i~;inde 
Ay'm alacagi yolu gosterir. Fakat, aym zamanda Yerkiire'nin donii~ii nedeniyle mer
minin ne kadar sapacagmm da dikkate ahnmast gerektiginden, mermi Ay'a ancak on 
altt Yerkiire yar11;3pma e~it bir sapmadan sonra varacagindan ve bu, Yerkiire yoriin
gesi iizerinde hesaplandtginda on bir derece kadar ettiginden, i~bu on bir derecenin 
Ay'm yukartda soz edilen gecikmesini a~;tklayan derecelere eklenmesi gerekir. Boyle
ce, yuvarlak hesap, altnu~ dort derece elde edilmi~ olur. ;;u halde, topun at~lenmesi 

1) Bir gozlemcinin ba:fmm iizerinden gec;en dikey c;izginin gokte vard1g1 noktaya ;zenit denilir. 
Q.V.) 

2)Ay'm zenil noktasma varacagi Yeryiizii bolgeleri Ekvator ile yirmisekizinci enlem arasmda ka
hr. Yirmi sekiz dereceden kutuplara yakla:ft!kc;a Ay, zenit noktasmdan uzakl~1r. O.V.) 
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amnda, Ay'm goriiniirliik yan~pt, bulunulan noktadan ~tkacak dikey ~izgiyle altmt~ 
dort derecelik bir a~t olu~turacakttr. 

Gun-Club iiyelerince cambridge GOzlemevi'ne yoneltilen sorulann yamtlan bun
lardu. 

Ozetle: 
1° Top, giiney ya da kuzey o• ile 28" enlem dereceleri arasmda bir iilkeye yerle~-

tirilecektir. 
2° Bulundugu yerin zenit noktasma ni§an alacaknr. 
3° Merminin ba§langt~ htzt saniyede on iki bin yarda olacakttr. 
4° Ate§leme, gelecek ytlm 1 Arahk giinii saat on bire on ii~ dakika yirmi saniye 

kala yaptlacaktu. 
5° Merminin yola pkmasmdan dort giin soma, 4 Arahk'ta gece yanst, zenit nok

tasma eri§tiginde hedefine varacakttr. 
~u halde, Gun-Club iiyelerinin boyle bir giri~im i~in gerekli ~alt~malara vakit yi

tirmeden ba~lamalan ve belirtilen anda harekete ge~meye haztr olmalan gerekmekte
dir, ~iinkii bu 4 Araltk tarihini ka~mrlarsa, Ay't aym yerotesi ve zenit ko§ullannda 
bulmalan i~in on sekiz ytl on bir giin beklemeleri gerekecektir. 

cambridge Gozlemevi yonetim kurulu, kuramsal astronomi konulannda her tiirlii 
yardtma hazu oldugunu bildirir ve tiim Amerika'mn kutlamalanna kattlu. 

Yonetirn kurulu adma: 
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A Y'IN OYKUSU 

G6nl:? keskinligi sonsuz bir gozlemci olsayd1 ve <;:evresinde dunyanm dondu

gu o bilinmeyen merkezde dursayd1, milyarlarca atomun evrenin kaos donemin

deki uzay1 doldurdugunu gorurdu. Fakat yllzYlllar boyu, yava;; yava;; bir degi;;ik

lik olmu;;, bir <;:ekim yasas1 ortaya <;:1km1;; ve o zamana kadar ba;;1bo;; dola;;an 

atomlar bu yasaya uymu;;lard1r. Atomlar kimyasal yakmhklanna gore, bile;;mi;;, 

boylece molekuller ortaya <;:1km1;;, gokkubenin derinliklerine serpi;;tirilmi;; olan 

nebula kumeleri olu;;mu;;tur. 

Nebula kumeleri meydana gelir gelmez, bir merkez noktamn <;:evresinde don

meye ba;;lam1;;t1r. Belirsiz molekullerden olu;;an o merkez de gittik<;:e yogunla;;a

rak kendi <;:evresinde donmeye koyulmu;;tur. Ote yandan, yogunla;;masma ko;;ut 

olarak mekanik biliminin degi;;mez yasalan geregince hacmi ku<;:ulurken donme 

hlZl da artm1;;nr; bu iki etkinin sonucunda bulutsu kumelerin merkezinde bir ana 

Y1ld1z meydana gelmi;;tir. 

Yukanda sozu edilen varsaYlmsal gozlemci, dikkatle bakmca, bu durumda, YI

gmm 6teki molekullerinin merkezdeki Ylld1z gibi davrand1gm1, yani onun gibi 

gittik<;:e hlZlanan bir donu;;le yogunla;;ngm1 ve o merkez y1ld1Z1n <;:evresinde saYl

Slz Y1ld1zlar bi<;:iminde doland1gm1 gorurdu. Bugun saYllan gokbilimcileri tarafm

dan be;; bine yakm olarak bildirilen nebulalar boyle olu;;mu;;tu. 

Bu be:? bin dolaYlndaki bulutsu arasmda bir tanesine insanlar Samanyolu adl

m verirler. Samanyolu'nda on sekiz milyon y1ld1z bulunur; bu YlldlZlann her bi

ri bir Gune;; evreninin merkezidir. 

Gozlemcimiz bu on sekiz milyon Ylld1z arasmda en gosteri;;siz ve en az parlak 
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olanlardan birini', a~tmcu s1mf bir tanesini, kibirli bir adland1rmayla $U Gune~ 

denileni, Ozellikle incelerse, evrenin olu$umuna neden olan fenomenlerin hepsi 

hirer birer gorunun onunde ger~ekle$ir. 

C:unka, devinimli molekallerden olu$an ve henaz gaz durumunda bulunan o 

Gane$'i, yogunla~ma i$ini bitirmek uzere kendi ekseni ~evresinde donerken go

rar. Mekanik biliminin yasalanna uygun olarak bu devinim, haemin ka~ulmesiy

le h1zlamr ve bir an gelir ki, molekulleri merkeze suren merkezcil gu~ merkezkac; 

gac; tarafmdan a~1hr. 

0 zaman, gozlemcinin onunde ba~ka bir olay meydana gelir, gune~in tam or

ta duzleminde Slralanml~ molekuller, ipi birden kopmu~ bir sapanm ic;inden flr

layan ta$ gibi, gidip Gune~'in c;evresinde Satum'unkine benzer, birden ~ok ortak 

merkezli halka olu$turur. Kozmik madde niteligindeki bu halkalar da, merkezde

ki kitlenin ~evresinde donmeye baslar ve kmhp ikinci derecede bulutsular hahn

de c;ozulurler yani birer gezegene donu~urler. 

Bu durumda, gozlemcimiz tum dikkatini o gezegenler uzerinde yogunla~unr

sa, onlann upk1 Ganes gibi davrand1klanm ve bir ya da daha ~ok saYlda, adlan

na uydu dedigimiz o ikincil YildlZlann kaynagm1 olu~turan kozmik halkadan 

meydana geldiklerini gorar. 

Demek ki, boylece, atomdan molekule, molekulden nebula kumelerine, nebu

la kUmelerinden nebulaya, nebuladan ana Ylld1za, ana Yild12dan Giine$'e, Gu

nC$'ten gezegene, gezegenden uyduya degin geli$imi takip ederek, gok cisimlerinin 

evrenin ilk ganlerinden beri ugrad1klan doni'l$11mler dizisini tamamlam1~ oluruz. 

Gune$, y1ldlZlar aleminde kaybolmu$ gibi gorunurse de, bilimin bugunku ku

ramlanna gore, Samanyolu adh bulutsuya baghd1r. Bir dizgenin merkezi olan Gu

nC$, esirimsi bolgelerin onasmda ne denli ufak goranurse goransun, ashnda ~ok 

bayaktur, Yerkure'nin bir milyon don yaz bin kan bayakliiktedir. Evrenin ilk za

manlannda kendi derinliklerinden ~1km1~ olan sekiz gezegen doner ~evresinde. 

Bunlar, kendisine en yakmdan en uzaga dogru ~u adlan ahr: Merkur, Venus, 

l) Sirius ytldtzmm YIP'· Wollaston'a gore, Giine~'in <:apmtn on iki katt yani 4 300 000 fersahur. 
o.v.> 
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Qunya, Mars, Jupiter, Sarum, Uranus ve Neptun. Bunlardan ba~ka, Mars ile Jupi

ter arasmda duzenli olarak dola~an daha ufak gok cisimleri de vard1r. Bugune ka

dar say1lanmn doksan yedi oldugu teleskopla saptanmi~ olan bu cisimlerin km

hp da binlerce par~aya aynlm1~ bir y1ld1zdan dagildigi du~unulebilir. 

<;:ekim gticuyle Gune~'in yorungede tuttugu bu yardimcilarmdan birka~mm 

da kendi uydulan vard1r. Uranus ve Satum'un sekizer, Jupiter'in don, Neptun'un 

belki u~, Dunyam!Zln bir uydusu bulunur. Dunya'nm Ay denilen uydusu, Gune~ 

aleminin en ufaklanndand1r. l~te Amerikahlann o kendilerine ozgti gozupeklik

!eriyle fethe kalki~uklan, bu gok cismiydi. 

Gecelerin yild!Zl, gorece yakmhg1yla ve birbirinden degi~ik evrelerinin k1sa 

surelerde yenilenmesiyle, ba~lang~~ta Dunyahlann ilgisini Gune~ ile payla~mi~tL 

Fakat, Gune~'e bakmak insamn gozunu yorar, 1~,agmm gorkemi, kendisine bakan 

ki~iyi gozlerini yere indirmek zorunda b1rak1r. 

Halbuki san~m Phoibe, daha insancll oldugundan al~ak gonullu zerafeti ic;in

de kendisini gostermeye raz1 olur. Seyretmesi zevklidir; pek hirSh degildir, yine de 

bazen karde~i parlak Apollon'u golgede birakmayi goze ald1gi olur, hem de kendi

sini hi~bir zaman onun golgesinde b1rakmaks!Zln. Muslumanlar Yerkure'nin bu sa

dlk dostunun kadrini bilmi~ler de, aylanm onun hareketine gore ayarlam1~lard1r1 . 

llk insan topluluklan, bu iffetli tann~aya ozgu bir ibadet geli~tirmi~lerdir. MI

Slrhlar ona lsis, Fenikeliler Astarte derler, Yunanhlar ona Leto ile Zeus'un klZl 

Phoibe diye taparlard1. Ay tutulmasm1 Diana'mn yakl~1kh Endymion'a yapng1 zi

yaretlerle a~Iklarlard1. Mitolojideki soylenceye baklhrsa, Nemea aslam Yerytizu'ne 

gelmeden once Ay'daki k1rlan gezip dola~ml~tir ve Plutarkhos'ta ad1 ge~en ozan 

Agesianax, guzel Selene'nin aydmhk yorelerinin olu~turdugu o tath bak1~lan, o 

~ekici burunla nazik agz1 dizeleriyle yuceltmi~tir. 

Fakat her ne kadar ilk~ag insanlan Ay'm mizacm1, huyunu, k1saca mitolojik 

a~1dan manevi niteliklerini iyice anlam1~larsa da, aralannda en bilgili olanlar bile 

selenografe baklmmdan olduk~a cahil kalm1~lardir. 

l)Yakla~tk yirmi dokuz bw;uk gun Q.V.) 
2)Aybilimi. (<;;.n.) 
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Bununla birlikte, ge~mi;;te ya;;amt;; bir~ok gokbilimcinin buldugu nitelikleri 

bugO.nun bilimi dogrulamaktadtr. Omegin, Arkadhiahlar1 Ay'm var olmadtgt bir 

donemde Yeryo.zu'nde oturduklanm ileri surmu~lerdir, Tatius2 Ay't Gune~ten 

kopmu~ bir par~a olarak gormu;;tur, Aristoteles'in ogrencisi Klearkhos, onu O.ze

rine okyanus imgeleri yanstyan bir ayna yapmt~tlr, daha ba~kalan ~tktp onun Yer

kure ya da ba~ka bir yan ate~ yan buz bir kureden yaytlan buharlann olu~turdu

gu ve kendi ~evresinde donen bir ytgm oldugunu soylemi;;lerdir ama, elinde op

tik aletler bulunmayan birka~ bilgin de, lSrarh gozlemleriyle Ay'm bagh oldugu 

yasalann ~ogunu sezmi;;lerdir. 

Bunlar arasmda Miletoslu Thales, 1.0. 460 ytlmda, Ay'm Gune~ tarafmdan ay

dmlanldtgt du;;uncesini ortaya atmt;;, Samoslu Aristarkhos3 ise Ay'm evrelerinin 

ger~ek bir a~tklamasmt yapabilmi~tir. Kleomenes aytn, parlamasmm yanstyan bir 

t~tktan kaynaklandtgmt ogretmi;;tir. Kaldeli Berosos\ Yerkure ~evresinde donu

~uyle kendi ~evresinde donu~unO.n surelerin aynt oldugunu ortaya koymu;; ve 

boylelikle Ay'm gordugumo.z yo.zunun hep aym yo.z oldugunu a~tklamt;;nr. Hip

parkhos'a' gelince, o da Htristiyanhgtn dogu;;undan iki ylizytl once uydumuzun 

devinimlerinde birtaktm duzensizlikler fark etmi;;tir. 

BO.tlin bu gozlemler daha sonra dogrulanmt~, yeni gokbilimcilerin i~ine yara

mt~nr. Ay'm yorungesinin dalgah ~izgisini izlerken Gune;;'in etkisi altmda ugra

dtgt duzensizlikler konusunda Hipparkhos'un kaydettiklerini ikinci ylizytlda Pto

lemaios, onuncu ylizytlda Arap bilgini Ebu Vefa tamamlamt;;lardtr. Daha sonra, 

onbe~inci ylizytlda Kopemik ve onaltmct ylizytlda Tycho Brahe dunyamn i~inde 

bulundugu sistemi ve Ay'm gok cisimleri arasmda oynadtgt rolo. a~tk~a ortaya 

koym u;;lardtr. 

Galileo'dan once Ay'm hareketleri a~agt yukan belirlenmi;;ti, ancak fiziki ya

ptst hakkmda az ~ey biliniyordu. Ay'm baz1 a;;amalanndaki 1~1k olaylanm dagla-

1) Eskiden Yunanistan'da Peloponez bolgesinin orta kesimine verilen ad. (<;.n.) 
2) Soylenceye gore, Roma'nm kurucusu Romulus ile birlikte saltanat suren hukumdar. (r;.n.) 
3) 1.0. dorduncu-ur;uncu y11zy!lda y~m1~ Yunanh gokbilimci. (r;.n.) 
4) l.O.ur;uncu y11zy!lda etkin oldugu bilinen gokbilimci ya~ammm sonlanna dogru lstankoy'e 

go<; edip orada bir gokbilimi okulu kurmu~tur. (r;.n.) 
5) lznik'te dogmu~, Rodos'ta olmu~ 10 ikinci yUZ)'ll gokbilimcisi. (r;.n.) 
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nn varhg1 ile a<;:1klayan ve soz konusu daglara ortalama dort bin be$ yu.z tuvazhk1 

bir yu.kseklik bi<;:en Galileo olmu$tur. 

Ondan sonra, Danzigli bir gokbilimci olan Hevelius gelip, en yu.ksek tepele

rin rakimim iki bin altJ yU.z tuvaza indirmi$Se de, meslekta~I Riccioli aym tepele

ri yedi bin tuvaza <;:Ikarml~tlr. 

On sekizinci yu.zyrlm sonunda ise Herschel!, <;:ok gti<;:hi bir teleskopla c;ah~arak 

daha once bulunmu$ uzunluklan buyU.k ol<;:ude k1saltmt~, en yU.ksek daglara bin 

dokuz yu.z tuvaz yu.kseklik tamm1~, c;e~itli yU.ksekliklerin ortalamasmi topu topu 

don yU.z tuvaz olarak hesaplami~tir. Ne var ki, Herschel! de yamlmaktayd1. Soru

nun kesin <;:6zume ula~mas1 ancak, Shrceter, Louville, Halley, Nasmyth, Bianchi

ni, Pastorf, Lohrman, Gruithuysen'in gozlemleri ve en <;:ok da Bay Beer ve Bay 

Mcedeler'in sab1rla yU.ruttukleri c;ah~malarla ger<;:ekle~tirilebilmi$tir. Bugtin Ay'da

ki daglann yU.ksekligi bu bilginler sayesinde kesinlikle bilinmektedir. Ad1 ge<;:en 

bilginler, bin dokuz yUZ be~ yerin yU.ksekligini ol<;:mll$lerdir. Bunlardan alt!Sl iki 

bin alu yU.z tuvazm altmda kahr, yirmi ikisi iki bin don yU.zu 3$ar1
. Aralanndaki 

en yU.ksek doruk, \1<;: bin sekiz yU.z bir tuvazla tum aya egemendir. 

Bununla, Ay'm ke$fi tamamlanmi$ oluyordu. Yanardag agrzlanyla delik de$ik 

bu gok cisminin 6ncelikle volkanik olan yap1s1 her gozlemde dogrulamyordu. 

Golgesinde kalan gezegenlerin yanc;aplannda kmlma olmamasmdan hemen hie; 

atmosferi olmadigi sonucuna vanld1. Bu hava yokluguna bagh olarak su da yok

tu. Su halde, Ay'da oturanlann, bu ko$ullarda ya$3mas1 i<;:in, 6zel bir yap1da bu

lunmalan, bundan 6tl1ru de Yeryuzu'nde oturanlardan $a$tlacak kenede farkh ol

malan gerekirdi. 

Bunlardan ba$ka, en geli$mi$ aletler, yeni yontemler sayesinde, yU.zeyinde in

celenmemi$ tek nokta b1rakmadan dur durak bilmeksizin Ay'1 ara:;;tJrd1. C:ap1 iki 

bin yu.z elli mie uzunlugunda bulunurken yU.zeyi YeryU.zu'nunkinin• on uc;te bi

ri, hacmi de Yerkure'nin kirk dokuzda biri olarak hesapland1. Butun bu s1rlann 

1) Bugtin kullamlmayan bir uzunluk birimi, yakla~1k 2 metre. (~.n.) 
2) Mont Blanc'm denizden yo.ksekligi 4.813 metredir. Q.V.) 
3)Sekiz yo.z altm~ dokuz fersah, yani Yerkore yan~apmm dortte birinden biraz fazla. Q.V.) 
4)0tuz sekiz milyon kilometre kare. o.v.) 
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hic;biri astronomlann gozunden kac;amazd1, o hunerli bilginler ~a~IrtiCI gozlemle

rini daha da ileri goturduler. 

Goturduler ve fark ettiler ki, dolunay Sirasmda Ay tepsisinin baz1 bolumleri be

yaz c;izgili, 6teki a~malardaysa siyah c;izgili gorunuyordu. Daha buy11k bir titizlik

le incelediler ve bu c;izgilerin ne oldugunu <;;Ikardilar. Bunlar, birbirlerine ko~ut ke

narlar arasmda kazilmi~ uzun ve dar izlerdi, genellikle yanardag agrzlannm c;evre

sine gelip dayamyordu. Uzunluklan on ile yilz mil arasmda, geni~likleri sekiz yilz 

tuvazdL Gokbilimciler bunlara yatakc;Ik adm1 verdiler ama, yapabildikleri tek ~ey, 

onlara bu ad1 vermekten 6teye gidemedi. Bu yatakc;Iklann eskiden var olan ve bu

giln kurumu~ 1rmaklann yatagi olup olmad1gma gelince, o sorunu hic;bir zaman 

tumuyle c;ozemediler. l~te Amerikahlar, gunun birinde bu jeolojik olguyu c;ozum

lemeyi umuyorlard1. Aynca, Gruithuysen admda bilgisi derin bir Munihli Profeso

run Ay yilzeyinde ke~fettigi ve Ay'da ya~ayan muhendislerce yap1lmi~ olan yilksek 

surlann incelenmesini de ba~kalanna birakmamayi ak11lanna koymu~lard1. Henuz 

aydmlanmam1~ bu iki nokta ve herhalde daha birc;ok ~ey, Ay ile dogrudan temasa 

gec;ilmedikc;e c;ozumlenemeyecekti. 

I~Igmm yogunluguna gelince, bu konuda ogrenilecek bir ~ey kalmami~ll. Bu 

1~1gm, Gune~'inkinden uc; yilz binde bir oranmda gilc;suz oldugu, ISismm termo

metrelerce degerlendirilemedigi biliniyordu. Ay'm ilk ve son a~amalarmda daire

yi butunleyen olgun l~Ik olayi denilen ~eye gelince, bu, elbette Yeryl1z11 tarafm

dan Ay'a yansmlan Gune~ 1~1gmm etkisiyle a<;;Iklanabiliyordu. 

l~te Dunya'nm uydusu hakkmda edinilmi~ olup da Gun-Club'm her bakim

dan, kozmoloji, jeoloji, siyaset ve ahlak bakimlanndan tamamlamaya hazirlandi

gi bilgiler bunlard1. 
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BiRLE~iK DEVLETLER'DE ARTIK 
BiLiNMEMESi OLANAKSIZ OLANLA 

ARTIK iNANILMA YACAK OLAN 

Barbicane'in getirdigi onerinin ilk sonucu, Ay ile ilgili tum gokbilimsel olgu

lann yeniden gundeme ahnmas1 olmu$tu. Herkes s1kl bir c;ah$maya oturdu. San

ki Ay ufukta ilk kez yukseliyordu ve hie; kimse daha once onu fark etmemi$ti. Ay, 

moda oldu, gunun Ylldm oldu, yine de alc;akgonullulugunden bir $ey yitirmemi$

ti. Y1ldlZlar arasmda bir yer alml$tl ama, bundan 6turu boburlenmiyordu. Gaze

teler, bu "Kunlar Gune$i"nin yer ald1g1 birtak1m flkralan tazeleyip yaymlad1lar; 

cahilllk (ag insanlannm Ay'm etkisi diye bildigi $eyleri ammsamlar. Her telden 

c;alarak Ay'm turkusunu <;lg1rd1lar. Bir, onun agzmdan nukteler aktarmad1klan 

kald1. Tum Amerika selenomaniye, Ay c;llgmhgma kapllml$tl. 

Bilimsel yaym organlanna gelince, onlar daha r;ok, Gun-Club'm giri$imiyle il

gili sorunlan ele ahyorlard1. Cambridge Gozlemevi'nin mektubunu ac;1mlayarak 

ve kanks1z bir destek vererek yaymlad1lar. 

K1saca, arnk en cahil Amerikalmm bile Yerkure'nin uydusuyla ilgili sorunlar

dan bir tekini bilmemesine, ulkenin evde kalml$ klZlannm en dar kafahsmm bi

le Ay konusundaki kor inam$lara bel baglamasma izin verilmiyordu. Bilim onla

ra her $ekilde ula$1yor, gozlerinden, kulaklanndan ic;eri giriyordu. Astronomiden 

s1mfta kalmamn olanagi yoktu aruk. 

0 zamana kadar pek r;ok kimse, Ay ile Yerkure arasmdaki uzakhgm nas1l he

saplanml$ oldugunu bilmezdi. Bu flfSattan yararlamp onlara bu uzakhgin Ay'm 
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paralaksmm ol~;ulmesiyle elde edildigi ogretildi. Adamlar paralaks sozcugunu du. 
yunca ~a~myorlarsa, bunun Yerkure yan~apmm iki ucundan Ay'a kadar ~ekilen 

iki dogru ~izginin olu~turdugu a~r oldugunu soyluyorlardt. Bu yontemden ku~

kulandrlar m1, hemen onlara, o uzakhgm ortalamasmm iki yl1z otuz don bin u~ 

y11z krrk yedi mil (94 330 fersah) oldugunu ispatlamakla kalmryorlar, aym za

manda gokbilimcilerin yetmi~ mil (30 fersah) bile yamlmadrklanm anlanyorlard1. 

Ay'm hareketleri hakkmda bilgisi olmayanlara gunluk gazeteler, her gun, uy

dumuzun iki <;e~it ve birbirinden ayn iki hareketi oldugunu, birincisine bir eksen 

<;evresinde donu~. ikincisine Yerkure <;evresinde doml~ dendigini, her ikisinin de 

aym sure i<;inde, yirmi yedi art1 bir <;eyrek gunde tamamlandrgmr anlauyorlard1. 

Yerkure <;evresindeki donu~uyle Ay yl1zeyinde glln ve gece birbirini izler; yal

mz, bir Ay a}'l i<;inde tek bir glln ve tek bir gece vardrr ve her biri u~ yl1z elli don 

saat surer. Neyse ki, Yerkure'ye donuk ylizu, Yerkure tarafmdan on don tane 

Ay'mkine e~it bir rs1kla aydmlauhr. Oteki yl1zune, gorulmeyen yl1zune gelince, o 

dogal olarak, 11~ yliz elli dort saatlik deliksiz bir gece ya~ar. Bu deliksiz gecenin 

uzerine sadece "}'lldrzlardan gelen o olglln 1~1k" du~er. Bu olay, kendi ekseni ~ev

resinde donmeyle bir ba~ka cismin yani Yerkure'nin <;evresinde donme zamanla

nnm kesinlikle aym olmasr ozelliginden gelir sadece. Cassini ve Herschell'in yaz

drklanna gore, aym olay, Jupiter'in uydulannda da gozlemlenmi~tir, ve buy11k 

olasrhkla, geri kalan butun uydularda da gozlemlenebilir. 

Onceleri, iyi niyetli ama biraz tutucu kimseler, Ay'm Yeryl1zll'ne hep aym yiizll

nu gostermesinin aym zaman par<;ast i<;inde kendi ~evresinde de donmekte olma

smdan ileri geldigini anlayamryorlardt. Boylelerine ~u s6yleniyordu: "Yemek odam

za gidin ve sofranm <;evresinde hep merkezine bakarak donun. (embersel devini

miniz son buldugunda, gozleriniz odanm butun noktalanm gormu~ olacagt i<;in, 

kendi <;evrenizde de donmu~ olacaksmiZ. l~te, Gok yemek odasr, Yerkure masa, Ay 

da sizsiniz!" Dinleyenler de bu benzetmeden pek h~ut, oradan aynhyorlardt. 

Demek ki, Ay, bizlere surekli olarak aym yl1zllnll gosteriyordu; bununla bir

likte, tam dogrusu istenirse, ~unu soylemek gerekir ki, kuzeyden gllneye ve ban

dan doguya olan ve adma "Ay sahmmr" denilen bir sallanma nedeniyle, gorulen 
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kesim, dairenin tam yansmdan biraz fazladtr, a~agt yukan yilzde elli yedilik bir 

parc;adtr. 
Cambridge Gozlemevi Muduru'nun Ay'm kendi c;evresinde donu~u hakkmda 

bildiklerini cahiller de ogrenince, bunlar bu kez de Yerkure c;evresindeki d6nu

$U.nl1 merak etmeye ba~ladtlar. Bunun uzerine, yirmi tane bilimsel dergi, kollan 

stvaytp adamlan bu konuda aydmlattt. 0 zaman ogrendiler ki, sonsuz sayt.daki 

ytldtzlanyla gokyilzune, uzerinde Ay'm dola~tp dunyahlara gerc;ek saati bildirdi

gi bir saat kadram diye baktlabilirmi~. Gecelerin yt.ldm, gec;irdigi evreleri bu ha

reketi strasmda g6steriyormu~. Ay, Gune$ ile kar$1 konumda oldugunda yani uc;; 

gok cismi de bir Slfada bulunduklannda, Dolunaydt. Yerkure ile Gune~'in arast

na girdiginde yani kavu~um durumunda, Yeni Ay idi ve nihayet Gune$ ve Yerku

re ile tepesinde bir dik ac;t yapttgt zaman birinci ya da sonuncu evrede oluyordu. 

Bazt kafah Yankiler bundan, Ay tutulmalannm sadece kavu~um ya da kar$1 ko

numda olabilecegi sonucunu c;tkardtlar. Dogru mannk yilrlltiiyorlardt. Kavu$um 

durumunda, Ay, Gune~'in gorunmesini engelleyebilir; kar~I konumdayken de Yer

kure, Ay'm gorunmesini engelleyebilir. Bu engelleme ya da tutulmalann, bir Ay ayt. 

ic;inde yani iki Ay arasmdaki zamanda iki kez olmamasmm nedeni, Ay'm devini

mi strasmda izledigi duzlemin Yerkure'nin yorunge diizlemine egik olmasidir. 

Gecelerin ytldmmn ufka olan yilksekligine gelince, Cambridge Gozlemevi 

Muduru bu konuda her ~eyi soylemi~ti. Herkes biliyordu ki, bu yiikseklik, goz

lemcinin durdugu yerin enlemine gore degi$ir. Fakat, Ay sadece yirmisekizinci 

enlemle ekvator arasmdaki bolgelerde zenitten, yani ona bakanlann tam uzerin

den gec;er. Bundan 6tiirudur ki, merminin dikey olarak ftrlanlarak yerc;ekimi et

kisinden daha c;abuk kurtulabilmesi ic;in, deneyin bu kesimdeki herhangi bir 

noktada yaptlmast onemle ogutlenmekteydi. Bu, deneyin ba$anya ula~mast ic;in 

temel bir ko~uldu; kamuoyu da bu konuda tasalanmaktaydt. 

Ay'm Yerkure c;evresinde dolamrken izledigi c;izgiye gelince, Cambridge Goz

lemevi tUm ulkelerdeki en cahillere bile ogretmi~ti ki, o c;;izgi bir c;ember de gil, bir 

elipstir ve dunyam1z o elipsin merkezlerinden birinde yer ahr. Bu elips bic;imi yo

rungeler, her gezegende oldugu gibi her uyduda da aymdir. Cisimlerin devinim 
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ve deng~lerini konu alan bilim dah\ bunun ba~ka turlu olamayacagmi ispatlamls

nr. Ay'Irt yerote noktasmda oldugu an Yerkureden en uzak noktada, yerberi nok

tasmdayken de en yakm noktada bulundugu da bilinmektedir. 

I~te, her Amerikah'nm istese de istemese de ogrenmis oldugu, kendine saygi

SI alan bir kimsenin bilmemesinin aYJp sayilacagi bilgiler bunlard1. Fakat bu ger

c;ek ilkelerin k1sa sllrede halk arasmda yaYJimasma karsm, pek c;ok yanh~ bilginin 

ve binakim uydurma korkulann sokulup anlmas1 o kadar kolay olmad1. 

Omegin, baz1 kendi halinde insanlar <;1k1p Ay'm eski bir kuyruklu y1ldiz ol

dugunu, Gunes'in c;evresindeki yorungesinde donerken Yerkure'nin yakmmdan 

gec;tigini, boylece onun yerc;ekiminin etkisi altma girdigini soyluyorlardL Bu sa

lon gokbilimcileri, Ay'm yamk yllzllnll boyle a<;Ikhyorlar, o yamktan 6tllru de 

Gunes'i suduyorlard1. Ne var ki, bu kimselere kuyruklu YJldizlar da atmosfer ol

dugunu, halbuki Ay'da boyle bir ~ey bulunmadigi ammsanlmca, verecek yamt 

bulamiyorlardL 

Daha ba~kalan, korkaklar s1mfmdan olanlar, Ay ile ilgili birtakim korkulanm 

onaya koyuyorlard1; Halifeler doneminde yapilmi~ gozlemlerden beri, Ay'm Yer

kure c;evresindeki donusunun belli bir oranda hiZlandigmi duYJllu~lar, bunun 

-hie; de mannks1z olmayarak- hareketin h1z kazanmasmm iki YJldiz arasmdaki 

mesafenin kJsalmasi anlamma geldigini, bu c;ifte etki sonsuza kadar sureceginden 

gllnlln birinde Ay'm Yeryllzu'ne du~ecegi sonucunu <;Ikarm~lard1. Ne var ki, ki

sa sure soma boylelerinin i<;i rahat etti ve gelecek ku~aklar adma c;ektikleri kor

kular dindi; c;unku unlu Frans1z matematikc;isi Laplace'm hesaplanna gore bu h1z 

arnsmm c;ok Simrh kald1~m ve yakmda gorece bir azalma olacagm1 ogrendiler. 

Boylelikle, Gunes aleminin dengesinin onllmuzdeki yUZYJllarda bozulamayacagi

m anlami~lardi. 

Geriye bani inanc;lan olan cahiller s1mfi kahyordu. Bu gibi insanlar, bir sey bil

memekle kalrnazlar bir de olmayam da bilirler; Ay konusunda da pek c;ok sey bi

liyorlardL Bir bolumu Ay tekerine cilah bir ayna gibi bak1yordu, dunyamn c;esit

li noktalanndan insanm bak1p da kendini gorecegi ya da dusuncelerini ac;acag1 bir 

1) Jules Verne zamamnda 'mecanique rationnelle' denilen disiplin. (~;.n.) 
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ayna. mgerleri, gozlemlenen bin tane yeni Ay'dan dokuz yUZ ellisinin 6nemli de

gisikliklere, devrim, deprem, tufan gibi afetlere yol ac;ngmt, ileri silruyorlardt. Ya

ni bunlar gece ytldlZ!mn insanlann yazgtst uzerinde gizemli bir etkisi olduguna 

inamyorlar, onu ya$llm ic;in "gerc;ek karst guc;" olarak goruyorlardt. Ay halkmdan 

her bir ki$inin yerytizu halkmdan bir kisi ile goze gorunmez bir baglanust oldu

guna inamyorlardt. Doktor Mead gibi, onlar da y~am dizgemiz tumuyle Ay'a ba

gtmhdtr, diyor da, ba$ka bir $eY demiyorlardt. lnam$larma gore, erkek c;ocuklar 

yeni Ay zamanmda, ktzlar Ay'm son evresinde dogarlarmts, daha neler de neler. 

Ne olursa olsun, bu kaba saba yanl!$lardan vazge<;ip var olan tek gerc;ege donmek 

hepsi i<;in kac;tmlmazdt. Etkilerinden s1ynlan Ay, tum guc;lerin tek elde toplanma

smdan hoslanan o kimselerin gozilnden dustu, baztlan da ona strt c;evirdi ama, 

buytik c;ogunluk Ay'dan yana <;tku. Yankilere gelince, aruk onlann havalardaki bu 

yeni anakaraya sahip olmaktan, en ytiksek doruguna Amerika Birlesik Devletleri 

bayragmt dikmekten baska bir tutkusu yoktu. 
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GULLEYE OVGU 

Cambridge Gozlemevi 7 Ekim tarihli unlu mektubunda konuyu astronomi 

ac;;1smdan ele almaktayd1. Ondan soma yapllacak ~ey, o sorunu mekanik yolla c;;o

zllmlemekti. Amerikahlar d1~mda kim olursa olsun, uygulamada kar~Ila~Ilan zor

luklar kar~asmda pes ederlerdi. Onlar ic;;inse, c;;ocuk oyunu kadar basitti. 

Ba~kan Barbicane, vakit kaybetmeden, Gun-Club bllnyesi ic;;inde bir yurutme 

kurulu olu~turmu~tu. Bu kurul, uc;; oturumda, uc;; buyuk sorunu aydmlatacaku; 

bunlar top, mermi ve barut konulanyd1. Kurul, bu alanlarda c;;ok bilgili don uye

den olu~uyordu: Oylamada evet ve haYirlann e~it c;;Ikmasi durumunda oyu agir

hk ta~1yacak olan Barbicane, General Morgan, Binba~1 Elphiston ve grubun vaz

gec;;ilmez uyesi ].-T. Maston. Kendisi sekreterlik gorevini ustlenmi~ti. 

8 Ekim gunu, Kurul, Ba~kan Barbicane'in 3, Republican Street adresindeki 

evinde topland1. Midelerin boylesine ciddi bir g6rll~meyi feryatlanyla rahats1z et

memesi gerektiginden, Gun-Club'm don uyesinin 6nundeki masa sandvic;;lerle ve 

kocaman c;;ay demlikleriyle donaulm1~t1. ]. -T. Maston, vakit gec;;irmeden demir 

kancasma kalemini taku ve oturum ba~lad1. 

tlk sozu Barbicane ald1: 

"Sevgili meslekta~lanm," dedi, "balistigin, yani herhangi bir itici guc;;le bo~lu

ga hrlauldiktan soma kendi ba~ma birakilmi~ cisimlerin devinimini inceleyen bu 

gerc;;ek bilimin, en onemli sorunlanndan birini c;;ozumlememiz gerekiyor." 

"Ah! Balistik! Balistik!" diye soylendi ].-T. Maston yuksek ve duygu yuklu bir 

sesle. 

"Belki, bu ilk oturumu topun tartl~Ilmasma aynsaydtk daha mant1kh olurdu," 



Diinya'dan Ay'a 

diye surdurdu konu~masm1 Barbicane. 

"Ger~ekten de 6yle." Bu yamn veren General Morgan'd1. 

"Ne var ki," dedi Barbicane, epeyce du~undukten soma, "bana oyle geldi ki, 

mermi sorunu top sorununa oranla 6ncelik ta~Iyor. (:unku topun boyutlan, mer

minin buyllklugune gore saptanacak." 

"Soz istiyorum" diye bag1rd1 ].-T.Mason. 

Istedigi soz, onurlu ge<;:mi~inin layik oldugu bir co~kuyla verildi. 

"Mert dostlanm," diye ba~lad1 esin dolu bir vurgulamayla, "ba$kammiz anlacak 

mermi sorununa oncelik tammakta hakh. Ay'a firlatacagimiZ bu g(llle, bizim ha

bercimiz, el<;:imiz olacaknr. Izin verirseniz, onu salt manevi a<;:Idan ele alacag1m." 

Mermiye boyle yeni bir a<;:Idan bakma, Kuru! uyelerinin merakm1 <;:ekmi~ti. 0 

nedenle de kulak kesilip j.-T. Maston'm sozlerini dinlemeye koyuldular. 

"Sevgili arkada~lanm," diye surdurdu konu~masm1, "sozu uzatmayacagim. 

Gullenin, 6lduren gullenin fiziksel varhgm1 bir yana birakiyor, sadece soyut, rna

nevi gulleyi incelemeye ahyorum. Guile, benim i<;:in, insan g(lcunun en parlak di

~avurumudur. Insan gucu tllmuyle onda 6zetlenir. Insan Tann'ya en <;:ok, gulleyi 

yaranrken yakla~mi~ur!" 

"(:ok iyi!" dedi Binba~I Elphiston. 

"(:unku," diye bagmyordu konu~maCI, 'Tanri yildiZlan ve gezegenleri yarat

nysa, insan da gulleyi yaratm1~t1r. 0, yeryllzundeki hlZln ol<;:utudur, uzayda ba~I

bo~ dola~an ve ger<;:ekte birer mermi olan g6k cisimlerini bask1 altma alacak olan 

nesnedir. Elektrigin, I;>Igm hlZI, kuyruklu ve kuyruksuz yildiZlann, gezegenlerin, 

uydulann, sesin, ruzgann hlZl Tanndand1r. Fakat, g(lllenin trenlerinkini, en gu<;:

lu atlannkini yllz kez geride b1rakan hlZI insan kaynakhd1r!" 

J .-T. Maston kendini koyuvermi~ti. Guile i<;:in bu 6vg(l dolu sozleri soylerken 

sesinde dua eden bir kirnsenin dudaklanndan <;:1kan ezgiler vard1. 

"Rakamlar m1 istiyorsunuz?" diye sordu. "I~te size a<;:IklayiCiyi rakamlar! Gos

teri~siz bir yirmi dortluk' gulleyi ele alahm. Herne kadar elektrigin sekiz yllz bin-

l)Yani yirmi don libre ag1rhgmda. Q.V.) Libre: Zaman i~inde 380 gramla 550 gram arasmda 
deg~mi~ bir aglrhk ol~tisti. (~.n.) 
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de biri kadar, Yerkure'nin Gune~ c;:evresindeki doml~ hlZlnm yetmi~ alnda biri ka

dar bir h1zla yol alsa da, topun agzmdan t;:1kt1g1 andaki h1zi, sesin hlZlm a~ar1 ve 

saniyede iki yliz tuvaza ula~1r, bu, on saniyede iki bin tuvaz, dakikada on don mil 

(6 fersah), saatte sekiz yliz k1rk mil (360 fersah), gU.nde yirmi bin yliz mil (8 640 

fersah) eder yani Yerkure'nin donu~u s1rasmda ekvator uzerindeki bir noktanm 

sahip olacag1 h1za ula~1r, bu, y!lda yedi milyon uc;: yliz otuz alu bin be~ yliz mil

lik (3 155 760 fersah) bir h1z demektir. Su halde, Ay'a on bir gunde, Gune~'e on 

iki YJida, Gune~ sisteminin sm1rlanndaki Neptun'e uc;: yuz altml~ YJlda varacakur. 

l~te bizlerin el emegi ~u gosteri~siz gU.llenin yapacag1 ~eyler! 0 halde bu rakam1 

yirmi katma c;:1kanp saniyede yedi millik bir hda flrlatngimizda neler yapmaz? 

Ah o gorkemli gU.lle, ~a~aah mermi! Seni yukanlarda dunyanuzdan giden bir el

c;:iye laYJk onurland1rmayla kar~1layacaklanm du~unuyorum da!" 

Bu cafcafh bitiri~ bolumu buyiik co~kuyla kar~Ilandt; j.-T. Maston kutlamalar 

arasmda yerine otururken co~kusunu gizleyemiyordu. 

"Amk," diye soze ba~ladt Barbicane, "i~in ~iirsel k1sm1m bJrak1p, dogrudan so

rona gec;:elim." 

"Hazmz," diye yamtlad1lar Kurul'un 6teki uyeleri. Bu arada her biri be~ alu 

sandvic;:i govdeye indirmi~ti. 

"C::ozumlenmesi gereken sorunun ne oldugunu biliyorsunuz," diye konu~ma

smt surdurdu ba~kan. "Amac;:lanan, bir mermiye saniyede on iki bin yardahk bir 

h1z vermek. Bunu ba~arabilecegimizi du~unmek ic;:in birtak1m nedenlerim var. Fa

kat, ilk elde, bugune kadar elde edilmi~ h1zlan inceleyecegiz. General Morgan bi

ze bu konuda bilgi verebilir." 

"Sava~ta deney kurulu uyesi oldugum ic;:in bu gorevi kolayca yerine getirebili

rim," dedi general. "Dahlgreen'in iki bin be~ yliz tuvaz uzakhktaki hedefleri vuran 

yiizluk toplanyla ba~layaYJm. Bunlann ba~lang~c;: hlZI saniyede be~ yliz yardad1r." 

"Peki, ya Columbiad2 Rodman?" diye sordu ba~kan. 

"New York yakmlanndaki Hamilton Kalesi'nde denemesi yaptlan Columbiad 

1) Bu demektir ki, bir kimse ate~lemenin sesini duymu~sa, merminin kendisine isabet etmesi 
tehlikesini aruk atlatmJ~tlr. 

2) Amerikahlar o ~ok boyuk toplara Columbiad adm1 verirlerdi. 0 .V.) 
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Rodman. yanm tonluk bir glilleyi saniyede sekiz yllz yardahk hJZia alu mil uzak

ta bir hedefe auyordu. Armstrong ve Palliser lngiltere'de bu sonucu hi~bir zaman 

elde edemediler." 

"Oooh, lngilizler!" dedi j.-T. Maston o korkun~ kancasm1 dogu yoniinde uf

ka ~evirerek. 

"0 halde," dedi Barbicane, "bu sekiz yllz yarda bugline kadar elde edilen en 

yuksek hJZ m1 oluyor?" 

"Evet," diye yamtlad1 Morgan. 

"Bununla birlikte," dedi j.-T. Maston, "benim havan topum par~alanmasay

di..." 

"Evet ama, par~aland1 i~te." Barbicane bunu dii~manhkla soylemedigini goste

rir bir i~ret yapm1~t1. "Demek ki, hareket noktamtz olarak bu sekiz yllz yarday. 

alacagJZ. Bunu yirmi katma <;Ikarmak zorunday.z. Bu hiZln nasii elde edilecegi 

tarn~mas1m ba~ka bir oturuma b1rakarak, ~imdi sevgili meslekta~lanm, dikkatini

zi gullenin boyutlan uzerine ~ekmek istiyorum. Biliyorsunuz ki, aruk soz konu

su olan, en fazla yanm tonluk bir guile degil!" 

"Neden olmasm?" diye sordu binba~J. 

"C:iinkii bu gullenin Ay'dakilerin -elbette oyle bir halk varsa- dikkatini ~eke

cek kadar biiyllk olmas1 gerekiyor." 

"Dogru," dedi Barbicane, "aynca daha onemli bir ba~ka nedenden 6tiirii de 

biiyuk olmas1 gerekiyor." 

"Ne demek istiyorsunuz, Barbicane?" diye sordu binba~l. 

"Demek istiyorum ki, bir guile firlaup sonra bir daha onunla ilgilenmemek ol

maz. Hedefine ula~mcaya kadar giilleyi tum yolu boyunca izlememiz gerekir." 

"Nas1l?" diye irkildiler generalle binbas1. Oneriye biraz ~a~mi~lardL 

"Elbette," dedi Barbicane kendinden emin bir sesle. "Elbette, yoksa deneyimiz 

hi<;bir ise yaramaz. n 

"0 halde," dedi binba~J, "siz bu giilleyi ~ok biiyllk boyutlarda m1 yapacakst
mz?" 

"Hay1r. Lutfen beni iyi dinleyiniz. Biliyorsunuz ki, optik aletlerde biiyllk bir 
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gelisme oldu. Bazi teleskoplar alu bin kez buyutuyor, Ay'I kirk mil (on alu fersah) 

kadar yaklasunyor. Bir kenan altmiS kadem olan bir nesne o uzakhktan iyice go

rulebilir. Teleskoplann gucunun daha artmlmamasmm nedeni, gtic; artukc;a ISigm 

azalmasidir. Yansmo bir aynadan baska bir sey olmayan Ay'I, o smmn asilabilme

si ic;in daha da c;ok buyutebilecek kadar yogun bir ISik gondermez." 

"Peki, ne yapacaksmiz o halde? diye sordu generaL Merminizin c;api altmis ka-

dem mi olacak?" 

"Kesinlikle haYJr!" 

"Su halde Ay'I daha aydmhk kilmaya mi c;ahsacaksimz?" 

"Kesinlikle evet!" 

"lste bu biraz fazla!" diye haykirdi J-T. Maston. 

"Fakat, c;ok basit," diye yamtladi Barbicane. "(:unku Ay'm ISigmm ic;inden 

gec;tigi hava katmanmm kalmhgmi azaltabilirsem, o ISigi yogunlasurmiS olmaz 

miYJm?" 

"Elbette." 

"Tamam oyleyse. 0 sonuca ulasmak ic;in, yuksek bir dagm tepesine bir teles

kop oturtmam yetecek. Yapacagimiz sey, iste bu." 

"Pes ettim. Pes ettim. lsleri oylesine sadelestiriyorsunuz ki. .. Peki, bu yolla ne 

kadarhk bir buyutme umut ediyorsunuz?" 

"Kirk sekiz kathk bir buyutme. Bununla Ay sadece bes mil yakimma gelecek. 

Nesneleri gorebilmemiz ic;in dokuz kadem c;apmda olmalan yeterli." 

"Mukemmel!" diye bagirdi J-T. Maston. Oyleyse gullemizin c;api dokuz ka

dem olacak. 

"Kesinlikle oyle." 

"Fakat, izin verin de sunu soyleyeyim," diye surdurdu konusmasmi binbasi 

Elphiston, "guile oylesine agir olacak ki, ... " 

"Aman, Binbasi," diye yamtladi Barbicane, "agirhgina gelmeden once, siz bana 

izin verin de atalanmlZln bu alanda nastl harikalar yaratngmi soyleyeyim. Balistik 

bilimi ilerlemedi, demiyorum. Hasa. Fakat, unutmamakta yarar var ki, daha Orta

c;agda, SaslftlCI, hatta bizimkinden saSlftiCI diyecegim SOnuc;lar alJmyordu." 
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"Bakm hele!" diye yamtlad1 Morgan_ 

"Kamtlaym bu dediklerinizi," dedi baguarakJ_-T. Maston. 

"Ondan kolaYI can saghgi," dedi Barbicane. "Onerimi destekleyecek iki omek 

var elimde. l453'te IL Mehmet Bizans'I ku~atnginda bin dokuz yiiz libre agirh

gmda giilleler firlauhrmi~; herhalde buyiikliikleri de ona goreydi." 

"Oh, oh!" dedi binba~L "Bin dokuz yiiz libre, biiyiik rakam!" 

"Malta'da da, ~ovalyeler zamanmda, Saint-Elme hisannda bir top iki bin be~ 

yiiz libre ag1rhginda giilleler atarm~-" 

"Olacak ~ey degil!" 

"Son bir ~ey daha. Bir FransiZ tarih~inin yazdigina gore, XL Louis'nin saltana

n doneminde bir havan topu varm1~, atng1 giillelerin agirhgi be~ yiiz libreden faz

la degilmi~ ama, Bastille' den -delilerin akilhlan kapatuklan bir yerdi oras1- aulan 

guile, Charenton'a --oras1 da akilhlann delileri kapatngi bir yer- dii~erm~-" 

"(ok iyi," dedi J-T. Maston. 

"Ozet olarak; Armstrong'un toplan be~ yiiz librelik, Columbiad Rodmanlar 

yanm tonluk giilleler auyorlard1! Anla~Ildigma gore, top mermilerinin menzilin

de geli~me olurken, ag1rhklan azalmi~- Halbuki, biz o yonde bir ~ba gostererek, 

bilimdeki ilerlemeler sayesinde IL Mehmet'in ve Malta ~valyelerinin kulland1gi 

gullelerin ag1rhgm1 on katma ~Ikarabiliriz." 

"Oras1 a~1k," dedi binb~I, "ama guile i<;in hangi metali kullanmak niyetinde

siniz?" 

"Basbayagi dokme demir," dedi General Morgan. 

"H1h! Dokmeymi~!" diye bag1rd1 J-T. Maston pek hor goriir bir sesle. "Ay'a 

gonderilecek mermiye laYik madde mi dokme demir?" 

"Abanmayahm, sayg~deger dostum," diye yamtlad1 Morgan, "dokme demir 

yeter." 

"Peki, o halde," diye sozii ald1 Binba~I Elphiston, "madem ki ag1rhgi hacmine 

orannhym1~, dokuz kadem ~apmda bir dokme giille, korkun~ bir ag1rhkta olacak
tlr!" 

"Doluysa, evet. I~i bo~sa. haflr," dedi Barbicane. 
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"Bo~ mu? 0 halde, bu bir obus mu olacakr 

"l<;ine k1sa mektuplar ve dunyam1zdan 6rnekler koyanz." Bunu soyleyenJ-T. 

Maston'du. 

"Evet, bir obus olacak," diyordu Barbicane. "Boyle olmas1 kesinlikle gerekli 

Sekiz yliz parmakhk dolu bir guile iki yuz bin libre ag1rhgmda olur. Elbette bu, 

pek buylik bir ag1rhktJr. Ne var ki, mermide belli bir denge kurmak gerektigin

den, ben be~ bin librelik bir ag1rhk verilmesini 6neririm." 

"Peki, <;eper kalmhg1 ne kadar olacak?" diye sordu binba~L 

"Ah~IIa gelmi~ orana bagh kahrsak," diye surdurdu Morgan, "<;ap yliz sekiz 

parmak olunca, <;eperlerin en az iki kadem olmas1 gerekir." 

"C:ok fazla olur," diye yamtlad1 Barbicane; "dikkat edin, burada ama<;ladigl

miz, levhalar delecek bir gtille degil; ate~lendiginde barutun basmcma dayanabil

sin, yeter. Yani sorun ~u: Dokme demirden bir obusun kahnhg1 ne kadar olmah

dir ki, ag1rhgi yirmi bin libreyi ge<;mesin? Becerikli aritmetik<;imiz, degerli Mas

ton hemen hesaplayiVerir bize." 

"Ondan kolay ne var" dedi Kurul'un sayg~deger sekreteri. 

Bunu soylerken kag1da birtak1m cebir formulleri <;iziktiriyordu. Karesi almm1~ 

1t ler, x ler belirdi. Hatta bir ara ka~la goz arasmda bir de kup kok ald1 ve sonun

da konu~tu: 

"C:eperler iki parmak kalmhg1 ya bulur ya bulmaz." 

"Yetecek mi?" diye sordu binba~I ku~kuyla. 

"HaYJr," diye yamt verdi Ba~kan Barbicane, "elbette haYJr." 

"Peki, o halde, ne yapmah?" diye bir soru daha sordu Elphiston. 

"D6kme demirden ba~ka bir metal kullanacag1z." 

"Bak1r m1?" Bunu soran Morgan'd1. 

"Hay1r, o da fazla ag1r olur. Benim 6nerecegim ondan iyi." 

"Neymi~?" dedi binba~L 

"Aluminyum." 

"Aluminyum mu!" diye bag1rdi u<; arkada~t birden. 

"Elbette, dostlanm. Biliyorsunuz ki, unlu bir FranSIZ kimyaCI, 1854 YJlmda, 
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aluminyumu siki~Ik kutle durumunda elde etmeyi ba~ard1. Bu metal, giimu~ ka

dar beyaz, altm kadar sa£, demir kadar saglamd1r, bak1r gibi kolay eriyebilir ve 

cam kadar hafiftir. Kolay i~lenir, kayalann c;ogunun temeli aluminyum oldugu 

ic;in, dogada son derecede yaygmd1r. Demirin uc;te biri agirhktadir. Hani neredey

se, strf bizim giillemizi yapabilmemiz ic;in var olmu~ bir madde." 

"Ya~sm, aluminyum!" diye bagtrdt heyecamm hep gurult11lu bic;imde dile ge

tiren Kuru! sekreteri. 

"Fakat, saym ba~kan," dedi binba~t, "aluminyumun maliyeti son derecede 

yuksek degil midir?" 

"ldi," diye yamtladi Barbicane. "Yeni ke~fedildigi Siralarda libresi yiiz altmi~la 

iki yiiz seksen dolar arasmdaydt; sonra yirmi yedi dolara du~tu, bugunse dokuz 

do lara sauhyor." 

"Ama, libre ba~ma dokuz dolar da," diye yamtladt kolay pes etmeyen binba~I, 

"c;ok yiiksek bir fiyat." 

"Ku~kusuz, binba~am, ama eri~ilemez bir fiyat da degil." 

"Bu durumda merminin ag1rhgt ne kadar olacak?" diye sordu Morgan. 

"Yapugtm hesaplar ~u sonucu verdi," dedi Barbicane. "Yuz sekiz parmak c;a-

pmda ve c;eper kalmhgt on iki parmak' olan bir guile, dokme demirden olursa, 

altmt~ yedi bin dart yuz ktrk libre c;eker. Aluminyumdan olursa, ag1rhg1 on do

kuz bin iki yuz elli libreye du~er." 

"Mukemmel!" diye bag1rd1 Maston, "tam bize gore." 

"Mukemmel! Mukemmel!" diye kauld1 binba~J, "ama bilmiyor musunuz ki, 

libresi on sekiz dolara kadar c;tkarsa bu merminin maliyeti ... " 

"Yuz yetmi~ uc; bin iki yuz elli dolan bulur. Bunu elbette biliyorum; fakat kor

kacak bir ~ey yok dostlanm; bu tasanm1zda para stkmnst c;ekmeyecegiz. Benden 

size s6z." 

"Kasamtza para akacak," diye destekledi ]. -T. Maston. 

"Evet, ne diyorsunuz aluminyuma?" diye sordu ba~kan. 

"Kabul," dedi Kurul'un uc; uyesi. 

l) Otuz samimetre; Amerikahlarda parmak 25 milimetredir. Q.V.) 
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"Merminin bic;imine gelince," diye siirdiirdu konu~masm1 Barbicane, "onun 

pek onemi yok, c;iinkii atmosferi gec;ti mi, bo~lukta yol alacak. Bu nedenle ben 

yuvarlak giille oneriyorum. Kendi c;evresinde doner, istedigi. gibi davramr." 

Kurul'un ilk oturumu boyle son buldu. Mermi sorunu kesinlikle c;oziimlen

mi~ti. j.-T. Maston Ayhlara aluminyumdan yap1lmi~ bir giille gonderecekleri ic;in 

pek sevinc;liydi, "Diinyahlann neler yapabilecegi.ni gorsiinler bakahm," diye soy

leniyordu. 

-46-



8 

TOPUN TARiHi 

0 oturumda alman kararlar, d1~anda buyU.k bir etki yapmi~tl. Baz1 korkaklar, 

uzaya f1rlanlacak yirmi bin librelik bir gulleden biraz urkuyorlard1. Boylesine bir 

kutleye yetecek ba~lang1~ hlZlm nas1l bir topun verebilecegini merak ediyorlard1. 

Kurul'un ikinci oturumunda tutulan zabitlar bu sorulan ba~anyla yamtlayacakn. 

Enesi ak~am, Gun-Club'm don uyesi, yeni sandvi~ daglanmn kar~1sma ve tam 

bir ~ay okyanusunun kiYJsmda masaya oturdular. Goru~me, bu kez herhangi bir 

giris konu~mas1 yapilmakslZln ba~lad1. 

"Sevgili arkada~lanm," dedi Barbicane, "yap1lacak ara~ hakkmda konu~acag1z; 

uzunlugunu, bi~imini, bile~imini ve ag1rhgmi ele alacag1z. Boyutlanm ~ok buyu.k 

tutmamiz gerekebilir. Fakat zorluklar ne kadar buyu.k olursa olsun, sanayideki 

buyu.k becerimiz bunun ustesinden kolayhkla gelecektir. Su halde lutfen beni 

dinleyin ve herhangi bir itirazm1z varsa bunu dile getirmekten ~ekinmeyin. On

lardan korkmuyorum!" 

Bu demecin kars1hgi, birtakim onaylama unlemleri oldu. 

"Dunku goru~memizin bizi hangi noktaya getirdigini ammsayahm," diye sur

durdu konu~masm1 Barbicane; "sorun ~imdi ~oylece kar~Imizda: Yuz sekiz par

mak ~apmda, yirmi bin libre ag1rhgmda bir top mermisine saniyede on iki bin 

yardahk bir ba~lang1~ hlZI verebilmemiz gerekiyor." 

"l~te sorun bu, ger~ekten de." Bunu soyleyen Binbas1 Elphiston idi. 

"Devam ediyorum," dedi Barbicane. "Bir mermi bo~luga anlmca ne olur? Bir

birinden bagimSIZ u~ gU~ tarafmdan ~ekilir. Bunlar, ortamm direnci, Yerkure'nin 

~ekimi ve mermiyi harekete ge~iren itme gucudur. Bu u~ gucu inceleyelim. Orta-
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mm yani havanm direncinin pek onemi olmayacakur, .;unku Yerkure'mizin at

mosferi topu topu ktrk mil (yakla~tk 16 fersah) kalmhgmdadtr. Bu demektir ki, 

bizim mermi, on iki bin yarda htzla, bunu be~ saniyede ge.;ip dt~ma c;tkar. Bu su

re de, ortam direncinin onemsiz kabul edilmesini gerektirecek kadar ktsa bir su

redir. Simdi Yerkure'nin c;ekimine yani merminin agtrhgma gelelim. Biliyoruz ki, 

bu agtrhk uzakhgm karesiyle ters oranuh olarak azalacaknr. <;:unku, fizik bize ~u

nu ogretiyor: Kendi ba~ma btraktlan bir cisim yerylizune du~er, du~u~ htzt ilk sa

niyede on be~ kademdir; aym cisim iki yuz elli yedi bin yuz ktrk iki mil 6teye ya

ni Ay'm bulundugu noktaya goturulurse ilk saniyedeki du~u~ hlZl ilk saniyede 

yakla~1k yanm-linye du~ecektir. Bu da, neredeyse devinimsizlik demektir. Su hal

de, yaptlmast gereken, bu agtrhk etkisini derece derece azaltmak olacakur. Bunu 

nastl ba~aracagtz? ltme gucuyle." 

"l~te zorluk burada," dedi binbast. 

"Gerc;ekten de evet," diye onayladt ba~kan, "fakat ba~aracagtz. <;:unku bize ge

rekli olan o itme glicu, topun uzunluguna ve onunla birlikte, kullanacagtmtz ba

rutun miktanna baghdtr. Bu miktarda topun direnciyle alakahdtr. 0 halde, bu

glin topun boyutlanm ele alahm. Surast ac;tk ki, hareket ettiremeyecegi i.;in, bu 

topu smtrstz bir dirence sahip olacak sekilde yapabiliriz." 

"Bu c;ok belli bir sey," dedi general. 

"Bugline kadar," diye surdurdu Barbicane, "en uzun toplar, o koskoca Colum

biadlar bile yirmi bes kadem uzunlugu asmamt~ur. Su halde, bizimkinin boyut

lanyla pek c;ok kimseyi sastrtacagtz." 

"Kuskusuz oyle," diye bagtrdtj.-T. Maston. "Ben, kendi hesabtma, en azmdan 

yanm mil uzunlugunda bir top olsun isterim." 

"Yanm millik mi?" diye hayktrdt bir agtzdan binba~tyla general. 

"Evet, yanm millik, hatta bir yanst kadar daha uzun olsa yeridir." 

"Hadi Maston, hadi," dedi Morgan, abarnyorsunuz. 

"Hi.; de degil," diye yamtladt coskulu sekreter, "neden abartmakla suc;ladtmz 

beni, anlamadtm." 

"Fazla ileri gittiniz de, ondan!" 
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"Sunu unutmaymtz ki, efendim," dedi].-T. Maston, "bir topc;u, top gU.llesi gi

bidir, hic;bir zaman c;ok ileri gitmez!" 

Tarn~ma ki~iselle~meye ba~lam1~t1 ki, ba~kan araya girdi. 

"Sogukkanh olahm, dostlanm, sogukkanh olahm ve dii.~ii.nelim. Elbette, 

uzunluk merminin altmda ytgtlan gazm genle~mesini arnracagma gore, bii.yii.k bir 

top gerekli bize. Fakat bu boyledir diye, birtaktm smtrlan a~mam1z da gereksiz." 

"C:::ok dogru," dedi binba~1. 

"Boyle durumlarda uygulanan kurallar nelerdir? Genellikle, topun uzunlugu, 

atacag1 gullenin c;apmm yirmi ya da yirmi be~ kau, ag1rhg1 da onun ag1rhgmm iki 

yii.z otuz be~ ile iki yii.z ktrk kau arasmda olur." 

"Yetmez!" diye hayk1rd1 j.-T. Maston ofkeyle kan~1k bir co~kuyla. 

"Kabul ediyorum, degerli dostum, gerc;ekten de, bu orana gore, dokuz kadem 

geni~liginde yirmi bin libre agtrhgmda bir mermiyi atacak topun ancak iki yii.z yir

mi sekiz kadem uzunlukta, yedi milyon iki yii.z bin libre agtrhkta olmas1 gerekir." 

"Gulunc; bir ~ey," diye auldt yine j.-T. Maston. "Neden tabancayla atmtyoruz 

acaba?" 

"Bence de oyle," diye yamtlad1 Barbicane. "Zaten o nedenledir ki, bu uzunlu

gu dort katma c;tkanp dokuz yii.z kademlik bir top dokturmenin yerinde olacagt

m dii.~unuyorum." 

Generalle binba~1 bir iki noktada kar~1 c;tkularsa da, Gun-Club'm Sekreterin-

ce co~kuyla desteklenen bu oneri sonunda benimsendi. 

"Simdi," dedi Elphiston, "c;eperlerin kalmhgma geliyoruz." 

"Alu kademlik bir kalmhk," diye yamtlad1 Barbicane. 

'Top yuvasma oyle bir kutleyi yerle~tirmek niyetinde degilsiniz, herhalde?" 

Soruyu soran binba~1yd1. 

"Ne gorkemli olurdu ama!" dedi j.-T. Maston. 

"Fakat, uygulanmas1 imkanstz olurdu," diye yamtlad1 Barbicane. "Haytr, bu 

topu topragm ic;inde, dokturmek ve dovme demirden c;emberlerle beslemek, so

nunda da ta~ ve harc;la c;evresini ormek niyetindeyim. Boylelikle ona kendisini 

c;evreleyen arazinin olanca direncini saglamayt du~unuyorum. Top dokuldukten 
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soma, ic; c;eperi ozenle olc;ulup gulleyle arasmda hie; bo~luk kalmayacak bic;imde 

tomalanacak. Boylece hie; gaz yitirilmeyecek, barutun tum genle~me gucu mermi

yi flrlatmaya harcanacak." 

"Ya~asm! Y~asm!" diye bag1rd1j.-T. Maston. "Topumuz haz1r demektir." 

"Henuz degil," diye yamtlad1 Barbicane. "Bir yandan da heyecanh arkada~m1 

eliyle yau~urmaya c;ah~1yordu." 

"Nedenmi~ o?" 

"Henuz bic;imini tart1~mad1k da, ondan. Top mu, obus mu yoksa havan topu 

mu olacak?" 

"Top," diye yamtlad1 Morgan. 

"Obus," dedi binba~L 

"Havan topu olacak!" Bu yamt daj.-T. Maston'dan geliyordu. 

Her bir uyenin kendi gozde silahm1 ovdugu yeni ve oldukc;a co~kulu bir tar

u~ma ba~layacaku ki, ba~kan araya girip k1sa kesti. 

"Dostlanm," diye ba~lad1, "hepinizin gorii~unu bagda~uracag1m. Bizim Co

lumbiad, bu onerdiginiz uc; c;e~it ag1r ate~li silahm ozelliklerini alarak in~a edile

cek. Barut yuvas1 ile ic; kesim aym c;apta olacagmdan bu, bir top olacakur. Mermi 

atacagma gore bu bir obus olacakur. Son olarak da, doksan derecelik bir ac;1yla 

at1~ yapacagmdan, sars1lmaz bic;imde zemine yerle~tirildiginden ve geri tepme 

olasihgi bulunmad1gmdan boylece ic;indeki olanca itme gucunu gulleye gec;irece

ginden bu, bir havan topu olacakur." 

"Kabul edilmi~tir," diye yamtladilar Kuru! uyeleri. 

"Basit bir nokta var," dedi Elphiston sorusunu yoneltirken. "Bu top-obus-ha

van topu yivli mi olacak? 

"HaYJr," diye yamtlad1 Barbicane, "haYJr. Bize c;ok buyiik bir ba~lang1c; hlZl ge

rekli. Biliyorsunuz ki, yivli namludan guile yivsizlerde oldugu kadar hiZI1 c;1kmaz." 

"Dogru." 

"En sonunda, oldu. Topumuz ham!" diye az once soyledigini yineledi j.-T. 

Maston. 

"Henuz tam haz1r degil," diye yamtlad1 yine ba~kan. 
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"Nic;in?" 

"Cunku hangi metalden yapacag1mlZI henuz bilmiyoruz." 

"Gecikmeden karanmlZI verelim." 

"Ben de size bunu 6nerecektim." 

Kurul'un dort uyesi de birer duzine sandvic; yiyip koca birer fincan c;ay ic;tik

ten soma goru~me yeniden ba~lad1. 

"Degerli arkada~lanm," dedi Barbicane, "topumuzun c;ok ince, c;ok saglam, SI

caga dayamkh, ergimez ve asitlerin etkisi altmda paslanmaz olmas1 gerekiyor." 

"Ondan ku~kumuz yok," diye yamtladt binba~a. "Buylik miktarda metal kul

lanacagimizdan elimizde geni~ bir sec;im yelpazesi yok zaten." 

"Peki, o halde," dedi Morgan, "ben Columbiad'm yaptmmda bugune kadar bi

linen ala~1mlann en iyisi olanm yani yliz olc;u bak1ra on iki olc;u kalay ve altJ 61-

c;u pirinc;ten olu~an ala~1mm kullamlmasm1 oneriyorum." 

"Dostlanm," diye yamtlad1 ba~kan, "bu bile~imle c;ok iyi sonuc;lar almd1gmi 

kabul ediyorum ama, bizim i~imizde c;ok pahahya gelir ve kullamm1 kolay olmaz. 

Samnm, dokme demir gibi c;ok iyi, ama ucuz bir madde kullanmam1z gerekir. Siz 

de bu du~uncede degil misiniz, binba~1m?" 

"Kesinlikle," diye yamtlad1 Elphiston. 

"Gerc;ekten de," diye surdurdu konu~masm1 Barbicane, "dokme demir, bron

zun onda biri ucuzluktad1r; dokmesi kolayd1r, kumdan yaptlma kahplara basit 

bir bic;imde akmlabilir; i~lenmesi c;ok zaman almaz. K1saca, hem paradan hem za

mandan kazamhr bununla. Ote yandan, yapt1g1 i~ degerlidir; sava~ SJrasmda, At

lanta kusatmasmda dokme demirden toplann her birinin yirmi dakikada bir bin 

kez ateslendigini ve hic;birinin bir zarar gormedigini ammstyorum." 

"Ne var ki, dokme demir kolay kmhr," dedi Morgan. 

"Evet ama, aym zamanda direnc;lidir de. Ben kefilim, parc;alanmayacaktJr." 

"Durustlugunuzden suphem yok ama bu topun parc;alanmasm1 engellemez," 

dedi j.-T. Maston soylev verir gibi bir havayla. 

"Elbette," diye yamtladt Barbicane. "Su halde, degerli sekreterimizden rica 

ediyorum, bize dokuz yliz kadem uzunlugunda, ic; c;ap1 dokuz kademlik, c;eper 
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kalm1Ig1 aln kademlik bir topun ag1rhgml hesaplasm." 

"Derhal," diye yamtlad1 ].-T. Maston. 

Bir gun once yapt1g1 gibi, buyuk bir rahathkla formullerini hemen s1ralaytp, 

bir dakika soma sonucu bildirdi: 

"Bu top, altm1~ sekiz bin k1rk ton (68 040 000 kg) ag1rhgmda olacaknr." 

"Peki, libresi iki sentten ne edecek?" 

"lki milyon be~ yllz on bin yedi ytiz bir dolar." 

].-T. Maston, binba~1 ve general tedirgin gozlerle Barbicane'e baku tar. 

"Bakm, beyler," dedi ba~kan, "dun soyledigimi yineliyorum, gonlunuzu ferah 

tutun. Para S1kmns1 (ekmeyecegiz." 

Ba~kam'nm verdigi bu guvence uzerine Kuru!, U(Uncu oturumunu ertesi gun 

yapmak llzere, daglld1. 
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BARUT SORUNU 

Geriye barut sorununu ele almak kahyordu. Halk endi~e i<;inde bu son kara

n beklemekteydi. Merminin buyiiklugu de topun uzunlugu da bilindigine gore, 

ate~lemede kullamlacak barut miktan ne kadar olmahyd1? lnsamn etkilerini kont

rol alnna aldigl bu korkutucu maddeden bu kez istenen, ah~ilmaml~ ol<;ulerde bir 

gorev yiiklenmesiydi. 

Genellikle bilinen ve s1k yinelenen bir nokta, barutun on dorduncu yiizyJlda, 

Schwartz admda bir ke~i~ tarafmdan icat edildigi ve adamm bunu hayanyla ode

mi~ oldugu yolundad1r. Fakat bugun ~ag1 yukan kesin bi<;imde ispatland1gma 

gore, bu olay1 Orta (ag masallannm rafma kald1rmak gerekir. Barut kimse tara

fmdan icat edilmemi~tir; dogrudan dogruya Bizans Ate$i'nden, onun gibi kukun 

ve gtiher<;ileden olu~mu~tur.Ne var ki, eskiden hedefe varmadan patlayan bu ka

n~lmlar, zamanla degismi~, patlayJCJ maddelere donusmu~tlir. 

Fakat barutun bu uydurma tarihini ezbere bilen ne kadar bilgili kisi varsa, 

onun mekanik gucunden haberi olan pek az insan vard1. lste, Yurutme Kurulu'na 

sunulan sorunun onemini anlamak i<;in bunu bilmek gerekiyordu. 

Bir litre barut yaklas1k iki libre (900 gram1
) ag1rhgmdad1r; alev ald1gmda don 

yiiz litre gaz uretir, bu gazlar a<;1ga <;1kngmda, iki bin don yiiz derece Slcakhk al

nnda, don bin litrelik yer kaplar. 5u halde, barutun hacmi ile patlamas1 sonucu 

onaya <;1kan gazlann hacmi arasmdaki oran hire don bindir. Bu boyle olunca, bir 

de gereginden don bin kez ku<;uk bir mekan i<;inde slkl~ml~ gazlann korkun<; iti

ci gucunu du~unun! 

l)Amerikan libresi 453 gramd1r. (J.V.) 
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Kuru! uyeleri ertesi gtin toplanuya girerken bunlan c;ok iyi bilmekteydiler. Bar

bicane ilk sozu sava~ s1rasmda baruthane muduru olan Binba~1 Elphiston'a verdi. 

"Sevgili arkada~lanm," diye soze girdi bu sayg1deger kimyaCl, "konu~mama 

bizim ic;in temel dayanak gorevindeki yadsmamaz rakamlarla ba~layacag1m. On

ceki gun saym ]. -T. Maston'un bize pek ~airane sozcuklerle anlatug1 yirmi don

luk gtille, namlunun agzmdan topu topu on alu libre barutla d1~an auhr." 

"Bu rakamdan emin misiniz?" diye sordu Barbicane. 

"Kesinlikle eminim," dedi binba~L "Amstrong topu, sekiz yu.z librelik bir gui

le ic;in ancak yetmi~ be~ libre barut harcar; Columbiad Rodman'a ise, yanm ton

luk gullesini alu mil uzakhga f1rlatmak ic;in yD.z altm1~ libreden fazla barut gerek

mez. Bu olgulardan ku~kulanamay1z, c;unku bunlan ben kendim tophane kurulu 

tutanaklanndan ald1m." 

"Evet, elbette," diye yamtlad1 general. 

"l~te," diye surdurdu binba~1 konu~masm1, "bu rakamlardan ~u sonuc;lan t;l

karabiliriz. Kullamlacak barutun miktan gullenin ag1rhg1yla birlikte artmaz. (un

ku, yirmi dortluk bir gulleye on alu libre barut gerekir, ya da ~oyle soyleyeyim, 

gullenin ag1rhgmm uc;te ikisi kadar barut kullamhr ama, bu oran sabit degildir. 

Hesaplaym, goreceksiniz ki, yanm tonluk gulleye uc; yD.z otuz uc; libre barut ye

rine gerc;ekte kullamlan miktar yD.z altm1~ libreye inmi~tir." 

"Bununla ne demek istiyorsunuz?" diye sordu ba~kan. 

"KurammlZl son smmna kadar zorlarsamz, sevgili binba~1m," dedij.-T. Mas

ton, "~unu fark edeceksiniz ki, gtilleniz yeteri kadar ag1r oldugunda, artlk barut 

miktanm arnrmamz gerekmez." 

"Dostum Maston en ciddi sorunlarda bile ~akaYl elden b1rakm1yor," diye ya

mt verdi binba~1, "ama uzulmesin, az soma onerecegim barut miktarlan kendisi

nin topc;u onuruna sayg1da kusur etmeyecek. Yalmzca, ~u gozlem uzerinde duru

yorum ki, sava~ s1rasmda ve en buyu.k toplar ic;in barutun miktan, deneylere da

yanarak gtillenin ag1rhgmm onda birine kadar indirilmi~tir." 

"Son derecede dogru," dedi Morgan. "Fakat gerekli itme gticunu saglayacak barut 

miktanm kararl~urmadan once, sanmm, ne c;e~it barut kullarulacagmi saptarnahYIZ." 
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"lri taneli barut kullanacag1z," dedi binba~1, "ince baruttan daha c;abuk ate~le
nir." 

"Elbette," diye yamtlad1 Morgan, "fakat fazlas1yla c;abuk ate~ ald1gmdan topla

nn ic; k1s1mlanm bozar." 

"Dogru! Uzun sure kullamlacak bir top ic;in sakmca olacak bu nitelik, bizim 

Columbiad ic;in oyle say1lmaz. Herhangi bir patlama tehlikesiyle kar~1 kar~1ya de

giliz biz; mekanik etkisinin tam olmas1, barutun hemen alev almasma bagh." 

"Belki," diye ba~lad1 j.-T. Maston, "aym anda birden fazla noktadan ate~leye

bilmek ic;in birden fazla falya deligi ac;1labilir." 

"Ku~kusuz, ac;1labilir," diye yamtlad1 Elphiston, "fakat boyle bir ~ey, hareket 

yetenegini zorla~tmr. Su halde, iri taneli barutuma donuyorum ben, onunla bu 

c;e~it zorluklar olmayacakur." 

"Kabul," dedi general. 

"Rodman," diye ac;1klamasma ba~lad1 binba~1, "Columbiad'm1 ate~lemek ic;in 

dokme kazanlarda kavrulmu~ sogut komurunden yapllan kestane iriliginde tane

li barut kullamrd1. Sert ve parlak bir baruttu bu. lnsamn elinde hie; iz b1rakmaz

d1, ic;erdigi hidrojen ve oksijen oram yuksekti, hemen ate~ ahrd1, fakat hemen ate~ 

almasma kar~m toplara oyle hissedilir derecede zarar vermezdi." 

"Pekala," dedi].-T. Maston, "sanmm aruk tereddut ettigimiz bir nokta kalma

dl, sec;imimizi yapuk." 

"Meger ki, altm tozunu yegleyesiniz," dedi binba~1. Bunu soylerken gu.luyor

du ama, bu s6z yine de almgan dostunun kancasmm ofkesinden kurtaramad1. 

0 ana kadar, Barbicane taru~manm d1~mda kalm1~U, arkada~lanm konu~turu-

yor, onlan dinliyordu. Bir du~uncesi oldugu ac;1kt1. Nitekim sadece: 

"Simdi dostlanm, ne miktar barut 6neriyorsunuz?" demekle yetindi. 

Gun-Club'm uc; uyesi bir an bak1~ular. 

"lki yuz bin libre," dedi sonunda Morgan. 

"Be~ yuz bin," diye yamtlad1 binba~1. 

"Sekiz yuz bin!" diye art1rd1 bag1rarak].-T. Maston. 

Bu kez, Elphiston arkada~m1 abartmakla suc;lamaYl goze alamad1. (unku, 
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amac;ladiklan ~ey, yirmi bin libre agirhgmda bir mermiyi saniyede on iki bin yar

dahk bir ba~lang~c; hlZlyla Ay'a kadar gondermekti. Oc; arkada~m onerilerini bir 

anhk bir sessizlik izledi. 

Sonunda sessizligi bozan Ba~kan Barbicane oldu. 

"Degerli arkada~lanm," diye ba~lad1 dingin bir sesle, "istenilen ko~ullarda ya

pilmi~ topumuzun direncinin smirsiz olacag1 ilkesinden yola c;Ikiyorum. Yani, he

saplannda c;ekingen davrand1gm1 soyleyerek ve onun ileri surdugu sekiz yllz bin 

librenin iki katmm almmasm1 onererek saym ]. -T. Maston 'u ~a~Irtacag1m." 

"Bir milyon aln yllz bin libre mi?'' dedij.-T. Maston sandalyesinden hrlayarak. 

"T astamam oyle." 

"Fakat, o zaman, benim yanm mil uzunlugundaki topa geri donmemiz gere

kecek." 

"Elbette," dedi binba~I. 

"Bir milyon aln yllz bin libre barut," diye surdurdu Kuru! sekreteri, "a~ag1 yu

kan yirmi iki bin kadem kup' yer tutar. Oysa ki, sizin topun alabilecegi ancak el

li don bin kadem kup, bu kadar barutla top yanya kadar dolacak, gazm genle~ip 

de mermiyi yeter bir guc;le itebilmesi ic;in gerekli bo~luk kalmayacak namluda." 

Buna verecek yamt yoktu. ].-T. Maston dogru soyluyordu. Barbicane'e baknlar. 

"Yine de," dedi ba~kan, "o miktar barutta direnirim. Du~unun, bir milyon al

tl yuz bin libre barut, altl milyar litre gaz pkaracak ortaya. Aln milyar! Duydu

nuz, degil mi?'' 

"Peki, o halde ne yapmah?" diye sordu general. 

"(ok basit; bu barutun miktanm, mekanik gucune dokunmakslZln azaltmak 

gerekir. Hepiniz, bitkilerin basit dokusunu olu~turan o garip maddeyi, selulozu 

bilirsiniz." 

"Aa," dedi binba~I, "sizi anhyorum, sevgili Barbicane." 

"Bu madde," dedi ba~kan, "c;e~itli cisimlerde, bu arada pamukta, tam kat1ksiZ 

durumda bulunur. Pamuk ise, sogukta nitrik asitle birle~tiginde c;ozulmeyen, ya

mo ve patlaYJCI bir maddeye donu~ur. Bunu birkac; YJl once, l832'de, Braconnot 

1) 800 m' ten biraz az. o.v.) 
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admda bir Frans1z kimyager bulmu~. adma da ksiloidin demi~ti. 1838'de, yine bir 

Frans1z, Pelouze, bu maddenin c;:e~itli ozelliklerini inceledi, son olarak da, Ba

sel'de Shonbein admda bir kimya ogretmeni 1846 Yilmda bunun sava~ta barut 

olarak kullamlmasmi onerdi. Bu barut nitrik pamuktur." 

"Ya da piroksil\" diye yamtlad1 Elphiston. 

"Veya fulmikotoni," dedi Morgan. 

"Bu ke~fe verilecek bir Amerikan ad1 yok mu, kuzum?" diye bag1rdij.-T. Mas

ton; ulusal duygulan incinmi~ti. 

"Ne yaz1k bir tane bile yok," diye yamtlad1 binba~I. 

"Yine de," diye ba~kan s6zll ald1, "Maston'u ho~nut etmek ic;:in, ona diyecegim 

ki, yurtta~lanmizdan birinin c;:ah~malan selulozun incelenmesine baglanabilir, 

c;:unku fotografc;:1hgm en onemli malzemesinden olan kolodyum, ic;:ine alkol kaul

mi~ eterde eritilmi~ piroksilden ba~ka bir ~ey degildir. Onu bulan da, o tarihte 

Boston'da Up ogrencisi olan Maynard'd1r." 

"Ya~asm Maynard! Ya~asm fulmikoton!" diye hayk1rd1 Gun-Club'm panrnci 

sekreteri. 

"Piroksil doniiyorum," diye surdiirdii Barbicane konu~masm1. "0zelliklerini 

ve bizim ic;:in ne kadar degerli olacagm1 biliyorsunuz. Pek kolay haz1rlamyor. Pa

mugu on be~ dakika siireyle dumanh3 nitrik aside bannyorlar, sonra bol suyla YI

kiyorlar, en sonunda da kurutuyorlar. Hepsi bu kadar i~te." 

"Bundan sadesi can saghgt, gerc;:ekten de," dedi Morgan. 

"Ostelik, piroksil nemden bozulmuyor. Bu, bizim ic;:in degerli bir nitelik. <::un

kii, topun doldurulmast giinler siirecek. Iki yiiz kirk degil, yiiz yetmi~ derecede 

ate~ ahyor. Patlamas1 da oylesine birden oluyor ki, adi barut uzerinde tutu~tura

bilirsiniz, barut ate~ almadan o aleve donii~iir." 

"Miikemmel," dedi binba~L 

l)Yunanca pym (ate~) ve xulon (odun) s6zcuklerinden on dokuzuncu y1lzyil onalannda turetil
mi~ s6zcuk. (~;.n.) 

2) latince fulmen (ytldmm) ve Franstzca colon (pamuk) sozcuklerinden yine aym ytllarda ture
tilm~ sozciik. (t;.n.) 

3)BeyaztmSI renkte yogun bugu t;Ikardtgt it;in bu ad veri\ir. Q.V.) 
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"Yalmz, daha pahahd1r." 

"Ne onemi var?" dedi].-T. Maston. 

"Aynca, mermilere barutun verdiginden don kat daha ytiksek bir h1z verir. 

Hatta ~unu da ekleyecegim, ag1rhgmm onda sekizi oranmda potasyum nitratla 

kan~tmhrsa genle~me glicli epeyce artar." 

"Onu yapmak gerekir mi?" diye sordu binba~L 

"Sanmam," diye yamtlad1 Barbicane. "Su halde, bir milyon aln yliz bin libre 

barut yerine, don yliz bin libre fulmikoton kullanacag1z ve be~ yliz libre pamugu 

herhangi bir tehlike olmakslZln yirmi yedi kadem kupluk bir hacimde siki~nrabi

lecegimiz i<;in, bu madde Columbiad i<;inde ancak otuz tuvazhk bir ylikseklik tu

tacak. Boylelikle gulle, topun i<;inde, aln milyar litre gazm itmesi alnnda, yedi yliz 

kademden daha uzun bir yol ge<;ecek ve ondan soma Ay'a dogru yola <;Ikacak." 

].-I. Maston kendini tutamadi ve bir mermi hlZlyla kendini dostunun kollan

na attl; neyse ki, Barbicane gtille i~lemez bir yapidadir; yoksa neredeyse adamm 

i<;ine gomulecekti. 

Bu olayla Kurul'un u<;uncu oturumu son buluyordu. Hi<;bir ~eyin imkans1z ol

madigmi du~unen Barbicane ve arkada~lan <;ok karma bir sorun olan mermi, top 

ve barut sorununu <;ozumlemi~lerdi. Planlanm tamamladiklanna gore, ~imdi i~ 

onu uygulamaya kahyordu. 

"Ufak i~ o, buylitecek ~ey de gil", diyordu ].-T. Maston. 

Not- Bu tartl~mada Ba~kan Barbicane, kolodyumun icadm1 kendi yurtta~lann
dan birine mal etmekle bir yanh§a dii~mii~ oluyordu. Degerli J.-T. Maston kusura 
bakmasm, bu, ad benzerliginden dogan bir yanh~hktir. 

1847 de Boston'da tip 6grencisi olan Maynard kolodyumu yaralann iyile~tiril
mesinde kullanmayi ger~ekten dii~iinmii~tiir ama, soz konusu madde daha 1846 da 
Fransa'da bilinmekteydi. Bu 6nemli ke~fin onuru, ressam, ~air, fi!ozof, Yunan dili 
ve uygarhg1 uzmam ve kimyager olan se~kin dii~iin adam1, Frans1z Bilgin Louis Me
nard'a aittir. 
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YiRMi BE~ MiLYON DOSTA 

KAR~ILIK BiR DU~MAN 

Amerikan kamuoyu, Gun-Club'm giri~iminin tum aynnulanna buyOk ilgi goste

riyor, Kurul'un tartl~malanm gllnu gllnune izliyordu. Bu buy(lk giri~imin en basit 

haz1rhgi, c;:1kan rakamlar, c;:ozumlenmesi gereken zorluklar, kisaca "i~in rayma otur

tulmasl" halk1 son derecede heyecanlandmyordu. 

C::ah~malann ba~langiCiyla sonuc;:landmlmasi arasmda bir y1ldan fazla bir zaman 

vard1 ama, o sure heyecansiz gec;:meyecekti; zemin ara~urmasi, kahbm yapiml, Co

lumbiad'm dokulmesi, o c;:ok tehlikeli dolum i~lemi, blltun bunlar halkm merakmi 

c;:ekmeye yetip de artard1. Mermi bir kez flrlauld1 mi, saniyeden k1sa bir surede goz

den yitirilecekti. Soma ba~ma ne gelecegini, uzayda nasi! hareket edecegini, Ay'a 

nasi! varacagmi, bunlan ancak bir avuc;: ayncahkh adam kendi gozleriyle gorebile

cekti. Asil ilgiyi uyandiran, ~u halde, deneyin haz1rhklan, uygulamaya gec;:i~in ince 

aynnulanyd1. 

Ne var ki, birdenbire, ufak bir olay, giri~imin salt bilimsel olan yonunu alevlen

diriverdi. 

Barbicane'in tasansmm adamm c;:evresinde nice kalabahk bir hayranlar ve dost

lar ordusu topladigmi biliyoruz. Bununla birlikte, bu kalabahk ne derecede onurlu, 

ne derecede s1rad1~I olursa olsun, sonuna dek tek ki~i gibi du~unmedi, o kalabahk

tan oybirligi c;:lkmadi. T ek bir adam, Birligin Eyaletleri ic;:inden tek bir adam t;lktl ve 

Gun-Club'm giri~imini protesto etti. Siddetle suc;:luyordu onu; ve insan dogas1 boy

ledir. Barbicane, butun 6tekilerin alki~lanndan c;:ok, bu adamm kar~1 <;:1k1~ma duyar

hk gosterdi. 



Jules Verne 

Halbuki, bu kar$Ithgm, tek ki~iden gelen bu du$manhgm gerekc;:esini, neden ki

~isel oldugunu, ne zamandan kaldrgmr, nasrl bir 6z saygr c;:atl$masmdan kaynaklan

drgmr biliyordu. 

Gun-Club'm Ba~kam bu inatc;:r du~mam hie;: gormcmi~ti. lyi ki g6rmemi$ti, c;:un

ku iki adam kar~rla$salardr, bundan tatsrz bir sonuc;: c;:rkacagr kesindi. Bu rakip, Bar

bicane gibi bilgindi, ba$1 dik ve gozupek biriydi, yapngmr inanarak yapardr, ate~liy

di, tam bir Kuzeyliydi. Yuzba~r Nicholl diyorlard1. Philadelphia'da oturuyordu. 

lc;: sav~ srrasmda mermiyle zrrhh gemiler arasmda gec;:en acayip c;:eki~meyi her

kes bilir. Birincinin gorevi, ikinciyi delmekti, ikincininki de kendini ona deldirme

mek. Guney ve Kuzey Amerika Eyaletlerinde donanmanm koklu bir d6nu~umden 

gec;:irilmesi, bunun sonucudur. Gillie ile govde, sabit bir oranda, biri irile$ip 6teki 

kalmla~arak, gorulmemi~ bir direnmeyle c;:eki~mi$lerdi. C:ok guzel toplarla donan

mr~ gemiler, yara almaz govdeleriyle ate~e gogus geriyordu. Menimaclar, Monilorlar, 

Ram-Tcnesseier, Weckauseniar', once g6vdelerini kar~a tarafm gullelerine kar~J zrrhla 

ku~amyorlar, soma c;:ok buyiik giilleler anyorlard1. Kendilerine yap!lmasmr isteme

diklerini ba~kalanna yapryorlardr, yani tum sava~ sanatmm dayandrgr ahlakdr~r il

keyi izliyorlardJ. 

Barbicane, buyiik bir giille d6kumcusuyse, Nicholl da buyiik bir sac i~leme usta

srydJ. Biri, gece giinduz Baltimore'da dokum yapryor, 6teki Philadelphia'da giinduz 

gece metal isliyordu. Her biri, 6tekininkine temelde zit bir du~llnce akrmmr izliyordu. 

Barbicane yeni bir guile icat eder etmez, Nicholl yeni bir levha buluyordu. Gun

Club'm Ba~kam, gunlerini delikler delmekle, yiizba~J da onu bundan ahkoymakla 

gec;:iriyordu. Bu sllrekli rekabet ba~kalanna da yansrmr~tJ. Barbicane du~lerinde, 

kur~un i~lemez bir gemi zrrhr gibi gordugu Nicholl'a c;:arprp parc;:alamyordu. Kendi

si de Nicholl'un du$lerinde onu delip gec;:en bir mermiydi. 

Bununla birlikte, her ne kadar birbirinden uzakla~an rotalar izleseler de, bu iki 

bilgin geometrinin tum aksiyomlanna kar~m. sonunda bir gun karsr kar~rya gelirler

di; ama bu kar~rla~ma duello alamnda olurdu. Neyse ki, ulkelerine pek yararh bu 

iki yurtta~m arasmda elli altmr~ mil bir uzakhk bulunmaktayd1. Aynca, dostlan yo

lu oylesine engellerle d6semi$lerdi ki, ikisi hic;:bir zaman bir araya gelmedi. 

l)Amerikan donanmasma ait gemiler. Q.V.) 
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$imdi, iki mucitten hangisinin 6tekine ustun oldugu pek kestirilemiyordu. Elde 

edilen sonuc;lar saghkh bir yargtya vanlmasmt zorlasnnyordu. Yine de, iyice olc;u

lup tarn!trsa, galiba, sonunda ztrh, meydam gulleye btrakacaku. 

Yine de bu i~ten anlayanlara gore, durum tam kesinlik kazanmamt~ll. Son de

neylerde, Barbicane'in silindir-koni bic;;imli mermileri Nicholl'un levhalanmn uzeri

ne toplu igne gibi saplanmakla kalmt~u; o gun Philadelphia!t dovmeci zafer kazan

dtgmt sand1 ve arnk rakibini pek fazla 6nemsemedi. Fakat, rakibi daha sonra koni 

bic;imli mermilerin yerine alu yuz librelik basit gulleler koydu ve yuzbasmm sungO.

su du~uverdi. (unku bu seferkiler, htzlan oyle pek yuksek olmasa da', en iyi metal

den yaptlma saclan kmyor, deliyor, parc;alaytp havalara savuruyordu. 

lste, olaylar bu noktadayken yani zaferi kazananm gtille oldugu dusunulurken, 

Nicholl dovme c;;elikten yeni bir gemi ztrht yapu; ne var ki sav~, tam da onun bu ztr

ht kotardtgt gun bitiverdi. Ortaya c;;tkan ornek, turunun bir basyapmydt; dunyanm 

tum mermilerine meydan okuyordu. Yuzb~t, ztrht Washington'daki aus alanma 

naklettirdi. Gun-Club'm Baskam'na meydan okuyarak onu ztrht pan;:alamaya davet 

etti. Fakat Barbicane, bans imzalanmt~ oldugundan oyle bir seyi denemek istemedi. 

0 zaman Nicholl c;ok ofkelendi ve sac1 en olmayacak mermilerin, dolu, ic;i bos, 

kuresel ya da konik, her turlusunun vurusuna sundugunu bildirdi. Haytr, b~kan 

son basansmm tadmt kac;trmak istemiyordu. 

Nastl nitelendirecegini bilmedigi bu inat kar~tsmda, i~in pesine busbutun du~en 

Nicholl, Barbicane'e tum sanslan tamyarak onu c;;au~ma alanma c;;ekmek istedi. 0, 

levhasmt topun iki yuz yarda yakmma koytnayt oneriyor, Barbicane de inadtm sur

durllyordu. Yuz yarda olsun? Yetmi~ be~ de olsa, olmaz. 

"Elli olsun, o halde! diye bagmyordu yuzbast gazetelerin agzmdan. Levhama yir

mi be~ yarda uzaktan atsm, ben de arkasmda duracagtm." 

Barbicane, buna kar~1, yuzbasmm isterse levhanm arkasmda degil, onunde du

rabilecegini, fakat kendisinin yine de ate~ etmeyecegini soyledi. 

Bu yamu almca, aruk Nicholl kendini tutamadt, c;eki~meyi kisisellestirdi. Tam 

bir korkak!tk 6megiyle kar~l kar~tya bulundugunu soyluyordu; topu ate~leme one

risini geri c;eviren her kimse, korkak biriytni~. Aslmda, amk alu mil uzaktan sava-

1) Kullamlan barutun agtrhgt obusun agtrhgmm ancak yans1 kadard1. (J.V.) 
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~an bu top<;;ular bireysel yllrekliligin yerine matematik formullerini koymu~lar; za

ten bir sacm arkasma ge<;:ip istifini bozmadan gtilleyi beklemek de, gulleyi kuralla

nna uygun bi<;:imde atmak kadar gozupeklik isteyen bir ~eymi~. 

Bu dokundurmalara Barbicane hi<;:bir yamt vermedi. Kulagma gitmemi~ de ola

bilir, <;:linku o srralarda kendini tumuyle buyllk giri~imine vermi~ bulunuyordu. 

0, Gun-Club'daki unlu konu~masmr yaptrgr zaman, Yuzba~r Nicholl busbutun 

kuplere bindi. Ofkesinin uzerine buyllk bir krskan<;:hk ve tam bir <;:aresizlik biniyor

du. Columbiad dedikleri bu dokuz yllz kademlik toptan daha iyi bir ~ey icat etmek 

ic;;in ne yapmahydr? Yirmi bin librelik bir gulleye hangi mh dayanabilirdi? Oncele

ri neye ugradrgrm ~a~rran, <;:oken, bu "top darbesi" ile parc;;alanan Nicholl, daha son

ra, kendini topladr ve Barbicane'i kamtlanyla ezmeye karar verdi. 

Gun-Club'm <;:ah~malanna var glicuyle saldrrdr; bir<;:ok mektup yazdr, gazeteler 

de bunlan yaymlamaya dunden hazrrd1. Barbicane'in yapmm bilimsel yoldan yrk

maya <;:ah~ryordu. Bir kez kapr~ma ba~ladrktan soma, her <;:e~it ac;;rklamaya ba~vur

du. Dogrusunu soylemek gerekirse, bunlardaki dayanaklan <;;ogu zaman aldano, 

guvenilmeyecek ~eylerdi. 

Barbicane once rakamlann saldmsma ugradr. Nicholl A + B diye adamm formul

lerinin yanh~hgmr ispatlamaya <;:ah~n. onu balistik biliminin en basit temellerini bil

memekle su<;:ladr. Nicholl'm hesaplanna gore, bir<;:ok da yanh~I varmr~, bunlardan 

biri, herhangi bir cisme saniyede on iki bin yardahk bir ba~langr<;: hrzr vermenin ola

naksrzhgrymr~. 0 kadar hrz verilse bile, oylesine agrr bir cismin Yerkure atmosferi

ni a~amayacagr goru~unu cebir hesaplanna dayanarak savunuyordu. Sekiz fersah bi

le yo! alamazmr~! Dahasr da vardr. Hrzm verildigi ve yetecegi kabul edilse bile, gtil

le, sekiz yllz bin libre barutun yanmasmdan <;:rkacak gazlann basmcma dayanamaz

dr; hadi diyelim dayandr, o zaman da en azmdan o stcakhgr kaldtramaz, daha Co

lumbiad'm i<;:inden <;:tkarken erir, kaynar bir yagmur olup du~uncesiz seyircilerin 

ba~ma yagardL 

Bu saldmlara hi<;:bir tepki gostermeyen Barbicane <;:ah~malanm surdurdu. 

Bunun uzerine, Nicholl sorunu ba~ka yonleriyle ele ald1. Bu deneyin yararsiZhgr

m bir yana brraktyor, <;:ok tehlikeli olu~u uzerinde duruyordu bu kez. Orada bulun

malanyla boylesine yanh~ bir ~eye izin verecek yuma~lar i<;:in de tehlikeliymi~. bu ig-
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rene; topun c;evresindeki kentler ic;in de. Aynca, bir de hedefini vurmast kesinlikle 

olanakstz bulunan bu merminin, kesinlikle geri gelip Yerkure iizerine du~ecegine i~a

ret ediyordu. "Htzmm haresiyle (arptlmca boyle bir hutlenin dusil$il, • dedigine gore, 

Ye1yCtzu'nun bir yoinde (Ok buyuk bir hasara yo! at;acaktt. Yonetimin 6zgilr yurtt~lann 

haklanna zarar vermcden i$e el koymastmn gerekli oldugu durumlar vardt. Bu da onlar

dandt ve tek kisinin keyfi i(in herkesin guvenligi tehlikeye attlmamaltydt. 

Yuzba~t Nicholl'm nastl bir abaruya kaptldtgmt goruyoruz. Savundugu goru~un 

tek temsilcisi, kendisiydi. Bundan 6turu de, kimse onun olumsuz ongorulerine al

dtrmtyordu. Madem ki, oyle istiyordu, canmm istedigince, cigerlerindeki son soluk 

bitinceye dek bagmp c;agtrmasma izin verdiler. Daha ba~mdan yitirilmi~ bir davanm 

savunucusu olmustu. Soylediklerini i~itiyorlardt ama, dinlemiyorlardL Gun-Club 

Ba;;kam'mn hayranlanndan bir tekini bile kazanamad1. Zaten, ba~kan da rakibinin 

ileri surduklerini yamtlama zahmetine girmemisti. 

lyice c;aresiz kalan Nicholl camm da ortaya koymanm fayda etmedigini goriince 

parastm onaya koymaya karar verdi. Richmond'da c;tkan Enquirer gazetesinde tuta

n gittikc;e yllkselen bir dizi bahis ilam yaymlam: 

1° Gun-Club'm girisimine gerekli fonun bulunamayacagma ..... 1 000 dolanna, 
2° Dokuz yiiz kademlik bir topun basanyla dokiilemeyecegine ... 2 000 dolanna, 
3° Columbiad'm doldurulamayacagma ve piroksilin giille agtrltgt altmda alev ala-
cagma ............................................... 3 000 dolanna, 
4° Columbiad'm ilk ateslemede par~lanacagma .............. 4 000 dolanna, 
5° Giillenin attldtktan birka~ saniye sonra geri tepip altt mil yol alamayacagt-
na . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 000 dolanna 
bahse giriyordu. 
Goriiliiyor ki yiizbast. o yola gelmez inadtyla, pek biiyiik bir tutan gozden ~tkarmiijti. 

Tam tamma 15 000 dolar. 

Bahis tutannm boylesine yllksek olmasma kar~m. 19 Mayts gunu son derece 

ktsa ve 6z bir cevap aldt. 

Baltimore, 18 Ekim 
Kabul. 

Barbicane 
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FLORIDA VE TEKSAS 

Bununla birlikte, c;:ozume ula~nnlmas1 gereken bir sorun kahyordu. Deneyin 

yap1lmasma uygun bir yer sec;:mek gerekliydi. Cambridge Gozlemevi'nin ogudu 

uyannca an~, ufuk c;:izgisine dikey olarak yani zenite dogru yap1lacakn. Ay'm ze

nit noktasmda oldugu yerler ise, 0° ile 28° enlemler arasmdad1r; ba~ka bir anla

nmla yilkselimi1 topu topu 28° liktir. Su halde amac;lanan, Yerkure'nin hangi 

noktasmda o dev Columbiad'm dokum i~inin yaprlacagmr belirlemekti. 

20 Ekim gunu, Barbicane, Gun-Club'm genel kurul toplannsma Z. Belltropp 

tarafmdan yaprlmr~ c;ok guzel bir Birle~ik Devletler haritasr getirdi. Fakat, j.-T. 

Maston, ona haritayr ac;ma frrsan vermeden soz aldr ve her zamanki co~kusuyla 

~oyle dedi: 

"Saygrdeger arkada~lar, bugiln ele almacak konu, kesinlikle ulusal c;apta bir 

onem ta~ryor; bu bizler ic;in yurtseverligimizi gozler onune serme frrsandrr." 

Oyeler, konu~macmm sozu nereye getirecegini pek kestiremeden bak~ryor

lardr. 

"Aramzdan hic;biri," diye surdurdu, "ulkesinin onurlu adma saygrsiZhk goster

mek istemez. Birle~ik Devletler'in kendinde hak gordugu bir ~y varsa, o da, Gun

Club'm s1radr~r topunu bulundurmaknr. Oysa, ic;inde bulundugumuz ko~ullarda ... " 

"Cesur Maston," diye araya girdi ba~kan. 

"lzin verin de ac;rklamam1 bitireyim," dedi konu~macr. "lc;inde bulundugumuz 

ko~ullarda, giri~imin uygun bic;imde yilrutulebilmesi ic;in, ekvatora oldukc;a yakm 

bir nokta sec;memiz gerekiyor." 

l) Bir gokcisminin yitkselimi, gokkubbe i~indeki enlemidir, agmas1 ise boylamtdtr. Q.V.) 
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"lsterseniz," diye yeniden soze kan~tl Barbicane. 

"Du~D.ncelerimizin ar;tk bir;imde tartl~tlmasmt istiyorum," diye yamtladt bunu 

ate~lij.-T. Maston, "~u noktada direniyorum ki, anh ~anh mermimizin hrlattlaca

gt yer, Birle~ik Devletler'e ait bir yer olmah." 

"Ku~kusuz," diye yamtladt birkar; uye. 

"Tamam! Yuzolr;umumuz pek geni~ olmadtgma gore, guneyde Okyanus a~tl

maz bir engel olu~turduguna, ~u yirmi sekizinci enlemi Birle~ik Devletler'in dt~m

da ve stmr kom~umuz olan bir ulkede aramamtz gerektigine gore, hakh bir sava~ 

nedeniyle kar~1 kar~tyaJiz, demektir. Meksika'ya sava~ ar;mamlZl oneriyorum!" 

"Olmaz! Olmaz!" diye bagn~malar yD.kseldi her yandan. 

"Olmaz mt?" diye yamt verdi].-T. Maston. "Bu kubbenin altmda bu sozu duy

mak beni pek ~a~lrttl." 

"Ama, dinle biraz!" 

"Dinleyemem!" diye bagmyordu ate~li konu~mac1. "Er ya da ger;, bu sava~ ya

ptlacaknr, ve ben bunun bugun ba~lamasm1 istiyorum." 

"Maston," dedi Barbicane elindeki r;am olanca gucuyle sallayarak, "konu~ma 

hakkmiZa son veriyorum!" 

Maston yamt vermek istediyse de, arkada~lanndan birka<;:t tarafmdan yatt~tl

nldL 

"Kabul ederim ki," dedi Barbicane, "deneye ancak Birle~ik Devletler toprakla

n uzerinde giri~ilebilir ve giri~ilmelidir. Fakat, sabtrstz arkada~tmtz sozumu bitir

meme izin verseydi ve haritaya bir goz atsaydt, kom~ulanmtza sava~ ar;manm 

tumden yarars1z oldugunu anlard1. C::unku, Birle~ik Devletler'in baz1 smtrlan yir

mi sekizinci enlemin otesine ger;mektedir. BakmiZ, T eksas'm butun guney kesimi 

ve Florida var." 

Sorun daha fazla uzanlamazdt; bununla birlikte, ].-I. Maston hala bir ~eylere 

esef ediyordu. Bu durumda, Columbiad'm kahbmm dokum i~leminin Teksas ve 

Florida eyaletlerinden birinin topraklan uzerinde gerr;ekle~mesine karar verildi. 

Ne var ki bu karar, soz konusu eyaletlerin kentleri arasmda o zamana kadar go

rulmemi~ bir r;eki~meye yol ar;acaktl. 
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Yirmi sekizinci enlem, Amerikan k1y1lanna geldiginde Florida Yanmada

si'ndan ge<;er ve onu a~ag1 yukan e~it iki par<;aya aymr. Soma, Meksika Korfezi 

O.zerinden Alabama, Mississipi ve Louisiana kiyilannm olu~turdugu ya}'ln iki ucu

nu birle~tirir, Teksas kiyiS1Til izler, Sonora'}'! a~ar, eski Kalifomiya'Yl atlar ve Bu

yuk Okyanus sulannda yitip gider. Su halde, Cambridge Gozlemevi tarafmdan 

ogutlenen enlem ko~ullannda sadece, Teksas ve Florida'nm o enlemin guneyin

de kalan bolumlerinden ba~ka bir yer yoktu. 

Florida'nm gllney kesiminde buyuk kent yoktur. Sadece go<;ebe K1Z1lderilile

re kar~1 dikilmi~. birbirlerine yakm konumlarda kaleler vard1r. Sadece tek bir 

kent, Tampa-Town, konumu geregi bir boyle bir ayncahga sahip olmak i<;in hak 

iddia edebilirdi. 

Halbuki Teksas'ta kentlerin hem sa}'lSl daha fazlad1r hem de daha 6nemli 

kentlerdir. Nueces kesimindeki Corpus-Christi; Rio Bravo k1y1smdaki tum kent

ler; Laredo, Comalites, Web'deki San-Ignacio; Roma, Starr'daki Rio-Grande-City, 

Hidalgo'daki Edinburg; Santa-Rita, El Panda, Cameron'daki Brownsville, butO.n 

bu kentler, Florida'nm iddiasmm arkasmda saf olu~turdu. 

Alman karar duyulur duyulmaz, Teksas ve Florida temsilcileri vakit yitirme

den Baltimore'a ko~tular. Aruk gece gunduz, Ba~kan Barbicane de, Gun-Club'm 

hatm say1lan O.yeleri de gelenlerin 1srarh istekleriyle kar~1 kar~1yayd1lar. Yunanis

tan'm yedi kentinin Homeros'un anayurdu olmanm onuru adma <;eki~meleri gi

bi, bu iki eyalet de neredeyse bir top yuzunden kap1~acaklardL 

Bu "du~man karde~"lerin Baltimore sokaklannda ellerinde silahla dola~uklan 

gorulmeye ba~lanm1~t1. Her kar~1 kar~1ya geli~lerinde bir sO.rtO.~me <;Ikacagmdan 

korkuluyordu. Neyse ki, Ba~kan Barbicane'in dikkatli davram~1 bu tehlikeyi on

ledi. Ki~isel gosteriler, <;e~itli eyaletlerin gazetelerine birer eglence gibi yansiyor

du. Bu arada New York Herald ile Tribune, Teksas'! tutarken Times ile American Re

view da Florida temsilcilerini destekliyordu. Gun-Club uyeleriyse hangi birine 

kulak vereceklerini bilemiyorlard1. 

Teksas, her an ate~e haz1r yirmi alu tane County ya da il ile pek 6vilnuyordu 

ama, onun aluda biri kadar bir yuzokumllne sahip Florida da kendisindeki on iki 
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County oldugunu, bunlarm o yirmi aluya ustun oldugunu ileri suruyordu. 

Teksas, uc;: yiiz otuz bin nufusuyla ~i~inirken, Florida elli aln binlik nllfusu

nun dar sm1rlan ic;:inde yaratug1 kalabahkla boburleniyor, bir yandan da Teksas'!, 

y!lma gore, birkac;: bin ki~inin camna mal olan bir sltma c;:e~idinin ustesinden ge

lemedigi ic;:in suc;:luyordu. Haks1z da degildi. 

Berikine gelince, o da Florida'daki ate~li hastahklann kendisindekinden geri 

kalmad1gm1, topraklannda surekli olarak "v6mito negro"1 c;:ekilen bir eyaletin 

kom~usuna ta~ atmasmm en hafif deyimiyle du~uncesizlik sa}'llacagm1 ileri suru

yordu. Haks1z da degildi. "Zaten," diye ekliyorlard1 Teksashlar New York Herald'm 

sayfalannda, "Amerika'nm en giizel pamugunu yeti~tiren, gemi yap1mmda kulla

mlacak en iyi p1mah ureten bir eyalete, hie;: firesiz yiizde yiiz verim saglayan bi

rinci s1mf komur ve demir yataklanna sahip bir eyalete gereken sayg~y1 gostermek 

gerekir." 

Buna kar~1 Amelican Review dergisinin yamtl ~uydu: Florida arazisi o kadar 

zengin degildi ama, Columbiad'm kahplamp dokumu ic;:in daha iyi ko~ullar su

nuyordu, c;:unku kumdan ve killi topraktan olu~maktayd1. 

"Fakat," diye yamthyorlard1 Teksashlar, "bir ulkede herhangi bir ~eyin doku

munu yapmadan once, o ulkeye gitmek gerekir. Eh, Florida'ya ula~1m ko~ullan 

da c;:ok zordur, halbuki Teksas k1}'llannda bulunan ve c;:evresi on dort fersah 

uzunlugunda bulunan Galveston Korfez'i dunyamn donanmasm1 bannd1rabilir." 

"Peki, diyordu Florida'ya sad1k gazeteler, "yirmi dokuzuncu enlemdeki Gal

veston Korfezinizle elimize koz vermi~ oldunuz. Bizim Espiritu-Santo Korfezimiz 

yok mu? Tam da yirmi sekizince enleme ac;:1lm1yor mu? Tampa-Town'a gelen ge

miler oradan gec;:miyor mu?" 

"Ne de giizel korfez ama!" diye yamthyordu Teksas, "yan yanya kum doludur o!" 

"Kumlu size denir!" diye haykmyordu Florida. "Durma}'ln bir de vah~ilerin 

ulkesinden oldugumu soyleyin." 

"Gerc;:ekten de, sizin c;:a}'lrlarda hala Seminoller at ko~turuyor." 

"Peki, sizin Apac;:iler, Komanc;:iler pek mi uygar, efendim?" 

1) lspanyo\ca: Kara kusmuk. (<;.n.) 
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Sava~ boyle birkac; gun surdukten soma, Florida rakibini ba~ka bir alana c;ek

meye karar verip bir gun, Times gazetesinde, giri~imin "ozu itibariyle tam bir 

Amerikan" giri~imi oldugunu ve "6z be 6z Amerikan" topragmdan ba~ka bir yer

de uygulamaya konulamayacagmt dokundurdu. 

Bunu okuyan Teksas ztvanadan c;tktl. "Amerikahymt~! diye bagmyordu. "Biz 

de sizin kadar Amerikah degil miyiz? Teksas da Florida da Birlige 1845'te kaul

madt nn?'' 

"Elbette," diye yamtladt Times, "fakat biz 1820'den beri Amerika'ya aitiz." 

"Dogru dediniz," diye surduruyordu Tribune, "iki yuz ytllspanyol ya da lngi

liz olarak ya~adtktan soma, be~ milyona sizi Birle~ik Devletler'e samlar!" 

"Ne olacak yani," diye soruyordu Floridahlar, "utanacak mlYlZ bundan? loui

siana l803'te Napolyon'dan on alu milyon dolara satm almmadt mt?" 

"Utanm! diye bagmyordu bu kez Teksas temsilcileri. "Florida gibi zavalh bir 

toprak parc;as1, kendisini Teksas ile karstla~urmaya kalktyor. 0 Teksas ki, kendi

ni satacagma bagtmstzhgmt kendisi kazamp 2 Mart l836'da Meksikahlan toprak

lanndan kovrnustur, Samuel Hudson'm San-jacinto ktYilannda Santa-Anna bir

liklerini yenmesinden soma kendisini federe devlet ilan etmi~tir. Kendi istegiyle 

Amerika Birle~ik Devletler'ine kaulmt~ bir eyalettir!" 

"Meksikahlardan korktugu ic;in yapmt~tlr bunu"," diye yamt geldi Florida'dan. 

Korkmak mt? Bu sozcugun soylendigi glln, isler dayamlmaz bir durum ahver-

di. Taraflarm Baltimore sokaklannda kaptsmast i~ten degildi. Temsilcilerin goz 

hapsinde tutulmast gerekti. 

Bunalan Baskan Barbicane ne yapacagmt ~a~trmt~tl. Evine notlar, belgeler, 

tehdit mektuplan yagtyordu. Hangi taraft tutacaktt. Topragm uygunlugu, eri~im 

kolayhklan, ula~tm htzt baktmmdan iki eyalet gerc;ekten e~itti. Siyasi ki~ilere ge

lince, onlann bu sorunda i~i olmamahydt. 

Bu ikircikli durum, bu stkmu uzun zaman surup gitti, sonunda Barbicane 

bundan kurtulmanm zamam geldigine karar verdi. Arkadaslanm topladt. Getir

digi oneri, gorecegimiz gibi, c;ok bilgece bir c;ozumdu. 

"Florida ile Teksas arasmda gec;enleri iyice tartmca," dedi, "ac;tkc;a goruluyor 
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ki, sec;ilecek eyaletin kentleri arasmda da aym tats1zhklar ba~ gosterecek. Rekabet 

genelden ozele inecek, eyaletler aras1yken kentler aras1 bir nitelige burunecek. 1~

te bu kadar. Teksas'm aradJglmlz ko~ullara uygun on iki kenti var. Bunlar, kendi 

aralannda c;eki~erek ba~Jmiza yeni i~ler ac;acaklar. Halbuki, Florida'da o ko~ullar

da tek bir kent bulunuyor. 0 halde, Florida'yt alahm; giri~im Tampa-Town'da ya

p!lsm." 

Bu karar ilan edilince, Teksas temsilcileri neye ugrad1klanm ~a~JrdJ!ar. Anla

nlamaz bir ofkeye kap1hp Gun-Club'm uyelerine ki~isel hakaretlerde bulundular. 

Baltimore Kenti yoneticilerinin elinde yapacak tek ~ey vard1, onu yapnlar. Bir ozel 

tren hazJrlanp isteseler de istemeseler de Teksashlan bindirdiler ve geldikleri ye

re saatte otuz mil h1zla gonderdiler. 

Fakat, berikiler, ne kadar h1zh toplamp yollamrlarsa yollansmlar, yine de ra

kiplerine son bir alayh tehdit savurdular. 

lki deniz arasmda sJki~ml~ bir yanmada olan Florida'nm topun sarsmllsma 

dayanamayacak kadar dar oldugunu, ilk ateslemede havaya uc;acagm1 soylediler. 

"Pekala, uc;sun!" oldu Floridahlann Antikc;ag insanlannmkini and1ran bilgece 

yamtJ. 
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Astronomi, mekanik ve topografi alanlannda kar~1la~alan guc;:hikler a~1ld1ktan 

soma s1ra, para sorununa gelmi~ti. Tasannm uygulamaya konulabilmesi ic;:in, c;:ok 

buytik bir tutann elde edilmesi amac;:lamyordu. Hic;:bir ki~i, hawi. devlet, gereken 

bu milyonlan cebinden c;:1kanp veremeyecekti. 

Bu durumda, her ne kadar giri~im Amerika kokenliyse de, Ba~kan Barbicane 

bunu evrensel c;:apta bir clava yapma yolunu sec;:ti. Oyle yapacak ve her ulkeden 

mali i~birliginde bulunmasm1 isteyecekti. Uydusunda olan bitenler hakkmda bil

gi sahibi olmak ve mudahalede bulunmak tum Yerkure'nin hakkl ve goreviydi. 

Bu amac;:la bir yardtm kampanyas1 ba~lauldt; Baltimore'dan urbi et orbi yaytldi. 

Bu yard1m her rurlu umudun 6tesinde ba~anh oldu. Halbuki, soz konusu pa

ra odunc;: verilmiyordu, busburun bagt~lamyordu; ne bir faiz bekleniyordu ne bir 

c;:tkar gozetiliyordu bu para verilirken. Kimseye bir kar olasthgt tammtyordu. 

Fakat haberin ulkeden ulkeye yaytlmasmm etkisi altmda, Barbicane, Birle~ik 

Devletler smmnda durmam1~, Atlas Okyanusu'nu ve Buytik Okyanus'u a~1p Asya, 

Avrupa, Afrika ve Okyanusya'ya da el atmi~n. Birligin gozlemevleri hemen yabanCI 

ulkelerin gozlemevleriyle temasa gec;:ti. Paris, Petersburg, Capetown, Berlin, Altona, 

Stockholm, Var~ova, Hamburg, Bude, Bologna, Malta, Lizbon, Benares, Madras ve 

Pekin gozlemevleri, Gun-Club'a kutlama yaz1lan gonderdi. Otekiler tedbirli davra

mp bekleme yolunu sec;:m~ti. 

Greenwich Gozlemevi'ne gelince, Buytik Britanya'mn geri kalan yirmi don 

1) Latince. Kente (Roma'ya) ve evrene. Penceresinden San Pietro Alam'ndaki halka seslenen Pa
pa'nm kutsama sozleri. (c;;.n.). 
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astronomi kurulu~unun onaym1 da alarak, c;ok a<;Ik davrand1. Tasannm ba~an 

olas1hgmi hie; c;ekinmeden reddediyordu. Yuzba~I Nicholl'm kuramlannm yamn

da yer almi~tl. Keza, c;e~itli bilimsel demeklerin Tampa-Town'a gozlemci-temsil

ci gonderme s6zu vennelerine kar~m. Greenwich y6netim kurulu, gundeminde

ki maddeleri goru~urken Barbicane'in 6nerisini kabaca atlayiVerdi. Bu, basbayag1 

Ingiliz kiskanc;hg!ydi. Ba~ka bir a<;Iklamasi yoktu. 

K1saca, bilim dunyas1 uzerindeki izlenim c;ok iyiydi. Tasan, daha soma, geni~ 

kitleleri de etkiledi; genellikle insanlar soruna co~kulu bir ilgi g6sterdiler. Bu nok

ta c;ok 6nemliydi, c;unku o insanlardan hatm sa}'lhr bir para istenecekti. 

Ba~kan Barbicane, 8 Ekim glinu, co~ku dolu bir c;agnda bulundu. "Yeryli

zu'ndeki tum iyi niyetli ki~iler"e sesleniyordu. Bu beige tum dillere c;evrildi ve c;ok 

ses getirdi. 

Birligin belli ba~h kentlerinde yard1m kampanyasma kaulma yerleri belirlen

di; verilenler Baltimore Bankast'nm Baltimore Caddesi 9 numaradaki binasmda 

toplanacakt!. Soma, iki knanm c;:e~itli ulkelerinde de aym ~ey yap1ldi: 

Viyana'da, S.-M. de Rothschild; 
Petersburg'da, Stieglitz ve Ort.; 
Paris'te, Credit Mobilier; 
Stockholm' de, Tonie ve Arfuredson; 
Londra'da, N.-M. de Rothschild ve Oglu; 
Torino'da, Ardouin ve Ort.; 
Berlin'de, Mendelssohn; 
Cenevre'de, Lombard, Odier ve Ort.; 
lstanbul'da, Osmanh Bankasi; 
Briiksel'de, S. Lambert; 
Madrid'de, Daniel Weisweller; 
Amsterdam'da, Credit Neerlandais; 
Roma'da, Torlonia ve Ort.; 
Lizbon'da, Lecesne; 
Kopenhag'da, Ozel Banka; 
Buenos Aires'te, Maua Bankas1; 
Rio de Janeiro'da, aym banka; 
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Montevideo'da, aym banka; 
Valparaiso'da, Thomas La Chambre ve Ort.; 
Meksiko'da, Martin Daran ve Ort.; 

Lima'da, Thomas La Chambre ve Ort. 

Ba$kan Barbicane c;:agnsm1 yaymlad1ktan iic;: glln sonra, Birligin c;:e~itli kentle

rinde don milyon dolar toplanm1~t1 bile. Boyle bir parayla Gun-Club i~e ba~laya

bilirdi. 

Fakat, birkac;: gun sonra Amerika telgraflardan ogrendi ki, yabanCllar yardlm

lanm CO$kulu bir sabm1zhkla yagdmyorlard1. Baz1 ulkeler, comertlikte, otekileri 

c;:ok geride b1rakm1$tl; baz1lanysa kesenin agzm1 ac;:makta tereddiit ediyorlard1. Ne 

yaparsm1z, herkesin huyu ba$ka oluyor. 

Hem zaten, soziin burada degeri yok. Simdi rakamlar konu~uyor; i~te kam

panya sonunda Gun-Club'm alacak hesabma yatmlan paranm resmi gorunumii: 

Rusya, kendi payma, uc;: yiiz altm1~ sekiz bin yedi yiiz otuz uc;: ruble gibi c;:ok 

biiyiik bir tutar yatlrml~tl. Ruslann bilim sevgisini, en ba~ta geleni iki mil yon rub

leye c;:1kml~ olan c;:ok saYldaki gozlemevleriyle astronomi alanmdaki c;:ah~malara 

getirdikleri ilerlemeleri bilenler ic;:in bu, $a~lft1Cl bir ~ey degildir. 

Fransa, once Amerikahlann iddiasma gulmu~tll. Ay, bin c;:e~it bayat ~akaya, 

zevksizlikle cehaletin yan~ng1 yirmi tane gulunc;: tiyatro oyununa konu olmu~tu. 

Fakat yine de, Frans!Zlar hem gulup hem paraYI basnrm1~lard1. Toplanan tutar, 

bir milyon iki elli llc;: bin dokuz yiiz otuz frank1 buluyordu. Eh, bu fiyata biraz 

gulmek de haklanyd1. 

Avusturya, kendi para s1kmnlanna kar~m epeyce comert davranm1~n. Onun 

halkmm iki yiiz on aln bin florine varan katkls1 pek hora gec;:ti. 

Elli iki bin riksdal1 de lsvee ve Norvec;:'ten geldi. I opraklann yiizolc;:iimllne go

re bu rakam, c;:ok biiyiiktii ama, yard1m kampanyas1 Stockholm ile birlikte Chris

tiania'da2 da ac;:llml$ olsayd1, herhalde tutar daha da yiiksek olurdu. Hangi neden

le olursa olsun, Norvec;:liler paralanm lsvec;:'e gondermekten ho~lanmazlar. 

1) Felemenk dilinde 'rijks daaler' (kralhk taleri) sozcuklerinden gelen ve eskiden Avrupa'nm ku
zeyinde ve dogusundaki ~;e~itli yerlerde kullamlmt~ bir gumu~ paraya verilen ad. (~;.n.) 

2)0slo'nun eski adt. (~;.n.) 
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Prusya, iki yuz elli bin talerlik1 katkistyla giri~ime tam destek verdigini belli 

etmi~ti. Ba~kan Barbicane'i en buyuk co~kuyla yureklendiren, co~kuyla buyuk pa

ralar veren Prusya gozlemevleri olmu~tu. 

Turkiye comert davranmt~tl ama, bu konuya ki$isel bir ilgi duyuyordu. (:un

ku, onun )'lllannm akt~tm, Ramazan a)'l orucunu duzenleyen Ay'dtr. Bir milyon 

u<; yuz yetmi$ iki bin alu yuz ktrk kuru~tan a$agt vermek ona yakt~mazmt$. Ne 

var ki, veri$indeki i<;tenlikte Babtali'nin bir <;e~it bask1s1 da hissedilmiyor degildi. 

Bel<;ika, ikinci s1mf ulkeler arasmda sivrilip be$ yuz on u<; bin frank1 bir ara

ya getirmi$ti. Bu, adam ba$ma yakla~1k on iki santim eder. 

Hollanda ve somurgeleri, giri$ime yuz on bin florinlik bir ilgi duymu$, ancak, 

bunu nakit odedigi i<;in yuzde be~lik bir indirim talebinde bulunmu~tu. 

Danimarka, darac1k topragma kar$m, dokuz bin saf duka <;tkarmi$tl; bu da Da

nimarkahlann bilimsel seferlere duyduklan sevginin bir kanmyd1. 

Cermen Konfederasyonu2 otuz don bin iki yuz seksen sekiz florinlik katktda 

bulunmaya soz vermi~ti; ondan daha fazlas1 istenemezdi, istense de vermezdi. 

ltalya, <;ok stkmuda olmasma kar~m. <;ocuklanmn ceplerini bile bo$altmt$ ve 

iki yuz bin liret <;Ikarabilmi~ti. Veneto1 Eyaleti elinde kalm1~ olsaydt, daha fazla 

verirdi ama, <;tkm1~t1 i~te Veneto elinden. 

Vatikan yedi bin k1rk Roma ekusunden az yollamay1 ~anma yakl$tlramamt$tl. 

Portekiz ise, bilime baghhgmt otuz bin cruzadoya kadar gotUrmU$tU. 

Meksika'ya gelince, onun katktsl pek fakiraneydi, seksen alu ag1r kuru~ g6n

dermi$lerdi ama, eriyen imparatorluklar hep boyle s1kmuda olurdu. 

lki yuz elli yedi frank. Bu da lsvi<;re'nin Amerikan gi~imine ku<;uk <;aptaki kat

ktstydL A<;tk soylemek gerekirse, lsvi<;re bu giri~imin <;tkar getirecek yamm goremi

yordu. Ay'a bir galle gonderme i$i, lsvi<;re'ye Ay ile ah~veri~ ili$kisi kuracak <;e~itten 

bir giri~im gibi gorunmemi~ti. Oyle olunca da boylesine belirsiz bir ~eye sermaye 

l)Alman iilkelerinde kullamlan eski bir glimu~ para. Dolar sozcogu thaleden turemi~tir. (c;.n.) 
2)Kuzey Cermen Konfederasyonu.l867 }'lltnda Prusya'nm hegemonyas1 alunda kurulmu~ ve 

Mainz Irmag1'nm kuzeyindeki Alman ulkelerini ic;ine alan bir birlik. 1871 'de Alman lmpara
torlugu'na kaulmt~ur. (c;.n.) 

3) 0 tarihte Veneto, 1815'te Avusturya'nm hegemonyast altmda kurulmku~ Lombardia-Venezia 
Kralhgt'nm bir parc;astydt. (c;.n.) 
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yanrmak ya:;; tahtaya basmak gibi geliyordu. Aslma bak1hrsa, belki de hakhyd1. 

lspanya'ya gelince, orada yuz on realden fazlasm1 bir araya getiremedi. Demir

yollanm bitirmek zorunda oldugunu ileri surmu:;;t11. Gen;ek ise ba~ka turluydu, 

o ulkede bilime pek iyi gozle bakmazlard1. Biraz geri kalm1~t1r da o ulke. Hem 

soma, baz1 lspanyollar, oyle en egitimsizler de degil, gullenin kutlesinin Ay'm 

kutlesine oramm pek iyi kavrayamam1~lard1. Gulle Ay'm yorungesini sarsar, onun 

uydu gorevini bozar, Yerkure uzerine du:;;urur diye korkuyorlard1. Eh, durum 

boyle olunca, ~ekimser kalmak daha iyiydi. Onlar da, o bir avu~ reali saymazsak, 

oyle yapml~lardl. 

Geriye lngiltere kahyor. Barbicane'in onerisini nas1l ku~umsedigini biliyoruz. 

Buyuk Britanya uzerinde ya~ayan yirmi be~ milyon lngilizin tek bir ruhu vard1r. 

Gun-Club'm giri:;;iminin, "mudahalede bulunmama ilkesi"ne aykm oldugunu do

kundurdular ve metelik vermediler. 

Bunu ogrenen Gun-Club, omuzlanm silkmekle yetindi ve i~inin ba~ma don

du. Guney Amerika yani Peru, Sili, Brezilya, La Plata ve Kolombiya Eyaletleri, 

topluca u~ yuz bin dolar teslim edince Kulup kendini koskoca bir fonla kar~1 kar

:;>lya buluverdi. Bu fonun dokumu ~oyleydi: 

Birle~ik Devletlerde toplanan ..... 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 • 0 0 4 000 000 dolar 
YabanCl iilkelerde toplanan . 0 • 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 • 1 446 675 dolar 
Toplam .. 0 0 • 0 •••• 0 0 0 0 • 0 0 • 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 • 0 0 • 5 446 675 dolar 

Bu, halk Gun-Club'm kasasma be~ milyon dort yuz klrk alu bin alu yuz yet

mi~ be~ dolar aknn, demektir. 

Kimse tutann yuksekligine ~a~masm. Dokme ve delme i~leri, duvar orme, i~~i

lerin getirilip goturulmesi, hemen hemen bo~ bir yere yerle~tirilmeleri, fmnlann, 

binalann yap1lmas1, ~liklerin donamm1, barut, mermi, yan giderler, but11n bunlar, 

~1kanlan hesaba gore, bu parayi yutacakn. Kuzey Guney Sava~1'ndaki baz1 top atl~

lannm beheri bin dolara patlam1~t1. Barbicane'in topu, top~uluk mesleginin gor

kemli omekleri arasmda tek olacaktl ve pekala o rakamm be~ katl ederdi. 

20 Ekim gtinu, New York yakmlanndaki Goldspring Fabrikas1yla anla~ma im

zalandl. Sava~ta Parrott'a en iyi dokme toplan saglam1~ olan bu firmayd1. 
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Taraflar arasmda vanlan anla~maya gore, Goldspring Fabrikas1 Columbiad'm 

dokumu i(:in gerekli malzemeyi Guney Florida'daki Tampa-Town'a nakletmeyi 

taahhut ediyordu. t~. en ge(:, gelecek y1lm 15 Ekime gunune kadar bitirilecek, top 

kullamma haz1r durumda teslim edilecekti. Gecikme durumunda, Ay'm aym ko

~ullara girecegi tarihe kadar ge(:ecek surenin her bir gunu i(:in firma y11z dolar za

rar ziyan odeyecekti. 0 sure, on sekiz y1l ve on bir gundu. Goldspring Firmas1 i~

(:ileri bulmayt, ucretlerini odemeyi ve gerekli tum duzenlemeleri yapmayt taahhut 

ediyordu. 

lki nusha olarak kaleme ahnan anla~ma, Gun-Club'm Ba~kam I. Barbicane ile 

Goldspring Fabrikas1'nm Muduru]. Murchison tarafmdan onaylanarak imzaland1. 
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Gun-Club uyeleri se<;imlerini yap1p Teksas'1 safd1~1 b1raknktan soma, herkes 

Florida cografyasm1 c;ah~1p ogrenmeyi -Amerika'da tum yurtta~lar okuma bilir

kendine odev bildi. 0 gune kadar kitap<;1lar hi<; bu kadar c;ok Bartram's travel in 

Florida, Roman's natural hist01y of East and West Florida, William's territ01y of Flo

lida, Cleland on the culture of the Sugar-Cane in East Florida satmam1~t1. Yeni bas

k1lar yapmak zorunda kalmd1. Co~kulu bir hucum vard1. 

Barbicane'm okumaktan daha iyi bir i~ yapmas1 gerekiyordu; Columbiadm yeri

ni kendi gozleriyle se<;ip belirlemek istiyordu. Onun ic;in de hie; zaman yitinneden 

Cambridge Gozlemevi'ne bir teleskop yap1mma gerekli paraY' verdi ve menninin 

aluminyum dokumu i<;in Albany'de yerle$ik bir firma olan Breadwill and C ile bir 

sozle~me imzalad1. Soma, ].-T. Maston, Binba$1 Elphiston ve Goldspring Fabrika

s1'nm Muduru'nu yanma ahp yola <;1kn. 

Ertesi gun, dort yol arkada$1 Yeni Orleans'a vard1lar. Orada hemen Tampico'ya 

bindiler. Tampico, Amerikan Donanmas1'na ait kuc;uk bir sava~ gemisiydi. Huku

met tarafmdan onlann kullammma verilmi$ti. Kazanlar fayrap edince, Louisiana 

klyiian k1sa surede gozden kayboldu. 

Yol uzun surmedi; Tampico hareketinden iki gun soma, don yllz seksen mil

lik2 yolu alm1$, Florida k1Y'sma varml$tl. Karaya yakla$1rlarken Barbicane, al<;ak, 

epeyce <;orak gorunumlu bir toprakla kar$1 kar$1ya olduklanm gordu. Tampico, is

tiridye ve 1stakoz baklmmdan zengin bir dizi ufak koyu ge<;tikten soma, Espiri-

l)Ta~h Tepe. (~;.n.) 
2)Yakla~Jk iki yilz fersah. (J.V.) 
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tu-Santo Korfezi'ne girdi. 

Bu korfez iki tane uzun dogal koya aynhr. Gemi, Tampa ve Hillisboro adh bu 

koylann ona yerindeki ac;tkhgt hemen asmtstt. Biraz sonra, Btoocke Kalesi'nin de

niz duzeyinin hemen iizerindeki bataryalan belirdi. Tampa, Hillisboro lrmagt ag

zmm olusturdugu ufak dogal limamn bittigi noktada duzensiz bic;imde yaytlmts 

bir kentti. 22 Ekim giinii Tampico iste o ufak limanda demirledi ve don yo leu he

men karaya c;tkttlar. 

Florida topragma ayak basmca, Barbicane kalp auslanmn htzlandtgmt duydu. 

Mimarlar bir evin saglamhgma bakarken nastl zemini yoklarsa, o da topragt ayak

lanyla denetliyor gibiydi. j.-T. Maston ise topragt kancasmm ucuyla eseliyordu. 

"Seyler," dedi Barbicane, yitirecek vaktimiz yok; bunun ic;in hemen, yann at

lanmtza binip araziyi kesfe c;tkacagtz." 

Barbicane karaya c;tkugmda, Tampa-Town'h uc; bin kisi onlan karstlamaya gel

misti. Bu, sec;imiyle onlan kaytrmts olan Gun-Club Baskam'na hak ettigi bir saygt 

gosterisiydi. Alktslar, onaylama sesleriyle karstladtlar ama, Barbicane her tiirlu cos

ku gosterisinden kac;arak Franklin Oteli'nde bir odaya kapandt ve kimseyi kabul 

etmedi. Dnlo. adam ro!O. ona gore degildi. 

Enesi giin, 23 Ekim'de, canh, yerine duramayan ufak cusseli lspanyol atlan, 

pencerelerinin onunde kisniyordu. Fakat, don yerine elli tane at gelmisti. Strtla

nnda da binicileri. Barbicane O.c; yo! arkadastyla birlikte asagt indi. Kendini bir at

it birligin onasmda bulunca, sastrdt. Bu arada, her athnm omzunda bir tufek ast

h oldugunu, aynca egere asth deri torbalannda da tabancalar bulundugunu fark 

etmisti. Bunca silahh guc; toplanmts olmasmm nedenini c;ok gec;meden Floridah 

bir delikanh ac;tkladt: 

"Efendim," dedi, "Seminoller var da." 

"Ne Semi nolo.?" 

"Otlaklardan canlannm istedigi gibi gec;en vahsiler. Size eslik etsek fena olmaz 

diye do.so.ndo.k." 

"Hth! dedij.-T. Maston anna binerken. 

"Boylesi sizin ic;in daha emin," diye konusmasmt surdurdu Floridah. 
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"Beyler," diye yamtladt Barbicane, "nezaketinize te~ekkiir ederim. Haydi amk, 

yola c;tktyoruz!" 

Kuc;iik birlik hemen harekete gec;ip bir toz bulutunun ic;inde gozden kaybol

du. Saat sabahm be~iydi, gune~ gorkemle panldamaya ba~lamt~tl bile. Derece 84°1 

gosteriyordu ama, denizden esen serin bir meltem bu a~m stca~ hafifletiyordu. 

Barbicane, Tampa-Town'dan c;tkarak gQneye dogru indi, ktytyt izleyip Alifia De

resi'ne vard1. Bu cthz akarsu, kentin on iki mil a~gtsmda, Hillisboro Koyu'na dokii

h:ir. Barbicane ve yanmdakiler derenin sag kt)'lSI boyunca yo! alarak bauya dogru c;tk

ular. Az sonra, korfezin dalgalanm, bir yliksekligin arkasmda gozden yitirdiler. Ar

uk onlerinde Florida'mn geni~ bo~luklan vard1. 

Florida iki bolume aynhr: Kuzeydeki bolumde nufus daha yogun ve dag1hmt 

daha dengelidir, merkezi Tallahasee'dir; Birle~ik Devletler'in en 6nemli gemi ter

sanelerinden biri olan Pensacola burada bulunur. Kendisini sulanyla c;evreleyen 

Atlas Okyanusu ile Meksika Korfezi arasmda stkt~mt~ olan oteki bolum, Gulf

Stream akmusmm kemirdigi incecik bir yanmada, ufak bir taktmadanm orta ye

rinde goze c;arpmayan bir noktadtr. Bahama Kanah'ndan giren o pek c;ok saytda 

gemi, hep onun 6niinden gelip gec;erler. Korfez'in buylik fJrtmalardaki oncu ka

rakolu gibidir. Eyalet'in ylizolc;umu otuz sekiz milyon otuz uc; bin iki yliz altm1~ 

yedi akr2 tutar. l~te buradan yirmi sekizinci enlemin 6tesinde ve giri~ilecek i~e el

veri~li bir akrhk toprak sec;ilecekti. Barbicane de bunun ic;in topragm gene! goru

numunii ve 6zel dagthmml inceliyordu. 

Florida, 1512 ytlmm c;ic;ekli paskalya yortusuna rastlayan gun, juan Ponce de 

leon tarafmdan ke~fedilmi~, adma 6nceleri c;ic;ekli paskalya anlammda Pascua 

Florida denilmi~ti. (:orak ve yanmt~ ktytlanyla bu sevimli adt pek hak etmiyordu. 

Fakat ktytdan birkac; mil uzakla~tlmca topragm gene! gorunumu degi~ti ve ta~tdt

gt ada laytk oldugunu belli etti. Toprak kuc;uk akarsularla ve gollerle bolunuyor

du. lnsan kendini Hollanda'da ya da Guyana'da sanacaku neredeyse. Fakat arazi 

hissedilir derecede yQkseldi ve ekili ovalar ortaya c;tku. Burada gerek Kuzey'in ge-

1) Fahrenheit derecesi. 28 santigrad kar~1hgL U.V.) 
2) On be~ milyon u~,: yliz altm1~ be~ bin dort yliz k1rk hektar. U.V.) 
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rek Guney'in tUm U.Iiinleri yeti~irdi. Geni~ tarlalannda tropiklerin gune~iyle, kil

li toprakta saklanan suyla ba~nh bir tanm yap1hrd1. Daha soma goz alabildigi.ne 

uzanan, zenginliklerini umursamaz bir elia<;Ikhkla ortaya seren ananas bah<;eleri, 

inhame1
, tutun, pirin<;, pamuk, ~eker kam1~1 tarlalan vard1 s1rada. 

Barbicane'in arazinin yava~ yava~ yukseli~inden ho~nut kald1g1 anla~1hyordu. 

j.-T. Maston bu konuda kendisine soru sorunca: 

"Aziz dostum," dedi, "Columbiad'!mlzl yuksek arazide dokmemizin buyuk 

yaran olacakt1r." 

"Ay'a daha yakm olmak i<;in mi?" diye bag1rarak sordu Gun-Club'm sekreteri. 

"Hay1r," diye yamtlad1 Barbicane gu.lumseyerek. "Birka<; tuvaz yakm birka<; tu

vaz uzak olmu~. ne fark eder? HaYlr. fakat yuksek arazi ortasmda sularla cenkle~

mek zorunda kalmaYlz; <;ah~malanm1z hiZI1 ilerler. Uzun ve pahah borular do~e

mekten kurtuluruz. Dokuz yuz kadem derinliginde kuyu kazacak olanm bunu 

du~unmesi gerekir." 

"Hakkm1z var," dedi bunun uzerine Muhendis Murchison. "Delme i~lemi Sl

rasmda, elden geldigince, akarsulardan ka<;mmak gerekir. Fakat, bir kaynaga rast

larsak, i~ ona kalsm, onu ya makinelerimizle kuruturuz ya da yatagm1 degi~tiri

riz. Burada yap1lacak olan artezyen kuyusu degil. 0 kuyular dar ve karanhk olu

yor, onlan kazarken k1lavuz, kovan, burgu, k1saca kuyu kazan i~<;inin ne kadar 

avadam varsa hepsi kor i~ler. HaYlr biz, elimizde kazma kurekle, a<;1k havada <;a

h~acaglz ve topragm yardlmiyla i~imizin ustesinden k1sa surede gelecegiz." 

"Bununla birlikte," diye surdurdu konu~masm1 Barbicane, "topragm yuksek 

olu~u ya da elveri~li niteligi bizi yeralu sulanyla ugra~maktan kurtanrsa, <;ah~ma

lar daha hiZI1 ilerler. daha eksiksiz olur. 0 halde, kazlmlzl deniz duzeyinin birka<; 

yuz tuvaz yukansmda bir alanda yapmahYlz." 

"Hakhs1mz, bay Barbicane, ve yamlmiyorsam, <;ok ge<;meden uygun bir _yer 

bulacagiz." 

"Ah," dedi ba~kan, "ilk kazmamn vuruldugunu bir gorsem!" 

"Ben de sonuncusunu!" diye bag1rd1j.-T. Maston. 

1) Bir Afrika dilinden ahnm~ Ponekizce s6zclik. Unlu yumrukokleri yenilen birbitki. (c;.n.) 
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"Ba~aracagrz beyler," diye yamtlad1 muhendis, "ve inanm bana, Goldspring 

Sirketi size gecikme paras1 odemek zorunda kalmayacak." 

"lyi de edersiniz," dedi J-T. Maston, "Ay, uygun ko~ullara yeniden gelinceye 

kadar yani on sekiz y1l on bir gun sureyle gunde yuz dolar, biliyor musunuz ki, 

alu yuz elli sekiz bin yuz dolar eder?" 

"Bilmiyoruz efendim, ogrenmemiz de gerekmeyecek." 

Saat sabahm onuna yakla~1rken, kuc;uk topluluk on, on iki mil yo! alm1~t1. Ve

rimli k1rlann ardmdan ormanhk bir bolge geliyordu. Orada bir tropikal bolluk 

ic;inde pek c;ok c;e~it agac; goruluyordu. Meyveleri ve c;ic;ekleri birbirinden guzel 

renklerde olan, birbirinden gD.zel kokan nar, portakal, limon, incir, zeytin, kaYI

S1, muz agac;lanndan, bag kutuklerinden olu~an bu ormanlar neredeyse girileme

yecek s1khktayd1. Bu c;ok guzel agac;lann kokulu golgesinde parlak renkli ku~lar 

otuyor ve uc;uyorlard1. Bunlann arasmda da alaca bahkc;1l dikkati c;ekiyordu; her

halde bu tuylu mucevhere laYik olmak ic;in yuvasmm da mucevher kutusu olma

S1 gerekiyordu. 

].-T. Maston ve binba~mm boylesine zengin bir doga parc;as1 ic;inde bulunup 

da o gorkemli gD.zellikler kar~1smda hayranhga du~memeleri olanaks1zd1. Fakat 

Ba~kan Barbicane, boyle guzelliklere pek duyarhk gostermiyor, ilerlemek istiyor

du. Bu verimli yoreden verimli olmas1 nedeniyle ho~lanmam1~t1. Pek hidroskop1 

olmamakla birlikte, ayaklannm altmda suyun varhgm1 duyuyor ve tam kurak bir 

yer anyordu ama, bo~una. 

Bu arada ilerliyorlard1. Birc;ok akarsuyun s1g kesimini bulup a~malan gerekti. 

Bunun tehlikeli bir yam da vard1, c;unku akarsular on be~le on sekiz kadem uzun

lugunda kaymanlarla2 doluydu. ].-T. Maston urkutucu c;engeliyle onlan tehdit et

tiyse de, korkutabildigi sadece o k1Yllann yabaml sakinleri pelikanlar, bagmlak

lar ve tropikku~lan oldu. Kocaman flamingolarsa bir ~ey anlamadan baklyorlard1. 

Sonunda, nemli yorelerin sahipleri olan bu canhlar da gozden yitirildi; or-

1) Eskiden yeralu sulannm yerini saptama yetenegine sahip olduguna inamlan ki$iler i~in kul
lamlan s1fat. (~.n.) 

2) Amerikanm tropik ve ekvator bolgelerinin sulannda ya~yan ve tirnsaha benzeyen bir surun
gen. o.v.) 
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manlar seyreliyor, agac;lar ufahyordu. Orkek karaca surulerinin gec;tigi uc;suz bu

caksiz ovalann ortasmda bir araya gelmi~ birtakim agac; topluluklan gorduler. 

"l~te sonunda! diye bag1rdi Barbicane uzengilerinin uzerinde dikilerek, "i~te 

c;amhk bolge!" 

"Ve yabamllann bolgesi," diye yamtlad1 binba~I. 

Gerc;ekten de, ufukta birka<; Seminol belirmi~ti. K1p1r kipirdiiar, h1zh giden at

lannm uzerinde birbirlerine yakla~1p uzakla~Iyorlardi. Uzun miZraklar gosteriyor

lar, boguk sesli tufeklerini bo~alnyorlard1. Ne var ki, bu du~manca gosterilerle ye

tindiler ve Barbicane ile yol arkada~lanm dogrudan rahatsiz etmediler. 

Ke~if gezisindekiler, donumlerce uzanan ta~h bir duzlukte durmu~lardi. Te

pelerinde yak1ci bir gune~ vard1. Ozerinde bulunduklan a<;Ikhk, geni~ bir tumsek 

aland1 ve Gun-Club uyelerine toplannm yerle~tirilmesi i<;in aranan ko~ullara sa

hip gibi geldi. 

"Dur!" diye bag1rdi Barbicane dururken. "Buranm bir ad1 var m1?" 

"Stone's-Hill derler," diye yamtlad1 Floridahlardan biri. 

Barbicane tek s6zcuk etmeden atmdan indi, aygnlanm ahp buyiik bir titizlik

le bulunduklan noktanm konumunu belirlemeye ba~lad1. Kii<;llk grup onun <;ev

resine Siralanmi~, yapnklanm hi<; ses <;Ikarmadan izliyordu. 

0 an, Gune~ meridyenden ge<;iyordu. K1sa surede Barbicane, gozlemlerinin 

sonucunu rakama doktu ve konu~tu: 

"2JC7'enlem ve 5°7' ban boylammda bulunan bu noktamn deniz duzeyinden 

yiiksekligi ii<; yiiz tuvazd1r. Kurak ve ta~h olmas1 dolaYJSiyla, buraYI giri~ime uy

gun ko~ullara sahip goruyorum. Su halde, depolanmiZ, i~liklerimiz, fmnlanm1z, 

i~<;i kulubelerimiz burada yap1lacak. Buradan," diye yineledi, ayag1yla Stone's

Hill'in tepesine vururken, "mermiyi Gune~ aleminin bo~luklanna gonderecegiz." 
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Barbicane ve yol arkadaslan Tampa-Town'a aym gumln aksam1 donduler ve 

Muhendis Murchison Yeni Orleans'a gitmek uzere Tampico gemisine bindi. Bir is

c;:i ordusu toplayacak ve malzemenin buy11k bolumunu getirecekti. Gun-Club uye

leri Tampa-Town'da kald1lar, yerli halkm yard1m1yla ilk c;:ahsmalan bir duzene ko

yacaklardL 

Tampico, hareketinden sekiz gun soma pesinde ufak bir buharh gemi donan

masiyla birlikte Espiritu-Santo'ya dondu. Murchison bin bes yl1z emekc;:i bulmus

tu. Koleligin henuz kalkmad1g1 o kotu g11nlerde olsayd1, zamamm da zahmetini de 

bosa harcam1s olurdu. Fakat, 6zg11rluk ulkesi Amerika bagnnda yalmzca 6zgl1r in

sanlan banndmr oldugundan beri, bol para veren her yere insanlar kosup geliyor

du, Gun-Club'da para eksik degildi. Kulup, c;:ahsurd1klanna y11ksek ucret ve ona 

gore de dolgun ikramiye veriyordu. Florida'da c;:ahsurmak uzere alman bir isc;:i, isin 

bitiminde, Baltimore Bankas1'nda adma yatmlm1s bir sermayesi olacagma guvene

bilirdi. K1saca, Murchison adam bulmakta degil, ancak adaylar arasmda sec;:im yap

makta zorlanm1s, o bollukta emekc;:ilerin zekas1 ve becerisi uzerinde durmas1 ge

rekmisti. Bu durumda, toplad1g1 o c;:ahskanlar ordusunda, makine uzmanlannm, 

ocakc;:1, dokmeci, kirec;: ocakc;:1s1, madenci ve kiremitc;:ilerin, siyah olsun beyaz ol

sun her c;:esit el isc;:isinin en iyilerinin bulundugunu rahatc;:a soyleyebiliriz. Aralann

dan birc;:ogu ailesini de getirmisti. Yasanan, tam bir goc;: hareketiydi. 

31 Ekim gunu, saat sabahm onunda, butun o kalabahk Tampa-Town R1ht1-

m1'na c;:1ku. Bir gunde mlfusu iki katma y11kselen kuc;:uk kentte nas1l bir hareket, 

nas1l bir gidis gelis baslad1g1 kolayca kestirilebilir. Tampa-Town, gerc;:ekten de, 
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Gun-Ciub'm giri~imi sayesinde <;ok para kazanacakn. Bu da <;ok sa)'lda i~<;i olma

SI nedeniyle degildi. Onlar hemen Stone's-Hill'e sevk edilmi~ti. Kazan<;, yava~ ya

va~ dunyanm dort bucagmdan Florida Yanmadas1'na akm etmekte olan merakh 

kalabahkla birlikte gelecekti. 

llk gunler, ufak donanmayla gelen aygn ve avadanlann, makine ve erzakm bo

~alnlmasiyla ugra~!ld1. Bir miktar da sokulup uzerleri numaralanm1~ sa<; baraka 

getirilmi~ti. Bu arada, Barbicane, Stone's-Hill ile Tampa-Town'! birbirine baglaya

cak on be~ mil uzunlugunda bir demir yolunun ilk kaz1klanm <;ak1yordu. 

Amerikan Demiryolu'nun hangi ko~ullarda yapildigi bilinir. Olmayacak yer

lerde doneme<; alan, dimdik rampalara nrmanan, koruma <;ubuklanm ve ba~ka 

yard1mci yap!lan hafife alan, tepelere nrmamp, vadilere inen rail-road kor bir ko

~u tutturup gider, duz <;izgi diye bir ~eye ald1rmaz. Pahahya <;;Ikmaz. Kimseyi ra

hatsiz etmez. Sadece, yolcu camnm istedigi gibi bazen a~ag1 atla)'lp iner, bazen 

SI<;ra)'1p biner. Tampa-Town'dan Stone's-Hill'e do~enecek yo!, c;ocuk oyuncag1 sa

YJhrdi. Ne uzun bir zamana ne buyuk bir paraya gereksinim vard1. 

Bu'arada, Barbicane, c;agnsma uyup ko~an tum o insanlann ruhu olmu~tu; on

lara can veriyor, co~kusunu, inanCim onlara gec;iriyordu. Sanki birden fazla yerde 

aym zamanda bulunma yetisi varm1~ gibi, nerede aransa oradayd1 ve pe~inden de, 

vlZlldayan bir sinek gibi, ].-T. Maston geliyordu. Pratik zekas1yla bin ttirlu yeni icat 

kotarmaya c;ah~1yordu. Onunla insan hic;bir engele c;arpmaz, hic;bir zorlukla kar~I

la~maz, hic;bir s1kmnya du~mezdi. Topc;u oldugu kadar madenciydi, duvarCiydi, 

makinistti. Her soruya yamt, her soruna <;ozum buluyordu. Gun-Club ya da 

Goldspring Fabrikas1yla dogrudan mektupla~Iyordu. Gece gtinduz istim uzerinde 

harekete ham Tampico, Hillisboro bannagmda onun buyruklanm bekliyordu. 

l Kas1m gunu Barbicane, yanma bir miktar adam ahp Tampa-Town'dan aynl

di; hemen ertesi gun de Stone's-Hill c;evresinde prefabrik evlerden yap1lmi~ bir 

kent yukseliverdi. Bu yeni kenti bir de tahta perdeyle ku~atular. Hareketliligini, 

ate~liligini goren neredeyse Birligin buyuk kentlerinden biri sanabilirdi. Kentteki 

ya~am disipline sokuldu. (al~malar eksiksiz bir duzen ic;inde ba~lad1. 

Titizlikle yurutlllen sondajlar, topragm niteligi hakkmda gerekli bilgiyi ver-
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mi~ti. Kazt i~ine 4 Kastm'da ba~lamlabildi. 0 gun, Barbicane ustaba~lanm topla

dt ve onlara ~unu soyledi: 

"Dostlanm, sizleri Florida'nm bu tsstz kesiminde neden topladtgtmt hepiniz 

biliyorsunuz. Amactmtz, i~ ~apt dokuz kademlik, ~eperleri altt kadem, ta~ kapla

mast on dokuz bu~uk kadem kalm!tgmda bir top dokmek. Ozetlersek, dokuz yliz 

kadem derinlikte altmt~ kadem geni~linde bir kuyu kaztlacak, demektir. Bu bu

ylik i~in sekiz ay i~inde bitmesi gerekiyor. Boylece, iki yuz elli be~ gunde yerden 

iki milyon be~ yUZ ktrk U~ bin dart yUZ kadem kubluk toprak ~tkaracakstntz, yu

var!ak hesap, gunde ~Ikaracagmtz toprak miktan on bin kadem kub oluyor. Ra

hat ~ah~an bin i~~i i~in hi~bir zorluk ~tkarmayacak bu i~, olduk~a ktstth bir yer

de daha stkmtt!t olacakttr. Ne var ki, madem ki bu i~in yaptlmast gerekiyor, ya

ptlacakttr. Becerinize oldugu kadar ylirekliliginize de guveniyorum." 

Florida topragma ilk kazma, sabahm saat sekizinde vuruldu. 0 andan sonra 

da, bu ~a!t~kan ara~, kazt i~~ilerinin elinden bir an bile du~medi. ls~iler ~eyrek 

gunluk vardiyalarla ~a!t~tyorlardL 

Zaten, i~ ne denli buylik olursa olsun, insan gucunun smtrlanm a~mtyordu. 

0 smtra varmaktan da ~ok uzaktt. Daha elle tutulur bir gll~luk gosteren nice i~ 

vardtr ki, doga ko~ullanmn dogrudan alt edilmesini gerektirir, ama yine de uste

sinden gelinmi~tir. Benzerlerinden bir omek vermek gerekirse, henuz makinele

rin insan gucunu yliz katma ~tkarmadtgt bir donemde Sultan Selahattin tarafm

dan Kahire yakmlannda a~ttnlmt~ olan ve Nil'in duzeyine inen Yusuf Baba Kuyu

su u~ yuz kadem derinliktedir. Koblenz'de Baden prensi johann'm a~urdtgt ku

yunun derinligiyse altt yuz kademliktir. Peki, ~imdi yaptlmast istenen neydi? Bu 

derinligin u~ katma ~lkanlmast, bunu yaparken de geni~ligin on kat fazla tutul

masL Boylesinde, delme i~i de kolaydtr. Durum boyle olunca, ba~nya ula~tlaca

gmdan ku~ku duyan tek bir usta, tek bir i~~i yoktu. 

Muhendis Murchison'm Ba~kan Barbicane ile anla~maya vardtktan sonra verdigi 

onemli bir karar, ~al~malann daha da htzlandmlmasmt saglad1. Sozle~menin bir 

maddesi, Columbiad'm dovme demirden ve kiZdmlmt~ ~emberlerle ku~klanmasmt 

6ng6ruyordu. Bu, yararslZ bir sakmtmdt, ~unku topun bu stkt~tmct halkalara gerek-
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sinimi olmayacakn. Bu maddeden vazgec;:ildi. 

Boylece zamandan kazamyorlard1. C::unku, zamamm1zda kuyu ac;:mada kulla

mlan ve hem duvar orme hem delme i~lemlerinin gec;:erli o~dugu yeni yontemden 

yararlamlabilecekti. Bu c;ok yalm yontemle, arnk topraklan payandalamak gerek

miyordu; duvar gibi orulmu~ c;eper, sars1lmaz bir guc;le toprag1 tutuyor ve kendi 

agirhg1yla a~agi iniyordu. 

C::ah~manm bu a~amas1, ancak kazma, zeminin sert kesimine vard1g1 zaman 

ba~layacaktL 

4 Kas1m glinii., elli i~c;i, c;evresi tahta perdelenmi~ merkezde yani Stone's-Hill'in 

ii.st kesiminde, altmi~ kadem geni~liginde yuvarlak bir c;ukur kazd1. 

Kazma ilk once c;urumu~ bitkilerden olu~an aln parmak kalmhginda siyah bir 

humus katmanma rastladi ve kolayca onun hakkmdan geldi. Humus katmamm iki 

kadem kahnhgmda ince kum katmam izliyordu. Kumu ozenle kaldmp bir yana 

koydular, c;unku ic;: kahbm yap1mmda kullamlacakn. 

Bu kumdan soma, hayli yogun bir beyaz kil tabakasi gorundu. lngiliz marm

na benziyordu; kalmhg1 da don kadem vard1. 

Kazmalann ucunu, daha soma, sert bir katman, kabuklu hayvanlann t~la~mi~ 

kabuklanndan olu~mu~ c;ok kuru, c;ok sert bir kaya pmldam. Bu katman, boylece 

a~agi dogru, bir sii.reklilik gosteriyordu. 0 noktada, deligin derinligi aln buc;uk ka

demi bulmu~tu ve duvar orme c;ah~mas1 ba~lami~tl. 

Kaz1lan yerin dibinde me~e kerestesinden bir kuyu kasnag1 kuruldu; bu, iyi

ce sabitle~tirilmi~, son derecede dayamkh yuvarlak bir levhayd1. Merkezinde c;a

pi Columbiad'm d1~ c;apma e~it bir delik vard1. Orulecek duvann ilk s1ralan kas

naga yerle~tirildi. Suda sertle~en c;imentoyla ta~lar hie; oynamayacak bic;imde bir

birine tutturuluyordu. l~c;iler, duvar i~ini c;evreden merkeze dogru gerc;ekle~tir

dikten soma, kendilerini yirmi bir kademlik bir kuyuda hapis olmu~ buldular. 

Bu ~ de bittikten soma, kaziCilar kulunklerini, kazmalanm yeniden kavraYJp 

kuyu kasnagmm altmdaki kayaYJ k1rmaya ba~ladilar. KayaYJ bir c;:e~it iskeleye daYJ

yorlar, kazd1klan yer iki kadem derinlige vard1 mi, iskeleyi c;ekiyorlard1; boylece 

kasnak ve onunla birlikte halka bic;imi masif ta~ yap1 da, i~c;:iler en list kesiminde 
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c;ah~malanm kesmeksizin, yav~ yava~ a~g1 iniyordu. Dokum strasmda gazlann c;t

kacagt yerlerde birer delik btrakthyordu. 

Boyle bir c;ah~ma, i~c;ilerin buyuk beceri sahibi olmasmt ve bir an bile dikkat

sizlik etmemelerini gerektirirdi. Kasnagm alum kazanlardan birkac; tanesi, stc;ra

yan ta~ parc;alanyla tehlikeli bic;imde yaralanmt~, hatta aralanndan olen olmu~tu. 

Fakat co~ku, gece gunduz bir an bile olsun azalmadt. Birkac; ay gec;tikten soma, 

bu c;orak toprakta gOnduzleri stcakhk ktrk dereceye vanyordu. Geceleriyse, elekt

rik 1~1gmm beyaz ortusu atmda kulunklerin kayaya vururken c;tkardtgt ses, ma

ymlann patlamast, makinelerin gtctrttst, done done yukselen ve havada dagtlan 

duman bulutlan, Stone's-Hill c;evresinde bizon surulerinin de, Seminal topluluk

lannm da a~mayt goze alamadtgt bir korku c;emberi olu~turmu~tu. 

<;:ah~malar duzenli olarak ilerliyordu. Malzeme buharh vinc;lerle kaldmhyordu. 

Beklenmeyen bir engelle pek az kar~tla~tldt. Sadece ongorulmu~ zorluklar vardt, 

beceriklilikleri sayesinde onlann da hakkmdan geliyorlardt. 

llk ay bittiginde, kuyu o kadarhk sure ic;in ongorulen derinlige yani yuz on iki 

kademe varmi~tl. Arahk aymda bu derinlik iki, Ocakta D.<; katma c;tktl. Subat bo

yunca i~c;iler, yer kabugundan ortaya c;tkan bir su tabakastyla ugra~ular. Bir gemi

de olu~an deligi ukamak i<;in yapt!dtgt gibi once gO<;lu su pompalan ve stkt~tml

mt~ havayla c;ah~an aletlerle suyun kaynagmt kurutmak soma da deligi doldur

mak gerekti. Sonunda i~i zorla~tlran bu akmulardan kurtuldular. Sadece, topra

gm hareketliligi yuzunden, kuyu kasnag1 k1smen c;oktD. ve bir miktar ta~ma oldu. 

Yetmi~ be~ tuvaz yuksekligindeki bu levhanm itmesini du~unelim bir! Bu kaza 

birc;ok i~c;inin ya~amma mal oldu. 

Ta~ kaplamayt payandalama, olam ytkmadan temelinden ele alma ve kasnagt 

ba~lang~c;taki saglamhgtna kavu~turmak ic;in yaptlan i~ler uc; haftalanm aldt. Fakat, 

yap1 ktsa sure tehlikeye girer gibi olduysa da, muhendisin becerisi, kullamlan maki

nelerin gOcuyle, i~ler yoluna girdi ve delme i~i surdu. 

Ondan soma, i~leri sekteye ugratan herhangi bir olay c;tkmadt ve Barbicane'in 

saptad1g1 tarihten yirmi gun once, 10 Haziran'da, kuyu ba~tan a~ag1 ta~ dosenmi~ 

olarak dokuz yuz kadem derinligi bulmu~tu. Dipte ta~ do~eme, otuz kadem ka-
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lmhkta masif bir kube dayamyordu. Ost kesimiyse zeminle birdi. 

Baskan Barbicane ile Gun-Club'm uyeleri, Muhendis Murchison'! coskuyla 

kutladilar. Dev ol<;;ulerdeki yaplt!, olagandiSI bir h1zla tamamlamiSti. 

Barbicane, bu sekiz ay boyunca, Stone's-Hill'den bir an bile aynlmamiStL 

Hem kuyunun kazilmasmi yakmdan izliyor, hem de durup dinlenmeden <;;ahsan

lann rahau ve saghg1yla ilgileniyordu. Buyuk topluluklarda gorulen ve her ttirlu 

tropikal etkiye a<;;Ik bolgelerde felaket ol<;usune varan salgm hastahklardan ka<;;m

makta da epeyce basanh oldu. 

Ger<;;i, bir<;;ok i~<;;i bu tehlikeli islerde her zaman rastlanabilen dikkatsizlikleri

ni yasamlanyla odedi ama, bu <;;e~it felaketler de hi<;;bir zaman tumden onlene

mez. Amerikahlar bu aynnularla pek ugra~mazlar. Genel olarak insanhga, ozel 

olarak bireye verdikleri onemden fazlasm1 verirler. Ne var ki, Barbicane'in ilkele

ri bunun tersi yondeydi ve ilkelerini her firSatta uygulamaya koyard1. Bu neden

le de, onun ozeni, zekas1, zor durumlara el koymas1, ~aSirtiCI ve insanc1l ongoru

su sayesinde, kazalann ortalamas1, okyanus asm ulkelerden onlemlerde luks de

nebilecek derece ileri gitmeleriyle un kazanm1~lann, omegin her iki yuz bin 

frankhk yap1m isinde yaklas1k bir kaza kaydedilen Fransa'mn felaket ortalamasi

m a~mad1. 
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Kuyu kazma i~inde ge<;irilen sekiz ay boyunca, bir yandan da dokum i~inin 

hamhk <;ah~malan <;ok buyuk bir hlZla yurutulmu~tu. Durumdan haberi olma

yan bir yabanct Stone's-Hill'e gelse kar~tla~ugt goruntu onu <;ok ~a~trttrdt. 

Kuyudan alu yuz yarda uzakta ve onun <;evresinde birbirlerinden yanm tuvaz 

ara ile bin iki yuz tane kumbetli fmn stralanmt~u; her biri alu kadem genisligin

deydi. Bu bin iki yuz fmnm olu~turdugu <;izginin uzunlugu iki mili1 buluyordu. 

Hepsi aym modele gore yaptlmt~tt. Don kose tabanh yuksek bacalanyla <;ok ga

rip bir gorunum sunuyorlardt. j.-T. Maston bu mimari duzenlemeyi pek begen

mi~ti. Ona Washington'daki amtlan haurlauyormu~. Ona gore, Yunanistan'da bi

le bundan glizel bir ~ey bulunamazmt~. Ne var ki, Yunanistan'a hi<; gitmedigini 

de sozlerine ekliyordu. 

Yurutme Kurulu'nun li<;uncu oturumunda, Columbiad i<;in dokme demir ve 

ozellikle gri dokme demir kullamlmasmm kararla~tmldtgtm ammstyoruz. Bu se<;i

min nedeni, o maddenin daha dayamkh, <;ekilip uzaulmaya daha uygun, daha yu

mu~k olmast, kolayca tomaya gelmesi, her turlo. kahplama ~lemine uygunlugudur, 

aynca, t~ komuru ile birlikte ~!em gordo.gunde, top, buhar makinesi silindiri, hid

rolik pres gibi buyuk diren<; isteyen ~eylerin yaptmmda <;ok aranan bir nitelik ta~tr. 

Fakat, tek bir ergimeden ge<;mi~ dokumO.n homojen olmasma seyrek rastlamr. 

Ancak, ikinci ergimeyle toprakh kalmulanndan anndmlarak anla~tmhr, inceltilir. 

Bu nedenle, Tampa-Town'a gonderilen demir cevheri, Goldspring yuksek ft

nnlannda, komo.rle, yuksek bir derecede lSlttlmt~ silisyumla i~lemden ge<;irilmis, 

l) Yakla~1k iic; bin a\u yiiz metre. 0 .V.) 
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karbonla~m1~ ve dokme demire donu~turulmu~tu. Metal, Stone's-Hill'e bu birin

ci i~lemden sonra gonderilmi~ti. Fakat, soz konusu olan, yllz otuz alu milyon lib

re dokme demirdi yani trenle ta~mmas1 astan yuzunden fazlaya malolacak bir 

miktard1. Ta~1ma ucreti maddenin maliyetinin iki kan olacaku. Bu nedenle, New 

York'tan gemi kiralaYlp demiri <;:ubuklar halinde y11kleme yolu se<;:ildi. Bunun i<;:in 

de altm1~ s.ekiz tane bin tonilatoluk gemi yani ufak bir filo gerekiyordu. l~te bu 

ufak filo, 3 May1s gunu New York'ta nhumdan aynhp Okyanus'a a<;:1ld1, Ameri

kan k1Yllanm izleyerek Bahama Kanah'na girdi, Florida Bumu'nu geride b1raklp 

o aYln lO uncia Espiritu-Santo Korfezi'ni yukan dogru <;:1karak kazas1z belas1z 

Tampa-Town limam'na vard1. 

Orada, gemilerin yllku Stone's-Hill demiryolunun vagonlanna bo~aluld1 ve 

Ocak ay1 ortalanna dogru o koca metal kutlesi gonderildigi yere vard1. 

Bin iki yllz fmmn bu altm1~ bin ton dokme demire fazla gelmeyecegi kolayca 

kabul edilebilir bir ~eydir. Bu fmnlann her biri yllz on dort bin libre metal alabi

liyordu ve Rodman topunun dokumunde kullamlm1~ alan fmnlann madeline go

re yaplim1~t1 yani yamuk bi<;:iminde ve <;:ok bas1kla~nnlm1~t1. Is1tma yeriyle baca, 

fmnm iki ucunda bulunuyordu; oyle ki, fmnm olanca geni~liginde 1s1 aym dere

cedeydi. Ate~ tuglasmdan yap1lm1~ bu fmnlarda ta~komurunun yak1ld1g1 tek bir 

1zgara ile dokme <;:ubuklann konulacag1 tek bir taban vard1. Yirmi be~ derecelik 

bir egimle yerle~tirilmi~ alan bu taban, metalin havuzlara akmasma olanak veri

yordu; havuzlardan da aym noktaya yonelmi~ bin iki yllz tane oluk, ergimi~ me

tali merkez kuyuya akmyordu. 

Kuyunun a<;:1lmas1 ve duvann orulmesi i~lerinin bittigi g11nl1n ertesinde, Barbi

cane i<;: kahb1 yapnrmaya ba~lad1. Bu, kuyunun merkezinde, onun eksenini izleyen 

dokuz yllz kadem yllkseklik, dokuz kadem geni~likte bir silindir olacakn ve Colum

biad'm i<;: bo~lugu ile <;:ak1~cakn. Bu silindir, killi toprak, kum, ot ve saman kan~l

m1 bir maddeden yap1ld1. Kahpla duvar arasmda kalan kesim ergime durumundaki 

metalle doldurulacaku, boylece alu kadem kalmhgmda <;:eperler elde edilecekti. 

Silindiri dengede tutabilmek i<;:in, demir <;:emberlerle saglamla~urdliar ve 

uzaktan uzaga ta~ duvara s1k1ca gomulmu~ traverslerle tutturdular. Bu traversle-
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rin herhangi bir sakmcast olmazdt, c;:unku hepsi metal blokun ic;:inde kalacaktt. 

Bu i~lem, 8 Temmuz'da son buldu. Ertesi gun dokme i~i ba~layacaku. 

"Su dokum i~lemi c;:ok guzel bir toren olacak," dedi j.-T.Maston dostu Barbi 

cane'e." 

"Ku~kusuz," diye yamtladt Barbicane, "fakat halka ac;:tk bir eglence olmaya

cak." 

"Nastl? Yapt yerinin kaptlanm herkese ac;:mayacak mtstmz?" 

"Oyle bir ~ey yapmaktan ozellikle kac;:mmm, Maston; Columbiad'm dokumu, 

tehlikeli demesem de, nazik bir i~tir, onun gozlerden uzak gerc;:ekle~tirilmesini 

yeglerim. Mermi anhrken, istenirse eglence yaptlsm, fakat o zamana kadar, haytr." 

Ba~kan hakhydt; soz konusu i~lemin birtaktm ongorulemeyecek tehlikeleri 

olabilirdi. Buylik kalabahgm gelmesiyse, oyle bir tehlikenin atlanlmasmt engelle

yebilirdi. Gorevliler rahat hareket edebilmeliydi. Bu nedenle, Gun-Club uyelerin

den Tampa-Town'a gelmi~ bir heyet dt~mda, kimse yapt yerine almmadt. Gelen 

heyette o yerinde duramayan Bilsby vardt, Tom Hunter vardt, Albay Blomsberry, 

Binba~t Elphiston, General Morgan vardt, Columbiad'm dokumunu ki~isel bir 

mesele olarak ele alan kim varsa, hepsi gelmi~ti. Onlara c;:evreyi tamtma gorevini 

ustlenen ].-T. Maston, hic;:bir aynnnyt es gec;:miyordu. Adamlan her yere goturdu, 

depolara, i~liklere sokuyor, makinelerin arasmdan gec;:iriyordu. Bin iki yliz fmmn 

hepsini teker teker gezmek zorunda kaldtlar. Bin iki ylizuncu ziyarette biraz mi

deleri kalkmt~, tiksinmi~ durumdaydtlar. 

Dokum, tam ogle vakti ba~layacaku. Bir glin once, fmnlann her birine yliz on 

don bin libre metal c;:ubuk doldurulmu~tu. Steak hava rahatc;:a dola~abilsin diye 

c;:ubuklar c;:aprazlama istif edilmi~ti. Sabahtan beri, bin iki yliz baca havaya alev 

selleri kusuyordu; toprak boguk titre~imlerle sarsthyordu. Kac;: libre metal eritile

cekse, o kadar libre ta~komuru yaktlacaku. Demek ki, altmi~ sekiz bin ton ko

mur, gune~in onunde kara dumandan bir perde c;:ekiyordu. 

Homurtulan gokgurultlisunu andtran bu fmnlann c;:emberi ic;:indeki stcakhk 

ktsa surede dayamlmaz kerteye vardt. Guc;:lu vantilatorler de buna arahkstz soluk

lanm kanyor ve akkor durumundaki o ocaklan oksijenle besliyordu. 
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I~lemin ba~anya ula~abilmesi i<;in, k1sa surede kotanlmas1 gerekiyordu. Bir 

top at1~1yla i~aret verilir verilmez, her fmn SlVl durumdaki metali <;1karmaya ba~

layacak ve ic;ini tiimuyle bo~altacakn. 

Bu on saptamalar kesinle~tikten sonra, ustaba~lan ve i~<;iler, ba~lama amm bi

raz heyecanla kan~1k bir sabm1zhkla beklemeye koyuldular. Fmnlann olu~turdu

gu <;emberin i<;inde kimse kalmam1~tl. Dokum ustalannm her biri, aknma delik

lerinin yanmda, kendine ait olan yerde ayakta bekliyordu. 

Barbicane ve arkada$lan, yakmdaki bir yiikseltinin iizerine <;1km1$, i~lemi iz

liyorlardL Onlerinde bir top, miihendisin bir i~areti iizerine ate$lenmeye haz1r, 

bekliyordu. 

Ogleye birka<; dakika kala, ilk metal damlanklan dokulmeye ba~lad1; toplama 

havuzlan yava$ yava$ doldu ve dokum maddesi tiimden s1v1la$mca, yabann mad

delerden annabilmesi i<;in k1sa bir sure bekletildi. 

Saat ogleyi vurdu. Birden bir top patlad1 ve havaya yogun, k1sa ve k1Z1hms1 sa

n !$1gm1 flrlatn. Bin iki yiiz akltma deligi aym anda a<;1ld1, bin iki yiiz ate$ Yllam, 

akkor halkalanm a<;arak merkezdeki kuyuya dogru sunlnerek ilerlemeye ba$ladl. 

Kuyuya vard1klannda, korkun<; bir giinlltuyle ve hlZia, dokuz yiiz kademlik derin

lige dogru anld1lar. Bu, ~a~m1c1 ve pek gorkemli bir goruntuydu. Dokum madde

si dalgalan gokyiizune dumandan burga<;lar gondererek kahbm nemini buharla$

tmp, ta~ orgiinun hava deliklerinden yogun buhar bi<;iminde d1~an atarken, ayak

lar altmda topragm titredigi duyuluyordu. Bu yapay bulutlar, yogun klvnmlanm 

ac;;a ac;;a, zenit dogrultusunda be~ yiiz tuvazhk bir yiikseklige <;;1k1yorlardL Ufuk c;;iz

gisinin otesinde bir KlZllderili bunu gorse, Florida'nm orta yerine yeni bir yanar

dag agz1 ac;;1idl samrd1. Halbuki, ne bir yanardag patlamas1 vard1 ne de bir hortum 

olU$illU$tU! Doganm yaratabilecegi korkunc;; herhangi bir olay kar~lSlnda da bulu

nulmuyordu! HaYlr! Bu k1Z1hms1 dumanlan, ancak bir yanardagdan <;;1kabilecek bu 

dev alevleri, bir depreminkine benzer bu gurulti:ilu sarsmnlan, kas1rgalarla, flrn

nalarla yan~an bu ugultulan yaratan sadece ve sadece insand1! lnsan elinin kazd1-

g1 bir uc;;uruma, erime durumunda madenden bir $elaleyi aknan yine insan eliydi. 
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Dokum i~i ba~anh olmu~ muydu? Amk sadece birtak1m tahminler yiiriitulu

yordu. Halbuki, fmnlarda SlVl durumuna getirilmi~ metalin tiimu kahbm ic;ine 

girdigine gore, ba~ans1z olundugunu du~unmek ic;in bir neden yoktu. Fakat, yi

ne de, uzun bir zaman gec;meden kesinlikle emin olunamazd1. 

(unku, Binba~1 Rodman yiiz altm1~ bin librelik topunu dokt11gunde, sogutul

masl ic;in tam on be~ gun beklenilmesi gerekmi~ti. Su halde, tepesinde buhar bur

gac;lan donen, c;ok yiiksek s1eakhg1 nedeniyle yakla~1lamayan bu koskocaman Co

lumbiad'm hayranlannm online c;1kabilmesi ic;in kimbilir ne kadar zaman gerek

liydi? Bunu hesaplamak zordu. 

Gun-Club uyelerinin sabn bu sure ic;inde c;ok zorland1 ama, yap1labilecek bir 

~ey yoktu. ].-I. Maston, davaya baghhgmdan neredeyse yanacakt1. Dokumden on 

be~ gun soma bile, hala gogun ortasmda dumandan olu~an c;ok yiiksek bir sor

guc; yiikselmekteydi ve Stone's-Hill'in c;evresinde iki yiiz kadem yan c;apmda bir 

yerde toprak, uzerine basan ayaklan yak1yordu. 

Gunler gec;ti, haftalar birbirini izledi. Koca silindiri sogutmanm yolu yoktu. 

Yakla~mak olanaks1zd1. Beklemek gerekiyordu. Gun-Club uyeleri gittikc;e daha 

fazla sab1rS1zlamyorlard1. 

"Bugiin lO Agustos," dedi bir sabah ].-T. Maston. "l Arahk gunune don ay

dan az bir zaman kald1. lc; kahbi sokmek, topun ic; bo~lugunun olc;umunu yap

mak, Columbiad'1 doldurmak, butiin bunlar yap1lacak daha! Zamanmda haz1r 

olamayacag1z. Topa yakla~1lm1yor bile! Hie; sogumayacak m1 yoksa? Eger oyleyse 

bu gerc;ekten kotu bir ~aka!" 
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Sabirsiz sekreteri yan~nnnaya c;ali~Iyorlarsa da, ba~anli olamiyorlardL Barbi

cane bir ~ey demiyordu ama, sinirlendigini sessizligi ile sakhyordu. Ostesinden 

yalmzca zamamn, bu durumlarda korkunc; bir du~man olan zamamn gelebilece

gi bir engelle eli kolu baglanm1~ olmak, du~mamn insafma kalmak, sava~ adam

lanna c;ok zor gelir. 

Bununla birlikte, gundelik g6zlemler sayesinde, zeminin durumunda bir de

gi~me fark edildi. F!~k1ran buharlann yogunlugu ve kalmligi 15 Agustos tarihine 

dogru azalmaya ba~lami~tL Birkac; gun soma, topraktan ancak hafif bir bugu <;Ik

ngi g6ruldu. Bu, ta~ lahdinde g6mulu canavann son soluguydu. Yava~ yava~ top

ragm titremeleri duruldu, s1cakhk c;emberi darald1; seyircilerden en sab1rsiZlar 

yakla~Iyorlardi; bir gun iki tuvazhk yer kazamld1, ertesi gun bu, don tuvaza <;Ik

n. 22 Agustos gunu, Barbicane ve arkada~lan ile muhendis, Stone's-Hill'in uze

rindeki dokme 6rtusu uzerinde yer alabildiler. Saghga pek uygun bir yerdi, kim

senin ayaklan u~umezdi orada. 

"Nihayet!" diye hayk1rdi, Gun-Club'm Ba~kam rahatc;a derin bir soluk alarak. 

Aym gun c;ah~malara yeniden ba~lamldL Hemen, topun i<; bo~lugunu serbest 

b1rakabilmek ic;in, i<; kahbm <;Ikanlmasi i~i ele almd1. Kazma, kulunk, delgi, dur 

durak bilmeden i~liyordu. Killi toprakla kum, siCagm etkisi altmda son derecede 

sertle~mi~ti; fakat, dokme demirin c;eperlerine degen bu yakici kan~Imm hakkm

dan makinelerle gelindi. (1karulan madde hemen buharla i~leyen arabalarla kal

dmhyordu. Oylesine iyi c;ah~Ildi, 6ylesine bir co~ku g6sterildi, Barbicane'in i~e 

mudahalesi o kadar 1srarla ve dolarlan sayesinde gucu o derecede buyuktu ki, 3 

Eylul gunu kahptan iz kalmami~tL 

Hemen perdah vunna i~lemine giri~ildi. Vakit yitinneden makineleri yerle~tir

diler ve k1sa surede guc;lu perdah burgulanm i~letmeye ba~lad1lar. Bunlann kes

kin yD.zu, dokme demirin puruzlerini temizlemeye ba~lad1. Birkac; hafta soma, 

dev borunun i<;i kusursuz bir silindir bic;imini alm1~, topun i<; bo~luguna eksiksiz 

bic;imde perdah vurulmu~tu. 

Nihayet, Barbicane'in ilk konu~masmm uzerinden henuz tam bir Yil gec;me

den, 22 Eylul gunu, kesinlikle kalibrelenmi~, hassas aletlerle hesaplanarak tam 
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dikey konuma getirilmi~ olan dev top kullamma hamd1. Geriye bir tek Ay'1 bek

lemek kahyordu. Onun randevuya geleceginden ise kesinlikle emindiler. 

J.-T. Maston'un sevinci s1mr tamm1yordu; dokuz yiiz kademlik bo~luga baka

Ylm derken az kalsm i<;ine du~up, korkun<; bir kazaya kurban gidecekti. Neyse ki, 

sayg~deger Albay Blornsberry'nin sag kolu sol kolu gibi kopmaYIP yerinde kalmi~

u da, Gun-Club'm sekreterini kurtard1; yoksa zavalhok, Columbiad'm derinlikle

rinde, bir zamane Herostratos'u' gibi olecekti. 

Evet, top tamamlanmi~tl. Eksiksiz yap1lmi~ oldugundan ku~ku duyulamazd1; 

bundan oturu de, 6 Ekim gtinu Yuzba~1 Nicholl, gonulsuzce de olsa, Barbicane'e 

borcunu verdi ve o da, muhasebe defterine iki bin dolan kaydetti. Yuzba~1'mn of

ke ve hirSmm adam1 hasta edecek kertede oldugunu kolayca kestirebiliriz. Ne var 

ki,. henuz u<; bin, dort bin ve be~ bin dolarhk u<; tane bahis vard1 geride. Yuzb~1 

bunlardan ikisini kazansa, eline ge<;ecek ~ey pek buyiik bir tutar olmasa bile, kar

da saYihrd1. Fakat onun hesaplannda paranm ~levi yoktu; rakibinin on tuvazhk 

levhalann dayanamayacag1 bir topu dokum i~leminde elde ettigi ba~an, Nicholl'a 

buyiik darbe olmu~tu. 

Stone's-Hill yap1 yeri, 23 Eylul'den ba~layarak, halka tumden a<;Ilmi~ti; gor

meye gelenlerin ne denli kalabahk oldugu kolayca kestirilebilir. 

Birle~ik Devletler'in dort ko~esinden pek <;ok merakh Florida'ya akm ediyor

du. Tampa Kent'i, tumuyle Gun-Club <;ah~malanna aynlan o y1l boyunca buyiik 

ol<;ulerde geli~mi~ti. Nllfusu yiiz elli bine varmi~tl. Brooke Kalesi <;evresinde bir 

sokaklar ag1 olu~mu~tu ve ~imdi kent Espiritu-Santo Korfezi'nin iki koyunu bir

birinden aYiran kiYI ~eridi uzerinde uzamp gitmekteydi. Yeni mahalleler kurul

mu~, yeni alanlar a<;Ilmisti. Daha k1sa sure once Amerika gune~inin kizdirdigi <;a

kil ta~lanndan ba~ka bir ~ey gorulmeyen bu yerlerde, evlerden bir orman yiikse

liyordu. Kilise, okul, konut yap1m1 i~leri alan ~irketler kurulmu~tu. Bir y1ldan ki

sa bir sure i<;inde, kentin topraklan yay1hp yiizol<;umu on katma <;Ikmi~tL 

Yankilerin tuccar dogduklanm biliriz. Yazg1 onlan, buzlu bolgelerden k1zgm 

1) Efes'teki Anemis tapmagm1 ate~ verdigi ir;in yakllarak ohlme mahkum edilen adam. (1.0. 
dorduncu yiizyii) (r;.n.) 
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~ollere kadar, nereye atarsa atsm, onlardaki i~ i~gudo.so. yararh bir ~ey bulup ~~

kanr. l~te bundan oturudur ki, Slradan merakhlar, Florida'ya s1rf Gun-Club'm ~a

h~malanm izlemeye gelmi~ olanlar, Tampa'ya yerle~ir yerle~mez, ticaret i~lerine 

surukleniverdiler. Malzeme ve i~~i ta~mmas1 i~in kiralanm1~ gemiler, limanda o 

zamana kadar e~i gorulmemi~ bir etkinlik yaratm1~t1. C:ok ge~meden, ba~ka gemi

ler, tOrlO. bi~imlerde, degi~ik tonilatolarda gemiler de, yiyecek, ~e~itli maddeler 

yoklenip korfezin iki koyuna yana~maya ba~lad1. Buyok armator firmalan, simsar 

yaz1haneleri kente yerle~ti. Shipping Gazette1 adh yaym orgam her gun Tampa Li

man'ma gelecek gemileri bildirmeye ba~lad1. 

Kentin ~evresinde kara yollan ~ogahrken, kent yonetimi de, nufusunun a~m 

oko.de ~ogalmasm1 goz 6nune alarak Birligin guney eyaletlerinin demiryollanna 

bagland1. Mobile ile guneyin bo.yo.k gemi tezgahlannm bulundugu Pensacola ara

sma bir hat do~endi. Soma, o onemli noktadan Tallahassee'ye yonelindi. Orada 

daha 6nceden yirmi bir millik k1sa bir demiryolu vard1. Tallahassee'yi, deniz kl

YJSmdaki Saint-Marks'a baglayan bu hattJ. Tampa-Town'a kadar uzaulan da bu 

hat oldu. Demiryolu, ge~tigi yerlerde orta Florida'mn olu ya da uykudaki kesim

lerini uyandmp canlandmyordu. Sonunda Tampa, sanayi harikalan sayesinde, 

bo.yo.k bir kent havasma burundu; o harikalan ise bir adamm kafasmda gOnun 

birinde doguvermi~ bir du~unceye bor~luydu. Tampa'ya "Moon-City"2 diye ad 

takm1~lard1; ve Florida'mn ba~kentini golgede b1raktyordu. 

Teksas ile Florida arasmda ni~in bu kadar bo.yo.k bir yan~ma oldugunu, Gun

Club tarafmdan se~ilenin kendileri olmad1g1m gorunce Teksashlann neden boy

lesine sinirlendiklerini ~imdi daha iyi anlayabiliriz. Barbicane'in deneyiminden 

bir eyaletin neler kazanabilecegini, bir top au~mm saglayacagt iyilikleri o parlak 

sezgileriyle ongormu~lerdi. Teksas, geni~ bir ticaret merkezine, demiryollanna ve 

6nemli bir no.fus aru~ma sahip olma f1rsaum yitiriyordu. Butun bu nimetler, kor

fezin <;;lrplm~lanyla Atlas Okyanusu'nun dalgalan arasma bir set gibi at1lm1~ o se

fil Florida Yanmadasi'na yoneliyordu. Bu nedenlerden oturu de, Barbicane ve Ge-

l)Gemicilik gazetesi. Q.V.) 
2)Ay Kenti. Q.V.) 
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neral Santa-Ana, Teksashlara son derecede sevimsiz geliyordu. 

Bununla birlikte, Tampa-Town'm yeni halk1, ticaret ve sanayi ate;;ine kap1lm1;; 

olmakla birlikte, Gun-Club'm gerc;:ekle;;tirdigi ilginc;: c;:ah;;malan da unutmuyorlar

dl. Tersine, yap1lan i;;in en ince aynnnlan, en ufak bir kazma darbesi, onlan he

yecanlandmyordu. Kentle Stone's-Hill arasmda surekli bir gidi;; geli;;, adeta bir 

torensel gec;:it, hatta bir hac ziyareti vard1, denilebilir. 

Topun anlacag1 gun seyirci saYlsmm milyonlan bulacag1 ;;imdiden kestirilebi

lirdi. (unku daha ;;imdiden dunyamn don bir tarafmdan, darae1k yanmadaya YI

gihyorlardl. Avrupa, Amerika'ya goc;: ediyordu. 

Fakat, ;;unu soylemek gerekir ki, gelen bu merakh kalabahk arad1gm1 pek du

;;uk olc;:ude bulabiliyordu. Birc;:ogu dokum i;;lemini gormeyi ummu;;, dumanlarla 

yetinmek zorunda kalmi;>tl. Bu, merakh gozlerin hevesini kursagmda b1rakmak 

demekti ama, Barbicane o i;;leme kimseyi kabul etmek istememi;;ti. Bundan 6tu

rii de, birtak1m ho;;nutsuzluklanm belli etmi;;ler ve serzeni;;te bulunmu;;lard1. 

Ba;;kam suc;:ladilar, zorbahk ettigini soyleyenler c;:IktL Yontemini pek "amerikan

vari" bulmad1lar. Stone's-Hill'i c;:evreleyen tahtaperdenin d1;;mda kuc;:uk c;:apta bir 

ayaklanma oldu. Barbicane, malum, karanndan donmedi. 

Fakat, Columbiad tumuyle bitirildikten soma, i;;ler daha fazla gizlenemedi. 

Zaten kap1lan kapamak bir kotu niyet gostergesi olurdu, daha da fenas1, halkm 

duygulan incinirdi. Bu nedenle, Barbicane yap1 yerini isteyen herkese ac;:n; ne var 

ki, pratik zekasmm etkisi altmda, giri;;i parah yapn. 

0 buyiik Columbiad't seyretmek onemli ;;eydi, fakat bir de derinliklerine in

mek, bir Amerikah ic;:in bu dunya mutlulugunda nee plus ultra' idi. Gelen merak

hlar arasmda tek ki;;i yoktu ki, bu metal uc;:urumun ic;:ini ziyaret etmek istemesin. 

Buharla i;;leyen bir c;:1knga as1h aygnlan gorup meraklanm rahatc;:a giderebildiler. 

Tutkulu bir hiicum vard1. Kadm, c;:ocuk, ya;;h, hepsi, dev topun yiiregindeki giz

leri c;:ozmeyi gorev edindiler. A;;ag1 inmeye ki;;i ba;;ma be;; dolar ahmyordu, boy

lesine yiiksek bic;:ilmi;; fiyata kar;;m, an;;m gerc;:ekle;;mesinden 6nceki iki ay bo

yunca Gun-Club kasalanna be;; yiiz bin dolara yakm para girdi. 

l)Latince.Olabilenin en iyisi. (<;.n.) 
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Columbiad'm ilk ziyaretc;:ilerinin Gun-Club uyeleri oldugunu soylemek her

halde gereksizdir. Bu, o degerli kurula sunulmu~ bir ayncahku. Torensel ziyaret 

25 Eylol giinii yap1ldL Ozel bir kasa\ Ba~kan Barbicane'i, J-T. Maston't, Binba~I 

Elphiston'I, General Morgan\ Albay Blomsberry'i, Miihendis Murchison'• ve On

Iii kulobon sec;:kin oyelerinden birkac;:mt a~agtya indirdi. Hepsi toplam on ki~iy

di. Uzun metal borunun dibinde 151 hala yiiksekti. Soluk almakta biraz s1kmu c;:e

kiyorlardL Ama ne sevinc;:! Ne co~ku! Elektrik l~Igtyla a giorno1 aydmlaulmt~ Co

lumbiad'a destek olan yekpare ta~ blok Ozerinde on ki~ilik bir sofra kurulmu~tu. 

Gokten iner gibi gelip konuklann onune birbiri arkasma surulen yemeklerin hem 

c;:e~idi r,;oktu hem nefis ~eylerdi. Yerin dokuz yiiz kadem alunda yap1lan bu ~olen

de Franstz ~raplannm en iyileri su gibi aku. 

Gorkemli yemek pek canh, hattii epeyce giiriiltolo ger,;ti; Yerkore onuruna ka

deh kaldmldt, Yerkllre'nin uydusu, Gun-Club, Birlik, Ay, Phrebe, Diana, Selene, 

Gecelerin Y1ldizl, blltlln bu adlara ir,;ildi. "Goklerin sakin habercisi" onuruna da ka

deh kaldmldL Tmlayan dev borunun ses dalgalanyla ta~man butun bu co~kulu 

sesleni~ler, r,;1k1~ noktasma gokgllriiltllsu olr,;eginde vanyor, Stone's-Hill r,;evresin

deki halk da dev Columbiad'm dibindeki ~olen sofrasmda oturan on ki~iye yOrek

leri ve r,;1ghklanyla kauhyordu. 

].-T. Maston aruk kendini tutam1yordu. Acaba bagn~lan el kol hareketlerin

den daha m1 fazla, daha m1 azd1? Yediginden r,;ok mu, az m1 ir,;ti? 0 noktalar pek 

ar,;1k degil. Her ne olursa olsun, o, bulundugu yeri koca bir imparatorluga degi~

mezdi. "Hayu," diyordu, "~u top doldurulup ate~lendiginde, beni gezegenler ale

mine parr,;a parr,;a gonderecek olsa bile." 

1) Frans1zcada 'asansor' sozcugu ilk kez bu kitabm yaymlanmasmdan iki yll sonra kullamlml~
nr. (~;.n.) 

2) ltalyanca. Gun 1~1gJ kadar parlak. (~;.n.) 
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BiR TELGRAF 

Gun-Club'm gi~tigi i~in buyiik bolumu hemen hemen bitm~ti ama, merrninin 

Ay'a ftrlanlmasma daha iki ay vard1. Tum dunyanm i~inde bulundugu sabirsiZhga go

re ol~ulurse YJllar gibi uzun gelecek iki ay! 0 zamana kadar haztrhgm en ufak aynn

nlan her gttn gazetelerde yer alm1~t1. Herkes de gazeteleri, buyiik bir tutkuyla takip 

ediyordu. Fakat halka dagmlan bu "kar paYJ"nm arnk ufala ufala pek azalm1~ olmasm

dan korkuluyordu. lnsanlar gttnluk heyecan paylanna el atmaktan urker olmu~lardL 

Korkulan, ba~a gelmedi. En beklenilmeyen, en strad1~1, en inamlmaz, en olma

yacak ~ey ortaya ~1kip yeniden heyecanlan korukledi ve tum dunyaYJ daha da bu

yiik bir co~kunun kuca~na am. 

Bir gun, 30 Eylul gttnu, saat ogleden soma u~ k1rk yedide, Valentia Orlanda) 

ile Terre-Neuve ve Amerikan kiYJlan arasmdaki sualn kablolan araohgtyla gonde

rilmi~ bir telgraf Ba~kan Barbicane'in adresini buldu. 

B~kan Barbicane, telgrafkagtdmm kapah yerini YJrt!p a~n, metne baku ve o yirrni 

sozcugu okuyunca, hakimiyetini kaybetti, dudaklanmn rengi u~tu, gozleri buland1. 

Buglin Gun-Club ar~ivlerinde bulunan telgrafm metni ~oyleydi: 

Fransa, Paris 
30 Eyliil, sabah saat 4 

Barbicane, Tampa, Florida 
Birle~ik Devletler 

Kiiresel obiisiin yerine konik silindir mermi koyunuz. t~inde gidecegim. Atlan
ta Gemisiyle geliyorum. 

Michel Ardan 
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"ATLANTA" GEMiSi'NiN YOLCUSU 

Bu bomba gibi haber, elektrik tellerinin uzerinde uc;:mayip da Frans1z, lrlan

dah, Terre-Neuvelu, Amerikah memurlann haberi olmakslZln s1radan bir zarfm 

ic;:inde gelmi~ olsayd1, Barbicane, hem tedbiri elden b1rakmamak hem yaplUnm 

gordugu sayg1)'1 bozmamak ic;:in susar otururdu, hatta bunda bir an bile duraksa

mazdL Bu telgrafm altmda, hele bir Frans1z'dan geldigi g6z 6nune ahmrsa, bir al

datmaca bulundugu du~unulebilirdi. Boylesine bir yolculugu sadece kafasmdan 

gec;:irrnesi ic;:in insanm ne denli gozupek olmas1 gerekirdi. Aynca, o c;:e~it bir insan 

neye benzerdi? Boyle bir adam gerc;:ekten varsa bile, merrniye koymak yerine, u

marhaneye kapatmak gerekirdi. 

Ne var ki, telgrafm metni biliniyordu, c;:unku telgraf iletme makineleri, yapl

lan geregi, 6yle Sir tutan ~eyler degildir. Michel Ardan'm 6nerisi simdiden Birli

gin c;:e~itli eyaletlerinde duyulmu~tu. Su halde, Barbicane'in susmas1 hic;:bir isine 

yaramazd1. Tampa-Town'da bulunan arkada~lanm toplad1, ne du~undugunu bel

li etmeden, telgrafta yaz1h olan ~eye inamhp inamlmamasm1 tartlsmadan sadece 

o k1sa metni okumakla yetindi. 

"Olacak ~ey degil!" "Ak1l almaz ~ey!" "Basbayag1 ~aka!" "Bizimle alay etmisler!" 

"Gulunc;:!" "Sac;:ma!" Dakikalarca, boyle ku~ku ve inanmazhk dile getiren, aptalhk

la, delilikle suc;:layan pek c;:ok sozcuk s6ylendi. Bu arada, benzer durumda g6ru

len el kol hareketleri de eksik olmuyordu. Oyeler, o anda ic;:inde bulunduklan ruh 

haline gore, gulumsuyor, giiluyor, omuzlanm silkiyor ya da kahkaha anyorlard1. 

Sadece ].-T. Maston don dortluk bir laf etti. 

"Buna fikir derim ben!" diye bagud1. 
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"Evet," diye yamtlad1 binba~1, "boyle fikirler <;:1ksm arada, ama uygulamay1 

du~lemesinler bile." 

"Neden uygulanmaya konulamazm1~?" diye sert bir taVlrla kar~1hk verdi Gun

Club'm tarn~maya haz1r sekreteri. Fakat onu daha fazla k1~kmmak istemediler. 

Bu arada, Michel Ardan ad1 Tampa Kent'inde ag1zdan agza dola~maya ba~la

ml~tl bile. YabanciSl, yerlisi birbirlerine bak1yor, birbirlerine bir ~eyler soruyor, 

ger<;:ekte var oldugu kesin bilinmeyen, hayal ki;;i gibi gelen o Avrupah hakkmda 

degil de, o ki~inin varhgma inanm1~ olanj.-T. Maston hakkmda ~akalar yapiyor

lardL Barbicane Ay'a bir mermi gonderilmesini onerdiginde, herkes bu giri;;imi 

dogal, uygulanabilir, salt balistik a<;:1dan ele almmas1 gereken bir ~ey gibi gormu;;

tu. Fakat, akh ba~mda bir ki~inin merminin i<;:inde yer alma)'! onermesi, o olma

yacak yolculugu goz almas1, oyun gibi bir oner!ydi, bir ;;akayd1; Frans1zlann tek

lifsiz konu~malannda "goz boyama" dedikleri turden bir ;;eydi! 

Alaylar, ard1 arkas1 kesilmeden ak~ama dek surdu. Denilebilir ki, Birlik Eya

letlerinin tumu kahkaha krizine tutulmu~tu. En olmayacak giri~imlerin hemen 

ovg11ler topladlgl, yanda~ buldugu, pe~inden insanlar surukledigi bir ulkede bu, 

pek ah~1lm1~ bir ~ey degildi. 

Yine de, Michel Ardan'm onerisi, her yeni fikir gibi, baz1lanmn zihnini ugra~

urmaktan geri kalm1yordu. Bu da, ah;;1lm1~ heyecan akl~1m bozuyordu. "Boyle bir 

~eyi du~unmemi;;tik!" Bu olay, <;:ok ge<;:meden, yalmzca garipligi nedeniyle zihin

lerde bir takmu olup kald1. Ola)'l du~unuyorlard1. Nice ~ey vard1r ki, bir gun yad

Slmr, ertesi gun ger<;:ekle~ir. Neden boyle bir yolculuk gunun birinde gen;ekle~

mesin? Fakat, her ne olursa olsun, kendini boylesine bir tehlikeye atmak isteyen 

adam ka<;:1k olmahyd1 ve madem ki tasans1 ciddiye almamazd1, sa<;:mahklanyla 

koca bir toplulugu rahats1z edecegine, sussa elbette daha iyi ederdi. 

Fakat bakahm, acaba boyle bir ki~i ger<;:ekten var m1yd1? Bu ad, Michel Ardan 

ad1, Amerika'da bilinmiyor degildi. Gozupek giri~imlerinden oturu kendinden 

<;:ok soz ettiren bir Avrupahyd1. Soma, Atlas Okyanusu'nun derinliklerinden flr

laulml~ o telgraf, Frans1z'm bindim dedigi gemi, geminin varacag1 tarih, butun 

bunlar olaya bir ger<;:eklik boyutu kazandmyordu. Emin olunmahyd1. (ok sur-
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medi, insanlar U(:er be~er toplamp gruplar olu~turdu, gruplar merakm etkisi al

unda, molekul (:ekimine ugram1~ atomlar gibi yogunla~u; sonunda Slkl~Jk bir ka

labahk ortaya (:!kip Barbicane'in oturdugu yere dogru yuruyu~e ge(:ti. 

Telgrah ald1gmdan beri Barbicane agzm1 a(:!p bir ~ey soylememi~ti. j.-T. Mas

ton'un fikrinin ogrenilmesini engellememi~, kendisi ise onu ne onaylam1~ ne ele~

tirmi~ti. Sessiz ve dingin duruyordu; olaylan beklemek niyetindeydi. Fakat, hal

km sabirsizhgmJ kestirememi~ti. Pencerelerinin altmda Tampa Halk1'm gordu

gunde de pek ho~nut olmad1. C:ok surmedi, birtak1m mmldanmalar, yuksek ses

le ve ofkeli konu~malar uzerine, ortaya (:Ikmak zorunda kald1. Goruluyor ki, un

lu olmamn tllm gorevlerini, buna bagh olarak da tum s1kmulanm ustlenmi~ti. 

Evet, ortaya (:Ikn; sesler dindi ve yurtta~lardan biri soz alarak ~u soruyu a(:Ik

(:a dile getirdi: "Telgrafta Michel Ardan adqla belirtilen ki~i Amerika'ya gelmek 

uzere yola (:Ikmi~ m1d1r? Evet mi, hay1r m1? 

"Beyler," diye yamt verdi Barbicane, "sizin bildiginizden fazlasm1 bilmiyorum." 

"Bilmek gerekir," diye yukseldi birka(: sabirsiZ ses. 

"Zaman bildirecektir," oldu ba~kanm soguk yamn. 

"Zamamn tum bir ulkeyi merakta bekletmeye hakk1 yok," diye yamtlad1 ge

lenlerin sozcusu. "Merminin plamm telgrafta istendigi gibi degi~tirdiniz mi?'' 

"Henuz degi~tirilmedi, beyler; fakat hakkm1z var, ne ile kar~I kar~1ya bulunul

dugu bilinmeli. Butun bu heyecana neden olan telgraf, bu bilgileri tamamlama 

i~ini de ustlenecektir." 

"Telgrafhaneye! Telgrafhaneye!"diye bag1rmaya ba~lad1 kalabahk. 

Barbicane a~ag1 indi ve buyuk kalabahgm 6nune ge(:erek yonetim binasma 

dogru yurudu. 

Birka(: dakika soma, geminin liverpool'daki acentesine bir telgraf gonderil

mi~ti. ~u sorulara bir yamt isteniyordu: 

"Atlanta Gemisi nas1l bir gemidir?" "Avrupa'dan ne zaman yola (:JkmJ~tlr?" 

"Gemide Michel Ardan admda bir FransiZ bulunmakta m1d1r?" 

lki saat soma, Barbicane'in eline, hi(:bir ku~kuya yer b1rakmayacak kesinlikte 

bilgiler ge(:iyordu. 
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"Buharh bir gemi olan Atlanta, 2 Ekim giim1 Tampa-Town'a gitmek uzere Li

verpool'dan aynld1. Yolcu listesinde Michel Ardan admda bir Frans1z kayithd1r." 

Birinci telgrafl dogrulayan bu bilgiyi alan ba~kanm g6zleri birden parlad1, 

yumruklan slklldl ve ~6yle mmldand1gl duyuldu: 

"Demek dogruymu~! Demek olabilirmi~! Su Frans1z ger~ekten varm1~ ve on 

be~ gun soma burada olacak! Ama, adam deli! (lldlrmis! Asia boy~bir ~eye raz1 

olmam ... " 

Bununla birlikte, daha o ak~am, Breadwill and C Firmas1'na bir mektup ya

zarak yeni bir bildiriye kadar merminin dokumunun ertelenmesini rica etti. 

Arnk tum Amerika'nm nas!l bir heyecana kap!ldigml, Barbicane'in ilk bildiri

sinin yaratng1 etkinin nas1l on kat geride biraklldigml, Birligin gazetelerinin neler 

yazd1klanm, habere gosterdikleri tepkileri, ya~h anakaradan <;1kan bu kahrama

nm geli~ini hangi perdelerden duyurduklanm, halkm saatleri, dakikalan, saniye

leri sayarak ya~ad1g1 ate~li hareketliligi anlatmak, tek bir du~uncenin egemenligi 

altmdaki butiin kafalann yorucu saplantlsl hakkmda ~oyle boyle de olsa bir fikir 

vermek, tek bir tasaya gore ayarlanan ugra~lan, yan yerde durdurulan i~leri, as

klya alman ili~kileri, demir almak uzereyken Atlanta Gemisinin geli~ini ka~Irma

mak i~in liman giri~inde yeniden halat atan tekneleri, dopdolu gelip bo~ donen 

konvoylan, buharh gemilerin, yolcu gemilerinin, yatlann, her boy h1z teknesinin 

surekli olarak girip ~1ktlg1 Espiritu-Santo Korfezi'ni tammlamak, Tampa-Town'm 

niifusunu on be~ gunde dort katma <;1karan ve arazide konaklayan askerler gibi 

<;ad1rda yatan o binlerce merakhyi betimlemek insan giicunu a~an bir emek ister, 

ancak buyuk bir gozupeklikle boyle bir ~eye giri~ebiliriz. 

20 Ekim gunu, saat sabahm dokuzunda, Bahama Kanah'nm semaforlan ufuk

taki yogun bir sisi haber verdi. lki saat soma, buyiik bir buharh gemi semaforlar

la ke~if haberle~mesine ge~misti. Hemen Atlanta ad1 Tampa-T own'a bildirildi. Sa

at dome Ingiliz gemisi Espiritu-Santo Korfezi'ne giriyordu. Beste tam yol Hillis

boro Ge<;idindeydi. Aluda Tampa Limam'na demir att1. 

Atug1 demir daha dipteki kuma degmeden Atlanta'mn ~evresini be~ yiiz tek

ne ahverdi ve insanlar guvertesine hucum ettiler. Kupe~teyi ilk asan Barbicane, 
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heyecamm belli etmemeye <;;ah~ngi ancak ba~anh olamadigi bir sesle: 

"Michel Ardan!" diye bagirdi. 

"Burada'" Yamt, ki<;; guvertedeki ytiksekligin uzerinde duran bir adamdan gel

mi~ti. 

Barbicane, kollanm kavu~turup, hi<;;bir $ey demeksizin sorgulayan baki~lanm 

Atlanta yolcusundan aymmyordu. 

Kirk iki ya~mda bir adamdi, uzun boyluydu ama ~imdiden, smmda bir bal

kon ta~Iyan o heykeller gibi hafif<;;e kamburu <;;Ikmi$tl. Heybetli bir basi vard1, as

Ian yelesi gibi sa<;;lanm ara s1ra salhyordu. Sakaklarda geni$leyen kisa <;;ehresi ke

di biYJgma benzer bir biYJkla susluydu, yanaklannm tam orta yerinde sanmsi tuy 

topluluklan goruluyordu, miyop bakl$h biraz dalgm bakan yuvarlak gozleri, bu 

her $eyden <;;ok kediyi ammsatan <;;ehreyi tamamhyordu. Fakat bumu keskin <;;iz

gilerle belirliydi. Aim a<;;Ikti ve hi<;; nadasa birakilmami~ bir tarla gibi <;;izgilerle do

luydu. Bacaklannm uzerine dimdik oturmu$ iyi geli$mi$ govdesi, gti<;;lu ve iyi tut

turulmu~ hirer kaldtraca benzeyen kash kollan, kararh ytiruyti~u. -maden i~leme 

sanatmm deyimlerinden birini kullanmak gerekirse- "dokme demirden <;;ok dov

me demiri" yap1daki bu saglam Avrupah'YI tamamhyordu. 

Lavater ya da Gratiolet'nin ogrencileri, bu adam1 gorseler, herhalde kafatasm

da ve fizyonomisinde mucadeleciligin yani tehlikeye kar~1 yurekliligin ve engelle

ri a$maya olan egilimin sa$maz i~aretlerini kolayca okuyabilirler, bu ki~ide, aym 

zamanda, baz1 kimseleri insanustu $eyler pe~inde ko~turan stradi~I bir tevazu ve 

mukemmelliyet<;;ilik oldugunu, fakat buna kar$1 elde etme, sahip olma hmmm 

zerresinin bulunmadtgmi fark ederlerdi. 

Atlanta Gemisi yolcusu Michel Ardan'm fiziksel tipini tam olarak betimlemek 

i<;;in geni~ ve ferah giysilerini, kendisine bile "kuma$lar i<;;indeki olu" dedirtecek 

bolluktaki pantalonuyla paltosunu, teklifsizce kravanm gev~etip a~;ng1 yakasm1, 

kipir ktplr ellerini a<;;Ikta btrakan ve dugmeleri her zaman <;;6zuk yenlerini de ek

lemek gerekir. En <;;etin ki~ gtinlerinde, en buytik tehlikeler kar$ISmda bile bu 

adamm urpermedigi hissediliyordu. 

Zaten, gtivertedeki kalabahgm ortasmda surekli gidip geliyor, hi<;; yerinde dur-
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muyordu. Tayfalann deyimiyle "demir tanyor", el kol hareketleri yap1yor, herkes

le senli benli konu~uyor, sinirli bir oburlukla nmaklanm kemiriyordu. Yaradamn 

~akaCJ bir anmda meydana getirip de hemen arkasmdan kahbm1 kirdigi, tD.nlnO.n 

tek 6megi ki~ilerdendi. 

Ger~ekten de, Michel Ardan'm ki~iligi, bir ruh ~6zO.mleyicisi i~in geni~ bir 

gozlem alam olu~tururdu. Bu ~a~Irt!CI adam, sO.rekli olarak abamh bir anlanm 

i~indeydi. Sanki hala ~ocuklann abarnh sozler ettikleri o ya~1 a~mam1~ gibiydi. 

Nesneler, gozo.no.n ag tabakasma ol~O.sO.z boyutlarda yans1yordu. Ondan otO.nl 

de, ortaya dev bir dO.~O.nce ~agn~Imi ~1k1yordu. Gu~lo.kler ve insanlar d1~mda, her 

~eyi bo.yo.k goruyordu. 

Zaten, ta~km bir dogas1 vard1, i~gO.dO.lerine gO.venen bir sanat~Iydi, parlak bir 

zekaya sahipti, oyle se~me sozco.klerle yayhm ate~i a~maz da, sozlerini daha ~ok 

k!l1~ gibi kullamrd1. Tam~malarda mantlgi pek tasa etmezdi, usavurum denilen 

~eye ba~ kaldmrd1 -kendisine kalsa boyle bir ~eyi icat etmezdi-, vuru~lan kendi

ne ozgo.ydo.. Go.rulto.lo. paumh olaylar ~Ikarmaktan ho~lamr, kar~lSindakinin ki

~iligine uygun darbeler indirmeyi ve bu darbelerden istedigi sonucu almasm1 bi

lirdi. Umutsuz davalan camm di~ine tak1p savunurdu. 

Acayip huylan arasmda, Shakespeare gibi kendini "muhte~em bir cahil" ilan et

mesi vard1; bilginleri a~1k~a hor gorurdo.. "Bizim oynadigimiz oyunun saYJlanm 

yazmaktan ba~ka i~e yaramazlar," derdi. K1saca, harikalar diyanndaki bir berdu~tu. 

Maceralara anhrd1 ama, maceraCI degildi; gozO.nO. budaktan sakmmazd1; GO.n~'in 

arabasm1 olanca hiZiyla sO.ren bir Phaeton'du'; yedek kanatlarla u~an bir Ikarus2'tu. 

Ote yandan, yapnklannm bedelini oderdi ve do.rust~e oderdi. (Ilgmca giri~imlere 

gozO. kapah atlar, gi~iminden vazge~memek i~in gemilerini yakard1. (ok zahmet

li i~lere her an haz1rd1. Hepsinin sonunda da, haCJyatmaz gibi yeniden dikilirdi. 

Kendisine ilke edindigi soz, "Yine de!" idi. Pope'un o gO.zel deyimiyle soyle

mek gerekirse "ruling passion''!3 da olanaksiZI sevmesiydi. 

l) Phaeton. Yunan mitolojisinde Gunes'in ogullanndan biri; babasmm arabasmt surerken <;ev
resine oylesine zarar verir ki, Zeus onu }'lldmmla <;arptp yok etmek zorunda kahr. (<;.n.) 

2) lkaros. Yunan mitolojisinde u<;abilen ilk adam. Babast Daidalos'un fazla yukselmemesi ogu
dunu dinlemedigi i<;in balmumundan kanatlanmn guneste erimesi uzerine dusup olur. (<;.n.) 

3) Davramslara yon veren tutku.(<;.n.) 
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Fakat, bu giri~ken adamm kusurlan da iyi nitelikleri olc;usundeydi. Tehlikeyi 

goze alamayan hic;bir nimetten yararlanamaz, derler. Ardan, c;ogu zaman tehlike

yi goze ahrd1 ama yararland1g1 nimet de pek yoktu. Paramn hesabm1 bilmezdi, di

bi delik hc;1 gibiydi, bir cebinden giren para oteki cebinden c;JkardL Hie; c;1kanm 

bilmezdi; aynca nas1l birden ic;ine dogan bir heves ugruna harekete gec;erse, aym 

bic;imde, hie; du~unmeden de karar verirdi. Yard1ma ko~maktan ho~lanan bir 

kimseydi, can du~mamna bile kotliluk edemezdi; bir zenciyi tutsakhktan kurtar

mak ic;in kendisini esir pazannda satmaya raz1 olurdu. 

Fransa'da, Avrupa'da, herkes onu, o parlak ve glirultucu ki~iyi tamrd1. Dnu 

nedeniyle hep ondan soz edilmiyor muydu? Tum dunya)'l en ki~isel s1rlanna or

tak ettigi bir camdan ko~kte oturmuyor muydu? Fakat, ote yandan, ~u ya da bu 

nedenle glicendirdigi, yaralad1gi, kalabahk ic;inde kendine yo! ac;arken anmasJz

ca yere vurdugu kimseler arasmdan pekala bir dizi de du~man c;Jkard1. 

Ne var ki, genellikle seviliyordu, insanlar ona ~1mank bir c;ocukmu~ gibi ba

kJyorlardL Halkm "goklere c;1karacag1" ya da "tu kaka" diyecegi tiplerdendi; gok

lere c;1karma yolu sec;ilmi~ti. Herkes onun gozupek giri~imlerine ilgi duyuyor, 

yapuklanm endi~eli bir halde izliyordu. Onun ihtiyatslz gozupekligi herkes tara

fmdan biliniyordu. Bir arkada~1 onu yakm bir felaket kar~lSlnda uyanp da ataca

gl ad1ma engel olmak isteyince alacag1 yamt ~u olurdu: "Orman yanmak istiyorsa 

b1rak yansm, tutu~an kendi agand1r." Ne var ki, Ardan bunu, Arap atasozlerinin 

en guzellerinden biri oldugunu bilmeden soylerdi. 

l~te Atlanta Gemisinin hep hareketli, hep ic;indeki ate~le kaynayan yolcusu 

boyle bir adamd1. Her zaman co~kuluydu, ~imdi de Amerika'da yapmaya geldigi 

~eyden 6turu degil -onu du~undugu bile yoktu-, o i~in son derece hareketli du

zenlemesinden co~ku duyuyordu. Frans1z Michel Ardan ile Amerikah Barbicane, 

iki insan arasmda olabilecek znhklann en c;arplC!Slm sergiliyordu. Halbuki, ikisi 

de kendi tarzlannda giri~imci, gozupek, yl1rekli adamlard1. 

Kendisini golgede b1rakacak bu yabancl)'l Gun-Club Ba~kam'nm incelemesi 

pek uzun suremedi, c;unku hemen kalabahktan "Ya~a!", "Ya~asm!" sesleri ve alki~

lar ylikselmeye ba~lam1~t1. Bu bagn~ c;1gm~lar oylesine c;ilgm, oylesine co~kulu bir 
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hal ald1 ki, Michel Ardan, bin kadar el s1knktan, bu arada on parrnagm1 yitirme 

tehlikesi atlatt!ktan soma, kamarasma s1gmmak zorunda kald1. 

Barbicane, tek sozcuk soylemeden, pe~inden gitti. 

lkisi yalmz kahr kalmaz "Siz Barbicane misiniz?" diye sordu Michel Ardan. Ses 

tonu, yirrni yilhk bir dostla konu~ur gibiydi. 

"Evet," diye yamtladi Gun-Club Ba~kam. 

"0 halde, gunaydm, Barbicane, i~ler nas1l? C:ok mu iyi? lyi, iyi, daha iyi ya!" 

"Demek ki," dedi Barbicane herhangi bir giri~ yapmadan, "gitmeye kararhsi-

mz?" 

"Kesinlikle kararhy1m." 

"Hi<;bir ~ey sizi durdurrnaz m1 ?" 

"Hi<;bir ~ey. Telgrahmda bildirdigim gibi merrniyi degi~tirdiniz mi?" 

"Geli~inizi bekliyordum. Fakat," diye direnerek yeniden sordu Barbicane, "iyi 

du~undunuz mu?" 

"Du~unmek mi? Benim yitirilecek vaktim mi var? Ay'a kadar bir gezinti yap

rna olanagm1 bulmu~um, bundan yararlamyorum, i~te o kadar. Samnm bu pek 

fazla du~unmeye degmez." 

Barbicane, boylesine bir hafiflikle, tam bir tasasizhkla, hic;;bir tedirginlik duy

maks!Zln yolculuk tasansmdan soz eden bu adama ic;;ini okumak ister gibi baki

yordu. 

"Ama, hie;; degilse bunu nasi! gerc;;eklestireceginize clair bir plammz vard1r, oy

le degil mi?" 

"Hem de en iyisinden, sevgili Barbicane. lzin verin de, sunu soyleyeyim: l~in 

ba~mda herkese bir kez durumumu anlatmak, soma bir daha bu konuya donme

mek isterim. Boylece aym laflan tekrar etmekten kurtuluruz. 0 halde, daha iyi bir 

oneriniz yoksa, dostlanmz1 c;;agmn, c;;ah~ma arkada~lann!Zl, tum kenti, tUm Flori

da'yi, isterseniz Amerika'nm tumunu toplaym. Yann tum kar~I du~unceleri yamt

lamaya haz1r olacagim. lc;;iniz rahat etsin; dimdik ayakta, tum sorulara yamt vere

cegim. Bu sizin ic;;in de uygun mu?" 

"Uygun," dedi Barbicane. 

-106-



Diill}'a 'dan 4Y 'a 

Bu konu~madan sonra, b~kan kamaradan «;1kt1 ve kalabahga Michel Ardan'm 

onerisini duyurdu. Sozlerini tepinmeler, sevinc; bagm1lan izledi. S1kmnlar ortadan 

kalkm1~t1. Ertesi glin, herkes Avrupah kahramam istedigi gibi gorebilecekti. Yine 

de, Atlanta'mn guvertesinden aynlmak istemeyen birkac; inat«;l seyirci vard1. Bun

Jar arasmda bulunanj.-T. Maston, kancasm1 k1c; bordamn kaplamalan arasmda Sl

kl~Urml~tl, adam1 oradan a)'lrmak ic;in ufak bir vine; getirmek zorunda kald1lar. 

j.-T. Maston "Kahraman! Bu adam bir kahraman!" diye bagmyordu. "Bu Av

rupah'nm yanmda bizler hamm evlad!)'J.Z." 

Ba~kana gelince, ziyaretc;ilerin gemiden inmelerini rica ettikten sonra, yolcu

nun kamarasma girdi ve ancak geminin c;am gece yansmdan sonraki c;eyregi bil

dirirken oradan «;1kt1. 

Aynhrlarken halk tarafmdan sevilmede birbirinin rakibi olan bu iki ki~i sev

giyle el slkl~lyorlar, Michel Ardan, ba~kana 'sen' diye hitap ediyordu. 
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BiR TOPLANTI 

Topluluk oylesine sabm1zdi ki, gune;; bir turlu dogmak bilmiyor gibi geldi. 

Boylesine sevin<;li bir gunu aydmlatacak olan Gune;;'i tembel buluyorlardL Mic

hel Ardan'a teklifsiz sorular sorulmasmdan korkan Barbicane, dinleyicileri az sa

yida ilgiliyle, omegin kendi <;ah~ma arkada;;lanyla s1mrlamak istemi;;ti, ama bu, 

Niyagara'mn online set <;ekmek gibi bir ;;ey olacakn. Niyetinden vazge<;mek, ye

ni dostunu halka a<;Ik bir toplannda kar;;Ila;;acaklanyla ba;; ba;;a b1rakmak zorun

da kald1. Tampa-Town'daki yeni borsa salonunun, <;ok geni;; olmasma kar;;m, ya

pilacak toren i<;in yetersiz olduguna karar verildi, <;D.nku tasarlanan toplann, tam 

bir a<;Ik hava toplantiSI boyutlan kazanmak uzereydi. 

Kentin d1;;mda geni;; bir duzluk se<;ildi. Birka<; saat gibi k1sa bir surede oraYI 

gunesten korunur duruma getirmeyi ba~ard1lar. Limandaki yelken, yedek direk, 

seren ve <;e~itli donamm bak1mmdan zengin gemiler, dev boyutlarda bir <;ad1r 

yapmak i<;in gerekli malzemeyi verdi. K1sa surede, Sicaktan kavrulan <;aymn uze

rine yelken bezinden bir gokyllzll gerilmi~ ve oray1 gunesin yakiCihgmdan koru

maya ba~lami~tl. D<; yllz bin ki~i, bezin altmda kendine bir yer buldu ve Frans1z'1 

beklerken saatlerce bogucu bir s1caga gogus gerdi. Bu izleyici kalabahgmm ll<;te 

biri gorebiliyor ve i;;itebiliyordu, ikinci ll<;te bir ~oyle boyle goruyordu, ama i~ite

miyordu, sonuncu ll<;te bire gelince, one bir ~ey goruyor ne de i;;itiyordu. Ne var 

ki, alkl~lamada kimseden geri kaldiklan da yoktu. 

Saat ll<;'te Michel Ardan, yamnda Gun-Club'm kalbur ustu uyeleriyle, gorun

du. Sag koluna Ba~kan Barbicane, sol koluna ise ogle gunesinden daha parlak ve 

hemen hemen onun kadar canhj.-T. Maston ginnisti. Ardan, haz1rlanmi;; yllksel-
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tinin uzerine c;tku; bulundugu yerden bir siyah ~apka okyanusu goruyordu. Hie; 

de stkmu!t bir hali yoktu. Poz verir gibi de degildi. Sanki evinde gibiydi, ne~eli, 

teklifsiz, nazik. Kendisini kar~tlayan alkt~ ve 'y~a· seslerine nazik bir hareketle 

yamt verdi. Soma, eliyle bir i~aret yaptp susmalanm istedi. lngilizce konu;;maya 

ba~ladt; derdini c;ok duzg11n anlauyordu. Sunlan soyledi: 

"Beyler," diye ba~ladt, "sizin de ilgi duydugunuz anla~tlan birtaktm tasanlar 

konusunda, havanm c;ok steak olmasma kar;;m, size birkac; ac;tklama yapmak uze

re zamammzt alacagtm. Ben ne iyi bir konu;;mactytm ne bilgin. Herkesin ic;inde 

konu~mak niyetinde degildim ama, dostum Barbicane, konu;;mamm sizleti ho;;

nut edecegini soyleyince boyun egdim. Su halde, aln yliz bin kulagmtzla beni 

dinleyin ve sozlerin sahibinin yapacagt yanh;;lan bagt~laytn." 

Bu teklifsiz ba~langtc; orada bulunanlarca pek begenildi. Begendiklerini c;ok 

yaygm bir ho;;nutluk mmldanmastyla belli ettiler. 

"Beyler," dedi, "herkes onaylamasmt ve yermesini dile getirmekte 6zg11rdur. Bu

nu boylece belirttikten soma, ba;;hyorum. Once, ;;unu unutmaytmz ki, bilgisiz biriy

le kar;;t kar;;tyasmtz. Bilgisizligi o derecede ki, zorluklardan bile haberi olrnayan biri. 

Durum boyle olunca da, bir merminin ic;ine girip Ay'a gitmek o ki;;iye sade, dogal, 

kolay bir ;;ey gibi gorundu. Bu yolculuk er ya da gee; yaptlacakn. Yararlamlacak ta;;t

ma aracma gelince, o da dogal olarak toplumdaki geli;;menin yasalanm izliyor. lnsa

noglu yolculuguna don ayak uzerinde ba;;ladt; soma, glinun birinde, iki ayagmm 

uzerinde dikildi; onu iki tekerlekli, zamanla don tekerlekli arabaya binmesi izledi; 

uzun yolculuklann rahatstz arabalannda, gosteri;;li posta arabalannda dola;;n; stra 

demir yo luna geldi; ;;imdi de, gelecegin ta~ttmm mermi oldugunu goruyoruz. Aslma 

bakthrsa, gezegenler hirer mermiden ba;;ka bir ;;ey degil; Tann'nm eliyle ftrlanlmt;; 

birer basit top glillesi hepsi. Ama, biz ta;;ltlmtza donelim. Baztlanmz, beyler, belki 

merminin htzmm a;;m oldugunu sanmt;;Smtzdtr; hie; de oyle degil. But11n gok cisim

leri htzda o mermiyi gec;er, YerkUre'nin kendisine gelince o, Gune;; c;evresinde do

nerken bizi mermininkinin uc; kan bir h!Zla suruklemektedir. Birkac; omek verece

gim ama, birim olarak fersaht kullanmak ic;in izninizi rica ediyorum, c;unku Ameri

kan olc;u birimlerine pek ah;;tk degilim de, hesaplan kan;;tmnm diye korkuyorum." 
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Konu~macmm ricasJ pek yalmd1, hi<;;bir zorluk <;;lkmadJ. Sozlerini surdurdu: 

"lste, beyler, <;;esitli gezegenlerin hlZlan. ltiraf etmem gerekir ki, bilgisizligime 

kar~m, bu ku<;;uk astronomik aynntl)'l <;;ok kesin olarak bilirim; ama iki dakikaya 

varmaz, siz de benim kadar bilgi sahibi olursunuz. Evet, bilin ki, Neptun saatte 

bes bin fersah h1z yapar. Uranus yedi bin; SatUrn sekiz bin sekiz yflz elli sekiz; jU

piter on bir bin aln yflz yetmis be~; Mars yirmi iki bin on bir; Yerkure yirmi yedi 

bin be~ yflz: Venus otuz iki bin yflz doksan; Merkur elli iki bin bes yflz yirmi; ba

ZJ kuyruklu )'lldJZlar, yorungelerinin Gunes'e en yakm noktasmda bin don y11z 

fersah hlZla yol ahrlar. Bize gelince, biz aylaklar, biz acelesi olmayanlar, bizim hJ

zJmJz dokuz bin dokuz yflz fersah1 ge<;;meyecek, ve bu h1z gittik<;;e azalacak! So

ranm size, bunda sasacak, hayran olacak bir sey var m1? Pek k1sa bir surede, bu 

hlZln da mekanik etmeni belki JSlk ya da elektrik gucu olacak olan daha yflksek 

h1zlarla golgelenecegi, geride kalacag1 a<;;Jk degil mi?" 

Michel Ardan'm bu saptamasmdan kuskulanm1sa benzeyen bir kimse <;;1kmadJ. 

"Sevgili dinleyicilerim," diye surdurdu konu~masm1, "baz1 dar kafahlara ba

karsak -bu adamlara oyle demek gerekiyor-, insanhk bir Popillius <;;emberine1 n

kilm~. onu asamazmJS, gezegenler arasmdaki bosluga <;;1kamadan su kuremizin 

uzerinde ot gibi yasamaya yazg1hymJS. Ger<;;ek hi<;; de oyle degil. Bugun nas1l li

verpool'dan New York'a, kolayca, hJZla, guvenlik i<;;inde gidiliyorsa, Ay'a, geze

genlere, )'lldizlara da gidilecek, ve atmosfer okyanusu da yakmda Ay'daki okya

nuslar gibi as1lacak. lki nokta arasmdaki uzakhk, gorece bir sozcukten baska bir 

sey degildir ve sonunda s1flra indirgenecektir." 

Dinleyenler, her ne kadar Frans1z kahramandan yana iseler de, bu gozupek 

kuram kar~1smda biraz afallad1lar. Galiba Michel Ardan da bunu anlad1 ki, nazik 

bir gulusle soyle konustu: 

"Pek inanm1~a benzemiyorsunuz, degerli ev sahiplerim. Peki, biraz du~une

lim. Biliyor musunuz, bir ekspres tren Ay'a ne kadar zamanda gider? 0<;: yflz gun. 

Daha fazla degil. Seksen alu bin don yflz on fersah, ama nedir ki bu? Yerkure <;:ev-

1) Gaius Popillius Laenas. 1.0. ikinci yuzy1lda Selevkos krah IV. Amiokhos'a M1S1r'dan ~1k1p git
mesi i~in ultimatom veren ve krahn <;evresinde ultimatom suresince i<;inden ~1kmasm1 yasak
ladigi bir <;ember ~izen Roma el<;isi. (<;.n.) 
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resinin dokuz kau bile degil. Hic;:bir denizci ya da biraz hareketli bir gezgin yok

tur ki, omrii boyunca bundan fazlasm1 yapmam1~ olsun. 0 halde, du~um1n ki, 

ben topu topu doksan yedi saatlik bir yolculuk yapm1~ olacagtm. Ya, oyle i~te. 

Ay'm Dunya'dan uzak oldugunu, bu seriivene giri~meden iyice olc;:up bic;:mek ge

rektigini du~unuyorsunuz. Peki, Gune~'ten bir milyar don yliz yetmi~ milyon fer

sah uzakta donup duran Neptun'e gitmek soz konusu olsaydt, ne diyecektiniz?. 

Kilometre ba~ma be~ metelik odenerek bile olsa, pek az insamn yapabilecegi yol

culuk as1l bu i~te. Baron de Rothschild bile, cebindeki milyanna ka~m. bilet pa

rasmt veremezdi de, yliz kirk yedi milyonu c;:tkt~rnadtgl ic;:in yan yolda kahrdt!" 

Soylediklerini boyle bir omekle desteklemesinin, dinleyenlerce pek begenildi

gi anla~thyordu. Zaten Michel Ardan da kendisini konuya kapurmi~, buyiik co~

kuyla anlauyordu. Hevesle dinlendigini goriince, hayran olunacak bir glivenle 

konu~masml surdurdu: 

"l~te, dostlanm, }'lldtzlann uzakhg1 du~unulurse, Neptiin ile Gune~ aras1 hic;:

bir ~ey degil. C:unku, }'lldtzlann uzakhgm1 saptamak ic;:in en kuc;:ugu dokuz ra

kamh sa}'llara giri~ gerekir. Birim diye milyan alacaksmtz. lnsanm ba~m1 dondu

recek bir hesaplama. Bu soru uzerine boylesine bilgi verdigim ic;:in kusura bakma

}'ln. C:ok ilginc;: de ondan. Dinleyin, ve karan siz verin. Santor kumesindeki Alfa 

sekiz bin milyar fersah uzaktad1r; Vega elli bin milyar, Siryiis elli bin milyar, Ark

turns elli iki bin milyar, Kutup YJldlZI yD.z on yedi bin milyar, Oglak yD.z yetmi~ 

bin milyar fersah. Oteki }'lldtzlar da bin, milyon ve milyar kez milyar fersah uzak

tadJr. Bir de, biz oturmu~. gezegenlerin Gune~·e olan uzakhgmdan s6z ediyoruz. 

Sanki boyle bir uzakhk varm1~ gibi. Yamlg1! Yanh~! Bu bir duyu yamlsamasJdir! 

Gune~ ile ba~la}'lp Neptun ile son bulan bu evren konusunda ben ne du~unuriim, 

biliyor musunuz? Benim kuramimJ ogrenmek ister misiniz? Bakm, c;:ok basit. Ba

na gore, Gune~ evreni bir kat! cisimdir, homojen bir kan cisim. 0 evreni olu~tu

ran gezegenler sikJ~Irlar, birbirlerine degerler, yap!~Irlar, aralanndaki bo~luk, gu

mu~. demir ya da platin gibi en yogun metallerin molekullerini birbirinden a}'l

ran bo~luktan daha fazla degildir. 0 halde, ~unu soylemeye hakk1m var, ve hepi

nizin kavrayacag1 bir inanc;:la yineliyorum ki, uzakhk bo~ bir sozcukten 6teye an-
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lam ta~1maz, uzakhk diye bir ~ey yoktur!" 

"Dogru' Dogru konu~tu! Aferin! Ya~asm!" diye hayk1rd1 hep bir ag1zdan din

leyenler. Konu~macmm hareketleriyle, sesiyle, vurgulamalanyla, du~uncesinin 

gozupekligiyle r;:arpJ!mJ~ gibiydiler. 

"HaYJr!" diye 6tekileri basuran bir sesle haykmyordu J.-T. Maston, "uzakhk 

yoktur!" 

Bunlan soylerken eliyle, koluyla, vlicuduyla oylesine co~kulu hareketler yapt1 

ki, az kalsm kendisini tutamaYJp tribunden du~ecekti. Kendini toparlaYJp denge

sini buldu da, uzakhk denen ~eyin bo~ bir sozcuk olmadJgm1 aCJh yolla a!gJ!amak

tan kurtuldu. Az soma, konu~macmm sozlerine yeniden kap1lmakta gecikmedi. 

"Dostlanm," diyordu Michel Ardan, "sanmm amk bu sorun r;:ozumlenmi:;itir. 

lnandtramadtklanm varsa aramzda, bu, orneklerimde, kamtlanmda r;:ekingen dav

ranmamdan ileri geliyor; sorumlu tutulmast gereken de kagn uzerindeki bilgileri

min yetersizligi. Herne olursa olsun, yineliyorum, Yerkure ile uydusu arasmdaki 

uzakhk gerr;:ekten azd1r, ciddi bir kafaYJ yormaya degmez. Yani, gelecekte mermi 

katarlan duzenlenecegini, bunlarla Dunya'dan Ay'a rahatr;:a yolculuk yapllabilece

gini soylersem, fazla ileri gitmi:? olmam, sanmm. Boyle bir yolculukta ne r;:arpt:;ima 

olacaknr, ne raydan r;:1kma diye bir ~eyden korkulacaknr; van:? noktasma hlZla, yo

rulmakslZin, dumduz, sizin kurk avCJlannm deyimiyle 'an ur;:u~uyla' eri~ilecektir. 

Yirmi YJla kalmayacak, Yerytizu halkmm yans1 Ay't ziyaret etmi~ olacaknr." 

"Ya~asm! Ya ya ya ~a ~a ~a, Michel Ardan r;:ok y~a!" sesleri y11kseldi dinleyen

lerden. En az akh yatanlar bile co~kuyla bagmyordu. 

"Ya~asm Barbicane!" diye yamtladt bunlan konu~maCJ alr;:akgonulluce. 

Giri:?imi ba~latana gosterdigi bu hakbilirlik de, yine toplulugun tumunden ge

len alkl~larla kar~iland1. 

"Simdi dostlanm," dedi Michel Ardan, "bana yoneltecek sorulanmz varsa, el

bette benim gibi zavalh birini zor durumda b1rakacaksm1z ama, yine de sizlere ya

mt vermeye r;:ah~acagtm." 

0 ana kadar konu:;imanm gidi~i, Gun-Club'm Ba:;ikam'm r;:ok ho:;inut btraka

cak bir yo! izlemi:;iti. Konu~ma, onun kuramlanna, birtak1m soyut usa vuru~lar-
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dan <;;Ikardigi kendi kuramlanna dayamyordu. Dipdiri imgeleminin pe~inden gi

den Michel Ardan da bu kuramlan pek parlak bi<;;imde dile getiriyordu. Su hal

de, onu uygulamah sorunlara kaymaktan ahkoymahydL Herhalde o sorunlann 

i<;;inden aym kolayhkla <;;Ikamazd1. Barbicane hemen soz ald1 ve yeni dostuna 

Ay'da ya da gezegenlerde canhlann olup olmad1gma ili~kin bir soru sordu. 

"Bu bana yonelttigin, buyuk bir sorun, saym ba~kamm," diye yamtlad1 konu~

maCI gulerek. "Ne var ki, yamlmiyorsam, <;;ok zeki insanlar, omegin Plutharkos, 

Swedenborg, Bernardin de Saint-Pierre ve daha ba~kalan, bu soruyu olurnlu yamt

lami~tir. Ben de, dogac1 felsefe goru~ a<;;Ismda yer alarak, onlar gibi du~unme egili

mindeyim. Du~unuyorum ki, bu evrende hi<;;bir ~ey yarars!Z degildir, ve senin soru

na ba~ka bir soruyla yamt verirsem, dostum Barbicane, derim ki, oralan ya~anabilir 

yerler mi, oyle ise ~ayet, oralarda ya~ayanlar vard1r ya da olmu~tur veya olacaknr." 

"C:ok dogru!" diye bagn~n on Siralarda oturan dinleyiciler; onlann yargisi, ar

kalarda oturanlar i<;;in yasa giicundeydi. 

"Bundan daha mannkh, daha dogru bir yamt verilemez," dedi Gun-Club Ba~

kam. "0 halde, sorun ~una indirgeniyor: Dunyam1z d1~mdaki dunyalarda ya~ana

bilir mi? Ben, kendi hesab1ma, ya~anabilecegini samyorum." 

"Bense, kesinlikle eminim," dedi Michel Ardan. 

"Bununla birlikte," diye soze kan~ti dinleyenlerden biri, "o dunyalarda ya~ana

mayacagi konusunda kamtlar var. Bir<;;ogunda, elbette, ya~am ilkelerinin degi~ik 

olmas1 gerekir. Omegin, sadece gezegenleri ele ahrsak, Gune~'e yakm ya da uzak 

olu~lanna gore, bir bolumunde yamp kavrulur, bir bolumunde de donar insan." 

"Kendisine yamt vermeye <;;ah~acagim sayg~deger muhalifirni ki~isel olarak tam

madigim i<;;in uzuldugumu belinirim," diye soze ba~lad1 Michel Ardan. "tleri surdu

gu kar~It du~uncenin bir degeri var. Fakat sanmm, bu dunyalann ya~anabilirligini 

konu alan butun du~uncelere oldugu gibi bu du~unceye de kar~I <;;Ikilabilir ve ba

sanh olunabilir. Fizik<;;i olsayd1m, derdim ki, Gune~'e yakm gezegenlerde daha az, 

uzak olanlarda daha <;;ok kalorik enelji deviniyorsa, bu basit olay, ISiyi dengeleme

ye ve o gezegenlerin sicakhgmi bizim gibi organik varhklar i<;;in dayamlabilir kilma

ya yeter. Dogabilimci olsaydim, bir<;;ok buyuk bilginin soylediklerini yineleyerek 
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ona derdim ki, doga, dtmyamizda pek farkh ko~ullarda ya~yan hayvanlar tanillr; 

bahklar, ba~ka hayvanlar ic;in oldunlcu olan bir ortamda soluk al1rlar; amfibilerin 

ac;Iklanmasi zor bir c;ifte ya~m1 vard1r; baz1 deniz canhlan c;ok derinlerde ya~arlar, 

elli atmosferlik, altmi~ atmosferlik basmc; altmda ezilmezler; SICakhga duyars1z ka

lan c;e~itli deniz boceklerine kah kaynar su pmarlannda kah kutup okyanuslanmn 

buzlu ovalannda rastlamr. Doganm etkileme yollannda c;ogu zaman akhmlZln al

madigi ama yine de gerc;ek olan ve mutlak g(Jce varan bir c;e~itlilik vard1r. KimyaCI 

olsayd1m, ona derdim ki, yerkabugunun d1~mda olu~tuklan besbelli gok ta~lanmn 

c;ozumlenmesi, bunlarda karbon bulundugunu tartl~Ilmaz bic;:imde ortaya koymu~

tur, bu maddenin kokeni ancak organik varhklar olabilir, ve Reichenbach'm deney

lerine gore, karbonun bir "hayvan a~amas1"ndan gec;mi~ olmas1 gerekir. Ve nihayet, 

tannbilimci olsayd1m, ona derdim ki, Aziz Paulus'a gore, Tann'nm bagi~lamasi yal

mz bizim DunyamiZI degil, bu gokkubenin altmdaki tum dunyalan da kapsar. Ne 

var ki ben ne tannbilimciyim, ne kimyac1 ne dogabilimci ne de fizikc;i. Bu nedenle 

de, evreni yoneten buy(Ik yasalan hie; bilmedigimden, ~u yamtla yetinecegim: Ora

larda ya;;am olup olmadJgmi bilmiyorum, ve bilmedigim ic;in de, gidip gorecegim." 

Michel Ardan'a kar;;1 t;Ikmi;; olan ki;;i yeni kamtlar ortaya attJ m1? Bunu bile

meyiz. (unku dinleyiciler oylesine bir co;;kuyla bagmp c;agmyorlard1 ki, herhan

gi bir du;;uncenin ileri sunllmesi olanakd1~1 kalmiStL Bagn;;lar dinip en uzaktaki 

gruplara bile sessizlik hakim olduktan sonra, zaferinin tadm1 c;1karan konu~mao 

;;u du;;uncelerini ekledi: 

"Tahmin edersiniz ki, sevgili Amerikahlar, bu c;ok buy(Ik sorunu ancak y(Jzey

sel bic;imde ele alm1;; bulunuyorum. Ben buraya size konferans vermeye, bu geni;; 

konuda bir gonl;; savunmas1 yapmaya gelmedim. DI;;Imizdaki dunyalann ya~ana

bilirligi dogrultusunda pek c;ok kamt vard1r ama, onlan bir yana bJrakiyorum. Yal

mz, izin verin de bir nokta uzerinde 1srar edeyim. Gezegenlerde ya~am olmadigi 

gonl~unu savunanlara ~oyle yamt vermek gerekir: Yerkure'nin olabilecek en iyi 

gezegen oldugu ispatlamrsa, hakh olabilirsiniz, fakat Voltaire ne derse desin, boy

le bir ~ey ispat edilmemi;;tir. Yerkuremizin topu topu tek bir uydusu var, halbuki 

jupiter'in, Uranus, Saturn, Neptun'un c;evresinde bir alay uydu dola~1yor. Goz ar-
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d1 edilecek sey degil bu. Fakat bizim kureyi rahats!Z bir yer yapan sey, as1l, ekse

ninin yorungesine egik olmas1. Gun ve gecelerin esit olmaYISI, mevsimlerin o ra

hats!Z edici farkhhg1 hep bundan doguyor. Dertli kuremizde hava, ya gereginden 

s1cak ya da gereginden soguk olur. K1slan donanz, yazlan yananz. Nezle gezege

nidir bizimki, ukah burunlar, hmldayan gogusler gezegeni. Halbuki omegin, ek

senin c;ok az bir egim gosterdigi jupiter'in1 ylizeyinde oturanlar -varsa- degismez 

sicakhklann tadm1 <;1kanrlar. Orada surekli bahar, yaz, sonbahar ve k1s bolgeleri 

vard1r; her jUpiterli hosuna giden iklimi sec;ip yasam1 boyunca, s1cakhk degisim

lerine kars1 kendini gtiven a! una alabilir. jupiter'in bu ac;:1dan gezegenimize ustun

lugunu kolayca kabul edersiniz. Bir jupiter Yihnm bizimkinin on iki kau oldugu

nu aruk bir yana b1rakiyorum. Ostelik, bu verilerin destegiyle ve bu kosullar al

unda, ac;1kc;a su sonuca vanyorum ki, o mutlu gezegende oturanlar ustun varhk

lardir, bilginleri daha bilgin, sanatc;1lan daha sanatc;I, koruleri daha kotu, iyileri 

daha iyidir. Bizim yass1 kuremizin o tamhga erismesi ic;in ne eksik? Pek az ~Y· Do

nus ekseninin DunyamlZln yorunge duzlemine daha az egik olmas1. 

"0 halde," diye bagtrd1 giic;lu bir ses, ~el birligiyle gerekli makineleri icat ede

lim ve Yerkure'nin eksenini diklestirelim." 

Bu 6neri gokgiirultusu gibi patlayan alkislarla karsdand1. Alkislann basm1 c;e

ken, elbette, j.-T. Maston'dan baskas1 degildi. Coskulu sekreterin bu gozupek 

oneriyi hemen kabullenmesinde ic;indeki muhendis durtulerinin etkisi olmus ola

bilir. Fakat sunu soylemek gerekir ki, c;unku gerc;ek bu yoldadu, birc;ok kimse de 

bagns ve c;Igmslanyla onu desteklemekten geri kalmad1. Herhalde, Amerikahlar 

Arsimed'in istedigi destek noktasm1 bulsalardi, dunyayt kaldmp eksenini dikles

tirecek kaldiraCI yaparlard1. Ama destek noktas1? lste g6zunu budaktan sakmmaz 

makine muhendislerinin eksigi buydu. 

Yine de, bu ~son derecede pratik" fikir, c;ok tutuldu, c;ok begenildi. Tarusma 

en az bir c;eyrek saat aym eksende dondu, ve uzun zaman, c;ok uzun zaman 

Amerika'da Gun-Club'm degismez sekreterinin boylesine guc;lu bic;imde dile 

getirdigi o 6neriden soz edildi. 

l)Jupiter'in ekseninin yorungesiyle yapug. a~1 3°5' }'I ge~mez. Q.V.) 
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Bu olay, goru~meyi bitirecek gibiydi. "Son soz" buydu, ondan iyisi de olamaz

dl. Ne var ki, co~ku dalgas1 duruldugunda guc;:lu ve ciddi bir sesin ~oyle dedigi 

duyuldu: 

"Konu~mac1, do.~ urunlerine geni~ bir yer aYJrd1gma gore, arnk lutfen konuya 

donup daha az kuram ileri surerek seferinin uygulamasma gec;:er mi?" 

Butun bak1~lar bunlan soyleyen ki~iye c;:evrildi. Zay1f, kuru bir adamd1, karar

h bir c;:ehresi ve c;:enesinin altmda Amerikan tra~h bir sakah vard1. Dinleyiciler ara

smdaki k1p1rdamalar, saga sola kaymalarla ac;:1lan bo~luktan yava~ yava~ on sJra

lara gelmi~ti. Orada, kollanm kavu~turmu~, parlak ve cesur gozleriyle toplantmm 

kahramanma dimdik bak1yordu. lstegini dile getirdikten soma susmu~tu, ne uze

rine c;:evrilmi~ binlerce c;:ift gozden ne sozlerinin uyand1rd1g1 ele~tiri homurdan

malanndan tedirgin olmu~ gorunuyordu. Yamt alamaYJnCa, sorusunu aym ac;:1k 

sec;:ik vurgulamayla yineledi ve soma ~unu ekledi: 

"Burada Yerkure degil, Ay ile ugra~mak uzere toplanm1~ bulunuyoruz." 

"Hakkm12 var, efendim," diye yamtlad1 Michel Ardan, "tartl~manm konusu 

kaydL Ay'a donelim. n 

"Beyim," dedi yabanCl, "uydumuzda ya~am oldugunu ileri suruyorsunuz. Peka

la. Fakat Ayhlar varsa, bu kimseler, soluk almadan ya~1yor olmahlar; c;:unku, -sizi 

kendi iyiliginiz ic;:in uyaraYJm- Ay'm ylizeyinde en ufak bir hava molekulu yoktur." 

Bu kesin konu~maYJ duyan Ardan'm klZll san yelesi kabard1. Bu adamla c;:an~

manm sorunun tam can alacak noktas1 c;:evresinde donecegini anlami~tl. 0 da ona 

dimdik baku ve ~oyle dedi: 
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"Ya? Ay'da hava yokmu~! Peki, bunu kimin ileri surduguml soyler misiniz lut-

fen?" 

"Bilginler." 

"Gen;ekten mi?'' 

"Gen;:ekten." 

"Beyim," diye surdurdu sozunu Michel, "her turlu ~aka bir yana, bilen bilgin

lere derin saygtm vardtr a rna, bilmeyen bilginleri de pek hor gorurum." 

"Bu sonuncu smtftan tamdtklanmz var mtdtr?" 

"Hem nastl! Fransa'da bir ku~un w;amayacagmt 'matematiksel olarak' savunan 

bir tane var. Ve bir ba~kast da baltgm su ic;inde ya~ayamayacagmt kuramsal ola

rak ispatltyor." 

"Soz konusu olanlar bu gibiler degil beyim. Sozlerimi desteklemek ic;in yadst

yamayacagmtz adlar verebilirim." 

"0 halde, beyim, bilgilenmekten daha ba~ka bir ~ey istemeyen zavalh bir ca

hili c;ok zor durumda btrakacaksmtz, demektir bu." 

"Peki, okumadtgmtz bilimsel konulara neden el auyorsunuz?" diye sordu ya

banet epeyce kaba bir bic;imde. 

"Neden mi?" dedi Ardan. "Su nedenle ki, tehlikeden haberi olmayan her za

man cesurdur. Bir ~ey bilmiyorum, dogru, ama i~te gucum de bu zaytfltgtmdan 

kaynaklamyor." 

"Zaytfhgmtz delilige vanyor," diye bagtrdt yabanet cam stkkm bir sesle. 

"Eh," diye yamtladt Franstz, "deliligim beni Ay'a gotururse, ne ala." 

Barbicane ve c;alt~ma arkada~lan, pi~mi~ a~a soguk su katan bu yabanctyt goz-

leriyle adeta yiyorlardt. Hic;biri adam1 tammtyordu, boylesine ac;tk sozlu bir tar

t~manm sonuc;lanndan pek emin olmayan ba~kan da, yeni dostuna biraz korkuy

la kan~tk bir stkmuyla baktyordu. Ham bulunanlann tumu dikkat kesilmi~ti; 

ciddi olarak tedirgindiler. C:unku bu c;au~ma, dikkatlerini seferin tehlikeleri hat

til. gerc;ek olanakstzltgt uzerine c;ekm~ti. 

"Beyim," diye surdurdu konu~rnasm1 Michel Ardan'm muhalifi, "Ay'da her

hangi bir atmosfer bulunmadtgt pek c;ok ve taru~tlmaz nedenle kamtlanabilir. 
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Hatta her hangi bir deneyi beklemeden soyleyebilirim ki, bir zamanlar boyle bir 

atmosfer olmu~ olsa bile, onun yava~ yava~ Yerkure tarafmdan c;ekilmi~ olmas1 ge

rekir. Fakat, size reddedilemez olgular gostermeyi tercih ediyorum." 

"Gosterin, beyim," diye yamtlad1 Michel Ardan, eksiksiz bir nezaketle, "cam

mzm istedigince gosterin!" 

"Bilirsiniz ki," dedi yabano, "1~mlar hava gibi bir ortamdan gec;tiklerinde, dog

ru c;izgiden saparlar ya da, ba~ka bir anlanmla, kmlmaya ugrarlar. I~te, Ylld1zlar 

Ay tarafmdan golgede bJrakJldigmda, onun yam ba~mdan gec;en 1~mlar hic;bir za

man sapmaz, en ufak bir kmlma belirtisi gostermez. Bundan da Ay'm atmosfer ile 

kaph olmad1g1 sonucu ac;Jk<;a ortaya c;1kar." 

Frans1z'a bakiyorlardJ. (:unku, gozlem bir kez kabul edildi mi, sonuc;lan tar

n~ma goturmeyecekti. 

"Gerc;ekten de," dedi Michel Ardan, "bu, sizin tek demeyeyim de, en iyi kam

umz. Bir bilgin belki buna yamt vermekte s1kmt1ya du~erdi. Ben ise, sadece ~unu 

soyleyecegim, bu kamtm mutlak bir degeri yok, c;unku Ay'm hareketi s1rasmdaki 

c;apmm tam olarak saptand1gm1 var saYlyor, halbuki o <;ap saptanm1~ degildir. 

Ama bunu gec;elim, soyleyin bana, efendim, Ay'm yuzeyinde volkanlar bulundu

gunu kabul ediyor musunuz?" 

"Sonmu~ volkan evet, yanar durumda haYlr." 

"Yine de, musaade edin, ben bunlann, bir donem etkin olduklanm -mannk 

s1mrlanm zorlamakslZln- du~uneyim." 

"Oras1 gerc;ek, ama, yanma olaYl ic;in gerekli oksijeni kendileri saglayabildik

leri i<;in, bu volkanlann puskurmesi, Ay'da bir atmosfer oldugunu hi<;bir bi<;imde 

ispatlamaz." 

"Bunu da gec;elim o halde," dedi Michel Ardan. "Bu c;e~it kamtlan bir yana bJ

rakahm da dogrudan gozlemlere gelelim. Fakat, ~imdiden soylemeliyim, birtak1m 

adlar verecegim." 

"Veriniz." 

"Buyrun. 1715 Yllmda, astronom Louville ve Halley admdaki gokbilimciler, 3 

MaYls'taki tutulmaYl izlerken Ylldmm du~mesine benzer birtak1m ~a~lrt1c1 olaylar 
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gozlemlediler. Bu klSa sureli 1~1k ~akmalan, Ay atmosferinde kopan firtmalardan 

bilindi." 

"1715 y!lmda," diye yamtlad1 yabanc1, "Louville ve Halley, bizim atmosferi

mizde meydana gelen ve tumden dunyasal olan gokta~I du~mesi ya da ba~ka ~ey

ler gibi baZI olaylan Ay olaYI sand1lar. 0 olgular duyuruldugunda bilginler bu ya

mn verdi. Ben de onlara kanhyorum." 

"Peki, bunu da ge~elim," dedi Ardan. "Aldigi yamttan hi~ etkilenmemi~ti. 

1787'de Herschell Ay'm y\izeyinde pek ~ok 1~1kh nokta gozlemlemedi mi?'' 

"Ku~kusuz; fakat Herschell'in kendisi o 1~1kh noktalarm kaynag1 konusunda 

hi~bir ~ey soylemedi, onlann gorunmesinden Ay'da bir atmosfer bulunmas1 ge

rektigi sonucunu ~Ikarmad1." 

"lyi yamt," diyen Ardan muhalifini pohpohlad1. "Goruyorum ki, Aybilim de 

gu~lusunuz." 

"C:ok gu~luy\im, beyim. 5unu da ekleyeyim ki, en becerikli gozlemciler, Ay'1 

en iyi incelemi~ olan Bay Beer ve Bay Mcelder, Ay yuzeyinde hi~ hava bulunma

digi konusunda tam du~unce birligi i~indeler." 

Dinleyenlerde bir k1p1rdanma oldu. Bu degi~ik adamm ileri surdugu kamtlar

dan etkilenmi~e benziyorlard1. 

"Yine ba~ka bir ~eye ge~iyoruz," dedi Michel Ardan istifini bozmadan. "5imdi 

onemli bir olaya geliyoruz. Degerli bir Frans1z gokbilimcisi olan Laussedat, 18 

T emmuz 1860 tutulmasmi izlerken, Gune~ hilalinin u~lannm yuvarlak ve kesik 

oldugunu gozlemledi. Bu olaysa, ancak, Gune~ I~mlannm Ay atmosferi i~inde 

sapmas1yla yani kmlmas1yla ger~ekle~ebilir; ba~ka bir apklamas1 olamaz." 

"Fakat o olgu kesin mi?'' diye sordu yabano adam heyecanla. 

"Tumuyle kesin!" 

Bu kez topluluk tersine bir kipirdanmayla tarafim tuttugu kendi kahramam

na dondu. Kahramanm muhalifi susmu~tu. Ardan yeniden soz ald1 ve son zafe

riyle ~i~inmeden, sadece ~unu soyledi: 

"I~te goruyorsunuz ya, azizim, Ay y\izeyinde atmosfer bulunmasma kar~I ke

sin tav1r almamak gerekiyor. Soz konusu atmosfer belki pek yogun olmayabilir, 
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olduk~a seyrek bir katmandtr, ama bugun bilim onun varhgmt genellikle kabul 

etmektedir." 

"Kusura bakmaym ama, dag tepelerinde varhgt kabul edilmemektedir," dedi 

yabanct. Bir turlu pes etmek istemiyordu. 

"Haytr ama, vadilerin dibinde varve y11ksekligi birka~ y11z kademi ge~miyor." 

"Her halde, siz onlemlerinizi alsamz iyi olur, ~unku bulacagmtz o hava kor

kutucu derecede basmct du~uk bir havadtr, yetersizdir." 

"Ah, degerli dostum, yine de bir ki~iye yeter. Zaten, oraya bir ~tkaytm, havayt 

elimden geldigince idareli kullanmaya ~ah~mm, ancak 6nemli anlarda solurum." 

Nereden geldigi bilinmeyen yabancmm kulaklannda gokgurultusu gibi bir 

kahkaha patladt. Adam tepeden bakar bi~imde, gozlerini dinleyicilerin arasmda 

dola~urdt. 

"Su halde," diye surdurdu konu~masmt Michel Ardan, umursamaz bir havay

la, "bir ~e~it atmosferin varhgmda birle~tigimize gore, bir miktar su bulumlugu

nu da kabullenmek zorundaytz. Ben kendi hesabtma bundan pek ho~nudum. Ote 

yandan, nazik muhalifim, bir ~ey daha soylememe izin verin. Bizler Ay'm sadece 

bir y11zunu tamyoruz. Bize bakan y11zde az hava olabilir ama, diger y11zde ~ok ha

va bulunmast pekala akla yatkm bir ~ey." 

"Neden oturu ?" 

"C:unku Ay, yer~ekimi etkisiyle bizim alt ucundan gordugumuz bir yumurta 

bi~imi almt~t!r. Bundan da Hansen'in hesaplanna dayanarak onun agtrhk merke

zinin oteki yankurede oldugu sonucu <;tkar. Aynca, uydumuzun yarauh~mm da

ha ilk g11nlerinde tum hava ve su kutlelerinin 6teki y11ze suruklendigini anlanz." 

"Ba~tan soma uydurma! diye bagtrdt yabanct." 

"Haytr! Ba~tan sona kuram. Mekanik yasalanna dayanan kuramlar bunlar. 

Reddetmesi gu<; ~eyler sanmm. Bu durumda, dinleyicilerimize sesleniyorum ve 

ya~amm, dunyamtzda var olan gibi bir ya~amm Ay y11zeyinde olup olmayacagt so

rununu oya koyuyorum." 

0~ y11z bin dinleyici bu 6neriyi hep birlikte aym anda alkt:;;ladt. Michel Ar

dan'm rakibi daha konu:;;mak istiyordu ama, sesini duyuramtyordu. Bagn~lar, 
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tehditler adamm iizerinde dolu taneleri gibi yag1yordu. 

"Yeter! Yeter!" diyordu bir bolumii. 

"Ann ~u bozguncuyu!" diye bagmyordu baz1lan da. 

"Kap1 d1~an! Kap1 d1~an!" 

Fakat, o, tribiiniin parmakhklanm kavram1~, k1p1rdam1yor, fmmanm gec;me

sini bekliyordu. Panru, daha korkunc; boyutlar almak iizereydi ki, Michel Ar

dan'm bir i~aretiyle yau~u. Frans1z, muhalifini boyle uc; bir durumda terk etme

yecek kadar efendiydi. 

"Birkac; sozcO.k daha eklemek ister misiniz?" diye sordu adama. 

"Evet, yuz tane, bin tane eklemek isterim," diye ofkeyle yamtlad1 yabanc1. "Ya 

da haytr, tek sozciik ekleyecegim. Giri~iminizde bu kadar 1sraro olmamz ic;in, si

zin ... " 

"Kac;1k olmam gerekir, degil mi? Nas1l bana kac;1k dersiniz, ben ki yolda sin

caplar gibi dertop olmayaytm diye, dostum Barbicane'den silindir-koni bic;imin

de bir mermi yapurmasm1 rica ettim." 

"Ama, zavalh adam, o korkunc; c;arpma sizi daha yola c;Jkl~ta paramparc;a ede

cek!" 

"Sevgili muhalifim, gerc;ek ve tek zorluk iizerine parmagmlZI basumz ~imdi. 

Yine de, Amerikahlann muhendislik yeteneklerine oylesine giiveniyorum ki, bu 

sorunu c;ozemeyeceklerini dO.~iinmuyorum bile." 

"Peki, hava katmanlanndan gec;erken merminin hlZlyla meydana gelecek 1s1?" 

"Ooo, c;eperler kahn; hem atmosferi oyle buyuk h1zla a~m1~ olacag1m ki!" 

"Fakat, yiyecek, ic;ecek?" 

"Bir y1lhk gotiirebilecegimi hesaplad1m, benim yolumsa don giin surecek!" 

"Peki, yolda soluyacagm1z hava?" 

"Kimyasal yontemlerle hava yapacag1m." 

"Ee, Ay uzerine du~u~unO.z? 0 da, oraya vanrsamz elbette." 

"Yerc;ekimi, Ay yuzeyindeki c;ekimin alu kau olduguna gore, du~ii~um, yeryu

zune dii~ii~iin aluda biri h1zda olacak." 

"Yine de sizi cam gibi parc;alamaya yeter." 
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"Uygun bi<;imde yerle$tirilmi$ ve gereken anda ate$lenecek fuzelerle dll$ll$ll

mu yava~latmama kim engel olabilir ki?" 

"Her turlu olumlu ko~ulun sizden yana olup da tum gD.<;luklerin yenildigini, 

tllm engellerin a$1ld1gm1 varsaysak, sag salim Ay'a vard1gmlZI kabul etsek bile, na

SI! doneceksiniz?" 

"D6nmeyecegim!" 

Sadeligiyle neredeyse soylula$an bu yamn duyan dinleyicilerden <;It <;1kmad1. 

Fakat bu sessizlik, CO$kulu bagn~lardan daha anlam yuklu bir sessizlikti. Yaban

Cl bundan yararlamp son bir darbe indirdi. 

"Kendinizi 6\durmll$ olacagm1z kesin," dedi, "ama olumunuz bir delinin olu

mu olacak. Bilime bile yaran dokunmayacak!" 

"Devam edin, soylu muhalifim, ger<;ekten de pek ho~ tahminler yurutuyorsu-

nuz." 

"A, bu kadan fazla!" diye bagirdi Michel Ardan'm muhalifi; "ciddiyetten boy

lesine uzak bir tartl$maYJ neden surduruyorum, bilmem ki! Cammzm istedigi gi

bi surdurun bu c;:1lgm giri~iminizi! KlZllacak alan siz degilsiniz ki, zaten!" 

"S1k1lmaYJn, soyleyin." 

"HaYJr! Hareketlerinizin sorumlulugunu ta$1yacak alan, ba$kasi!" 

"Kimmi$ o, rica ederim?" diye sordu Michel Ardan buyruk verir gibi bir sesle. 

"Gulun<; oldugu kadar da gerc;:ekle$tirilemez alan bu giri~imi duzenleyen cahil!" 

Saldm, dogrudan dogruya yap1lml~tl. Yabancmm ilk s6z ah~mdan beri Barbi-

cane'in ic;:i ic;:ini yiyor ama kendini tutmak i<;in buyuk <;aba hamyordu. Fakat boy

lesine kustah s6zlerle hedef gosterilince hemen kalkn; kendisine meydan okuyan 

yabanoya dogru yuruyecek oldu ama, birden kendisiyle adamm arasmm a<;lldl

gim fark etti. Konu$maolann kursusu, birdenbire elli c;:ift kol tarafmdan kaldml

dl ve, Gun-Club'm Ba~kam Michel Ardan ile, eller ustllnde zaferi payla~n. Oze

rinde yer ald1klan sahanhk ag1rd1 ama, ta$1yanlar omuz vermek ic;:in aralannda 

tartl$lyor, s1k s1k birbirleriyle yer degi$tiriyorlardl. 

Ne var ki, yabano adam, bu dalgalanmadan yararlamp gitmemi$ti. Zaten iste

se de, o s1k1$1khkta gidebilir miydi? Gidemezdi, herhalde. Ne olursa olsun, kolla-
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nm kavusturmus, ilk Strada duruyor, Barbicane'i gozleriyle parahyordu. 

Barbicane de onu gozden yitirmiyordu; iki adamm baktslan yahn iki kthr;; gi

bi birbiriyle ~arptstyordu. 

0 ~ok genis kalabahgm bagnslan, zafer yiin1yiisu boyunca hep en yiiksek 

perdeden duyuldu. Michel Ardan oyle tepelerde tasmmaktan basbayagt tat abyor

du. Yuzu pml pmldt. Ozerinde bulunduklan konusmaCI kursusu hazen dalgala

ra kaptlmts bir tekne gibi yalpabyorsa da, toplantmm iki kahramam deniz tuta

cak tOrden degillerdi. Ktllan ktptrdamtyordu. Sonunda gemileri kazastz belastz 

Tampa-Town limam'na vard1. Michel Ardan gudii hayranlannm son kucaklama

larmdan basanyla kurtulup kaldtgt Franklin Oteli'ne ka~abildi. Hemen odasma 

~tkarak yatagma girdi. Uyumaytp onun penceresinin altmda bekleyenlerin saytst 

ise yiiz bini buluyordu. 

Bu arada kimligi bilinmeyen yabanc1 ile Gun-Club'm Baskam arasmda ktsa, 

agtr, sert bir sahne ger;;ti. 

Barbicane, kendisini tastyanlardan kurtulduktan sonra, hasmma dogru yiiriidu. 

"Gelin!" dedi ktsaca. 

Adam nhnmda onun pesinden gitti, az sonrajohn's Fall'a bakan bir iskelenin 

ucunda ikisi yalmz kalmtSll. 

Orada, hen\iz birbirini tammayan iki dusman birbirlerine bakttlar. 

"Kimsiniz siz?" diye sordu Barbicane. 

"Yuzbast Nicholl." 

'Tahmin etmistim. Bugune kadar olaylar sizi yolumun uzerinde bulmamt en-

gellemisti." 

"Ben kendim geldim!" 

"Bana hakaret ettiniz!" 

"Herkesin icinde." 

"Bu hakaretin hesabmt da vereceksiniz." 

"Derhal." 

"Haytr. lstiyorum ki, her sey aram12da gizlice olup bitsin. Tampa'ya 0~ mil 

uzakta bir koru var. Skersnaw Ormam diyorlar. Biliyor musunuz?" 
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"Bilirim." 

"Yann sabah saat be~te o ormamn bir ucundan girmeye ne dersiniz?" 

"Siz de oteki ucundan girecekseniz, kabul." 

"Silahm1z1 da unutmazsmtz, degil mi?" dedi Barbicane. 

"Siz nas1l unutmazsamz," diye yamtlad1 Nicholl. 

Sogukkanhhkla edilen bu sozlerden soma, Gun-Club Ba~kam'yla yiizb~I ay

nlddar. Barbicane kald1g1 konuta dondu, fakat birkac;: saat dinlenecegine, geceyi 

merminin c;:arprna etkisini yok etme ve boylelikle Michel Ardan'm toplantlda or

taya koydugu o zor sorunu c;:ozme yollanm ara~tlrarak gec;:irdi. 
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BiR FRANSIZ'IN SORUN <;OZME YONTEMi 

Ba~kanla yuzba~1 has1mlarm canavarla~ng1 korkun~ ve yabaml bir kar~1la~ma 

olan duellonun ko~ullanm tart1~1rlarken, Michel Ardan da zaferinin yorgunlugu

nu auyordu. Yorgunluk atmak bu duruma pek yak1~an bir deyim olmayabilir, 

~unku Amerikan yataklan sertlikte mermer masalarla yan~1rlar. 

Bu nedenle Ardan pek rahat uyuyam1yor, ~ar~af niyetine serdikleri 6rtulerin 

arasmda donup duruyordu. Merminin i~ine daha rahat bir do~ek sermeyi tasarh

yordu ki, birden ~iddetli bir gurultuyle du~lerinden s1ynldL Kap1s1 duzensiz ara

hklarla sars1hyordu. Sanki demir bir aletle vuruyorlar gibi geldi. Sabahm pek er

ken saatlerindeki bu gurultuye bir de ytiksek sesle bagn~lar kan~1yordu. 

"A~!" diye bagmyorlard1. "A~sana Tann a~kma, a~ aruk!" 

Ardan'm boylesine bir gurultuyle dile getirilmi~ bir istegi olumlu kar~1lamas! 

i~in hi~bir neden yoktu ama, yine de kalk1p inat~l konugun vuru~lanyla kmlmak 

uzere olan kap1sm1 a~tl. Gun-Club'm Sekreteri odaya dald1. Bomba bile olsa, bi

raz daha haz1rhkh girerdi. 

"Dun ak~am," diye bagmyordu j .-T. Maston hi~bir giri~ yapmadan, "ba~kam

mlz toplanuda herkesin ortasmda hakarete ugradi! Hakaret edeni yani Yuzba~1 

Nicholl'! duelloya davet etmi~. Bu sabah Skersnaw Ormam'nda dovti~ecekler. Her 

~eyi Barbicane'in agzmdan duydum. Oldurulurse, birim tasanlar suya du~tu de

mektir. Barbicane'i durduracak dunyada tek ki~i var, o da Michel Ardan!" 

].-T. Maston boyle konu~urken, Michel Ardan onun sozunu kesmekten vaz

ge~mi~, bol pantalonuna ko~mu~tu. Iki dakika ge~memi~ti ki, iki arkada~ hlZI1 

ad!mlarla Tampa-Town'm d1~ mahallelerine ko~uyordu. 
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Maston bu h1zh kosu s1rasmda Ardan'a durumu anlatt1. Barbicane ile Nicholl 

arasmdaki dusmanhgm gen;ek nedenlerini, bu dusmanhgm <;ok eskilere ·dayandi

gmi, ortak dostlann neden o gllne kadar baskanla yuzbasmm kars1 kars1ya gelme

lerini engellediklerini bir bir anlam. Soz konusu edilen seyin, sadece bir levha ve 

glllle sorunu oldugunu da soyledi. Toplannda ge<;en olaym ise, i<;indeki kini do

yurmak i<;in Nicholl'm uzun suredir arad1g1 firsat oldugunu da sozlerine ekledi. 

Amerika'daki bu ozel duellolar kadar korkun<; bir sey olamaz. Bu karsilasma

larda iki has1m birbirlerini aga<;<;lklar arasmda bekler, <;ahhklarm kosesinden go

zetler ve s1k bitki topluluklannm arkasmda siper ahp yaban hayvam avlar gibi, 

birbirlerine ates ederler. Herhalde o anda, ikisi de otlaklardaki KIZllderililerin o 

sasilasJ dogal yeteneklerine, hlZll <;ahsan kafalanna, becerikli hilelerine, iz surme 

yetilerine, dusmamn varhgm1 sezmelerine imrenir. (unku bir yanhs, bir ikircikli 

duraksaYJs ya da yanhs bir ad1m, olum demektir. Bu kars1lasmalarda, beyaz Ame

rikahlar genellikle kopeklerini yanlanna ahrlar ve hem avCI hem av kimlikleriyle, 

saatlerce kars1hkh birbirlerini arar ve birbirlerinden ka<;arlar. 

"Ne adamlarmissmiz siz boyle!" diye bag1rd1 Michel Ardan buttin bu sahnele

ri gozunde canland1rarak anlatan yol arkadasma. 

"Boyleyizdir biz iste," diye yamtlad1 ].-T. Maston hafiften utanarak, "ama ace

le edelim." 

Ne var ki, Michel Ardan ve Maston hala sabahm <;igleriyle nemli olan duzlu

gun bir yamndan otekine bosuna kostular, kestirmeden gidebilmek i<;in pirin<; 

tarlalanm, denizin i<;eri dogru uzannlanm asmalan da bosuna oldu. Skersnaw 

Ormam'na saat bes bu<;uktan once varamad1lar. Barbicane ormana gireli herhal

de yanm saat olmustu. 

Bir oduncuya rastlad!lar; adam baltas1yla kestiklerini demet yapmakla ugrasi

yordu. Maston bag1rarak kostu: 

"Elinde silahla ormana giren birini gordun mu? Barbicane'i, Baskam? En ya

km dostum olur." 

Gun-Ciub'm durust sekreteri, baskanmm herkes<;e tanmd1gm1 samyordu saf<;a. 

"Bir avCI?" dedi Ardan. 
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"AvCiysa, evet," diye yamtlad1 oduncu. 

"C:ok oluyor mu?" 

"Bir saat kadar oluyor." 

"1~ i~ten ge<;mi~!" diye bag1rd1 Maston. 

"Tufek sesi duydun mu?" diye sordu Michel Ardan. 

"Duymad1m." 

"Tek bir au~ da m1 duymadm?" 

"Duymad1m. Sizin avcmm i~i pek rast gitmemi~ herhalde." 

"Ne yapacag1z?" diye sordu Maston. 

"Ba~kasma aulan bir kur~una hedef olmak pahasma ormana girecegiz." 

"Ooo," diye hayk1rd1 Maston, "Barbicane'in ba~ma bir isabet almasmdansa ben 

kafama on kur;;un yemeye raziyim. Bunlan dile getirirken sesi, i<;tenligini belli 

ediyordu." 

"Haydi oyleyse!" dedi Ardan yo! arkada;;mm elini s1karken. 

Birka<; saniye soma, iki arkada;; korulugun i<;inde kaybolmu;;tu. l<;ine daldik

lan yer, dev servi, firavuninciri, zeytin agac1, demirhindi, me~e, !ale agaCI denilen 

Amerika'ya ozgll bir tllr ve manolyadan olu~an pek s1k bir ormand1. Bu <;e~itli 

aga<;lann dallan birbirlerine dolamp kolay <;6zulmez bir yumak meydana getirdi

ginden, uzaklar gorulemiyordu. Michel Ardan ile Maston yan yana yllrllyorlar, 

yllksek otlann yamndan sessizce ge<;iyor, kahn sarma;;1klar arasmdan kendilerine 

bir yo! a<;arken gozleriyle <;ahhklan ya da yapraklann koyu renk kalmhgmda kay

bolmu~ dallan tanyorlard1; bu arada, her ad1mda, korktuklan silah sesi patlaya

cakmi~ gibi geliyordu ikisine de. Barbicane'in ormandan ge<;erken birakng1 izleri 

gorllp tammalan olanaksizdL Belli belirsiz patikalarda kor bir ke~ifteydiler. Bun

larda ancak bir KizJlderili, du~mamnm izini ad1m ad1m sllrebilirdi. 

Bir saat boyunca bo~una arand1ktan soma, iki arkada~ da durdu. Tedirginlik

leri amyordu. 

"Aruk her ~ey bitmi~tir," dedi cesareti kmlan Maston. "Barbicane gibi bir 

adam hasmma hile yapmaz, tuzak kurmaz, numaralara ba~ vurmaz. Bunlan yap

rnayacak kadar a<;Iktlr ve yllreklidir. Once o girmi~tir, bir yere sapmadan tehlike-

-127-



Jules Verne 

ye dogru yiiriimustur. Herhalde oduncunun c;ok uzagma gitmis olmah ki, adam 

silah sesini duymad1." 

"Ama biz? Biz!" diye yamtladt Michel Ardan. "Ormana girdigimizden beri oy

le bir sey duymadtk. n 

"Ya hersey olup bittikten soma girmissek?" dedi bagirarak Maston. Umutsuz

lugu sesinden belli oluyordu. 

Michel Ardan verecek yamt bulamamtsu. Yeniden yiiriimeye basladtlar. Ara 

stra yiiksek sesle kah Barbicane'e kah Nicholl'a sesleniyorlardL Fakat duellocula

nn ne birinden ne de otekinden yamt geliyordu. Guriiltuye uyanan kuslar ctvtl 

clVII suriiler olusturup dallann arasmda yitiyordu. Birkac; da urkmus karacanm 

baltahklara girip ote yana gec;tigini gorduler. 

Bir saat daha aramalanm surdurduler. Ormanm buyiik bolumunu taramtslar

dt. Duelloculann varhgmt belinecek herhangi bir iz yoktu. Oduncunun soyledik

lerinden kuskulanmaya bashyorlardt. Michel Ardan bu yararstz kesif gezisinden 

vazgec;mek uzereydi ki, Maston birden duruverdi. 

"Hist!" dedi. "Orada biri var." 

"Biri mi?'' dedi Michel Ardan. 

"Evet, bir insan! Ktptrdamtyor gibi. Elinde silaht da yok. Ne yapar ki bu 

adam?" 

"Adami tamdm m1 ki?" diye sordu Michel Ardan. Kendisinin miyop gozleri 

boyle durumlarda pek isine yaramazd1. 

"Evet, evet. Donuyor," diye yamtladt Maston. 

"Kim peki?" 

"Yuzbast Nicholl!" 

"Nicholl!" diye bagtrdt Michelukamr gibi bir sesle. 

Nicholl silahstz olsun? 0 halde hasmmdan korkacagi bir sey kalmamts adamm. 

"Ona dogru gidelim," dedi Michel Ardan, "durumun ne oldugunu ogreniriz." 

lki arkadas, elli adtm atmadan yiizbasmm yamna vardtlar ve adam1 daha ya-

kmdan incelemek ic;in durdular. Kanlar ic;inde ve gozunu oc; htrst buriimus biri

sini bulacaklanm samyorlardt. Gordukleri seyle sasmp kaldtlar. 
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Iki agacm arasmda s1k gozh.i bir ag geriliydi ve orta yerine s1k1~1p kalm1~, ka

natlan birbirinin D.zerinde c;:aprazlanm1~ bir kuc;:uk ku~. imdat <;1ghklan anp du

ruyordu. Bu c;:ozulmez ag1 geren ku~<;u da insan degil, bir zehirli 6rumcekti. 0 

bolgeye ozgu, guvercin yumurtas1 bu.yuklugunde, koca ayakh bir 6rumcek. Kor

kunc;; hayvan tam avmm uzerine anlacakken yolunu degi~tirip agacm D.st dallan

na s1gmmak zorunda kalm1~t1. (:unku bu kez de kendisi, urkulecek bir du~ma

nm tehdidi altmdayd1. 

Yuzba~1 Nicholl, silahm1 yere koymu~; konumunun getirecegi tehlikeye aldlr

makslZln canavar 6rumcegin agma tak1lm1~ kurbam elinden geldigince yumu~ak 

hareketlerle kurtarmaya c;:ah~1yordu. Bitirdiginde ku~u havaya f1rlatn; o da sevinc;:

le kanatlanm c;;1rparak gozden yitip gitti. 

Nicholl, duygulu bir bic;;imde, ku~un dallar arasmdan ka<;1~ma baklyordu ki 

~u sozleri duydu: 

"Mert bir adamsm1z, siz!" 

Dondu, Michel Ardan'la burun buruna geldi. Ardan, alc;;ak ve yuksek, her tur-

lu perden yineliyordu: 

"Aym zamanda sevecen bir adamsm1z da!" 

"Michel Ardan!" diye bag1rd1 yuzba~1. "Burada ne i;;iniz var, beyim?" 

"Elinizi s1kmaya geldim, Nicholl, elinizi s1kmaya ve Barbicane'i oldurmenizi 

onlemeye ya da Barbicane tarafmdan oldurulmenizi." 

"Barbicane mi? diye bag1rd1 yuzba;;1. lki saattir onu anyorum, ben. Nereye 

saklanm1~?" 

"Nicholl," dedi Michel Ardan, "sozleriniz hie;; de nazik degil. lnsan her zaman 

hasmma sayg1 gostermeli. lc;;iniz rahat etsin. Sagsa, Barbicane'i bulacag1z, hem da

ha kolay buluruz. Tuzaga du~mu~ ku~ kurtarmakla oyalanmad1g1 ic;;in sizin gibi, 

o da sizi anyordur. Fakat buldugumuzda, bakln, ben, Michel Ardan soyluyorum 

bunu, aramzda duello diye bir ;;ey s6z konusu olmayacak." 

"Ba~kan Barbicane ile benim aramda," dedi c;;ok ciddi bir sesle Nicholl, "oyle 

bir yan~ma var ki, ancak ikimizden birinin olumu ... 

"Hadi camm, hadi camm," dedi Michel Ardan, "sizin gibi degerli kimseler, bir-
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birine kizml~ olabilir ama, birbirinin degerini de bilir. Dovli~meyeceksiniz." 

"Ben dovli~uliim, beyim." 

"Hayu!" 

"Yuzba~1," diye soze girdij.-T. Maston buytik ytireklilikle, "ben ba~kanm dos

tuyum, onun ikinci ki~iligiyim; ille birini oldurmek istiyorsamz, bana ate~ edin, 

sonuc;: ltimden aym ~ey olacaktlr." 

"Beyim," dedi Nicholl silahm1 iyice kavrayarak, "bu ~akalar .. ." 

"Dostum Maston ~aka yapm1yor," diye yamtlad1 Michel Ardan, "onun kendi

ni sevdigi bir insanm yerine oldurtme du~uncesini anhyorum. Fakat o da, Barbi

cane de Yuzba~1 Nicholl'm kur~unlan altmda can vermeyecektir. C:unku duello

culara ben oylesine c;:ekici bir oneride bulunacag1m ki, ikisi de bunu kabul etmek 

ic;:in can atacaklar." 

"Neymi~ o bneri?" diye sordu Nicholl pek belli olan bir inanmazhkla. 

"Bekleyin," dedi Ardan. "Bunu ancak Barbicane'in onunde soyleyebilirim." 

"0 halde arayahm onu," dedi co~kuyla ytizba~L 

Hemen, uc;:u birden yola koyuldu. Yuzba~1 tek sozcuk etmeden kur~unlan t;:l

kanp silahm1 omzuna am ve duzensiz adJmlarla ilerledi. 

Yanm saat boyunca yapnklan ara~tlrrna bir i~e yaramad1. Maston ic;:inde ko

tu bir onsezi duyuyordu. Kotu kotu Nicholl'a bak1yor, ytizba~mm ocunu alm1s, 

zavalh Barbicane'in de vlicudunda bir kur~unla kanh bir c;:ahhkta yanyor olmasm

dan ku~kulamyordu. Michel Ardan'm aklma da aym du~unce gelmi~ gibiydi. lki

si de soran gozlerle Yuzba~1 Nicholl'a bak1yorlard! ki, birden Maston oldugu yer

de duruverdi. 

Yirmi ad1m kadar onlerinde, dev gibi yuksek bir katalpa agampn dibine da

yanml~ bir adamm belden yukans1 goliinuyordu. Vucudunun yans1 otlarla giz

lenmi~ti. 

"Bu, o!" dedi Maston. 

Barbicane klplrdamiyordu. Ardan ytizba~mm gozlerinin ic;:ine dik dik bakn ama, 

adam baki~lanm kac;:IrmadL Ardan bag1rarak birkac;: ad1m ilerledi: 

"Barbicane! Barbicane!" 
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Yamt gelmedi. Ardan, dostuna dogru ko~tu, tam kolundan kavrayacag1 s1rada 

durdu ve ~a~kmhkla bir <;:Ighk atu. 

Barbicane, elinde bir kur~un kalem, not defterine birtaklm geometrik bic;;im

ler <;:iziyordu. Kur~unlan c;;Jkanlm1~ silah1 da yanmda, yerde duruyordu. 

l~ine dalan bilgin, duellosunu da ocunu de unutmu~, hic;;bir ~ey gormemi~, 

hi<;:bir sey isitmemi~ti. 

Fakat Ardan elini omzuna koyunca, dikildi ve ona ~askmhkla baku. 

"Ah!" dedi yuksek sesle, "sonunda geldin! Buldum, dostum, buldum!" 

"Neyi?" 

"(areyi." 

"Neyin <;:aresini?" 

"Menninin gonderilme amndaki geri tepme etkisini ortadan kaldmnamn <;:a

resini." 

"Gen;ekten mi?" dedi Michel goz ucuyla yuzba~1ya bakarak. 

"Evet! Su! Basbayag1 su, bu i~i gorecek. Aa, Maston!" diye bagird1 Barbicane, 

"siz de mi geldiniz?" 

"Ta kendisi," diye Michel Ardan verdi yamn. "lzin verde, bu arada seni saym 

Yuzbas1 Nicholl ile tam~uraYJm!" 

"Nicholl!" diye hayk1rd1 Barbicane. Bir anda ayaga hrlami~tL "Affedersiniz 

yuzbas1," dedi, "unutmu~um. Hazmm ... " 

Michel Ardan, iki hasmm birbirlerine bir ~ey soylemelerine vakit b1rakmadan 

konustu: 

"Beni dinlerseniz, sizin gibi iki degerli ki~inin biz yeti~meden once kar~1 kar

Siya gelmemis olmalan mutlu bir rastlantL Yoksa, ~imdi ikisinden birinin arkasm

dan aghyor olacakuk. Fakat, i~e el koyan Tann'mn yardimiyla, arnk korkulacak 

sey kalmad1. lnsan, bir kimseye duydugu kini, mekanik sorunlanna dalacak ya da 

6rumcekleri atlatmanm yollanm arayacak denli unutursa, o kinin kimseye zaran 

dokunmaz demektir." 

Michel Ardan bunu soyledikten sonra, yuzba~IYJ bulduklannda onun ne yap

makta oldugunu ba~kana anlatu. 
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"Soranm size," dedi sozum1 bitirirken, "sizin gibi iki iyi insan, birbirlerini 

uzun namlulu tabancayla oldursun diye mi dunyaya gelmi$tir?" 

Biraz gulun~ olan bu durumda oyle beklenmedik bir $ey vard1 ki, Barbicane 

de Nicholl da birbirlerine kar$1 nasi! bir davram$ gostereceklerini bilemiyordu. 

Michel Ardan bunu sezdiginden ban$mayi ~abukla~urmaya karar verdi. 

"Degerli dostlanm," dedi dudaklanna oturttugu en iyi giilucuguyle, "sizin ara

mzda hi~bir zaman bir anla$mazhktan fazla bir $ey olmami~tlr ki. Sadece anla$maz

hk. l$te, aramzda her $eyin bittigini ispatlamak i~in, madem ki ya$ammi tehlikeye 

atacak kisilersiniz, onun i~in, sizlere sunacag1m oneriyi a~1k yiirekle kabul ediniz." 

"Soyleyin," dedi Nicholl. 

"Dostumuz Barbicane, mermisinin sapmadan Ay'a gidecegine inamyor." 

"Elbette, evet," dedi ba$kan. 

"Dostumuz Nicholl da merminin Yeryiizune du~ceginden emin." 

"Eminim," diye gii(:lii bir sesle onaylad1 yiizba~I. 

"Peki," diye surdurdu Michel Ardan s6zlerini. "Sizlere du~unce birligi ettir

mek gibi bir iddiam yok. Fakat, sadece ~unu soyluyorum: Benimle birlikte gelin 

ve yolda kahp kalmayacagimizi gorun." 

"Ne?" dedi j.-T. Maston. Afallami~ti. 

Bu oneriyi duyan iki hasim, gozlerini birbirlerinin (izerine (:evirmis, kar~Ihkh 

birbirlerini suzuyorlardL Barbicane yiizba~mm yamum, Nicholl da ba~kanm ag

zmdan (:Ikacak sozleri bekliyordu. 

"Evet?" dedi Michel en ba~tan (:Ikanci sesiyle. "Madem ki, aruk geri tepmenin 

korkulacak yam kalmad1?" 

"Kabul!" diye hayk1rd1 Barbicane. 

Fakat, daha o bu sozcuge ba~lar ba~lamaz, sonunu Nicholl onunla birlikte 

getirdi. 

"Ya~asm! Oldu bu i~!" diyerek Michel Ardan ellerini iki hasma uzattl. "Sorun 

(:6zumlendigine gore, dostlanm, izin verin de sizleri Frans1z usulu agirlayayim. 

Haydi, yemege." 
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BiRLE~iK DEVLETLER'iN YENi VATANDA~I 

0 gtin, tum Amerika, Yuzba~1 Nicholl ile Ba~kan Barbicane arasmdaki ola)'l ve 

olaym tuhaf sonunu aym anda ogrendi. Bu duello i~inde kahraman Avrupah'nm 

oynad1g1 rol, beklenmedik onerisiyle zorlugu <;:6zmesi, iki hasmm ayn1 anda 6neri

yi benimsemesi, Fransa ile Birle~ik Devletler'in birlikte <;:tkacaklan Ay fethi, butun 

bunlar, Michel Ardan'm halkm gozundeki olumlu yerini daha da ylikseltmi~ti. 

Amerikahlann bir ki~iye nas1! delicesine kaptldtklanm biliriz. Akth uslu ylik

sek devlet gorevlilerinin bir dansozun arabasma ko~ulup kadma tantanah bir res

mi ge<;:it yapurd1g1 bir .ulkede, o gozupek Frans1z'm nas1l bir tutkuya yol a<;:ug1 

kestirilebilir. Onun atlanm <;:6zmediler, <;:unku adamm arabas1 yoktu ama, geri 

kalan butlin 6teki co~ku gosterileri tamdt. Kafastyla ve ruhuyla ondan yana olma

yan tek bir yurtta~ kalmam1~t1. Zaten Birle~ik Devletler'in ulusal slogam da ex plu
ribus unum' degil midir? 

0 gtinden sonra, Michel Ardan tek bir an durup dinlenmedi. Birligin dort bu

cagmdan gelen heyetler, adam1 dur durak bilmeden rahats1z ediyorlardt. lstese de 

istemese de heyetleri kabul edecekti. Ka<;: el stkn, ka<;: ki~iyle senti benli konu~tu, 

hesabm1 Tann bilir. Ba~m1 ka~tyacak vakti yoktu. Yapug1 saytslz konu~malardan 

sesi kts1lm1~tl, dudaklanndan anla~tlmaz seslerden ba~ka ~ey <;:1kmaz olmu~tu. 

Birligin tUm eyaletleri onuruna kadeh kaldmnaktan neredeyse mide-baglTSak il

letlerine ugrayacaku. Onun yerinde ba~ka biri olsa, daha ilk gtinden ne oldum 

delisi olurdu, fakat Michel Ardan, kendini sevimli bir ruhsal yan sarho~lukta tut

ma)'l bildi. 

l Latince. C:okluktan dogan tek. (~ n.) 
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Adamm ba~ma u~u~en heyetler arasmda "aysarlar"1 heyeti, gelecekte Ay'm fa

tihi olacak ki~iye neler bon;:lu oldugunu unutmami~tl. Bir gun, Amerika'da saYJ

lan hi<; de az olmayan o zavalh insanlardan birka<;:J Michel Ardan'm kap1sma ge

lip onunla birlikte u!kelerine donme isteginde bulundular. Aralannda 'ay dili' bil

digini ileri surenler vard1, Ardan'a ogretmeyi oneriyorlard1. 0 da i<;:tenlikle bu ki

~ilcrin zarars1z ka<;:Ikhgma can-1 gonulden uyup Ay'daki dost!anna haber gotur

meyi kabul etti. 

Adamlan ba~mdan savd1ktan soma, Barbicane'e "Acayip delilik!" dedi, "hem 

de <;:ogu zaman zekas1 parlak insanlara musallat o!uyor. En buytik bilginlerimiz

den birinden, Arago'dan duydum, ak1lh uslu ve du~uncelerinde <;:ok ol<;:ulu bir

<;:ok ki~i, ne zaman Ay'm etkisinde kalsalar, co~ar, inamlmaz gariplikler yaparm1~. 

Sen Ay'm hastahklar uzerindeki etkisine inanmaz m1sm?" 

"Biraz inanmm," diye yamtlad1 Gun-Club Ba~kam. 

"Ben de inanmam ama tarih, en hafif deyimle ~a~Irt!Cl denebilecek birtak1m 

olaylar yaz1yor. Omegin, 1693 y1lmdaki bir salgm s1rasmda 2l Ocak gunu, bir 

tutulma olmu~ ve pek <;:ok insan olmu~. Onlu Bacon, ay tutulmalannda baYJhr, 

ancak Ay tumuyle ortaya <;:1kt1ktan soma aYJhrrnl~. 1399 y1h boyunca Kral VI. 

Charles'm alt1 kez akhm yitirdigi, hepsinde de, bu durumunun yeniay veya dolu

nay donemine rastlad1gl soylenir. Sinir hastahklanmn <;:ogu zaman Ay'm etkisin

de kald1gl gorulmu~. Mead, Ay kar~1 konumda oldugunda, <;:Irpman bir <;:ocuktan 

soz eder. Gall, geri zekahlarda zaman zaman ortaya <;:Ikan uyamkhk durumunun 

ayda iki kez, yeniay ve dolunayda anugm1 gozlemlemi~. Ba~ donmeleri, humma

lar, uyurgezerlikle ilgili daha boyle pek <;:ok 6mek vard1r, bunlar Ay'm biz Dun

yahlann hastahklan uzerinde gizemli bir etkisi oldugunu kamtlar." 

"Ama nas1l? Ni<;:in?" diye sordu Barbicane. 

"Ni<;:in mi?'' diye yamt verdi Michel Ardan. "Asl:nda, sana Arago'nun, Plutark

hos'tan bin dokuz yl1z YJI soma yineledigi yamtm aymm verebilirim: 'Belki, ger

<;:ek olmadigi i<;:indir!'" 

Michel Ardan, zaferinin co~kusu i<;:inde, unlu kisi kimliginin gerektirdigi an-

l)Ay'm etkisiyle huyunun degi~tigi samlan kimse. (c;.n.) 
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garyalann hi<;birinden kurtulamami$tl. Ba$an muteahhitleri adam1 ortalara <;Ika

np sergilemek istediler. Barnum, tum Birle$ik Devletler'de kentten kente dola$tl

np garip bir hayvan gibi gosterme kar$Ihgmda kendisine bir milyon onerdi. Mic

hel Ardan, adama fil baklClSlyml$ gibi davramp Git sen kendini gezdir! diye kovdu. 

Ne var ki, halkm merakm1 doyurma}'l kabul etmese de, en azmdan resimleri 

dunya}'l dola$l)'Or, a]bumlerde ba$ ko~eye oturuyordu; doga! olc;:u]erden posta 

pulu boyutlanna kadar, her buyi.iklukte resmi bas1hyordu. Herkes, kahramamm 

akla gelebilecek her pozda, sadece ba$ ya da bust, ayakta, cepheden, profilden, 

dome uc;: donmu$ olarak ya da arkadan, nas1l istiyorsa oyle ahp evine koyabili

yordu. Bir buc;:uk milyon resmi bas1ld1. Kendini, kutsal kalmulara yapnklan gibi 

ticarete sunabilirdi ama, yapmad1. Teli bir dolardan sac;:lanm satsa, kimbilir ne 

servet yapard1! 

Aslma bak1hrsa, halk ic;:inde boyle aramhr konumda olmas1 ho~una gitmiyor 

degildi. Tersine. Kendini halkm ilgisine sunuyor, tum dunyayla ili$kiye giriyor

du. Sakalan, en c;:ok da agzmdan c;:1kmam1$ olanlar ag1zdan agza dola$Iyordu. 

Zenginin mah zugurdun c;:enesini yorar kurah uyannca, laftan yana zengin oldu

gu i<;in, sahipsiz c;:e$itli sozleri de ona yakl$tmyorlardL 

Yanda$lan sadece erkekler degil, aym zamanda kadmlard1 da. "Yerle$mek" is

teseydi, kimbilir o zamana kadar kac;: tane "karh evlilik" yapard1! En c;;ok da ya$h 

bekar kadmlar, kirk y1ld1r koca bekleyen k1z kurulan, fotograflm kar$1lanna ah

yor, gece gunduz hayal kuruyorlard1. 

Pe$inden uzaya gelmeleri ko~ulunu one surse bile, kendine yuzlerce e$ bula

bilecegi kesindi. Kadmlar ya her $eyden korkarlar ya da gozlerini budaktan sakm

mazlar. Fakat onun niyeti Ay'da kok salmak, Frans1z Amerikan k1rmas1 bir dol sa

hibi olmak degildi. Bu nedenle de onerileri geri c;:eviriyordu. 

"Yukanlara c;:1k1p da Havva'nm bir klZlyla Adem rolunu oynamak m1, eksik ol

sun," diyordu. "Yllanlarla cenkle$irim, daha iyi." 

Sonunda, arnk bir yeniligi kalmayan zafer sarho$lugundan kendini Sl}'lrabildi 

ve pe~inde dostlanyla Columbiad'1 gormeye gitti. Ona bir ziyaret bor<;luydu. Za

ten, Barbicane, j.-T.Maston ve butun otekilerle birlikte oldugundan beri, balistik 

-135-



jules Verne 

alanmda derin bilgi edinmi~ti. S1k s1k o degerli topc;:ulara "Sizler nazik ve bilgili bi

rer katilden b~ka bir $ey degilsiniz," diye tak1hyor, bundan da buyuk zevk duyu

yordu. Bu alandaki ~akalan tukenmiyordu. Columbiad'1 ziyaret ettigi gun, onu 

c;:ok begendi ve kendisini yakmda Ay'a f1rlatacak olan o dev topun ta ic;: bo~lugu

na kadar indi. 

"Hie;: degilse," dedi, "bu topun kimseye zaran dokunmayacak, bu da bir top 

ic;:in epeyce ~asmiCI bir ~ey. Fakat, sizin o yok eden, yakan, k1ran, olduren maki

nelerinize gelince, onlann hic;: sozunu etmeyin bana. Hele 'Onlann da bir ruhu • 

var' demeyin, inanmam size!" 

Burada j.-T. Maston'un bir onerisinden soz etmek gerekiyor. Gun-Club'm 

Sekreteri, Michel Ardan tarafmdan yap1lan 6neriyi Barbicane ile Nicholl'm kabul 

ettiklerini duyunca, kendisi de onlara kaulmaya ve bir dortlu t;evirmelerine karar 

vermi~ti. Bir g(Jn, yolculuga kaulma istemini ac;:1kc;:a dile getirdi. Barbicane, red

dettigi ic;in uzulerek ona merminin o kadar c;:ok saYJda kimseyi goturemeyecegini 

anlam. Umutsuzluga kap1lan j.-T. Maston gidip Michel Ardan'! buldu; o da ona 

duruma raz1 olmasm1 soyledi ve Maston'un bulundugu durumla ile ilgili kamtlar 

ileri surdu. 

"Bak, dostum Maston, sozlerimi kotuye alma sakm, ama, gerc;ekten, laf ara

mizda, sen Ay'a gelemeyecek kadar eksigi olan bir kimsesin." 

"Eksik mi?'' 

"Evet, degerli dostum. Yukanda ya~ayanlar oldugunu ve onlarla karsila~ugimi

zJ dusun. Burada olup bitenler konusunda kotu bir dusunceleri olsun, ister misin7 

Savas nedir, ogrensinler mi? ZamammlZln en iyi bolumunu birbirimizi paralamakla, 

birbirimizi yemekle, birbirimizin kolunu, bacagm1 k1rmakla gec;irdigimizi ve butUn 

bunlann y(Jz milyar kisiyi doyurabilecek fakat uzerinde ancak bir milyar iki y(Jz mil

yon kisi ya~ayan bir gezegende olup bittigini ogrensinler, ister misin? Haydi, kiYJUet

li dostum, bizi kap1 d1san ettirirsin, sonra." 

"Oyle ama oraya tek parc;:a halinde varamazsamz siz de en az benim kadar eksik 

olacaksmiz," dedi].-T. Maston. 

1) Frans1zca'da topun i<; bo~luguna 1\me (ruh) ad! verilmesine gonderme. (<;.n.) 
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"Eibette," diye yamt verdi Michel Ardan, "fakat biz Ay'a tek par~a olarak gidece

gizl" 

Boyle soyh:iyordu, ~unkii, 18 Ekim giinii yaprlan bir hamhk deneyi ~ok iyi so

nu~lar vermi~. hakh umutlar dogurmu~tu. Barbicane, merminin firlaulmasr anmda

ki geri tepmenin sonw;lanm gormek istemi~ ve Pensacola silah deposundan otuz iki 

parmakhk (0, 75 san tim) bir havan topu getinm~ti. Havam, giillesi denize dii~siin, 

diisiisimiin hlZl kesilsin diye Hillisboro Koyu krylSlna yerle~tirmi~lerdi. Ama~lanan, 

sadece ba~langu,;taki sarsmtryr denemekti. Van~ noktasmda yasamlacak ~arprna, de

neyin dr~mdaydr. Bu acayip deneme i~in ozenle i~i bo~ bir mermi hazrrlandL En iyi

sinden ~elik yaylara giydirilmi~ bir kapitone krhfla i~ ~eperler astarlandL Ozenle ha

zrrlanmi~ yumu~aCJk bir yuva olu~turuldu. 

"Ne yazrk bunun i~inde yer alamamak!" diyerek hayrflamyordu boyu bu seriive

ne aulmasma elvermeyen J-T. Maston. 

0 giizel gullenin i~ine once iri bir kedi, sonra bir sincap yerle~tirdiler. Sincap 

Gun-Club'm degi~mez sekreterinindi ve adamcag1z hayvarum pek severdi. Fakat, ba~ 

donmesi ~ekecek cinsten olmayan o ufak hayvamn bu deneysel yolculuga nasrl da

yanacagmr ogrenmek istiyorlardL 

Havana altmr~ libre barut dolduruldu, giille yerine yerl~tirildi. Atesleme yapildr. 

Guile hemen hrzla yiikseldi, yoriingesini izleyerek bin kadem kadar yiikseklige 

~rku ve zarif bir egn izleyerek dalgalann onasmda yok oldu. 

Kii~iik bir tekne, hi~; vakit yitirmeden gii.Ilenin du~tugu noktaya yoneldi ve ~ini 

iyi bilen dalgr~lar suya atlayrp giillenin kulak~rklanna halatlan ge~irdiler. Guile he

men tekneye ~ekildi. Hayvanlann kapaulmasryla hapishanelerinin kapagmm a~rlma

sr arasmda be~ dakika bile ger,;mem~ti. 

Ardan, Barbicane, Maston ve Nicholl, teknedeydiler ve elbette i~lemi merakla iz

liyorlardr. Guile a~rhr ar,;rlmaz, kedi drsanya firlad1; tiiylerinin goriinumii biraz bo

zulmu~tu ama, dipdiriydi, hir,; de bir hava yolculugundan donmii~ benzemiyordu. 

Fakat sincap onada yoktu. Aradrlar. lzine bile rastlamadrlar. Sonunda ger~egi kabul

lenmek zorunda kald1lar: Kedi yol arkadasmr yemisti. 

].-T. Maston zavalh sincabmm oliimune ~ok iizuldii ve onu bilim sehitleri liste-
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sine kaydetmeye karar verdi. 

Her ne olursa olsun, bu deneyden soma, hic;:bir tereddut ve korku kalmad1. Ote 

yandan, Barbicane'in planlan mermiyi mukemmelle~tirecek ve geri tepmenin etkile

rini hemen tumden yok edecekti. Su halde, yola c;:1kmaktan ba~ka yapacak bir ~ey 

kalkm1yordu. 

lki gun soma, Michel Ardan Birligin Ba~kam'ndan bir mesaj ald1 ve bundan pek 

buy11k bir onur duydu. 

Hukumet, ona da kahraman yurtta~1 Marki La Fayette'e yapt1g1 gibi Amerika Bir

le~ik Devletleri yurtta~hgm1 veriyordu. 
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MERMi-VAGON 

Onhi Columbiad'm tamamlanrnasmdan sonra, halkm ilgisi hemen mermiye, 

yurekli u~ seruvenciyi uzayda bir yolculuga ~1karacak olan bu yeni ta~Ita ~evril

di. Michel Ardan'm 30 Eylul tarihinde bir telgraf gonderip Kurul uyelerince sap

tanmi~ planlarda degi~iklik yap1lmas1m istedigini kimse unutmami~U. 

0 tarihte Ba~kan Barbicane, merminin bi~iminin buyuk onem ta~Jmadigi du

~uncesindeydi ve bunda hakhyd1, r;:unku birkar;: saniyede atmosferi ger;:tikten son

ra mutlak bo~lukta yol alacaktJ. Bundan 6turu de, cammn istedigince hareket ede

bilsin, kendi r;:evresinde donebilsin diye Kurul, g(lllenin kuresel olmasm1 kararla~

tirmi~tl. Fakat g(llle bir ta~1ma aracma domi~tugtine gore, artik sorun degi~iyordu. 

Michel Ardan'm sincaplar gibi yolculuk etmeye niyeti yoktu. Ba~I yukanda, ayak

lan a~ag1da yiikselmek istiyordu. Bir balonun sepetinde ne kadar sayg1deger ko

numda yolculuk yap1hrsa oyle olmaYJ, elbette daha hiZh gitmeyi, fakat hit;: de ya

kl~Ik almayan atlaYJp z1plamalar yapma zorunda kalmamaYJ amar;:hyordu. 

Bunun uzerine, planlar yeniden Albany'deki Breadwill and co Firmas1'na gcm

derildi; gecikmeden gerr;:ekle~tirilmesi tenmbih edildi. Boylece degi$tirilen mermi 

2 Kas1m gunu dokuldu ve Dogu Demiryollan Sirketi'ne teslim edilerek Stone's

Hill'e sevk edildi. Mermi aYJn lO'unda yerine vard1. Michel Ardan, Barbicane ve 

Nicholl yeni bir alemin ke~fine dogru ur;:mak uzere i~inde yer alacaklan bu mer

mi-vagonu sabirSizhkla bekliyorlard1. 

Kabul etmek gerekir ki, pek gorkemli bir metalik yaplt olmu~tu. Amerikahla

nn sanayi becerisi a~1smdan gogus kabartacak bir ~ydi. Ilk kez kulc;e alumin

Yllmdan boylesine buyuk bir ~ey gerc;ekle~tiriliyordu ve buna c;ok onemli bir ba-
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~an diye bak1labilirdi. Koca cussesi, tepesindeki kulahJy!a Gune~'in altmda pml

dayan bu pahah mermiyi gorunce, insana Ortac;ag mimarlannm ~atolann ko~ele

rine oturttuklan o kahn duvarh kulelerden biriyle kar~1 kar~1ya imi~ gibi geliyor

du. Tek eksigi, mazgallan, bir de ruzgar gtiluydu. 

"lc;inden c;elik mhm1 ku~anm1~, elinde ag1zdan doldurma tiifegiyle bir eski za

man silah~orunun c;1kmasm1 bekliyorum," dedi Michel Ardan. "Bunun ic;ine gir

dik mi kendimizi derebeyleri gibi hissedecegiz. Birkac; da ate~li silah1m1z olsa, pe

kala Ayhlara kafa tutabiliriz. Tabii Ay'da ya~ayan varsa." 

"Demek ta~lt ho~una gitti?" diye sordu dostuna Barbicane. 

"Evet, evet! Elbette!" diye yamtlad1 Michel Ardan. Bir ressam gibi inceliyordu 

mermi-ta~lll. "C:izgilerinin biraz daha ince, tepedeki koninin biraz daha zarif ol

mamasma uzuldum. Koni, ince metal ~eritlerden bir yumakla, bir c;e~it asian ba

~1yla, omegin ta~ oluk gibi bir ~eyle ya da ac;1k agzmdan ate~ puskuren masal ker

tenkelesiyle son bulabilirdi." 

"Ne i~e yarard1?" diye sordu Barbicane. Deneysel bilimlere uygun kafas1, sana

tm sundugu guzelliklere pek ac;1k degildi. 

"Ne i~e yararm1~? Dostum Barbicane, sorduguna gore, korkanm hie; anlama

yacaksm!" 

"Sen anlat yine de, degerli dostum." 

"Dinle oyleyse. Bana gore, insan yapng1 her ~eyin ic;in biraz sanat oturtmah

dir. Oylesi daha iyi olur. (:ocuk Arabas1 dedikleri bir Hintli oyunu bilir misin?" 

"Adm1 bile i~itmedim," diye yamtlad1 Barbicane. 

"Sa~mam," diye surdurdu konu~masm1 Michel Ardan. "l~te ~imdi ogren ki, o 

oyunda bir h1rs1Z vard1r, bir evin duvanm delmek uzereyken acaba deligi c;ic;ek bi

c;imi mi yoksa rubap bic;imi mi veya ku~ ya da testi bic;imi mi ac;aYJm diye du~unur 

l~te, karde~im Barbicane, davada juri uyesi olsaydm, o h1rs1Za ceza verir miydin?" 

"Gozumu k1rpmadan," diye yamt geldi Gun-Club'm Ba~kam'ndan, "aynca 

cebren girdigi ic;in cezasm1 ag1rla~nnrd1m." 

"Bense, adam1 beraat ettirirdim, dostum. l~te bundan oturudur ki, sen beni 

hie; anlayamayacaksm." 
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"Anlamaya kalkt~mam bile, degerli sanat~,;tm benim." 

"Ama," diye surdurdu konusmasm1 Michel Ardan, "madem ki su bizim mermi

vagonun d1~1 boylesine ~,;ehre rugurdu, hi~,; degilse, i~,;ini istedigim gibi dosememe 

izin verilsin; soyle Yeryllzu el~,;ilerinin samna yaktstr bi~,;imde bir sey olsun." 

"0 baktmdan, sevgili Michel," dedi Barbicane, "canmm istedigi gibi davrana

bilirsin, sana kan~maytz." 

Fakat Gun-Club'm Ba~kam, keyiften once gereklilikleri dusunmustu; geri tep

menin etkilerini hafifletmek i~,;in kendisinin tasarladtgt plan, eksiksiz bi~,;imde uy

gulanmt~tt. 

Barbicane, hi~,;bir yaytn soku hafifletemeyecegini dusunmustu, bunda da hak

hydt. Skersnaw Ormam'ndaki o unlu gezisi strasmda bu zor sorunu pek becerik

lice c;ozmu~tu. lstedigi seyi su ile saglayacaktL Bakahm nas1L 

Mermi, uc; kadem yiikseklige kadar suyla dolduruluyordu; bu suyun yiizeyin

de tahtadan ve hi~,; su gec;irmez bir levha bulunuyordu. levha merminin i~,; ~,;eper

leri O.zerinde surtO.nmeyle kaytyordu. Yolcular tam bir sal olacak olan bu levha 

uzerine yerlesiyordu. S1V1 kutleye gelince, bu da yatay konumda aytnnlarla bolu

nuyordu. Hareket anmdaki ~ok, bunlan birbiri arkas1 s1ra kmyordu. En all,;aktan 

en yiiksege kadar, her su katmam, su bo~altma borulanndan yukan dogru c;tkiyor, 

boylece bir yay olusturuyordu. C:ok gu~,;lu tamponlan bulunan tahta levha da, an

cak, birbirini izleyen aytnctlann ezilmesinden sonra dibe oturuyordu. Ku~kusuz, 

SIVl kitlenin bosalmasmdan sonra yolcular yine de siddetli bir geri tepme duyacak

]ardt ama, bu go.c;lu yay ilk vurusu ~,;ok buyiik olc;ude hafifletmis olacaktt. 

Gerc;i elli dort kadem kare bir yiizeyin uzerinde uc; kadem yiiksekliginde su, 

on bir bin bes yuz libre agtrhgmdadtr ama, Columbiad ic;inde biriken gazlann 

genlesmesi, Barbicane'in dedigine gore, bu agtrhk arumtm yenecekti. Zaten c;arp

ma, butun bu suyu bir saniyeden ktsa bir surede atacak ve mermi hemen olagan 

ag1rhgma donecekti. 

lste Gun-Club Baskam'mn c;ok 6nemli bir sorun olan geri tepme sorununu c;6-

zumlemek ic;in tasarlad1gt buydu. Breadwill Firmasmm muhendisleri de bu c;ahs

mayi iyice anladilar ve eksiksiz bic;imde uyguladJlar. Geri tepme olduktan ve su 
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d1~an auld1ktan soma, yolcular, kmlm1~ aYlrma perdelerinden kolayhkla kurtu

labilecek ve yola c;:1kma anmda kendilerini uzerinde ta~1m1~ olan hareketli tahta 

levhaYl s6kebileceklerdi. 

Merminin yukan c;:eperlerine gelince, bunlar, paslanmaz c;:elikten ve saat yaYl 

esnekliginde yaylar uzerine oturmu~ kahn ve kapitone bir deri 6rtu ile kaphyd1. 

Bu 6rtunun altmda bulunan su bo~altma borulannm varh~ bile belli olmuyordu. 

Boylece, geri tepmeyi hafifletmek ic;:in du~unulebilecek her 6nlem almm1~t1. Mic

hel Ardan'm dedigi gibi, insamn ezilmesi ic;:in yap1smm pek sakat olmas1 gerekirdi. 

Merminin d1~tan geni~ligi dokuz, ytiksekligi on iki kademdi. Saptanan ag1rh

g1 gec;:mesin diye, ic;: c;:eperlerin kalmh~ biraz azalulm1~, alt kesimi guc;:lendirilmis

ti, c;:unku piroksilin ate~lenmesiyle ortaya c;:1kacak gazlarm tum ~iddeti oraya bi

necekti. Zaten, kuresel gullelerde ve dibi her zaman daha kahn olan silindir-koni 

bic;:imindeki mermilerde bunun boyle yap1lmas1 adettir. 

0 metalik kulenin ic;:ine, koninin c;:eperlerine yerlestirilmi~ ve buhar kazanla

nnda bulunan, adma "insan deligi" denilen ~eylere benzer dar bir ac;:1khktan giri

liyordu. Bu ac;:1khk, ic;: taraftan basmc;:h vidalarla s1k1~tmlabilen aluminyum bir lev

hayla tamamen kapauhyordu. Yani yolcular Ay'a vannca gezgin hapishanelerin

den c;:Ikabileceklerdi. 

Fakat gitmek yetmezdi, yol boyunca d1~anYl g6rmek gerekiyordu. 0 da pek 

kolay oldu. Kapitone k1hfm altmda c;:ok kahn camdan dort tane mercimek bic;:imi 

lomboz vard1. Bunlann ikisi merminin c;:embersel c;:eperinde, uc;:uncusu alt kesi

minde, dorduncusuyse kulahmda bulunuyordu. Yolcular, yol boyunca, geride bl

rakuklan Yerkure'yi, gittikc;:e yaklast1klan Ay'1 ve gokkubenin Ylld1zh boslugunu 

buralardan gozlemleyebileceklerdi. Sadece, bu lombozlar guc;:lu g6mme levhalar

la ba~lang1c;: ammn sokuna kars1 korunuyordu. Bu levhalar ic;: kesimdeki contala

n gevsetilerek kolayca sokulebilecekti. B6ylece, mermi ic;:indeki hava ka<;maya

cak, 6te yandan gozlem yap1labilecekti. 

Hayranhk verecek bir c;:ahsmayla saptanm1~ butun bu mekanizmalar, c;:ok ra

hat isliyordu; muhendisler, mermi-vagonun ic;: duzeninde de 6teki gorevlerinde 

oldugu kadar zekice davranmiSlardL 
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Oc;: yolcunun su ve yiyecekleri ic;:in gerekli iki kap sikJca tutturulmu~tu. Ate~ 

ve aydmlanma i~lerini birkac;: atmosferlik bir basmc;: altmda bulundurulan ozel bir 

kaptaki gazdan saglayacaklardL Tum yapacaklan, sadece bir musluk c;:evirmekten 

oteye gitmiyordu_ Muslugu bir kez c;:evirdiler mi, bu rahat ta~ltl alt1 gun boyunca 

hem aydmlanp hem JsllacaklardL Ya~am hatta rahat bir ya~am ic;:in eksik bir ~ey 

kalmad1g1 goruluyor. Ostelik, Michel Ardan'm sezgilerinin yard!mlyla, guzel ile 

yararh bir araya gelmi~ti. Bunu birtaknn sanat nesneleri koyarak saglam1~lardL 

Yer olsayd1, merminin ic;:ini tam bir sanat<;;l i~ligine <;;evirirdi. Ancak, uc;: ki~inin bu 

metal kuleye zor slkl~tlgml sananlar da aldamrlardL Elli dort kadem karelik bir 

yllzeye sahiptiler. Yukseklik on kadem kadard1. Boyle olunca da oradaki uc; ki~i

ye epeyce bir devinme ozgurlugu kahyordu. Birle~ik Devletler'in en konforlu va

gonunda boylesine rahat edemezlerdi. 

Yiyecek ve aydmlanma sorunu c;ozumlenince, s1ra hava sorununa gelmi~ti. Mer

minin ic;indeki havamn yolculara dort glln yetmeyecegi ac;1ktl. (unku yllz litre ha

vanm ic;:indeki oksijeni bir insan yakla~1k bir saatte tllketir. Barbicane, iki arkada~1 

ve goturmek niyetinde oldugu iki kopek, yirmi dort saatte iki bin dort yllz litre -ya 

da ag1rhkla soylenirse yakla~1k yedi libre- oksijen harcayacaklardL Su halde, mer

minin havasm1 yenilemek gerekecekti. Ama nas1l? Michel Ardan'm toplanndaki tar

n~mada sozunu ettigi c;:ok sade bir yontemle, Reiset ve Regnault yontemiyle. 

Havamn yirmi bir ol<;;u oksijenle yetmi~ dokuz olc;u azottan olu~tugu bilinir. 

Peki, solunum s1rasmda olan nedir? Pek basit bir olay. lnsan, havanm oncelikle 

ya::.;am1 surdurmeye ozgu olan bolumunu, oksijeni ic;:ine ahr ve azotu oldugu gibi 

d1~an atar. D1~an anlan hava, oksijeninin yakla~1k yllzde be~ini yitirmi~ ve a~ag1 

yukan onunkine e~it hacimde karbonik asit' ic;erir durumdad1r. Bu, kandaki 

· maddelerin insanm soludugu oksijen tarafmdan yakllmas1 sonucunda ortaya <;;1-

kan maddedir. Su halde, kapah bir ortamda, bir sure soma, tum oksijenin yerini 

aslmda zararh bir madde olan karbonik asit ahr. 

Bu durumda sorun ~una indirgenmi~ oluyor: Azot oldugu gibi kald1gmdan, l o 

solunmu~ oksijeni yeniden yapmak; 2° d1~an anlm1~ karbonik asidi yok etmek. 

l)jules Veme'in bu terimi karbondioksit yerine kullandigi anla$Ihyor. (<;.n.) 
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Potas klorat ve kostik potas ile bu i~lem pek kolay gen;ekle~tirilir. 

Potas klorat beyaz pulcuklar halinde bulunan bir tuzdur. Don yuz derecenin llze

rinde bir s1cakhkta potasyum klorure donll~llr ve i<;erdigi oksijen tllmuyle a<;1ga <;1kar 

Kostik potasa gelince, o hava i<;indeki karbonik asidi almaya <;ok elveri~li bir 

maddedir. Biraz <;alkalaymca karbonik asidi ahr ve potasyum bikarbonat olu~tu

rur. l~te karbonik asidi emmenin yolu da budur. 

Bu iki yo! birlikte uygulamrsa, kirli havaya canlandmn niteliklerinin yeniden 

kazandmlacag1 kesindir. lkisi de birer kimyan olan Reiset ve Regnault bunu de

nemi~ ve ba~anya ula~ml~lard1r. Ancak, soylemek gerekir ki, soz konusu deney o 

zamana kadar in anima vile yap1lm1~tl. 0 deneyin bilimsel kesinligi ne olursa ol

sun, insanlann buna nasll dayanacag1 konusunda hi<;bir ~ey bilinmiyordu. 

l~te bu <;ok onemli sorunun goru~uldugu oturumda dile getirilen kar~1 du~un

ce buydu. Michel Ardan, bu yapay havayla ya~ama olanagmdan ku~kulamlmasl

m istemiyordu. Bu nedenle de, yola <;1kmadan once deney yapllmasm1 onerdi. Fa

kat, j.-T. Maston bu zahmetli i~i deneme onuruna canla ba~la istekli oldu. 

"Madem ki yolculuga kaulmlyorum," diyordu mert top<;u, "hi<; degilse, mer

minin i<;inde bir hafta kadar bir zaman ge<;ireyim." 

lstegini geri <;evirmekle Maston'a kotuluk yapm1~ olurlard1. Yeterince potas 

klorat ve kostik potas ile sekiz gunluk yiyecek verildi kendisine; dostlanyla veda

la~u ve 12 Kas1m gunll, saat sabahm alusmda merminin i<;ine suzuldu, levha iyi

ce kapauld1. Aym 20'sinde ak~am saat alu olmadan hapishanesini a<;mamalanm 

da s1k1 s1k1ya tenbih etmi~ti. 

Bu sekiz glln i<;inde neler oldu? Kestirmesi olanaks1z. Merminin <;eperleri, i<;eri

deki herhangi bir gllrultllnlln d1~an s1zmasma olanak vermeyecek kadar kalmd1. 

20 Kas1m gunu, saat tam aluda, levha kaldmld1; j.-T. Maston'un dostlan, ne 

de olsa, tedirgindiler. Fakat hemen i<;leri rahat etti, <;llnkll i<;eriden ~en bir 

'Ya$asm!' sozcugu yukselmi~ti. 

C::ok ge<;medi, Gun-Club'm Sekreteri koninin tepesinde zafer kazanm1~ bir 

edayla gorundu. Si~manlam1~U! 

1) Latince. Hayvanlar uzerinde. (c;.n.) 
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KA YALIK DAGLARIN TELESKOPU 

Bir onceki y1l, bagt~ kampanyas1 bittikten soma, 20 Ekim gunu, Gun-Club'm 

Ba~kam, Cambridge Gozlemevi'ne buylik bir optik alet yap1m1 ic;;in gerekli parayt 

teslim etmi~ti. Bu alet, durbun ya da teleskop, Ay ylizeyinde bulunan ve en bu

yuk boyutu dokuz kadem olan bir nesneyi gosterebilir guc;;te olacaku. 

Durbunle teleskop aym ~ey degildir, bu aynm1 burada ammsatmak yararh 

olur. Durbun, list ucunda objektif denilen d1~bukey bir mercegin, alt ucunda da 

okuler denilen ve gozlemcinin gozunu dayad1g1 ba~ka bir mercegin bulundugu 

borudan meydana gelmektedir. Nesneden yaytlan 1~mlar birinci mercekten gec;;er 

ve kmlma yoluyla, onun odagmda' ters bir goruntu olu~turur. Bu goruntu, bir 

buylitec;; i~levi goren okuler ile gozlemlenir. Su halde, durbunun borusu iki uc;;la

nnda bulunan bir objektif ve bir okuler ile kapahd1r. 

Teleskopun borusu ise, bunun tersine, list ucu ac;;1k bir borudur. Gozlemle

nen nesneden hareket eden I~mlar o boruya serbestc;;e girer ve ic;;bukey bir meta

lik aynaya c;;arpar yani birbirlerine yakla~1r. Oradan yans1yan 1~mlar, elde edilen 

gorunt11y11 buyliltecek bic;;imde oturtulmu~ ve kendilerini okulere gonderecek 

olan ufak bir aynaya rastlar. 

Su halde, birincil rolu durbUnlerde kmlma, teleskoplardaysa yansuna oyna

maktadir. Bundan 6turudur ki, birincilere kmlmah, ikincilere yans1mah denilir. 

Bu optik aygnlan gerc;;ekle~tirmedeki tum zorluk, ister mercekten ister metalik 

aynadan olsun, objektiflerin yap1mmdad1r. 

Ne var ki, Gun-Club o buylik deneyine giri~tigi donemde bu arac;;lar ~a~1lacak 

l) Bu, t~mlann kmldtktan soma toplandtklan noktadtr. Q.V.) 



Jules Verne 

denli gelismisti ve bunlarla <;ok parlak sonu<;lar almmaktayd1. Gok cisimlerini Ga

lileo'nun en <;ok yedi kat buyl!ten zavalh durbunuyle gozlemledigi <;ag uzaklarda 

kalmtstJ. On altmo yl!zytldan beri optik ara<;lar buyl!k oranlarda genislemis ve 

uzamt:;;tlr, ve ytldtzlararasJ bosluk o zamana kadar bilinmeyen bir derinlikte de

gerlendirilebilmistir. 0 donemde kullamlmakta olan kmlmah ara<;lar arasmda, 

Rusya'daki Pulkowa Gozlemevi'nin objektifi on bes parmak (38 santim) genisli

ginde1 olan durbununden, Franstz optik bilgini Lerebours'un yine aym boyutlar

da bir objektife sahip durbununden ve Cambridge Gozlemevi'nde bulunan ve ob

jektifinin <;apt on dokuz parmak ( 48 santim) olan durbunden soz edilirdi. 

Teleskoplardansa, iki tanesi, dev boyutlan ve <;ok yl!ksek buyl!tme giicuyle 

unluydu. Bunlardan biri Herschell tarafmdan yaptlmts uzunlugu otuz aln kadem, 

aynast don bu<;uk kadem <;apmda olandtr; bu, aln bin kez buyl!tiirdu. lkincisi lr

landa'da, Birrcastle'daki Parsonstown'da bulunurdu ve Lord Rosse'a aitti. Borusu

nun uzunlugu ktrk sekiz, aynasmm <;apt alu kadem (1,93 m) olan bu teleskop al

tl bin dort yl!z kez buyl!turdu. Yirmi sekiz bin libre agtrhgmdaki bu aracm manev

rasma gerekli aygnlan koyabilmek i<;in <;ok buyl!k bir bina yapmak gerekmisti. 

Fakat, goruldugu gibi, bu dev boyutlara karsm, buyl!tme, yuvarlak rakam, al

u bini a:;;mtyordu; halbuki aln bin kez bir buyl!tme Ay'1 getirse getirse otuz do

kuz mil (16 fersah) yakma getirebilir. 0 uzakhktan da, <;ok buyl!k nesneler degil, 

ancak altmt~ kadem <;apmda seyler gorulebilir. 

Bizim konumuzda ise, gorulecek olan, dokuz kadem eninde ve on bes kadem 

uzunlugunda bir mermiydi. Su halde Ay'1 be:;; mil (2 fersah) yakma getirmek ge

rekiyordu. Bunun i<;inse nesnelerin ktrk sekiz bin kez buyl!tiilmesi zorunludur. 

l~te Cambridge Gozlemevi'nin karst kar~tya bulundugu sorun buydu. Parasal 

a<;tdan bir zorlukla kar:;;J!a~mayacaklardt; geriye kala kala gere<;lerle ilgili zorluk

lar kahyordu. 

Once, teleskopla durbun arasmda bir se<;im yaptlmast gerekti. Durbunlerin te

leskoplara oranla bir ustunlugu vardtr. Objektifleri aynt olsa, durbun daha fazla 

buyl!tiir, <;iinku mercekten ge<;en t~m. teleskopun aynast uzerine yanstmast duru-

1)80 000 rubleye mal olmu~tur. Q.V.) 
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munda yitireceginden daha az yitime ugrar. Fakat bir mercege verilebilecek kahn

Ilk smtrhdtr. (unku, fazla kalmhkta 1~mlan gec;:irmez olur. Aynca, bu geni~ mer

ceklerin yaptmi son derecede zordur ve YJllar surebilecek bir zaman gerektirir. 

Sonunda, her ne kadar goruntuler durbunle daha aydmhk oluyorsa ve bu, 

Ay'm gozlemlenmesinde paha bic;:ilmez bir ustunlukse de, daha ktsa zamanda ya

ptlabilecek ve nesneleri daha c;:ok bUylitebilecek bir arac;: olan teleskopta karar kt

lmdi. Ancak, I~mlar atmosferden gec;:erken yeginliklerini buylik olc;:ude yitirdigin

den Gun-Club, hava katmanlannm kalmhgmt azaltmak ic;:in, teleskopu Birligin en 

yliksek daglanndan birine yerle~tirmeye karar verdi. 

Daha once sozu edildigi gibi, teleskoplarda okuler yani gozlemcinin gozunu 

yerle~tirdigi buylitec;:, buylitmeyi saglar, ve en guc;:lu bUylitmelerin elde edildigi 

objektif de c;:ap1 en buylik, odak ac;:tkltgt en geni~ olandtr. Bir nesneyi ktrk sekiz 

bin kez bllylitebilmek ic;:in, Herschell'in objektifinin de lord Rosse'unkinin de ol

c;:ulerini c;:ok geride btrakmak gerekiyordu. Zorluk da bu noktadaydt, c;:unku o ay

nalann dokumu pek ince bir i~tir. 

Neyse ki, birkac;: YJl once lnstitut de France' dan bir bilgin, leon Foucault, me

talik aynalann yerine gumu~ strh aynalar koyarak objektiflerin cilalanmasm1 c;:ok 

kolay ve c;:ok htzh duruma getiren bir yontem bulmu~tu. lstenilen buy11klukte bir 

cam parc;:as1 dokuluyor ve soma bu, bir gumu~ tuzu ile kaplamyordu. Objektifin 

yaptmmda, c;:ok iyi sonuc;:lar ahnm1~ olan bu yontem uyguland1. 

Bununla yetinilmedi ve objektif Herschell'in teleskoplar ic;:in tasarladtgi bic;:im

de oturtuldu. Slough Kasabas1 gokbilimcisi olan bu zatm buylik teleskopunda 

nesnelerin borunun dibine egik yerle~tirilmi~ aynaya yans1yan goruntusu, okule

rin bulundugu oteki uc;:ta olu~urdu. Boylece, gozlemci, borunun a~ag1 kesiminde 

yer alacagma kendini YJ1kan kesime c;:eker ve elindeki bUyliteciyle o bUylik silin

dirin ic;:ine girerdi. Bu duzenin ustunlugu, gorevi gorunt11y11 okulere gondermek 

olan kuc;:uk aynamn aradan c;:IkanlmasmdaydL lmge iki kez degil, bir kez yansl

mt~ oluyordu. Su halde, sonen 1~m saYJSl daha azd1. Su halde, goruntu o kadar 

ZaYJflamamt~ oluyordu. Ve yine daha c;:ok aydmhk elde edilebiliyordu ki, bu, ya

ptlacak gozleme degerli bir ustunluk saghyordu. 
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Bu kararlar verildikten soma, yap1m c;ah~mas1 ba~lad1. Cambridge Gozlemevi 

yonetiminin hesaplanna gore, yeni yansit!cmm borusu iki yllz seksen kadem 

uzunlugunda, aynas1 da sekiz kadem c;apmda olacaku. Boyle bir arac; ne kerte dev 

boyutlarda olursa olsun, Gokbilimci Hooke'un birkac; Yil once yapmaYI onerdigi 

on bin kademlik (3 bur;uk kilometre) teleskopla kar~Ila~tJnlamazdl. Yine de, bu

nun gibi bir tanesinin yap1m1 bile c;ok buyllk zorluklar ta~1yordu. 

Yerinin sec;imine gelince, o sorun k1sa surede c;ozumlendi. Ama<;lanan, yllk

sek bir dagm sec;imiydi, Birle~ik Devletlerde ise yllksek dag pek c;ok degildir. 

Bu koca ulkenin dag olu~umu dizgesi, aralanndan Mississippi'nin gec;tigi orta 

yllkseklikte iki dag zincirinden fazla bir ~ey ic;ermez. Soz konusu Irmak oylesine 

gorkemlidir ki, herhangi bir krahn varhgm1 kabul etseler, Amerikahlar ona "Ir

maklann krah" derlerdi. 

Doguda, Yeni-Hampshire'de en yllksek dorugu be~ bin altJ yllz kademi ge<;:

meyen Appala~ Daglan vard1r. Bu da, pek bllyllk bir yllkseklik saYilmaz. 

Banda ise, c;ok uzun bir zincir olan Kayahk Daglar, Magellan Bogaz1'ndan ba~

laJlp Guney Amerika'mn bat1 kiJlSini And Daglan ad1 altmda izler, Panama Kis

tag;I'm a:?IP Kutup Denizi'nin k1Yilanna kadar Kuzey Amerika boyunca ilerler. 

Bu daglar pek yllksek degildir; Alpler de Himalaya Daglan da kendi heybetle

rinin tepesinden bunlara kur;umseyerek bakabilirler. C::unku Amerika'dakilerin en 

yllksek dorugu on bin yedi yllz bir kadem, halbuki deniz duzeyinden yllkseklik

leriyle Mont Blanc on dort bin dort yllz otuz dokuz ve Kinc;incinga yirmi aln bin 

yedi yllz yetmi~ alt! kadem yuksekliktedir. 

Fakat madem ki Gun-Club, Columbiad'm oldugu gibi teleskopun da Birlik 

ic;indeki Eyaletlerden birine yerle~tirilmesini istiyordu, o halde Kayahk Daglarla 

yetinilecekti; bu nedenle de gerekli malzemenin tumu Missouri topraklan ic;inde

ki Lon Tepesi'ne yoneltildi. 

Amerikah muhendislerin yenmek zorunda kald1klan her c;e~it zorlugu, yllrek

li ve becerikli yollardan gerc;ekle~tirdikleri mucizeleri anlatmaya ne kalem ne soz 

yeter. Ustahk gerektiren bir i~ti. Son derece buyllk ta~lann yllksege c;Ikanlmas1 

ag1r metalik parc;alann dokulmesi, yine c;ok ag;Ir profiller bic;ilmesi, geni~ silindir 
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pan;alar hazirlanmasi gerekti. Yalmzca objektifin agirhg1 otuz bin libreye yakmd1. 

Buttin bunlar, y1l boyu erimeyen karlar duzeyinin otesinde, on bin kadem yiik

seklikte yap1hyordu. Iss1z (:aYJrlar, s1k ormanlar, burga(:h akarsular a~Ilmi~, yerle

~im merkezleri geride bJrakilmi~, ya~amm neredeyse her aynntlsmm (:ozulemez 

bir soruna donu~tugu yabaml bolgelere vanlm1~t1. Yine de, Amerikahlann yetkin

ligi. bu bin bir (:e~it engeli a~abildi. (ah~mamn ba~lamasmm uzerinden bir YJldan 

k1sa bir sure ge(:mi~ti ki, eyh:i.l aYJmn son gU.nlerinde, dev yans!Ucmm iki yiiz sek

sen kademlik borusu havalara dikildi. (ok buyiik bir demir yap1 iskelesine asihy

dL !nee bir duzenekle rahat(:a gogun her noktasma (:evrilebiliyor, bir ufuk (:izgi

sinden otekine tum gok cisimlerini uzaydaki ilerleyi~leri boyunca izleyebiliyordu. 

Don yiiz bin dolardan fazlaya mal olmu~tu. Ilk kez, Ay'a yoneltildi; gozlem

cilerde hem merakh hem tedirgin bir heyecan vard1. Gozlemlenen nesneleri kirk 

sekiz bin kez buyiiten bu teleskopun goru~ alam icinde neyle kar~Ila~acaklard1? 

lnsan topluluklan m1, Ay hayvanlanndan suruler mi? Kemler, goller, okyanuslar 

m1? HaYJr, bilimin zaten bilmedigi hicbir ~ey gormeyeceklerdi. Gorunen yiizunun 

her noktasmda Ay'm volkanik niteligi. tam bir kesinlikle belirlenmi~ti. 

Fakat, Kayahk Daglardaki teleskop, Gun-Club'a hizmet etmeden once astro

nomi bilimine (:ok yararh oldu. Yo.ksek gucu, gogun derinliklerinin en son smir

lanna kadar incelenmesini saghyordu. Bircok YJldlZln gorunur (:api inceden ince

ye ol(:ulebildi. Cambridge Gozlemevi yonetiminden Bay Clarke, lord Rosse'un 

yans!Uosmm hi(:bir zaman yeterince yakla;mramadigi ve Boga TakimyildlZlnda 

bulunan crab nebula'YJ1 (:6zumledi. 

1) Bir kerevit bi<;irninde gorunen bulutsu. Q.V.) 
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22 Kas1m gU.nuydu. Tarihe gec;ecek yolculuk, on gU.n sonra b~layacakn. Ger

c;ekle~tirilmesi gereken tek bir i~lem kahyordu, ince, tehlikeli, sonsuz ozen isteyen 

bir ~lem. Yuzb~1 Nicholl'm uc;lu bahsin sonuncusuna konu ald1gt i~lem. Bunda 

amac;lanan, Columbiad'1 doldurmak, oraya don yiiz bin libre fulmikoton yiikle

mekti. Nicholl boylesine buyiik miktarda piroksille ~lem yapmamn ciddi felaketler 

getirecegini, herhalde oncelikle patlaytci niteligi ta~Iyan bu kitlenin merminin ba

smci altmda kendiliginden alev alacagtm du~unmu~tu ve bunda belki de hakhyd1. 

Bu i~te ciddi tehlikeler vard1; ustelik ic; sav~ta agtzlannda sigarayla gU.llelerini dol

duran Amerikahlann aldirmazhgt, adamsendeciligi ile tehlike olas1hgi anard1. Fakat 

Barbicane, b~rmayt akhna koytnu~tu, i~ tam kotanlmak iizereyken bozulmasm1 ka

bullenemezdi. Bu nedenle de, en iyi i~c;ilerini sec;ti, c;ah~1rlarken gozunu uzerlerinden 

aytrmadi, ihtiyatla, her turlu onlemi alarak, b~nmn tum ko~ullanm haz1rlad1. 

Her ~yden once, yiiklenecek maddenin tiimunu birden Stone's-Hill'deki ~an

tiyeye getirme yanh~ma du~medi. SJmsikl kapah sand1klarda ve azar azar ta~Itt!. 

Don yiiz bin libre piroksil, be~ yiiz librelik kolilere bolu~turuldu. Boylece, Pensa

cola'nm en becerikli fi~k ustalannca yap1lm1~ sekiz yiiz tane kocaman hanuc; elde 

edilmi~ oldu. Her sand1kta on tane hanuc; vard1 ve bunlar, birbiri arkas1 s1ra, Tam

pa-Town'a tren yoluyla sevk ediliyordu. Boylece, ~ntiye yerinde hic;bir zaman ay

m anda be~ bin libreden daha fazla piroksil bulunmad1. Her sand1k, gelir gelmez 

t;Iplak ayakla c;al~an ~c;ilerce bo~alnhyor ve her bir hanuc; Columbiad'm agzma ta

~Imyor ve elle c;al~nnlan vinc;lerle a~agt indiriliyordu. Hic;bir c;e~it buharh makine 

kullamlmiyordu. lki millik c;evrede tum ate~ler sondurulmu~tu. Kas1m ayt da olsa, 
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gllne~in alnmda bunca fulmikoton bulundurmak bile fazlasiyla onemli bir ~eydi. 

Bu nedenle, tercihen geceleyin, Ruhmkorff aygnlan sayesinde Columbiad'm dibine 

kadar, yapay bir glln I~Igi yaratan vakumlu lambalarla <;:ah~Ihyordu. Orada, hartu<;:

lar tam bir duzenle istif ediliyor ve metalik bir telle birbirlerine baglamyordu. Te

lin i~levi, elektrik klVllcimim aym anda her bir hartucun merkezine gondermekti. 

C:unku, bu fulmikoton kitlesinin ate~lenmesi pille yap1lacaktL Yahuo bir 

maddeyle kaph olan butiin o teller, birle~ip merminin ask1da durdurulacag1 yiik

seklikteki dar bir a<;:Ikhkta tek bir tel oluyor, dokme demirden kahn <;:eperi o nok

tada ge<;:erek i<;: kaplamada bu i~ i<;:in a<;:Ik birakllm1~ bir bo~luktan yer yiizll duze

yine <;:1klyordu. lki mil uzunlukta bir yol boyunca kaz1klar uzerine tutturulmu~ 

olan tel, Stone's-Hill'in tepesine eri~ti mi, bir devre kapauodan ge<;:ip gu<;:lu bir 

Bunzen piline vanyordu. Yani ak1mm hemen ge<;:mesi ve don yiiz bin libre fulmi

kotonun ate~lenmesi i<;:in aygmn dugmesine basmak yetecekti. Elbette, soylemek 

bile gereksiz, pil son anda etkinle~tirilecekti. 

18 Kas1m gunu, sekiz yiiz tane hartu<;: Columbiad'm dibine yerle~tirilmi~ du

rumdaydL l~lemin bu bolumu ba~anyla ger<;:ekle~tirilmi~ti. Fakat o ana kadar, 

Ba~kan Barbicane az s1kmuya katlanmam1~, ba~I az agnmam1~t1. Stone's-Hill <;:ev

resine girilmesini yasaklamak istemi~, bunda ba~anh olamami~ti, <;:unku her gun 

birtakim merakhlar <;:1k1p parmakhklardan athyorlard1. Du~uncesizliklerini <;:llgm

hga kadar gotiirerek fulmikoton balyalannm arasmda sigara i<;:enler bile vard1. 

Barbicane her gun sinir krizi ge<;:iriyordu. j.-T. Maston elinden geldigi kadar ba~

kamna yardimcl olmaya <;:ah~Iyor, izinsiz girenleri kovahyor, oraya buraya atuk

lan sonmemi~ izmaritleri topluyordu. Kolay i$ degildi, <;:unku tahtaperdenin ote

sinde iti$ip kaki$anlann say1s1 u<;: yiiz bini ge<;:iyordu. Michel Ardan, sand1klann 

Columbiad'm giri$ine ta$mmasma e$lik etmeyi onermi~ti ki, birden kendi agzm

da da koca bir sigara oldugunu fark ediverdi. Gun-Club Ba$kam, bir yandan den

sizleri kovarken ote yandan onlara kotu ornek olan bu uslanmaz tutun tiryakisi

ne guvenemeyecegini anlad1 da, onu ayn bir gozetim altma aldirdi. 

Sonunda, herhalde top<;:ulann da bir koruyucu melegi olmahyd1 ki, hi<;:bir $ey 

patlamadi ve yiikleme i$i ba~anyla bitirildi. K1saca, Yuzba$1 Nicholl'm u<;:uncu id-
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dias1 epeyce macerah sonw;lanm1~t1. Simdi i~, mermiyi Columbiad'm ic;ine soka

rak kahn fulmikoton katmamnm 11zerine oturtmaya kalm1~t1. 

Fakat, bu i~leme ba~lamadan once, yolculuk ic;in gerekli nesneler mermi-va

gona yerle~tirildi. Bunlann saylSl epey c;oktu. Michel Ardan'a kalsa, yolculara ay

nlml~ yerin tumu e~ya ile kaplamrd1. 0 s1cakkanh Frans1z'm Ay'a gotlirmek iste

digi ~eyleri tahmin bile edemezsiniz. YararSlZ bir suru lVlr ZlVlL Neyse ki, Barbi

cane araya girince, bunlar ancak zorunlu e~yaya indirgendi. 

Arac; sand1gma birc;ok termometre, barometre ve durbun yerle~tirildi. 

Gidecek uc; ki~i, yolculuk s1rasmda Ay'1 incelemek merakmdayd1. Bu yeni gok 

ulkesini ke~fetmelerinde kendilerine yard!IDCI olmasl ic;in, Beer ile Mcedler'in don 

levha olarak hazlrlad1g1, hakh olarak tam bir gozlem ve sab1r ba~yapltl diye kabul 

edilen ve Mappa selenographica adm1 ta~1yan c;ok iyi bir harita goturuyorlardL Bu 

haritada Ay'm Yerkure'ye bakan y11zunun en ufak aynnulan titiz bir dogrulukla 

veriliyordu. Daglar, vadiler, ta~ ocaklan, kraterler, tepeler, sel yataklan, hepsi tam 

boyutlan ve gerc;ek konumlanyla belirtilmi~ti. Doerfel Dagi ve dorugu Ay'm bize 

gorunen tekerleginin dogu kesiminde y11kselen leibniz Dagi'ndan Kuzey kutbu

nu c;evreleyen bolgelerde uzanan Mare Frigoris'e kadar adlan da konulmu~tu. 

K1saca bu, yolcular ic;in degerli bir belgeydi, c;unku bununla, daha ayak bas

madan o topraklan incelemi~ olacaklard1. 

Aynca, uc; tane uzun namlulu tabanca, uc; tane de k1sa namlulu tufek, barut 

ve bol miktarda kur~un goturuyorlardL 

"Neyle kar~lla~acaglmlz bilinmez," diyordu Michel Ardan. "Kendilerini ziyaret 

etmemizden ho~lanmayacak insan da olur, hayvan da. Biz onlemlerimizi alahm da." 

Ote yandan, bu ki~isel savunma arac;lan d1~mda, kulunkler, kazmalar, el tes

tereleri ve daha ba~ka zorunlu avadanlar da ahyorlardL Kutup sogugundan kavu

rucu s1caklara kadar her t11rlu s1cakhga gore giysiler de d11$11nulmu~t11. 

Michel Ardan sefere bir miktar hayvan da almak istiyordu. Oyle her turden 

bir c;ift degil elbette, c;unku Yilam, aslam, aligatoru, ba~ka tehlikeli hayvanlan Ay 

iklimine ah~urmak niyetinde degildi. 

"HaYir," diyordu Barbicane'e, "ama birkac; y11k hayvam, okuz ya da inek, e~ek 
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veya at, gene! goruniime yakt~tr, aynca bizim de <;ok i~imize yarar." 

"Dogru, sevgili dostum Ardan," diye yamthyordu Gun-Club'm Ba~kam, "ama 

bizim mermi-vagon Nuh'un Gemisi degil. Ne onun hacminde, ne gidecegi yer 

onunkine benziyor. Bu durumda, olanagm smtrlan i<;inde kalmahytz." 

Sonunda, uzun tarn~malardan soma, Nicholl'm av kopeginin almmasma ka

rar verildi. Terre-Neuve cinsinden olan bu pek gii<;lii hayvan di~iydi. En yararh 

tahtllardan bir<;ok kasa, gerekenler listesine kattld1. Michel Ardan'a kalsa, tahtlla

n ekmek i<;in birka<; <;uval da toprak gotiirurdii. Yine de, bir diizine kadar fidan 

aldt; bunlar samandan kthflara sanldt ve merminin bir ko~esine yerle~tirildi. 

Geriye 6nemli bir sorun alan yiyecek sorunu kahyordu. (iinkii Ay'm tiimden 

verimsiz bir boliimiine inme olasthgmt goz ardt edemezlerdi. Barbicane i$leri oy

le yonlendirdi ki, bir ytlhk yiyecek almd1. Elbette, a<;tklamak gerekiyor, aldtklan 

$eyler konserve et ve hacmi hidrolik pres altmda olabildigince kli<;iiltiilmii~ seb

zelerdi. Besleyici ogeleri yiiksek $eylerdi. Pek <;ok <;e$it yoktu ama, boyle bir se

ferde de yiyecekleri begenmemek gibi bir $anslan yoktu. Elli galonluk kadar vis

ki ile ancak iki ay yetecek kadar da su ahyorlard1. (iinkii, gokbilimcilerin son 

gozlemleri sonucunda, arnk kimse Ay yiizeyinde yeteri miktarda su bulundugun

dan ku$kU duymaz olmu$tU. Yiyecege gelince, Diinyahlann orada beslenecek bir 

$ey bulamayacaklanm sanmak hi<; de akla yakm olmazd1. Michel Ardan'm bu ko

nuda hi<; ku$kusu yoktu. Olsaydt, gitmeye kalkmazd1. 

"Zaten," dedi bir gun dostlanna, "Yeryiiziindeki dostlanm1z tarafmdan tum-

den btraktlmayacagtz. Bizi unutmayacaklardtr." 

"Elbette," diye yamtlad1 J.-T. Maston. 

"Nastl olacak bu, sizce?" diye sordu Nicholl. 

"C::ok basit," dedi Ardan. "Columbiad hep burada durmayacak m1? lyi ya, ne za

man Ay -yerberide olmasa bile- zenit konumuna gelse, yani yakla$lk ytlda bir kez, 

bize yiyecek dolu giilleler gonderemezler mi? Biz de onu belirli giinde bekleriz." 

"Ya$asm! Ya$asm!" diye bagtrdt].-T. Maston, aradtgmt bulmu$ adamm ne~e

siyle. "C::ok iyi dedin! Elbette, degerli dostlanm. Sizi unutmaytz biz!" 

"Size giiveniyorum. Boylece, goruyorsunuz ya, Yerkiire'den duzenli olarak ha-
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ber alacag1z ve biz de Yeryllzu'ndeki sevgili dostlanm!Zla ileti~im kurma yollanm 

bulamazsak pek beceriksiz kimseleriz, demektir." 

Bu sozlerden oylesine bir guven h~kmyordu ki, Michel Ardan, kendinden emin 

havas1, tepeden bakan kararhhgiyla tum Gun-Club'1 pe~inden surukleyebilirdi. Soy

ledigi sade, kolay bir ~eymi~. kesin bir ba~andan soz ediyormu~ gibi geliyordu; in

sanm bu Ay seferine kanlmamas1 ic;in, gerc;ekten dar kafah olmas1 gerekirdi. 

Goturulecek c;e~itli nesneler merminin i~ine yerle~tirilirken, hrlanlma i~leminde 

kullamlacak olan su ~eper aralanna gonderildi ve aydmlanma gaz1 kabma slkl~tml

dL Potasyum klorat ile yakiCI potasa gelince, Barbicane bunlardan, yolda beklen

medik gecikmeler olabilecegini du~unerek iki ay sureyle oksijeni yenilemeye ve kar

bonik asidi emmeye yetecek miktarda ald1. Son derecede ince hesaplarla yap1lm~ 

ve kendiliginden i~leyen bir aygu da havaya insam ferahlanc1, canh tutucu nitelik

lerini verecek ve tumuyle temizleyecekti. K1saca, mermi haz1rd1; Columbiad'a in

dirilmesi kalml~tl bir tek. Ne var ki, bu da zorluk ve tehlikeler ic;eren bir i~lemdi. 

Dev mermi Stone's-Hill'in tepesine getirildi. Orada, guc;lu vin~ler onu kav

raYIP metalik kuyunun tepesinde as1h olarak tuttular. 

Yurek c;arpmtlsl veren bir and1. 0 buyllk ag1rhk zincirleri bir koparsa, oyle bir 

kitlenin du~u~u fulmikotonu kesinlikle tutu~tururdu. 

Neyse ki, boyle bir ~ey olmad1, ve birkac; saat sonra mermi-vagon, yava~c;a 

topun it;ine indirilmi~ olarak patlaYICI ~iltesinin yani piroksil katmammn uzerin

de yerini alm1~t1. Onun verdigi basmcm tek bir etkisi olacakn, o da Columbiad'm 

yakltm1 daha buyllk bir guc;le Slkl~tlrmaslydL 

"Kaybettim," dedi yllzba~l Ba~kan Barbicane'e uc; bin dolan uzanrken. 

Barbicane yol arkada~lanndan birinden boyle bir para almak istemezdi; fakat 

Yeryllzu'nden aynlmadan once tllm sozlerini yerine getirmeyi kesinlikle isteyen 

Nicholl'm direnmesi kar~1smda raz1 oldu. 

"Bu durumda," dedi Michel Ardan, "sizin ic;in dileyecegim tek bir ~ey kahyor, 

degerli yllzba~L" 

"Neymi~ o?" diye sordu Nicholl. 

"Oteki iki bahsi de yitirmeniz! Boylece, yolda kalmayacagim1zdan emin oluruz." 
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Arahk aymm ilk gtinii., o onemli tarih, gelip <;atmr~u. C::ok onemliydi, <;iinkii. 

merrni o a~am saat onu krrk alu dakika krrk saniye ge<;e yola <;rkmazsa, Ay'm o 

gtinkii. gibi zenit ve yerberi ko~ullannda e~zamanh olarak bulunmasr i<;in, on se

kiz yrl beklemek gerekecekti. 

Hava <;ok gtizeldi. Kr~m yakla~masma kar~m, gtine~ pml pmldr ve sakinlerin

den ii.<;ll yakmda yeni bir dii.nyaya gidecek olan Yerkii.re'mizi r~rklanyla yrkryordu. 

Bii.yii.k sabrrsrzhkla beklenen o gii.nden onceki geceyi, nice insan uykusuz ge

<;irdi! Nice insanm gogsii., bekleyi~in agrr yii.kii. altmda srkr~u! Michel Ardan dr

~mda, herkesin yii.regi tedirgin <;arpmular i<;indeydi. Hi<;bir ~eyden etkilenmeyen 

o adamsa, her zamanki hareketliligiyle gidiyor, geliyordu; durumunda ah~rlma

mr~ bir tasayr belli eden herhangi bir ~ey yoktu. Mare~al Turenne'in sava~tan on

ce top kundagma yaslamp uyumasr gibi, deliksiz bir uyku <;ekmi~ti. 

Sabahtan beri <;ok bii.yii.k bir kalabahk, Stone's-Hill <;evresinde goz alabildigi

ne uzanan <;ayrrlara yayrlmr~u. Tren on be~ dakikada bir Tampa-Town'dan yeni 

merakhlar getiriyordu. Bu go<; hareketi krsa sii.rede akrlalmaz boyutlara eri~ti. 

Tampa Town Observer gazetesinin verdigi rakamlara gore, o unutulmaz gtinde 

Florida topraklannda bulunan seyircilerin sayrsr be~ milyondu. 

Bir aydan beri o kalabahgm bii.yii.k bolii.mii., tahtaperdenin <;evresinde geceli

yor ve daha sonra Ardan's-Town admr alacak olan bir kentin temellerini auyor

du. Ovada barakalar, kulii.beler, minik bannaklar, <;adrrlar yii.kselmi~ti. Bu ge<;ici 

konutlarda, Avrupa'nm bii.yii.k kentlerine parrnak rsrrtacak bir niifus banmyordu. 

Dii.nya'mn tii.m halklanndan temsilciler vard1; dii.nya dillerinin tii.mii. aym an-
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da konu~uluyordu. Kutsal kitabm sozunu ettigi Babil Kulesi'ndeki gibi, diller bu

rada da birbirine kan~m1~t1. Amerikan toplumunun r,;e~itli s1mflan tam bir e~itlik 

ir,;inde ir,; ir,;e girmi~ti. BankaclSl, r,;iftr,;isi, denizcisi, simsan, pamuk ekeni, pamuk 

satam, kaJ!kr,;ISl, yarg1e1, hepsi i~lenmemi~ bir teklifsizlikle burun burunayd1. lo

uisiana'nm yan Frans1zca konu~an Afrika gor,;menleri, Indiana r,;iftr,;ileriyle senli 

benli olmu~lard1. Kentucky ve Tennessee beyleri, zarif ve bumu havada Virgini

ahlar, Gollerin yan yabaml kurk hayvam tuzakr,;1lanyla, Cincinnati'nin s1g1r celep

leriyle sohbet ediyorlard1. Kiminin ba~mda beyaz kunduz kurkunden geni~ ke

narh bir ~apka, kimininkinde harClalem bir panama; Opelousas fabrikalanndan 

r,;1kma mavi pamuk pantalonlusu vard1, beyazlat1lmam1~ dogal bezden ~1k gom

leklisi vard1, ayaklanna parlak renkli potinlerini r,;ekmi~ olanlar, i~li patiska min

tan giymi~ler goruluyordu; kimisi de gomlegine, man~etlerine, kravatlanna, on 

parmagma, hatta kulaklanna yllzllk, igne, p1rlanta, zincir, kupe, bro~ oturtmu~

tu. Pahahhg1 zevksizligi ile yan~ eden ~eylerdi hepsi. Yanlannda, arkalannda, on

lerinde de, susleri pusleri en az kendilerininkinin duzeyinde olan kanlan, r,;ocuk

lan, hizmetr,;ileri eksik degildi. Etrafl boyle r,;evrili kocalar, babalar, efendiler, ka

labahk ailesinin ortasmda yer alan kabile reislerini andmyordu. 

Yemek saatinde, butun bu insanlann, Florida'nm ia~esini tehdit edecek bir i~tah

la Guney Eyaletleri'nin ozel yemeklerine sald1rmalan gorulecek ~eydi. Sald1rdiklan, 

kurbaga yahnisi, buguda pi~mi~ maYlllun, "fish-chowdd», tavada sarig, keseli s1r,;an 

biftegi ya da rakun 12garas1 gibi bir Avrupalmm midesini altust edecek ~eylerdi. 

Fakat sindirimi zor bu besinlerin yard1mma ko~acak r,;e~it r,;e~it ir,;kiler de ek

sik degildi. lr,;ki ir,;meye aynlm1~ acayip bir,;imde bardaklar, kupalar, kadehler, su

rahiler, ~i~elerle, ~eker k1rma havanlanyla, saman balyalanyla suslenmi~ meyhane 

ve salonlardan pek co~turucu bagn~lar, pek yllreklendirici r,;1gm~lar geliyordu. 

"Doldur bir naneli glll ~urubu!» diye bagmyordu meyhanecilerden biri gllr se

siyle. 

"Bordolu bir sangaree2! Bu yana!» diye bir ba~kasmm sesi yllkseliyordu. 

1) C:e~itli bahklarla yaptlan bir yemek. Q.V.) 
2) Sangaree ya da sangria. Genellikle ktrmtzl ~arabm sulandmhp narenciye dilimleri kanlarak 

tatlandmlmastyla haztrlanan bir i~ki. (~.n.) 
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"Cin-tonik!" 

"Kokteyl ne oldu? Bir brendi ekle ona!" 

"Kim son moda naneli gul ~urubu ister?" diyen becerikli satJCl!ann dili i~ler

ken bir yandan da elleri i~liyor, serinletici i~kiyi haztrladtklan hindistancevizi, ~e

ker, limon, taze nane, kmlm1~ buz, su, kanyak ve taze ananas suyunu bardaktan 

bardaga aktanyorlard1. 

Baharatm etkisi altmda susam1~ bogazlara seslenen, onlan i~meye ~agtran bu 

bagn~lar genellikle havada birbirine ~arpar, insam sagtr edici bir etki yaranrd1. 

Fakat o gun, arahk aymm ilk glinu, sesler pek yiikselmiyordu. kki sauCllan ba

gtrSa!ar da mu~terileri harekete ge~irmek i~in bo~una gtrtlaklanm zorlam1~ olur

lardt. Yemeyi i~meyi du~unen pek kalmam1~t1. Kalabahgm arasmda dola~an nice 

ki~i vardt ki, ogle yemegini bile henuz yememi~ti. Daha da ilginci, Amerikalmm 

oyun tutkusu bu co~kuya yenilmi~ti. Lobutlar yere yatmlmt~n. zarlar kulahlann

da bekliyordu, rulet donmez olmu~tu, kriblC' tahtalan bir yana btraktlmt~, ~e~it

li kagn oyunlanmn taktmlan kutulanna konulmu~tu. Gunun olaymm ba~ka her 

~e~it gereksinimi golgede btrakngt, herhangi bir eglence ya da oyalanmaya yer 

kalmad1g1 anla~thyordu. 

Ak~ama kadar, bu stkmnh kalabahkta buyiik felaketler 6ncesinde gorulenler 

gibi, pek fazla panrtt ~tkarmayan, bagn~stz ~1gm~s1z bir ko~u~ma, gidip gelme 

gozlemlendi. Zihinlerde anlaulamaz bir s1kmn, uzuntu dolu bir uyu~ukluk, yli

rekleri stkt~nran tammlamast zor bir duygu vardt. Herkes bir bitse ~u i~ diyordu. 

Bununla birlikte, o agtr sessizlik saat yediye dogru birden dagthverdi. Ufuk

tan Ay'm yiikseldigi gorulmu;;tu. Milyonlarca ya~a! sesi Ay't selamladJ. Ay rande

vuya tam vaktinde gelmi~ti. San~m Pha:be, goz kama;;tmct bir gecede sessizce pa

nldayarak bu ba;;t donmu~ toplulugu en sevecen t;;mlanyla ok~arken bagn~lar 

goklere ~tktyor, her yandan alkt;;lar ylikseliyordu. 

0 anda, u~ gozupek yolcu ~tka geldi. Onlan gorunce sesler iki kat ann. Hep 

bir ag1zdan, o an, heyecanh goguslerden Birle~ik Devletler'in ulusal mar~1 yiiksel

di. Be~ milyon ki~ilik bir koronun soyledigi Yankee doodle gokkubenin son smtr-

1) lskambil kagnlanyla oynanan ve sonw;;lan bir tahtaya i~retlenen iki ki~ilik oyun. (~.n.) 
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!anna uzanan bir fmma gibiydi. 

Bu dayamlmaz co~ku bittikten, ~ark1 son bulup son ezgi de duyulmaz olunca, 

glinlltu de dag1ld1 ve derinden etkilenmi~ bu kalabahgm uzerinde sadece sessiz 

bir mmln dola~1r oldu. Bu arada, Frans1z ile iki Amerikah, <;evresinde o buyllk 

toplulugun birbirini s1k1~llrarak bekledigi tahta perdeyi a~1p i<;eri girmi~lerdi. 

Yanlannda Gun-Club uyeleriyle Avrupa Gozlemevlerinin gonderdikleri heyetler 

vard1. Soguk ve dingin Barbicane, sesini yllkseltmeden son buyruklanm veriyor

du. Nicholl, dudaklanm s1km1~, elleri arkasmda, 6l<;ulu ve emin ad1mlarla yllnl

yordu. Her zamanki gibi rahat, s1kmlls!z Michel Ardan, tam bir gezgin gibi giyin

m~ti; ayaklannda deri tozluklar vard1, kahverengi kadifeden bol giysilerinin i<;in

de yitip gidecek gibiydi. Ornzundan ask1h bir <;anta sarklyordu. Agzmda sigany

la yllnlrken yolunun uzerinde sagh sollu dizilmis kimselerin ellerini hem s1cak 

hem lutfeder bir taVIrla s1k1yordu. Co~kusu, nesesi tukenmeyen, gliler yu.zlu, ~a

kaci bir insand1. Koskocaj.-T. Maston'a kuc;:uk c;:ocuklar gibi taklhyordu. Tek s6z

cukle, son ana kadar "Frans1z", daha da k6rusu, "Parisli" kald1. Saat onu vurdu. 

Mermiye girip yerlesmenin zamam gelmi~ti. ~ag1 inmek i<;in gerekli i~lem, kapa

ma levhasmm vidalanmas1, vinc;:lerin ve Columbiad'm giri~i uzerine egik olarak 

iskelenin <;6zulmesi, butun bunlar bir zaman istiyordu. 

Barbicane kronometresini, saniyenin onda biri kadar bir farkla, barutu elekt

rik k!V!lclmlyla ate~lemekle g6revli olan muhendis Murchison'unkine ayarlaml~

n. Merminin ic;:inde kapah olan yolcular, boylece yola <;1k1~ amm kesin olarak gos

terecek o duygusuz, cans1z ibreyi gozleriyle izleyebileceklerdi. 

Veda am gelip c;:atm1~t1. Dokunakh bir sahne ya~amyordu. Michel Ardan duy

gulandigmm farkmdayd1. ].-T. Maston kurumus gozkapaklannm altmda eskiden 

kalma bir damla yas buldu. Her halde bu an i<;in saklam1~ olmahyd1. Onu da sev

gili ve degerli ba~kammn almna akun. 

"Ben de gitseydim?" dedi."Daha vakit var!" 

"Olacak ~ey degil, Maston'cugum," diye yamtlad1 Barbicane. 

Pek k1sa bir sure soma, uc;: arkada~ merminin ic;:inde yerlerini alm1~, kapak lev

hasmm vidalanm ic;:eriden slkl~Urrnl~lardl. Columbiad'm giri~i tumden temizlen-
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mi~, goge bak1yordu. 

Nicholl, Barbicane ve Michel Ardan donulmez bic;:imde metalik ta~nlanna ka

panml~lardi. 

0 anda doruguna varm1~ alan evrensel co~ku nas1l anlanlabilir? 

Ay, duru bir anhktaki gokylizunde yolunun uzerindeki Ylld1zlan sonukle~ti

rerek ilerliyordu. 0 s1rada Ikizler Tak1mYlld1Z1'ndan gec;:mekteydi ve hemen he

men ufukla zenitin ana yerinde bulunuyordu. Yani herkes kolayca anlayabilirdi 

ki, bir avo nas1l vurmak istedigi tav~anm online ni~an alma, burada da hedefin 

daha ilerisi amac;:lanmaktayd1. 

Tum bu sahnede korkutucu bir sessizlik egemendi. Goguslerde tek soluk kal

maml~ gibiydi. Yurekler c;:arpmaya korkuyordu. Deh~et ic;:indeki bak1~lann tumu 

Columbiad'm ac;:1k agzma c;:evrilmi~ti. 

Murchison, kronometresinin ibresini gozuyle izliyordu. Harekete klrk saniye 

kalm1~t1 ancak, ama her bir saniye yUZYil gibi geliyordu. 

Yirmi saniye kala evrensel bir titreme oldu; kalabahk, merminin ic;:inde kapa

h o gozupek yolculann da aym korkunc;: zaman say1mm1 yapmakta olduklanm 

du~unuyor olmahyd1. Oradan buradan kendini tutamay1p bag1ranlar oluyordu: 

"Otuz be~! - Otuz aln! - Otuz yedi! - Otuz sekiz! - Otuz dokuz! - K1rk! 

Ate~!W 

Hemen Murchison, parmagm1 aygmn devre kesici dugmesine bas1p ak1m1 ge

c;:irdi ve Columbiad'm dibine elektrik k1V1lclm1m gonderdi. 

Hemen o an, korkunc;:, o zamana kadar hie;: duyulmam1~, insan ustu, hic;:bir ~e

ye, Yildmma da yanardag puskurmesine de benzetilemeyecek bir patlama oldu. 

Topragm bagnndan, yanardag agzmdan c;:1kar gibi, c;:ok buylik ve ate~ demeti h~

k1rd1. Toprak ylikseldi; zafer kazanm1~ alan merminin alevli dumanlar arasmdan 

havaYl yanp gidi~ini ise ancak birkac;: ki~i gorebildi. 
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Akkor durumundaki demet gokte c;ok yukseldiginde, alevlerin 1~1gi Florida'}'! 

aydmlatmaya ba~lad1. Bir sure, ulkenin epeyce bir kesiminde gtinduz, gecenin ye

rini ald1. Bu dev renk cumbu~u, gerek korfezde gerek Atlas Okyanusu'nda yuz 

mil uzaktan gortiluyordu. Birc;ok kaptan seyir defterine "dev bir gokta~t goroldu," 

diye yazd1. 

Columbiad'm ate~lenmesiyle tam bir deprem oldu. Florida ta derinliklerinden 

sarstldtgim duydu. Patla}'lcmm tstyla genle~en gazlan, atmosfer katmanlanm ba~

ka bir ~eyinkiyle kar~ala~unlamayacak bir ~iddetle itti ve buyuk fmmalardakinden 

yuz kat daha htzh bu yapay kastrga, havadan bir hortum gibi gec;ti. 

lzleyicilerden ayakta kalan yoktu. Erkek, kadm, c;ocuk, hepsi guc;lu bir rtizga

ra kaprlmr~ ba~klar gibi yere yatmr~u. Ac;rklanamaz bir kan~tkhk ya~andr. Her 

ttirlu ihtiyau bir yana b1rak1p c;ok fazla one c;Ikmi~ olan ].-T. Maston, yirmi tuvaz 

geriye hrlauhp yurtta~lanmn ba~mm uzerinden top gtillesi gibi gec;ti. Oc; yuz bin 

ki~i bir sure ic;in sag1r olmu~ ve neye ugrad1gm1 ~a~Irmi~tl. 

Atmosferdeki ak1m, barakalan devirdikten, kulubeleri }'lktiktan, yirmi mil ya

nc;apmda bir kesimde bulunan agac;lan soktukten, demiryolundaki trenleri Tam

pa'ya kadar surdukten soma, kentin uzerine bir c;1g gibi du~tu ve aralannda Sa

int-Mary Kilisesi de bulunan yuz kadar bina}'l }'lktl. Yeni borsa binasmda da boy

dan boya bir c;atlak olu~tu. Limandaki yap1lardan birkac;I birbirine c;arp1p c;oktu. 

Gemilerden on kadan kr}'lya c;arpn. Zincirleri pamuk ipligi gibi kopmu~tu. 

Fakat }'lkimm s1mrlan daha ileriye, Birle~ik Devletler smmnm 6telerine uzan

dr. Geri tepme etkisi, bau ruzgarlanmn da yardrmiyla, Atlas Okyanusu'nun Arne-
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rika k1yrlanna u~ yliz mil uzagmdaki k1yrlannda duyuldu. Yapay bir fmma, bek

lenmedik, Amiral Fitz-Roy tarafmdan ongorulememi~ bir fmma, gemilerin uzeri

ne o zamana kadar duyulmam1~ bir siddetle c;;oktli. Bir~ok tekne, bu korkunc;; bur

gaca kapilmis, indirmeye vakit bulamadigi yelkenlerinin altmda kalmiStL Boyle

lerinin arasmda Liverpool Limam'na bagh Childe-Harold da vard1 ve bu ac1 felaket 

lngiltere'nin olayr ag1r dille kmamasma yo! a~n. 

Elde birka~ yerlinin ileri surdugunden baska glivenilir kaynak yok ama, olan

lann tumunu soylemek gerekirse, merminin yola ~1k1smdan yanm saat sonra, Go

ree ve Sierra-Leone halk1, boguk bir ~arpma sesi duyduklanm dile getirmislerdi. 

Bu, herhalde Atlas Okyanusu'nu ge~ip Afrika klyrsma ~arpan ses dalgalanmn son 

hareketiydi. 

Fakat, biz Florida'ya donelim. Kans1khgm ilk anlan ge~ince, yaralananlar, sa

gir olanlar, k1saca kalabahk uyamp delicesine ~1ghklar atmaya baslad1: "Yasasm 

Ardan! Yasasm Barbicane! Ya~asm Nicholl!" sesleri goklere ylikseliyordu. Yarasi

m, beresini, heyecamm unutmus ve akh sadece mermide birka~ milyon kisi, bur

nunu havaya dikmis, teleskoplanm, durbunlerini, gozluklerini kavram1slar uzay

dan haber soruyordu. Fakat, bo~una anyorlard1. Aruk gorulemezdi. Long's-Pe

ak'ten gelecek telgraflan beklemekten baska ~are yoktu. Cambridge Gozleme

vi'nin Muduru Kayahk Daglarda is basmdayd1. Hem bilgili hem sabtrh bir gokbi

limci oldugu i~in, gozlem i~i ona verilmisti. 

Fakat ongorulmesi kolay olmasma karsm, beklenmeyen ve kendisine karst el

den bir ~ey gelmeyen bir olay ~1k1p halkm sabtrsiZhgmm ustune bindirdi. 

0 ana kadar ~ok glizel giden hava birden bozdu. Gokylizu bulutlarla kaplan

mtsn. Atmosfer katmanlanmn oylesine altust olmasmdan, dort yliz bin libre pi

roksilin ateslenmesinden ortaya ~1kan o buylik miktarlardaki buhardan sonra, za

ten ne beklenirdi ki? Her turlu dogal duzen allak bullak olmustu. C:ogu zaman 

deniz sava~lannda top ateslerinin atmosferde degisiklikler yaratt1g1 bilindiginden, 

boyle bir sey saSirt!Cl o!mamahyd1. 

Ertesi gun, glines kahn ve ag1r bulutlu bir ufuktan dogdu. Yerle gok arasmda 

hi~bir sey ge~irmez bir perde gerilmis gibiydi, ve ne yaz1k ki, bu perde Kayahk Dag-
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lara kadar uzamyordu. Kac;:milmaz bir felaketti. Dunya'mn dort bir yamndan yakm

malar ylikseldiyse de, doganm k1h k1p1rdamad1. lnsanlar patlamalan, c;:atlamalany

la atmosferi rahats1z etmi~lerdi, ~imdi, elbette, bunun sonuc;:lanna katlanacaklard1. 

Birinci gun, herkes 1~1k gec;:irmez bulut perdesinin arkasm1 gormeye c;:ah~tlysa 

da c;:ektigi s1kmnyla kald1. Zaten herkes gozlerini gokylizune c;:evirmekle hata edi

yordu. c;:unku, Yerkure'nin hareketinden otliru, mermi zaten goru~ alanmdan 

c;:1kml~tl. 

Herne olursa olsun, hava karanp Yerylizu'ne koyu, derin bir gece c;:okunce, 

ufukta ylikselen Ay gorulemedi. Sanki kendisini top atl~ma tutan bu seruvenci

lerden isteyerek saklamyor gibiydi. K1saca gozlem yap1lamad1; Long's-Peak'ten 

gelen telgraflar da bu tats1z durumu dogruluyordu. 

Bununla birlikte, deney ba~anya ula~m1~sa, l Arahk gunu saat onu k1rk aln 

dakika klrk saniye gec;:e hareket eden yolculann aym 4'unde gece yans1 varm1~ ol

malan gerekiyordu. Su halde, mermi kadar kuc;:uk bir cisim o ko~ullarda pek goz

lemlenemeyecegine gore, o tarihe kadar ses c;:1karmadan sabretmek gerekecekti. 

4 Arahk glinu, ak~amm sekizinden gece yansma kadar merminin izi surule

bildi. Ay'm parlak tepsisi uzerinde siyah bir nokta gibi goruluyordu. Fakat hava 

hala aC1mas1zca kapahyd1. Bu da halkm ofkesini doruga ta~1d1. Oyle ki, sonunda 

Ay'a, kendini gostermiyor diye, klifur edenler bile c;:1kt1. Bizim dunya, a~ag1lar 

boyledir i~te! 

].-T. Maston, umutsuzluga kap1hp Long's-Peak'e gitti. Bizzat gozlem yapmak 

istiyordu. Dostlannm yolculugun sonuna vanp varmad1klan ku~kulu bir soru gi

bi kalmamahyd1 zihninde. Ote yandan merminin Yerylizu'nun herhangi bir nok

tasmda, bir adaya ya da anakaraya du~wgu yolunda bir haber de gelmemi~ti. Za

ten ].-T. Maston, Yerkure'yi dome lie;: oramnda kaplayan denizlerden birine du~

me olas1hgm1 bir an bile kabul etmiyordu. 

Aym S'i, aym saat. Eski Dunya'nm buylik teleskoplan, Herschell'in, Rosse'un, 

Foucault'nunki, hepsi Ay'a c;:evrilmi~ti; c;:unku Avrupa'da hava c;:ok ac;:1ktl, fakat bu 

arac;:lann hic;:biri yararh bir gozlem yap1lmasma yetecek guc;:te degildi. 

Aym 6's1, aym saat. Dunya'nm dortte uc;:u sab1rs1zhktan k1vramyor. 0 kadar 
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ki, bulutlan dagnmak ic,;in c,;tlgmca yollar onerenler c,;tktyor. 

Aym 7'si. Gokyiizu biraz degisir gibi oluyor. Umutlamltyorsa da, pek uzun 

surmuyor. Aksam, yine kahn bulutlar gelip ytldtzlt kubbeyi gozlerden sakltyor. 

Aruk durum ciddilesiyor, c,;unku ll Araltk'ta, saat sabah dokuzu on bir gec,;e 

Ay son c,;eyregine girecek. 0 andan soma, hava ac,;sa bile gozlem olastltgi zaytfla

yacak; c,;unku Ay'm gorunen yiizu gittikc,;e kuc,;ulecek, sonunda yeni ay durumu

nu alacak; yani gunesle dogup glinesle batacak. 0 durumda da, Gunes'in tsmlan 

Ay'm gorulmesini tumden engelleyecek. Bu durumda, gozlemlere baslayabilmek 

ic,;in 3 Ocak glinune yani dolunay gorununceye kadar beklemek gerekecekti. 

Gazeteler bu bilgileri c,;esitli yorumlarla yaymhyor ve bir melek sabnyla bekle

meleri gerektigini halktan saklamtyorlardJ. 

Aytn 8'i, bir sey yok. 9'u, Gunes Amerikaltlarla alay eder gibi bir an yiizunu 

gosteriyor. Halk bagmp yuhalaytnca, boyle karstlamsma gucenmis gibi yine sak

lamyor. 

Aytn lO'u, degisiklik yok. J.-T Maston neredeyse akltm yitirecek. Bu degerli 

adamm dazlak kafatasmm ic,;inde o gune kadar basanyla saklayabildigi ruh saglt

gmdan kaygt duyuluyor. 

Fa kat aytn ll 'i olunca, atmosferde tropiklerarast o korkunc,; ftrtmalardan biri 

kopuyor. Dogudan esen guc,;lu ruzgarlar uzun suredir birbiri uzerine ytgtlmts bu

lutlan supuruyor, ve aksam, Ay'm yanst kemirilmis parlak tepsisi, gokyiizunun 

duru ytldtz kumelerinin ortasmdan olanca gorkemiyle gec,;iyor. 
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YENi BiR GOKCiSMi 

Hemen o gece, uzun suredir beklenen heyecanh haber, Birligin Eyaletlerinde 

ytldmm du~mu~ gibi bir etki yaram. Sonra da Okyanus a~m bir auhm yaparak 

gezegenimizin tum telgraf telleri boyunca ya}'lldt. Mermi, Long's-Peak'teki dev 

yansltlcryla gorulebilmi~ti. 

Cambridge Gozlemevi Muduru'nun bu konuda yaymladrgr ve Gun-Ciub'm bu 

buylik deneyinin bilimsel sonucunu veren duyuru ~oyle: 

Long's-Peak, 12 Arahk 

CAMBRiDGE GOZLEMEVi YONETiM KURULU'NUN SA YIN iNELERi, 

Stone's-Hill'e yerle~tirilmi~ Columbiad ile ftrlatllan mermi, 12 Arahk giinii, Bay Bel
fast ve Bay J.-T. Maston tarafmdan saat sekizi ktrk yedi dakika ge\;e giizlemlenmi~tir. 0 
Strada Ay, diirdiincii \;eyregine girmi~ bulunuyordu. 

Siiz konusu mermi, hedefine ula~mamt~. onu tskalamt~. fakat epeyce yakmmdan 
ge\;mi~. soma da Ay \;ekimine kaptlnu~tlr. 

Orada, dogru \;izgisel olan devinimi, ba~ diindiiriicii bir htzla \;embersel devinime dii
nii~en mermi, Ay'm \;evresinde elips bi~imi bir yiiriingeye oturarak Ay'm ger\;ek bir uy
dusu olm~tur. 

Bu yeni giik cisminin verileri heniiz belirlenememi~tir. Ne iiteleme htzt ne diinme ht
zt hakkmda bir bilgi vardrr. Ay'm yiizeyi ile arasmdaki uzakhk iki bin sekiz yiiz otuz ii~ 
mil (4 500 fersah) dolaylannda olarak kestirilmektedir. 

Bu durumda iki varsayrm ortaya \;tkarak eskiden var olan durumda bir degi~iklik ya
ratabilir: 

Ya Ay'm \;ekimi iistiin gelecek ve yolcular yolculuklannm sonuna varacaklardtr; 
Ya da mermi, degi~mez bir diizen i~inde kalarak sonsuza dek Ay ~vresinde diinecektir. 



DiiT?Jla 'dan Ay'a 

Bu, ileride gozlemlerden ogrenilecektir. Fakat ~imdiye kadar Gun-Club'm giri~imi sa
dece giine~ sistemimize yeni bir gokcismi eklemekten ba~ka bir sonu~ vermemi~tir. 

J.-M. Belfast 

Bu beklenmeyen sonuc;, kendisiyle birlikte birc;ok soruyu da beraberinde ge

tiriyordu! Bilim ara~tlrmalanm ileride neler bekliyordu! Oc; insamn cesareti ve 6z

verisiyle, gorO.nu~te ciddiyetten oldukc;a uzak bir seruven olan Ay'a gu.lle gander

me giri~imi, oylesine buyuk bir sonuc; vermi~ti ki, sonraki a~amalanndan neler (:1-

kacagi ~imdiden hesaplanamazd1. Yeni bir uydunun ic;inde kapah kalan yolcular, 

her ne kadar amac;lanna ula~amami~larsa da, en azmdan Ay aleminin bir parc;as1 

olmu~lard1. Ay'm c;evresinde, onun c;ekimine kap1lm~ olarak d6nuyorlard1 vein

san gozu, ilk kez, onun tum gizlerini gorebiliyordu. Nicholl, Barbicane ve Michel 

Ardan adlan, astronominin ~anh sayfalannda sonsuza dek D.nunu koruyacakn. 

(unku, insanlann bilgi c;emberini geni$letme pe~inde ko~an bu gozupek kasifler, 

buyuk yureklilikle uzaya aulm1s ve Yenic;ag'm en sas!las1 giri~iminde ya~amlanm 

ortaya koymu$lardL 

Herne olursa olsun, Long's-Peak'ten yaymlanan bilgi ogrenildiginde, tiim dun

yada bir $askmhk ve urkuntu duyuldu. 0 gozupek Dunyahlara yard1m edilebilir 

miydi? Edilemezdi, herhalde; c;unku Tann'nm Dunyahlara c;izdigi Simrlan asmak

la insanhk aleminin d1~ma c;Ikmi~lardL lki ay boyunca kendilerine hava saglayabi

lirlerdi. Fakat soma? En duygusuz yurekler bile bu korkunc; soruyla <;;1rp1myordu. 

Durumun umutsuz oldugunu kabul etmeyen tek bir adam vardL Yalmz o 

adam guveniyordu. 0, onlann sad1k ve onlar kadar gozupek ve kararh dostu ].

T. Maston'd1. 

Zaten, onlan gozden yitirmiyordu. Arnk Long's-Peak konutu olmustu, ufku 

da dev yansmcmm aynas1yd1. Ufukta ay gorunur gorunmez, onu teleskopun go

rus alam ic;ine c;erc;eveliyor, bir an bile gozden yitirmiyor, ytldiZlar arasmdaki iler

leyi$ini surekli izliyordu. Merminin gumu~ levhasmm uzerinde gec;i$ini de sonu 

gelmez bir sab1rla gozlemliyordu. Bu degerli adam, uc; dostuyla gerc;ekten ileti$im 

durumundayd1. Onlan bir gO.n goreceginden umudunu kesmiyordu. 
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Jules Verne 

Kendisini dinleyen <;:rkarsa "Ko;;ullar elverir vermez, onlarla haberle;;meye ge

<;:eriz, diyordu, haberlerini almz, bizden de haber gondeririz. Zaten, ben onlan bi

lirim, zeki adamlardrr, beceriklidirler. O<;:u bir olup uzaya sanat, bilim ve zanaat 

gotlirduler. Her ne istenirse yaprlrr, butiin bunlarla. Goreceksiniz, bu beladan 

kurtulacaklardrr. n 
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