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Çevirm enin Ö nsözü

Ju le s  V erne’in ölüm ünden sonra evinde bulunan 
basılmamış yapıtlarından  biri olan M eteor Avı’nın 
hiçbir değişikliğe uğram am ış bu  asıl m etnini çevir
m ek benim  için erişilmesi güç b ir onurdu.

K uşkusuz yeniden gözden geçirme fırsatını b u 
lam adan bu dünyadan göçtüğü için rom anda kalan 
“yılın yirm i dört gü n ü ” (XV. Bölüm), “il zamirini 
a rtik l” (XII. Bölüm) olarak adlandırm ası gibi kimi 
ifadeleri olduğu gibi ak tarm aktan  başka yapabile

ceğim b ir şey yoktu.
“O n  beş yüz m ilyon” (XI. Bölüm) gibi ifadeleri 

ise m etnin anlaşılabilir olması için günüm üze u y ar
lam anın yerinde olup olmadığını da bilmiyorum.

Ju les  V erne’in kahram anlarını düşürdüğü  gü 
lünç durum larla zam an zaman kahkahalar a ttırd ı
ğı, acı alaylarıyla da derinden düşündürdüğü  bu 
olağanüstü rom anını zevkle okum anız dileğiyle.

Özel Aydın



Ö nsöz

Ava Giden Avlanır
Ju le s  Verne, 24 M art 1905’te, ölüm ünden sonra 

yayım a hazır altı rom anla (Altın Y anardağ, W il
helm S toritz’in Sırrı, M acellanya, Güzel Sarı Tu
n a1, M eteor Avı ve D ünyanın  U cundaki Fener) b ir 
öykü derlemesi (D ün  ve Yarın) bırakır.

Yazarın oğlu M ichel Verne, yayıncının oğlu J u 
les H etzel’in isteği üzerine babasının bıraktığı y a 
pıtları yeniden y azar ve özlerini bozar. Bu nedenle, 
Ju le s  V erne’in ölüm ünden sonra yayım lanan ro 
m anlarının asıllarmın “asıl m etinlerinin” basılması 
b ir zorunluluk olur.

1985’ten 1989 a  kadar çok sınırlı sayıdaki ilk 
baskının ardından Ju le s  Verne Derneği, Piero 
Gondolo della R iva’nın yayıncının çocuklarında 
bulduğu bu  yayım lanm am ış m etinlerin yeniden  y a 
yım ını S tanke Y ayınlarına verir.

Ö lüm ünden sonra basılan yapıtların ın  yayım ını 
tam am larken, D ünyanın  U cundaki F ener  ve D ün  
ve Yarın2 derlemesini, yazarın  onları oluşturm uş

1. Sözü edilen ilk dört rom an Archipel Yayınlarından çıktı.
2. Ju les V erne’in Ö yküleri ve Masalları o rtak derlemesi olarak çıktı, 
O uest-France, Rennes, 2000.



olduğu gibi, elyazması m etinleriyle tanıtm ak da  uy
gun olur.

M eteor Avı, yergi romanı
İç karartıc ı M acellanya’dan sonra işte iç açıcı, 

hafi! b ir rom an. İnsanın hiçbir zam an şaka y ap a r
ken olduğu k ad ar ciddi olmadığını bilen Verne cid
di yap ıtlarla  fantezileri böyle a rt ard a  getirm eyi se
viyordu.

Romancı, 1901’de yetm iş üç yaşında olmasına 
karşın şaşırtıcı b ir çalışma sergiliyor. Sadece bu y ıl
da Storitz'in  S ırrın ın  gözden geçirilm esini saym az
sak b irb iri ard ına  üç rom an, G üzel Sarı Tuna, 
D ünyanın U cundaki Fener ve  önce Göktaşı adıyla 
yayım lanan M eteo r A v ı  m yazıyor.

M eteor A vı, iki am atör gökbilim cinin uzayda 
görünen altın b ir küreye sahip olm a acınası rekabe
tini, fantezi ve gülmece tarz ında anlatıyor. R akip
ler, bu kozm ik ve kom ik avdan, göktaşı kâşifleri 
unvanlarını da y itirerek  elleri boş dönecekler. G ök
yüzünü gözlemleme, Verne bu konuda Brillat-Sa- 
varin in yeni b ir yem eğin keşfi insanlığın m utlulu
ğuna bir yıldızın keşfinden daha çok katk ıda bu lu 
n u r” basit gerçeğini anım satarak ironi yapıyor.

"M eteorsal” diye nitelenen “gökbilimse!” gülm e
ce bolluğunda evlenme, boşanm a, A m erika 'da tö 
relerdeki özgürlük, altın spekülasyonu ve zengin
liklerin geçiciliğine -ve hatta  iç sıkıntısı ve fiziköte- 
sinin- ilişkin, hafif” olarak kabul edilen b ir yap ıta
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f
göre çok sayıda ciddi konu hakkında düşünceler ve 
gerçekler su yüzüne çıkıyor.

A v m  yazılm ası ve Storitz’ in gözden geçirilmesi
nin, aynı zam anda yapılan çalışm alar oldukları 
doğrulanıyor: M eteorun öyküsü Storitz  in fantezisi 
kontrpuanı olarak ortaya çıkıyor. İki y ap ıtta  da  gö
zü yaşlı bir bakire ve m ütsuz b ir nişanlı, yazarın  
hiçbir zaman unutm ayacağı engellenmiş aşkı H er- 
minie kom pleksine gönderm e3. Genç Ju le s ’ün  ev
lenm esinin H erm inie 'nin ailesince, şairin pek de 
kesin olmayan yazınsal şöhretine b ir köy ağasının 
altını yeğlenerek yasaklanm ası gibi, Verne gibi 
avukat olan Francis G ordon da evlenmesinin m üs
takbel kayınpederi tarafından yasaklandığına tanık 
olur. Ama b urada nişanlının rakibi yoktur, ona y a l
nızca b ir gökbilimcinin kıskançlığı ve açgözlülüğü 
karşı koyar. Av ve S toritz’de korku  içindeki b ir 
kentte, Ragz için Wilhelm S toritz’in davranışları, 
W hatson için göktaşının düşm esinin aynı iç sıkıntı
sı da görülür:

“O n u  (Ragz) istila edilmiş b ir ülkenin sürekli 
bom bard ım an  k o rkusu  içindeki, herkesin  
kendi kendine ilk bom banın nereye düşeceği
ni, evinin ilk yıkılan olup olm ayacağını so rdu
ğu bir kentle ancak daha çok kıyaslayabilir- 
dim ” (Storitz, s. 143).

3. Christian C helebourg'un betimlediği "K om pleks”, "Ak ve K ara’, 
JV D K  no 77, 1. Baskı, 1986.
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A v  da  benzer b ir tüm ce var:

“Sonuç olarak genel izlenim şöyle ta rif  edile
bilirdi: Bom balanm ası her an  başlayabilecek 
kuŞatma altındaki b ir kentin, b ir bom banın 
gelip evlerini yerle  b ir edeceği beklentisi için
deki sakin lerin ink i! ” (Böl. VI).

M eteor Avı’mn elyazması metni

Yazar tarafından  düzeltilm iş olsa da  A v ’m  elyaz- 
m aları biraz gözden geçirilip düzeltilm eyi hak edi
yor. 1901'in 27 M a rt’ından E ylül’üne kadar olan 
olayın akış zamanı, rom an 1901’in 27 M ayıs'ından 
15 A ralık’ına kadar yazılm ış olduğuna göre dizgi 
tarihlerine çok yakındır. Ama Verne öyküyü önce 
ilkbahar yerine kışa o tu rttuk tan  sonra, “mayısın" 
yerine "kasımın" hâlâ yerinde durduğu  ikinci bö 
lümde mevsimi değiştirm eyi unutuyor. M ichel V er
ne, asıl metni korum ak amacıyla aynen alıkoydu
ğum uz bu yanılgıyı düzeltiyor.

Ö lüm den sonra yayım lanan tüm  rom anlarda ol
duğu gibi kendimizi birkaç virgül y a  da  büyük h a r
fi kaldırm ak y a  da eklemekle sınırlayarak, asıl y a 
zarın üslubuna tüm üyle saygı gösteriyoruz. Bu y e 
ni baskıda metin gözden geçirilmiş ve düzeltilm iştir 
am a yazarın  düzeltm iş olabileceği tarih  y a  da  hesap 
yanlışlarını -düzeltme notlarıyla- bırakıyoruz. Kimi 
adların ve “m eteorsal” gibi yen i sözcüklerin, bazen 
uydurm a olan yazım  biçim lerini koruyoruz.
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M eteor Avının temaları ve kaynakları 

Ju le s  Verne, 1874’te ilk olarak Güneş D ünya
sından  adı verilen H ector Servadac’m  yazılm asın
dan sonra neredeyse otuz y ıld ır bu  konuyu içinde 
taşıyordu. Bu son y ap ıtta  y azar “b ir altın tellür b i
leşeninden” oluşan Gallia kuyrukluyıldızının y e r
yüzüne düşüşünü ve kapitalistlerin batışını tasarla
m a yürekliliğini gösterm işti. Yazık! O nun  öngör
düğü sonuç baba H etzel tarafından Servadac’m 
orada "sadece b ir düş görm üş olabileceği”4 y ö n ü n 
deki gerçeğe uym ayan bir çözüm lehine yasaklan

mıştır.
Verne, gelecek kuşakların  okuyup öğrenm eleri 

amacıyla b ir kıyıya koym uş olduğu rom anı Av da, 
b ir çeyrek yüzyıl sonra öcünü alır ve “olağanüstü 
yolculuklarının" ilkinden sonuncusuna değin altına 
gösterm iş olduğu horgörüsünü bu kez özgürce dile 

getirebilir.
Yazar, Balonla Beş H a fta d a  daha şimdiden de

ğerli madeni aşağılıyor: Balonun sepetine ağırlık 
olması için yığılmış olan taşların altın olduğu o rta
y a  çıkar; Jo e , büyük üzüntüsüne rağm en onları 

aşağı atmalıdır.

“G ör -der Fergusson- dünyanın en iyi çocuğu
nun üstünde bu  m adenin gücünün ne olabile

4. Bakınız "Gallia sarsıntısı H etzel’i m üthiş sa rsar’’ ve "H ector Serva- 
dac'ın ilk sonu" JV D K  no 75, 3. baskı, 1985, ss. 220-227; ve "Güneş 
Dünyasının Doğuşu ve Sansürü", JV D K  no 139, 2000, ss.34-41.
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ceğini. Böyle b ir m aden filizini tanım ak ne 
çok tu tkuya, ne çok açgözlülüğe, ne çok cina
yete yol açacak tır!” (Böl. X X III).

S ansür5 olmadığı için özgürleşen Ju le s  Verne, 
ölüm ünden so n ra  yayım lanan  altı rom anından  
üçünde (Altın Yanardağ, M acellanya ve M eteor 
Avı) altına olan saldırgan duygularını geliştirir. Ya
zar A v  d a  (Böl. X V II), işa re t ettiğim iz gibi, 
1867 ye doğru yazm ış olduğu eski b ir öykü, L e  
H u m b u g  da6 daha  şim diden betim lem iş olduğu 
Am erikan törelerinin kimi özelliklerini ele alıyor: 
15 yaşındaki genç Loo, W haston yollarında yalnız 
geziniyor ve iki gökbilimci arasında -kendi başına- 
b ir barıştırm a girişiminde bulunacak. D önem in 
genç b ir Fransız kızı için düşünülem eyecek bu gi
rişim, y azar tarafından takd ir ediliyora benziyor 
am a M ichel Verne yapıtı “düzeltirken” bunu kaldı
rıyor.

Bay ve Bayan S tanfort’un A m erikanvari evlilik 
ve boşanm aları yazarı daha da  şaşırtıyor. “Am eri
k a ’da evlenm enin bu denli kolay olmasına... nere
deyse boşanm ak kadar, gerçekten bayılıyorum " 
(Birinci bölüm ün sonu) diye dikkati çekiyor, -sahip

5. Altına nefret konusunda M acellanya ¿a  ve A k ın  Yanardağının  ön
sözlerine bakınız, aynı zam anda "Ju les V erne’nin yap ıtında altına olan 
lanet susuzluk", Revue Ju le s  Verne no 2, Amiens, 1997.
6. A m erikan Töreleri, Le Hum bug, elyazması metin, JV D K  no. 76, 4. 
baskı, 1985.
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olduğu filozof kimliğiyle- görünüşe göre asıl y aza
rın sözcüsü7 olan Yargıç Jo h n  P roth . Çılgınca b ir 
davranışla birleşm eye k ara r verm ek sonra neden
siz ayrılm ak, benzer biçimde anlaşarak boşanm a
nın yasak  olduğu 1900’daki bir Fransız için ne düş, 
ne im renilecek şey! M ichel Verne, b u rad a  da ayrı
lığın nedenlerini aram ayı gerekli sanıyor ve elbette 
alay ettikleri gökbilim ciler konusunda eşleri karşı 
karşıya getiriyor.

Rastlantı, yazgının efendisi 
Rom anın tüm  eylemi tek rastlantı üzerine o tu r

tulmuş, “Bu kötü  kalpli Tanrı n ın ...” diyor Verne, 
"M eseleleri çözmek değil, karm a karışık  etme alış
kanlığı v a r” (Böl. X I). Bir altın küre karşısında et
kisiz, dev b ir m ıknatıs gibi, göktaşını durdurm ak 
için önerilenler -asıl yazarın  işaret ettiği gibi (Böl. 
X V II)8- “Bu salt düş gücü olan hikâyede” bizim 
mantıklı kafalarım ıza aykırı olarak son derece fan
tezisi kalıyorlar; y azar kendi öz yazınsal yaratıla rı
nı bile yard ım a çağırıyor:

“N için b irkaç yıl önce Ay’a b ir gülle gönderen 
y a  da daha sonra m üthiş b ir geri tepm eyle 
yeryüzü ekseninin eğimini değiştirm eyi dene

7. M ichel Verne'in kaldırdığı görüş, yerine şunu koyuyor: "Evlenenle
rin tüm ü biraz çılgın değil m idir?”, sadece A m erika'daki evlenme ve 
boşanm aların kolaylığından, kararlarının değil, hayrete düşen asıl y a 
zarın düşüncesinin tam  tersi b ir anlamda.
8. “M antıklı” kalm akta d irenen M ichel Verne'in kaldırdığı itiraf.
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yen top kadar güçlü b ir top  imal edilm eyecek
ti?... E vet am a bu iki denem e sadece, belki de 
biraz, çok fazla düş gücü olan b ir Fransız y a 
zarın kalem inden çıkmış saf b ir fantazyaydı, 
bu b ilinm iyordu!” (Böl. XI).

Güzel V erne’vari homeopati, kurm acayla tedavi 
edilen kurm aca!9

Rom an boyunca bilim insanları -b ir tek gökbi
limciler -gözlem ve hesaplar yapıyorlar am a en kü 
çük b ir eylem den aciz kalıyorlar. Tek itici güç, her 
şeyin bağımlı olduğu rastlantı oluyor. K üçük Loo, 
Tanrı’dan boşu boşuna “işleri yo luna koym asını” 
diliyor, hiçbir şey değişmiyor!

M ichel Verne ve Ju les  H etzel’inki gibi m antıklı 
kafaların olayların bu rastlantıya bağlı özelliğine 
aykırı düştüğü ve bu boşluğu doldurm ayı kararlaş
tırdıkları anlaşılıyor. M antığın fanteziyi ö ldürdü
ğünü anlamıyorlar. O nca m atrak  bir yap ıtın  içine 
ciddiyi koym ak niye? Yargıç P ro th  iki şaka arasına 
bilgece düşüncelerini koyduğuna g ö re !

Michel Verne’in değişiklikleri

M ichel Verne M eteor A v ı 'nı yeniden kaleme 
alırken alışık olduğu üzere babasının elyazması 
m etinlerine bakm adan, yalnız 1905'te daktilo edil
miş kopyadan yararlanır. Böylece istem eden çok

9. Michel Verne, bu esprili am a biraz ciddi “kendine gönderm eyi” o r
tadan kaldırıyor.
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sayıda okum a hatasının kalm asına izin verir. Ö rn e
ğin "M ichel’in m etninde” Francis Gordon, Huldel- 
son’larda "evin tanrısıym ış gibi” karşılanıyor -bu 
hiçbir anlam a gelmiyor- oysa Ju le s  Verne daha b a
sit olarak “evin oğluymuş gibi” diye yazmıştı.

Bu kez M ichel V erne’in farklı eklentilerini ve de
ğişikliklerini atm aktan sakınabiliriz, çünkü yayıncı
nın çocuklarında bulunan ve P. Gondolo della Ri- 
va'nın fotokopiyle çoğalttığı inanılmaz büyüklükte 
b ir belge var elimizde: M ichel V erne’in M eteor  
A v ıy la10 ilgili tüm  değişikliklerinin listesi. Bu deği
şiklikler kataloğu -yazarın oğlu tarafından tam am 
lanan "düzeltm e” çalışmasının açık kanıtı- evlilikle 
ilgili düşüncelerin ve Am erikan törelerinin eleştiril
mesinin kaldırılması gibi tüm ünü de içermiyor.

M ichel Verne, önceden kestirilem eyen rastlantı
nın yerine m akineyle inmiş b ir T anrıy ı oynayan 
kaçık bilgin Z ephyrin  X irdal kişiliğini özellikle y a 
ratıyor. Böylece y ap ıt artık  fantezi olmuyor, bilim, 
eylem in ak ışında iradesini kabul ettiriyor. Bu 
Z ephyrin  X irdal’ın daha çok başarılı olması, öykü
ye girişinin yapıtı ağırlaştırm asını engellem iyor ve 
öykünün b ir tek  rastlantının yaşam larım ızı yön len
dirdiğini gösterm ek olan tüm  kıssadan hissesini 
y ok  ediyor. Kişisinden gu ru r duyan M ichel Verne, 
"baba(sınm ) yapıtların ı inceleyen b ir uzm anın, tas-

10. P. Gondolo della Riva, “Ju le s  Verne'in ölüm ünden sonra yayım la
nan yapıtları hakkında”, A vrupa kas./aral. 1978, ss.73-82, “M ichel 
Verne tarafından getirilen başlıca yeniliklerin” listesinin ardından, 
fotokopiyle çoğaltılmış ve kopyası, ss.83-88.
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lak durum unda olsa da  özyazılı elyazm alarından 
(Zephyrin  X irdal’ın kişiliği ve çözüm) hiçbir izin 
var olmadığı rom anın b ir bölüm ünü açıkça övdü
ğ ü n ü ” görm ekten sevinç duyuyor". M ichel Verne 
bu durum da -kim ilerinin hâlâ kuşkuyla karşıladığı- 
“yeniliklerini” kabul ediyor ve bununla övünüyor.

M ichel V erne’in b ir diğer “zenginleştirici öğesi”: 
Hizmetçi M itz’e “m eteor” yerine “me döhor (dışarı 
a t)” tü ründen  -Philippe L an thony’e '2 göre- “Ver- 
mot yıllığ ından” uydurm a b ir dil bahşediyor, bu 
belki eğlendiriyor am a aşırılığı baştaki gülm ecenin 
hafifliğine ağır geliyor. Ju le s  V erne’nin dili -bu y e r
siz eklem elerden kurtu lduğunda- m eteorsal sap
lantı, evliliğin sadece b ir “yıld ızlar birleşm esi” ol
duğu, uzayda av, göktaşına sahip olm a öğeleri çev
resinde dönüp duruyor. Yazarın, hem sözcük d a 
ğarcığı hem de olay akışı açısından, Sans D essus  
D essous’y u anım satan “ışıldayan b ir ironi ve b ir 
kalem keskinliğiyle fantezisini sonuna değin d ök
tü rd ü ğ ü ” eğlendirici belagatı.

Sulh yargıcının bilgeliği

iki ay  önce yazm ış olduğu rom an G üzel S a n  Tu- 
n a ’nın kahram anı Ilia K rusch’un y ü rek  temizliği
nin hâlâ etkisinde olan Verne, yeni yapıtını bitirm e 
özenini V oltaire’vari bir filozof olan yargıç P ro th ’a

11. BN, N .a.f 17010, no 63.
12. Ph. Lanthony, “Benim M eteorum  benim ”, JV D K  no. 80, 4.bs. 
1986, ss.4-7.
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bırakır. H er zam an sakin olan Bay Jo h n  Proth, ço
ğunlukla bilgece görüşlerini açıklar ve her zaman 
daha d a  artan  b ir zevkle bahçesine döner, V erne’in 
de yaptığ ı gibi -benzer b ir çalışma odasında çalıştı
ğı bilinse de.

M ichel V erne, -nedend ir bilinm ez- yargıcı 
“su lh” ile nitelemeyi re t eder ve onun çiçeklerini 
sulh  içinde yetiştirm eye y a  da S tanfort çiftinin bo
şanm a kararın ı aldıktan sonra yaptığı gibi (Böl. X) 
“bahçesinin patikalarını tırm ıklam aya” dönmesini 
birçok kez önler.

M ichel V erne’in -yalnız ağırlaştırm ayan am a ay
nı zam anda da  özlerini bozan- değişikliklerinden 
kurtarılan  tek asıl metin, başlangıç metni, renkleri
ne, fantezisine, cazibesine, ironik felsefesine, hafif
liğine ve akıcılığına kavuşuyor. Yıldızlar tarlasın
daki bu hoş avı yeniden yazm aya gereksinim  var 
mı? H ayır! Çok bileni bu avda avlayalım!'* O  y eri
ni y itirince “bu imgesel öykü”, V erne’in yazdığı gi
bi ve XX. yüzyıl okuyucularına sunm ak istediği gi
bi zevkle okunuyor.

O livier D um as 
Ju le s  Verne D erneği Başkanı

° “Çok bilmişi bu avdan kovalım ” anlam ında kullanılıyor (ç.n.)*
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I. Bölüm

Sulh Y a rg ıc ı*  Jo h n  Proth  bahçesine 
dönm eden önce m esleğinin en hoş 

görevlerinden birini yerine getiriyor.

B
u öykünün düğüm lerinin peş peşe sıralan
dığı kentin, A m erika Birleşik D evletle
ri'nde, Virginia’da bulunduğunu okuyucu

lardan saklamak için hiçbir neden yok. İsterlerse 
ona W haston diyeceğiz, Potom ac’ın sağ kıyısında, 
doğu beldesinde bulunduğunu ekleyeceğiz am a bu 
kentle ilgili olarak daha fazlasını belirtm ek bize y a 
rarsız gibi geliyor ve Birlik’in en iyi haritalarında bi
le onu aram anın da yararı yok.

O  yıl, 27 M art’ta, sabahleyin W haston  sakinleri 
E x ter Sokağı’nı geçerken, şık b ir atlının atıyla ağır 
ağır sokağı inip çıktığını sonra, aşağı y u k arı kentin

* T ürkiye’de Sulh H ukuk  Yargıcı (ç.n.).
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m erkezindeki A nayasa M eydan ında , en sonunda 
durduğunu görüp şaşırabilirlerdi.

Atlı, 30 yaşından  fazla olmamalıydı. G örünüşün
den, soydan gelme b ir k ibarlıktan hiç de uzak olma
yan  arı bir Yankee* tipi ortaya çıkıyordu. O rta la
m anın üstünde b ir boyda, güzel ve sağlam b ir yap ı
daydı, kestane saçlar, kahverengi sakal, düzgün, bı
yıksız yüz. Geniş b ir harm ani bacaklarına değin 
onu sarıyor ve atın  sağrısında genişleyerek açılıyor
du. Canlı canlı yürüyen  binek hayvanını beceriyle 
olduğu kadar kararlılıkla da idare ediyordu. Tavrın
daki her şey eylem adamını, kararlı adamı ve de ilk 
girişim adam ını işaret ediyordu. İstekle korku ara
sında hiçbir zaman gidip gelmiş olmamalıydı, bu, 
kararsız b ir kişiliğin belirtisidir. Ayrıca b ir gözlem
ci, doğal sabırsızlığının b ir soğukluk görüntüsü al
tında ancak yarım  yam alak gizlendiğini görürdü.

D oğrusu o gün, hiç kim senin onu tanım adığı, hiç 
kimsenin onu gördüğünü hiç anım sam adığı bu 
kente ne yapm aya gelmişti?... O rad a  b ir süre kal
mayı düşünüyor m uydu?... H er durum da, b ir otel
le ilgili bilgi almayı istiyora benzem iyordu. D o ğ ru 
su ancak seçme sıkıntısı çekerdi. Bu bakım dan 
W haston örnek sayılabilir ve Birleşik A m erika’nın 
başka hiçbir kentinde yolcu, genel olarak ölçülü fi
y atlarla  daha iyi ağırlama, dah a  iyi hizmet, daha iyi 
yem ek ve o denli tam konforla karşılaşm ayacaktır.

* Birleşik Amerikalı A m erikalılar y a  da Kuzeyliler için kullanılıyor 
(ç.n.).
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Bu yabancı hiç W haston’da kalacakm ış gibi gö
rünm üyordu. O telcilerin en vaat edici gülümseme
lerinin, onun üstünde kuşkusuz hiçbir etkisi olma
yacaktı.

Ve atlı Anayasa M eydam ’nda göründüğünden bu 
yana kapılarda duran  hizmetlilerle patronlar arasın
da şu konuşm alar geçiyordu:

— N e yandan  geldi?...
— E xter Sokağı’ndan...
— Peki, nereden geliyordu?...
— Söylendiğine göre W ilcox mahallesi tarafından 

girdi...
— İşte tam  yarım  saattir atı m eydanda tu r atıyor....
— Birini mi bekliyor?...
— O labilir ve de görünen bir sabırsızlıkla...
— Sürekli E xter Sokağı’ndan y an a  bakıyor...
— M uhtem elen oradan gelecek...
— Peki bu "o” kim olacak?... Bay y a  da Bayan?...
— G erçekten de iyi b ir görünüşü var...
— O  halde bir randevu?...
— Evet... Bir randevu am a anladığınız anlam da 

değil...
— Peki neden?...

— Ç ünkü üç y a  da  dördüncü defadır ki bu  y aban
cı, Bay Jo h n  P ro th ’un kapısının önünde duruyor...

— Ve Bay J o h n  P roth  da W haston’un sulh yarg ı
cı olduğundan...

— Bu da, bu kişinin herhangi b ir dava için çağrıl
dığını...



— Ve de rakibinin geciktiği...
— İyi! Yargıç P roth  onları b ir çırpıda uzlaştıra

cak ve barıştıracaktır...
— Becerikli b ir adam...
— Ve de d ü rü st b ir adam.
Atlının W h asto n ’da olm asının gerçek nedeninin 

bu olm ası m ü m kündü . A slında Bay J o h n  
P ro th 'u n  evinin önünde, ayağını y e re  basm adan 
b irkaç kez mola verm işti. K apıya bakıyordu, pen 
cerelere bakıyordu, üstünde şu üç sözcüğün Sulh  
M ahkem esi nin* okunduğu ön cepheye bakıyor
du... S onra  sanki eşikte birinin görünm esini bekli- 
yorm uş gibi hareketsiz kalıyordu. O tel çalışanları 
sabırsızlıkla eşinen atını son kez o rada d u rd u rd u 
ğunu gördüler.

O ysa işte kapı ard ına kadar açıldı ve kaldırım a 
inen kısa m erdivenin basam ağında b ir adam  kend i
ni gösterdi.

Yabancı bu adamı fark eder etmez şapkasını çı
kardı ve şöyle dedi:

— Sanırım  Bay Jo h n  Proth?...
"Ta kendisi”, diye yanıtladı selam ına karşılık ve

ren sulh yargıcı.
— Sizin b ir evet y a  da b ir hayırınızı gerektirecek 

basit b ir soru...
— Sorun bayım...
— Bu sabah biri gelip size Seth S tanfort’u sorm uş 

olabilir mi?...

* Fransızca'da sulh yargıcı "justice de paix” üç sözcükten oluşuyor (ç.n).
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— Bildiğim kadarıy la yok...
— Teşekkürler
Bu sözcüğü telaffuz eder etmez ikinci kez şapka

sını çıkaran atlı dizginleri koyuverdi ve tırısta  E x
te r Sokağı'na doğru  yöneldi.

Şimdi artık  -bu genel kanı oldu- bu yabancının 
Bay Jo h n  P ro th ’la işi olduğundan kuşkuya düşül- 
memeliydi. Soruyu sorm a biçimine göre, bu Seth 
Stanfort kendisiydi ve kararlaştırılm ış b ir randevu
y a  ilk gelendi. Ve belki de sözü edilen randevu saati
nin geçmiş olduğuna inanm ak yerinde olacağından, 
geri dönm em ek üzere kentten ayrılmıyor muydu?

A m erika’da, bu  alçak dünyada olabilecek en ba
hisçi halkın arasında olduğum uza göre yabancının 
durum a göre kesin olarak gittiği y a  da  ileride döne
ceğine ilişkin bahislere girilirse hayret etm eyece
ğiz. O tellerin personeliyle m eydanda duran  m erak
lılar arasında b ir yarım  dolar y a  d a  hatta  beş-altı 
sentlik birkaç bahis, daha fazla değil am a sonunda 
tüm ü de en saygıdeğer insanlardan, y itirenlerin  bal 
gibi ödeyecekleri ve kazananların  da  tahsil edeceği 
bahis paraları.

Yargıç J o h n  P ro th ’e gelince, o, W ilcox m ahalle
sine doğru çıkan atlıyı gözleriyle izlemekle y e tin 
mişti. Bir filozof, b ir bilgeydi bu yargıç, ancak y a 
rım yüzyıl yaşında olm asına karşın elli yıllık b ir bil
gelik ve filozofluktan daha azını gösterm iyordu 
-daha dünyaya gelirken bilge ve filozof olmuş ol
malı dem enin b ir başka biçimi-. B una b ek âr olma
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özelliğiyle varlığına hiçbir zam an, hiçbir kaygıyla 
ket vurulm am ış olmasını da  ekleyiniz. W haston ’da 
doğm uştu, ancak ilk gençliğinde bile W haston ’dan 
az ayrılm ıştı y a  da ayrılmamıştı. W haston onu her 
tü r tu tkudan  yoksun  biliyordu ve yarg ılananlar ta 
rafından sevildiği kadar sayılıyordu da. Bir sağdu
y u  ona rehberlik  ediyordu. B aşkalarının zayıflıkla
rına ve arad a  bir hatalarına hep hoşgörü gösteri
yordu . Ö nüne gelen davaları yo luna koymak, iddi
asız m ahkem esine başvuran düşm anları dost gön
dermek, köşeleri yuvarlam ak, dişlileri yağlam ak, 
ne denli m ükem m el olursa olsun sosyal b ir düzenin 
özünde olan ilişkileri kolaylaştırm ak, sulh yarg ıc ı
nın görevini bun lar olarak görüyordu  ve içtenlikle 
söylemek gerekirse hiçbir yargıç, hepsinin en güze
li, bu  ada ondan daha layık değildi.

Jo h n  P roth , belli b ir refaha sahipti. Bu görevle
ri yerine getiriyorsa, zevktendi, iç güdüseldi ve d a
ha üst m ahkem elere yükselm eyi hiç düşünm üyor
du. Başkaları için olduğu k ad ar kendisi için de h u 
zuru seviyordu, insanları, h içbir zaman hiçbir şe
y in  rahatsız etmemesi gereken yaşam  kom şuları 
olarak kabul ediyordu. E rken  kalkıyordu, erken 
yatıyordu. Eski ve Yeni D ü n y a nın gözde b irkaç 
yazarın ı okuyordu. Kentin, küçük ilanların politi
kadan daha çok y e r aldığı iyi ve d ü rüst gazetesi 
W haston N ouvellist’le yetin iyordu. H er gün, o ci
varda, onu selam lam aktan şapkaların  eskidiği, bu  
yüzden kendi hesabına kendisininkini her üç ayda
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bir yenilem ek zorunda kaldığı, b ir y a  da iki saatlik 
bir yürüyüş. Bu gezintilerin dışında mesleğini uy
gulam aya ayırdığı zaman hariç konforlu ve sakin 
evinde yaşıyordu, bahçesinde kendisini iç açıcı 
renkleriyle büyüleyerek, en hoş kokularını ona bol
ca saçarak, onun özenli bakım ının değerini bildik
lerini gösteren çiçeklerini yetiştiriyordu.

Birkaç satırla çizilen bu portreyle Bay J o h n  
P ro th ’un kişiliği gerçek çerçevesine o turtu lduğuna 
göre sözü edilen yargıcın kafasını, yabancının  sor
duğu sorunun meşgul etmemesi anlaşılacaktır. Bel
ki de bu beriki evin efendisine başvuracağı yerde 
yaşlı hizmetçi Kate'e soru sorsaydı, Kate daha ço
ğunu bilmek isteyecekti. Bu Seth S tanfort üzerin
de ısrar edecek, b ir bay  -ya da  bayan- atlının ken
disiyle ilgili bilgi alm aya gelmesi durum unda ne 
söylemesi gerekeceğini soracaktı. Ve hatta  y ab an 
cının sabahleyin olsun, öğleden sonra olsun sulh 
m ahkem esine dönm esinin gerekip gerekm ediğini 
öğrenm ek saygıdeğer K ate'in gücüne gitmeyecekti.

Bay Jo h n  Proth, bir hizmetçide, önce yaşlı olduğu 
için ve özellikle de dişi cinse ait olduğu için, en azın
dan bağışlanabilir olan bu saygısızlıkları, merakları, 
kendisinde hiçbir zaman bağışlamadı. Hayır, Bay 
Jo h n  Proth, yabancının gelişi, oradaki varlığı ve gi
dişinin meydandaki sakinler üzerinde belli b ir heye
can yarattığını ayırt etmedi bile ve avlunun kapısını 
kapattıktan sonra çiçekliğindeki güllere, süsenlere, 
sardunyalara, rezedalara içecek vermeye gitti.
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M eraklılar, hiç de onun gibi değildiler ve gözet
leme durum unda kaldılar.

Bu arada atlı, kentin batı yakasına egemen olan 
E xter Sokağı’nın ucuna kadar ilerlemişti. Bu soka
ğın W haston un m erkezine bağladığı W ilcox m a
hallesine gelince atını durdurdu  am a Anayasa M ey- 
danı’nda yaptığ ından daha çoğunu yapm ayarak in
medi. Bu noktadan, bayağı, b ir mil kadar b ir alan, 
görüş alanına giriyordu. Potom ac’m ötesinde k u ru 
lu bulunan, ufukta çan kulelerinin gölgesi görünen 
Steel kasabasına değin üç mil boyunca inen y ılan
kavi yolu  izleyebiliyordu. Gözleri boşu boşuna bu 
yolu taradı. K uşkusuz orada aradıklarını bulam adı
lar. O rad a  sert sabırsızlık hareketleri ata da geçti ki 
eşinmelerini efendisi zaptetm ek zorunda kaldı.

O n  dakika akıp gitti ve atlı E x ter Sokağı’na  k ü 
çük adım larla yeniden girerek beşinci kez m eydana 
doğru yöneldi.

“N e de olsa,” diye kendi kendine yineliyordu sa
atine bakm aksızın, “daha gecikme yok... Saat onu 
yedi geçe içindi ve saat daha ancak dokuz buçuk... 
W haston ’u S teel’den -ki o radan gelmesi gerekiyor- 
ayıran mesafe, W haston’u, benim geldiğim Bri- 
a l’den ayıranm kine eşit ve y irm i beş dakikadan az 
b ir sürede aşılabilir... Yol güzel, hava kuru  ve k öp
rünün  nehrin  taşm asıyla sürüklendiğinden hab e
rim olm adığına göre... Bu durum da ne engel olacak 
ne de engelleme... Bu koşullarda eğer randevuyu 
kaçırırsa benim  gösterdiğim  tüm  özeni hiç göster



meyecek dem ektir. Z aten  özenlilik tam  zam anında 
yerinde olm aktan ibarettir, çok erken orada olmak 
değil... G erçekte özensiz olan benim, derli toplu b ir 
adamın olması gerekenden çok daha erkenden gel
miş olduğum a göre... D oğru, başka hiçbir duygu 
olm asa bile nezaket randevuya ilk benim  gelmemi 
em rediyordu”.

Yabancı E x ter Sokağı'nı yeniden geçtiği süre 
boyunca bu  monolog sürdü ve ancak atm  adım ları
nın m eydanın k ırm a taşları üzerinde izler bıraktığı 
an sona erdi.

H iç kuşku y ok  yabancının  geri döneceğine bah 
se tu tuşm uş olanlar bahsi kazanm ışlardı. Ve bu be
riki oteller boyunca geçerken ona güleryüz göster
diler, oysa y itiren ler onu sadece om uz silkmeyle se
lamladılar.

Belediye saati, o anda onu çaldı ve atını d u rd u 
ran, saatini yelek cebinden çıkaran yabancı, on 
adet vuruşu  saydı ve cep saatiyle duvar saatinin 
m ükemmel b ir uyum  içinde çalıştıklarını görebildi.

Randevu saatinin gelmesi için yedi dakikadan faz
lası, geçilmesi için de sekizden fazlası gerekiyordu.

Seth Stanfort, E xter Sokağı nm girişine yeniden 
geldi ve elbette ne atı ne kendi rahat duramıyorlardı.

O  sırada b ir kısım gelen geçen sokağı hareket
lendiriyordu. Seth S tanfort, sokağı çıkanlarla hiç
b ir durum da ilgilenmiyordu. Tüm  dikkatini inenle
re veriyordu ve ucunda görünür görünm ez onları 
göz hapsine alıyordu. Bir yayanın  sokağı kat etm ek



için on dakika kadar harcam ası gerekiyordu am a 
hızlı çalışan b ir otomobil y a  da  tırıstaki b ir atın 
Anayasa M eydanı’na ulaşması için üç dakika ye- 
terliydi.

O ysa atlımızın işi hiç de yayalarla değildi. O nla
rı görm üyordu bile. En içten dostu bile yanından 
geçse, eğer yayaysa onu ayrım sam ayacaktı. Bekle
nen kişi ancak a t y a  da otomobille gelebilirdi.

Ama randevuya yetişecek miydi?... A rtık ancak 
-tam E x ter Sokağı nı inm ek için gerekli zaman- üç 
dakikadan fazlası gerekiyordu... Ve hiçbir araç so
kağın en son köşesinden dönm üyordu, ne m otosik
let ne bisiklet, ne de saatte seksen yaparak  ran d e
vuya hâlâ erken gelecek olan b ir otomobil.

Seth S tanfort E xter Sokağı’na son b ir kez göz 
attı. Gözbebeğinde şiddetli b ir şimşek çakar gibi 
oldu ve yan ından  geçen, sarsılm az bir kararlılıkla 
şöyle söylendiğini duyabilirdi:

“Saat onu yedi geçe b u rada olmazsa onunla ev
lenm eyeceğim .”

O ysa b ir atın dört nah, bu açıklam aya b ir y an ıt 
gibi sokağın tepesine doğru kendini duyurdu. H ay
vanın, m uhteşem  yaratığ ın  sırtında, onu zarif b ir b i
çimde olduğu kadar güvenle idare eden genç bir ki
şi vardı. Gelip geçenler önünden savuşuyorlardı ve 
m eydana kadar hiçbir engelle karşılaşm ayacaktı.

E lbette Seith S tanfort beklediğini tanıdı. Y üzü 
yeniden tasasızlaştı. B ir tek  söz etmedi, tek  b ir h a 
reket yapm adı.



Atını geri çevirdikten sonra sakin b ir adımla 
sulh yargıcının evinin önüne vardı.

Bu m eraklıların kafasının yeniden karışm ası için 
iyi oldu ve bu kez birbirlerine yaklaştılar, yabancı 
onlara en ufak b ir ilgi gösterm edi.

B irkaç dakika sonra bayan atlı m eydana giriyor
du ve köpük beyazı atı kapıya b irkaç adım ötede 

duruyordu.
Yabancı şapkasını çıkardı ve "Bayan Arcadia 

W alker'ı selam lıyorum ’’ dedi...
"Ben de Seth S tanfort’u ” diye yanıtladı Arcadia 

Walker, zarif b ir hareketle eğilerek.
Ve bize inanabilirsiniz, W haston sakinleri gözle

rini kesinlikle tanım adıkları bu  çiftten ayırm ıyor
lardı. Ve kendi aralarında şöyle diyorlardı:

"Yargıç P ro th’a  bir dava için geldilerse, davanın 
her ikisinin de lehine sonuçlanması arzu edilendir!...”

-  A yarlayacaktır y a  da  Bay P ro th  artık  daha ön
ce olduğu gibi işinin ehli adam  olm ayacaktır!...

— Ve eğer ne biri ne de öteki evli değilse bunun 
evlilikle sonuçlanm ası en iyisi olacaktır!

Böylece konuşm alar sürüp gidiyor, böylece soh
betler yapılıyordu. Ama ne Seth S tanfort ne de Ba
y an  A rcadia Walker, konusu oldukları ve daha çok 
can sıkıcı bu  ilgiyle meşgul görünüyorlardı.

O  ara Seth Stanfort, sulh yargıcının kapısını çal
m ak için attan inmeye hazırlanıyordu ki kapı açıldı.

Bay Jo h n  Poth yeniden göründü ve bu kez y aş
lı hizm etçi Kate arkasında belirdi.
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Evin önünde biraz gürültü  ve atların  ayak sesle
rini duym uşlardı ve beriki m utfağından ayrılarak, 
öteki bahçesinden ayrılarak ne olup bittiğini öğren
m ek istediler...

Bu durum da Seth S tanfort eyerde kaldı ve y a r 
gıca hitap ederek:

“Bay Sulh yarg ıc ı? ...” diye sordu.
— Benim bayım...
— Ben M assachusetts, B oston’dan Seth Stan- 

fo rt’um...
— Sizi tanıdığım a çok m utlu oldum  Bay Seth 

Stanfort...
— Ve N ew -Jersey , T renton 'dan Bayan A rcadia 

Walker...
— Bayan A rcadia W alker’in huzurunda olm aktan 

büyük onur duydum .
Ve Bay Proth, yabancıyı inceledikten sonra tüm  

dikkatini bayan yabancıya verdi.
Bayan A rcadia W alker sevimli b ir kişiydi. Yaşı 

yirm i dört. Gözleri açık mavi. Saçları koyu kesta
ne. Teni, açık havanın zor karartacağı körpelikte. 
Dişleri m ükem m el b ir beyazlık ve düzende. Boyu 
ortalam anın biraz üstünde. H ayran  olunacak bir 
vücut yapısı. Y ürüyüşü ender b ir zariflik, çeviklik 
ve esneklikte. Ü zerinde bu lunan  uzun eteğiyle Bay 
Seth S tanfort'unki gibi eşinen atının hareketlerine 
zarif b ir biçim de kendini bırakıyordu. İnce zevkli 
eldivenli ellerinden dizginler kayıyordu, bu işi b i
len onun usta b ir binici o lduğunu keşfederdi. B ir
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lik’in üst sınıfına, bu  sözcük Yeni D ünya doğum lu
ların dem okratik  içgüdülerine yakışm ıyor olsa da 
Amerikan aristokrasisi diye adlandırılabileceğim iz 
şu şeye özel, şu ne olduğu bilinmeyenle aşırı b ir 
seçkinlik tüm  kişiliğine damgasını vurm uştu.

H areketlerinde özgür, servetiyle bağımsız, Ame
rikalı gençlerin serüvenci ruhuna  doğuştan sahip, 
artık  anne babası kendinden uzakta olan, New- 
Je rsey  kökenli Bayan A rcadia W alker, daha şimdi
den birkaç yıldan bu y an a  yolculuklar yapm ış, Av
ru p a’nın başlıca ülkelerini ziyaret etmiş, L ondra’da 
olduğu gibi P aris’te, B erlin’de, V iyana’d a y a  da  Ro- 
ma’da ne yapıldığından, ne söylendiğinden haber
dar, zevklerine uygun b ir yaşam  sürüyordu. Ve bu 
ardı arkası gelmeyen uzak ülke gezilerinde gö rdük
lerini, duyduklarını, Fransızlarla, İngilizlerle, Al
manlarla, İtalyanlarla kendi öz dillerinde konuşa
biliyordu. Bu dünyadan göçüp giden b ir vasi ta ra 
fından yön  verilen eğitimine, özellikle özen göste
rilmiş olan bilgili b ir kişiydi. İşlerini yapm aktan  b i
le geri durm uyordu ve servetini, çıkarlarını çok iyi 
bilen b ir anlayışla idare ediyordu.

Bayan Arcadia W alker hakkında söylenenler, 
Bay Seth S tanfort’a  da  simetrik -bu doğru sözcük
tür- olarak uygulandı. O  da özgür, o da  zengin, yo l
culukları da  seven, tüm  dünyayı dolaşmış, bundan 
böyle doğduğu kent B oston’da oturuyordu. Kışın, 
Eski K ıtan ın  konuğuydu, serüvenci hemşehrisiyle 
karşılaştığı büyük başkentlerin konuğu. Yazın, çık
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tığı ülkeye, b ir eli yağda b ir eli balda Yankees aile
lerin toplandığı plajlara dönüyordu. Bayan Arca- 
d iay la  oralarda da  buluşm uşlardı. M eydandaki m e
raklı bayların ve özellikle meraklı bayanların b irb ir
leri için yaratıldıklarını söyledikleri, her ikisi de yol
culuklara aç, her ikisi de askeri y a  da siyasal yaşam 
daki herhangi b ir olayın kam unun dikkatini çektiği 
yere koşuşturm akta acele eden bu iki genç ve zinde 
varlığı aynı içgüdüler birbirlerine yakınlaştırm ıştı... 
Bu durum da Bay Seth S tanfort ve Bayan Arcadia 
W alker'in alışkanlıklarında hiçbir şeyi değiştirm e
yecek olan, yaşam larını birleştirm e fikrine yavaş 
yavaş gelmeleri kimseyi hayrete düşürm eyecektir. 
Bu, bundan  böyle birlikte yol alan iki gemi olmaya
cak am a şuna inanabilirsiniz, Y erküre’nin tüm  de
nizlerinde seyretmesi amacıyla son derece iyi inşa 
edilmiş, donatılmış, düzenlenm iş tek biri olacaktır.

H ayır! Bu b ir anlaşm azlık meselesi hiç değildi, 
Seth S tan fo rt’la Bayan A rcadia W alker’ı bu kentin  
sulh yargıcının önüne getiren b ir davanın çözü
m üydü. H ayır! M assachusetts ve N ew  Je rse y  ‘nin 
yetkili m akam ları önünde tüm  yasal işlemleri y e r i
ne getird ikten  sonra o aynı gün (27 M art ) ', o aynı 
saatte, onu yedi geçe, bilenlerin söylediğine göre 
insan yaşam ının en önemlisi olan bu işi sonuçlan
dırm ak amacıyla W haston ’d a  birbirlerine randevu 
verm işlerdi.

1. J.V . önce 2.9 Ekim tarihini vermişti, bu rada unutulm uş ve biz düzel
tiyoruz.
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Bay Seth S tanfort ve Bayan A rcadia W alker’m 
sulh yarg ıcına takdim leri, aktarıldığı biçimde yap ıl
dıktan sonra Bay P ro th ’a  artık  bay yolcu ve bayan 
yolcuya hangi nedenle m ahkem esine çıktıklarını 
sorm ak kaldı.

“Seth S tanfort, Bayan A rcadia W alker’in kocası 
olmak istiyor” diye y an ıt verdi erkek  olanı.

“Ve Bayan A rcadia W alker, Seth S tanfort un  ka
rısı olmak istiyor” diye ekledi öteki.

Yargıç,
"Tamamen em rinizdeyim  Bay S tanfort ve sizin 

de Bayan A rcadia W alker” diyerek iki nişanlının 
önünde eğildi.

Ve her ikisi de sırayla eğildiler.
Bay J o h n  P ro th  "Ne zaman bu  nikah işlemlerini 

başlatm ak sizin için uygun olacak?” diye sözü aldı.
"Hem en... eğer boşsanız” diye belirtti Seth S tan

fort.
"Ç ünkü  B ayan S tan fo rt o lu r olm az W has- 

ton 'dan  ayrılacağız” dedi Bayan A rcadia Walker.
Bay P ro th ’un tavrı, varlığıyla şu anda onları 

onurlandıran  bu sevimli çifti, kent duvarları arasın 
da daha uzun süre alıkoyam am aktan, kendisiyle 
birlikte tüm  kentin  ne denli üzüleceğini anlattı.

Sonra ekledi:
“Tamamen em irlerinize am adeyim .”
Ve kapının önünü açm ak amacıyla b irkaç adım 

geriledi.
Am a Bay Seth S tanfort o zaman şöyle dedi:
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“Benim ve Bayan A rcadia W alker m, inmemiz 
çok gerekli m i?”

“Hiç de değil” diye belirtti Bay P ro th  ve “Ayak
ta  olduğu gibi a t üstünde de evlenilebilir.”

D aha uyum lu b ir yargıçla karşılaşm ak güç olur
du, bu ilginç A m erika ülkesinde b ile !

“Tek b ir so ru” diye yeniden söz aldı Bay Proth, 
“Yasanın gerektirdiği tüm  işlemler yerine getirildi 
m i?...”

“G etirild i” diye yanıtladı W haston.
Ve Boston ve Trenton m ahkem e kalemleri ta ra 

fından izin hakları tahsil edildikten sonra kaleme 
alınmış olan b ir çift doğru ve eksiksiz doldurulm uş 
izin belgesini yarg ıca uzattı.

Bay P ro th  kâğıtları aldı, altın çerçeveli gözlüğü
nü b u rn u n a  geçirdi, düzenli b ir biçimde resm en 
onaylanm ış ve resmi b ir pul yapıştırılm ış bu evrak
ları dikkatle okudu ve şöyle dedi:

“Bu evraklar kuralına uygun ve ben de size evli
lik belgesini teslime hazırım .”

Başka herhangi b ir ülkede biraz olağanüstü görü
nebilecek koşullarda kıyılan bir nikahın onca tanığı 
olarak, sayıları artmış olan meraklıların çiftin çevre
sinde yığılm alarından hayrete düşmeyin. Bu iki ni
şanlının ne canını sıkmak içindi ne de gücendirmek.

Bay P ro th  o zam an eşiğin üstüne geldi ve herke
sin duyduğu b ir sesle şöyle dedi:

— Bay Seth Stanfort, Bayan A rcadia W alker'ı 
karı olarak alm aya razı mısınız?...
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-  Evet.
-  Bayan A rcadia Walker, Bay S tan fo rt’u koca 

olarak alm aya razı mısınız?...
-  Evet
Yargıç b irkaç saniye daldı ve "artık  kıpırdam a

yalım” değişm ez sözcüklerini telaffuz edecek bir 
fotoğrafçı gibi ciddi... şu sözlerle söze başladı:

"Boston’dan Bay Seth S tanfort ve T renton 'dan 
Bayan A rcadia Walker, sizleri yasayla evli ilan edi
yorum  ! ”

İki eş o zam an yaklaştılar ve az önce tam am la
nan evlilik sözleşmesini m ühürler gibi el ele tu tu ş
tular.

S onra Seth S tanfort cüzdanından beş yüz dolar
lık banknot çekerek "ücret o larak” diyerek takdim  
ederken S tanfort hanım efendi de "yoksullar için” 
diyerek b ir İkincisini takdim  ediyordu.

Sonra her ikisi kendilerini saygıyla selamlayan 
yargıcın önünde eğilmelerinin ardından, dizginleri 
koyuverdiler ve iki a t W ilcox mahallesi yönüne 
doğru çabucak fırladı.

Ve Bay J o h n  P ro th  bilge kişi olarak şöyle dedi:
"A m erika’da evlenm enin bu denli kolay olması

na -neredeyse boşanm ak kadar- gerçekten bayılı
yorum  ! ”
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II. Bölüm

O kuyucuyu, B ay  D ean Forsyth 'n in  
evine sokan, onu yeğeni F ran cis 

G ordon ve hizm etçisi M itz ile 
bağlantıya geçirir.

M itz... Mitz!...
— Bay Francis?

— D ayım  D ean ’in nesi var?
— Benim de keşfedem ediğim  bu Bay Francis!...
— H asta mı?
— Bildiğim kadarıyla hiç değil am a bu sürerse ke

sin olacaktır!...
Bu soru lar ve yan ıtlar y irm i üç yaşında b ir genç 

adam la altm ış beş yaşında yaşlı b ir kadın arasında, 
tam  da biraz önce A m erikan modası evliliklerin en 
ilgincinin gerçekleştiği o W haston  kentinde, Eliza- 
beth  Sokağı’ndaki evde, yem ek salonunda sorulup, 
cevaplandırılıyordu.
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E lizabeth S okağ ı’ndak i bu  ev, Bay D ean 
Forsyth ye  aitti. Elli beş yaşında ve bunu adam akıl
lı gösteren bir adam, karm akarışık  koca b ir kafa, 
yok yüksek  num aralı gözlüklü küçük  gözler, hafif
çe çökmüş omuzlar, çeneye kadar çıkan iki kez do
lanmış b ir kravatla  her zam an sarılı güçlü boyun, 
geniş ve kırışık redingot, alt düğm eleri hiçbir za
man iliklenmeyen gevşek yelek, çok geniş ayakka
bılarını zar zor örten  çok kısa pantolon, grileşmiş 
bir saç üzerine, arkaya konm uş püsküllü  b ir takke, 
Kuzey A m erikalıların alışılmış keçi sakallı, bin b ir 
kırışıklı b ir yüz.

Yeğeni F ranc is  G ordon  ve yaşlı hizm etçisi 
M itz’in, 3 Kasım 1 sabahında sözünü ettikleri Bay 
Dean Forsyth  böyleydi.

Küçük yaşında anne babasından yoksun kalan 
Francis G ordon, annesinin  kardeşi Bay D ean 
Forsyth tarafından yetiştirilmişti. Dayısından ona 
belli b ir servetin kalacak olmasına rağmen bu  y ü z
den çalışmak zorunda olmadığı düşüncesine kapıl
madı ve Bay Forsyth de aynı biçimde kapılmadı. 
Böylece yeğen ünlü (...)2 Üniversitesi’nde insanlık 
eğitimi yaptı. Bunu hukukla tamamladı ve şimdi o r
tak duvarların, dulun, yetim in daha kararlı başka bir 
savunucularının olmadığı W haston’da avukattı. Y ar
gıları ve kararları derinlemesine biliyordu, sıcak ve

1. “3 N isan” yerine. Kış dönem inin ilk seçimi bu bölümde olduğu gibi 
duruyor.
2. Elyazması m etinde boş. K uşkusuz H arvard.
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içe işleyen b ir sesle kolaylıkla konuşuyordu. Genç, 
yaşlı tüm  meslektaşları onu takdir ediyorlardı ve hiç
bir zaman bir düşm an edinmemişti. Kişi olarak da 
çok iyiydi, güzel kestane saçlar, güzel siyah gözler, 
şık tavırlar, kırıcı olmadan esprili, gösterişsiz y a r 
dımsever, Amerikalı unvansız soyluların kendilerini 
tutkuyla adadıkları çeşitli spor türlerinde hiç de be
ceriksiz değildi, kentin en seçkin genç insanları a ra 
sında nasıl y e r almayacaktı, niçin D oktor Hudel- 
son’un ve onun Flora Clarish olarak doğan karısının, 
şu çekici kızı Jen n y  H udelson’u sevmeyecekti?...

Ama dikkati bu genç kişiye yöneltm ek için vakit 
çok erken. O nun  sahneye girm esinin gerektiği an 
gelmedi ve onu ancak, ailesinin ortam ında takdim  
etmek daha uygun olur. Bu uzun süremeyecektir. 
Doğrusu, son derece kesinlik gerektiren bu öykü
nün gelişmesine belli b ir yöntem  getirilemeyecektir.

F rancis G ordon konusuna, E lizabeth  S oka
ğ ı’ndaki evde o turduğunu ve o radan  kuşkusuz an
cak Bayan Jen n y 'le  evlendiği gün ayrılacağını ek
leyeceğiz... Am a b ir kez daha Bayan Je n n y  H udel
son’u olduğu yerde bırakalım  ve sadece hizm etçi 
M itz’in, efendisinin yeğeninin sırdaşı olduğunu ve 
onu b ir oğul gibi y a  da dahası büyükanneler anne 
şefkati reko runu  genellikle ellerinde tu ttuk ların 
dan, b ir to run  gibi candan sevdiğini söyleyelim.

Şimdi bulunm az olan örnek  hizm etçi M itz, hem  
kedi hem  de köpeğe çeken şu kayıp tü rün  soyun
dan dı,-efendilerine bağlı olduğuna göre köpek, eve
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bağlı o lduğuna göre kedi-. Kolaylıkla tahm in ede
ceğiniz gibi Bayan M itz, Bay D ean F o rsy th y e  kar
şı açık sözlüydü ve haksız olduğunda bunu ona 
söylüyordu. O nunla hem fikir olmayı istem iyorsa 
yapacağı b ir şey vardı: oradan ayrılm ak, çalışma 
odasına dönm ek ve oraya çift sürgüyle kapanm ak.

Kaldı ki, Bay D ean F orsy th ’nin orada yalnız 
kalm aktan hiç korkm ası gerekm iyordu. Hizmetçi 
M itz’in uyarı ve azarlarından aynı şekilde kaçan 
daha az önemli bir başka kişiye güvenebilirdi.

Bu, hiç kuşkusuz çok kısa boyda olmasaydı, 
O m ega takm a adıyla adlandırılacak O m icron’du. 
O n beş yaşından bu y an a  büyüm em işti ve bu  yaşta  
dört ayak, altı parm aktan  daha uzun değildi boyu. 
G erçek adı Tom W if olarak Bay D ean F orsy th’nin 
evine girmişti, tam  da büyüm esinin durduğu  dö
nemde, genç uşak olarak ve ellisini aştığından otuz 
beş y ıld ır Francis G ordon’un dayısının hizm etinde 
olduğu sonucuna varılacaktır.

Ama bu hizm etin oncayıldan  b u y a n a  çoktan ge
lip neye dayandığını da  bilmek gerekiyor: En azın
dan efendisininkine eşit b ir tu tku  hissettiği çalış
m alarda Bay D ean F o rsy th y e  yardım cı olmaya.

Peki, Bay D ean F orsyth  çalışıyor m uydu?...
Evet!... Am atörce ve ne coşkuyla, iki katm a çı

kan ne tutkuyla!... K arar vereceksiniz.
Peki, neyle uğraşıyordu?... Ö zgür A m erika’nın 

b ir yığın yurttaşı gibi tıp, hukuk, bilim, edebiyat, 
sanat, ticaret?
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Kesinlikle değil y a  da daha çok bilimle, belli b ir bi
limle, astronomiyle, gökcisimlerine ilişkin yüksek he
sapları ele alanlarla da değil. Hayır, o sadece gezegen 
y a  da yıldız keşfetmeye çalışıyordu. Yerküre'mizin 
üstünde olup biten hiçbir şey y a  da aşağı yukarı hiç
bir şey onu ilgilendiriyor gibi görünm üyordu ve o uç
suz bucaksız alanlarda yaşıyordu. Ama oralarda ne 
öğle ne de akşam yem eği bulam ayacağından günde 
en azından iki kez kesin inmesi gerekiyordu. Ve tam 
da o sabah bekletiyordu, bu yüzden hizmetçi M itz 
masanın çevresinde dönerken hom urdanıyordu.

"Gelm eyecek m i?” deyip duruyordu.
“O m icro n y o k  m u ?” diye sordu Francis Gordon.
“O  her zaman sadece efendisinin olduğu yerdedir” 

diye yanıtladı hizmetçi. "Benim de artık tüneğine tır
manacak gücüm yok.” Düşüncesini böyle dile getirdi.

Söz konusu tünek, üstü  kapalı balkonu, evin ça
tısının üstünden  yirm i ayak k ad ar yükselen bir k u 
leden ne çok ne de azdı, gerçek adını verirsek, b ir 
gözlemevi. Bu kapalı balkonun altında dört ana 
noktaya yönelm iş dört pencerenin açıldığı y u v a r
lak b ir oda bulunuyordu, içinde birkaç aygıt, y e te 
rince hatırı sayılır uzunlukta menzilli dürbünler, te 
leskoplar ayakları üzerinde dönüyorlardı, objektif
leri hiç y ıpranm ıyor idiyse, bu kullanılm am aların- 
dan değildi. D ah a  çok korkulm ası gereken şey, 
Bay D ean  Forsyth ve O m icron’un, aygıtlarının 
gözleme m erceğine dayaya dayaya sonunda gözle
rini bozm aları olmalıydı.
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D oğrudur, h er ikisi de güneşin batışıyla doğuşu 
arasında, nöbetleşerek gecenin ve gündüzün b ü 
yük b ir bölüm ünü bu  odada geçiriyorlardı. Bakı
yorlardı, gözlemliyorlardı, y ıldızlar arası bölgelere 
dalıyorlardı. D ean  F orsy th ’nin adına bağlanacak 
herhangi b ir keşif yapm ak um udu onları bırakm ı
yordu. G ökyüzü temiz olduğunda işler yine y ü rü 
yordu; am a Virginia eyaletini geçen otuz yedinci 
paralelin üstünde hep böyle olması gerekm iyordu. 
Bulutlar, saçak bulu tlar (aynen), karabulutlar, k ü 
me bulutlar, istediğiniz kadar ve kuşkusuz efendiy
le uşağın istediğinden daha fazla. Am a aralarında 
geçen ne çok bitmez tükenm ez yakınm alar, m elte
min kasıtlı olarak pus paçavralarını sürüklediği bu 
gökkubbeye karşı ne tehditler!

Ve hiçbir gözlemin yapılam adığı bu  bitm ez tü 
kenmez can sıkıcı saatlerde am atör gökbilimci da
ğınık saçlarını karıştıra rak  yineliyordu:

“Şu anda herhangi b ir yeni gökcism inin objekti
fimin görüş alanından geçip geçmediği ne malum? 
Dünyanın b ir ikinci uydusunu geçerken yakalam a 
fırsatını kaçırıp kaçırm adığım  ne malum? Ya da 
Ay' m çevresinde dönüp du ran  bir alt uyduyu? Bu 
|anet bu lu t tabakasının üstünde herhangi b ir m ete
orun, b ir göktaşının, b ir küçük gezegenin dolaşıp 
dolaşmadığı ne m alum ?...”

“Bu çok m uhtem el” diye yanıtlıyordu O m icron. 
— Ve tam  da bu  sabah efendim, b ir aydınlanm a 

anında sandım ki görüyorum ...

23



— Ben de O m icron...
— ikim iz de efendim, ikimiz de...
“Ben... ilk olarak kuşkusuz...” diye açıkladı Bay 

D ean Forsytlı...
“H iç şüphe y o k ” diye kabullendi Om icron, an 

lamlı b ir baş sallamasıyla “ve bana öyle geldi ki oy
du... o olm alıydı...”

“B una yem in ederim ” diye iddia etti D ean  
Forsyth, “K uzeydoğudan güneybatıya doğru ilerle
m ekte olan b ir m eteor...”

— Evet efendim, hem en hem en G üneş yönünde...
— G örünen yön  Om icron...
— G örünen, söylemeye gerek yok.
— Ve saat yediyi otuz yedi dakika yirm i saniye 

geçiyordu.
"Yirmi saniye” diye tekrarlad ı O m icron, “D uvar 

saatim izde an ında belirlediğim  gibi...”
“Ve o andan  itibaren b ir daha görünm edi” diye 

bağırdı Bay D ean Forsyth, gökyüzüne doğru teh- 
d itkâr b ir el hareketi yaparak .

— H ayır efendim. Bulutlar... bulutlar... batı-gü- 
ney-batıdan çıkan bulu tlar ve gün boyunca b ir da
ha mavi b ir köşe görüp görmeyeceğimizi bilm iyo
rum.

“Kasıtlı b ir olay b u ” diye karşılık verdi D ean 
Forsyth  “Ve gerçekten de bunun  sadece benim  b a 
şıma geldiğini sanıyorum .”

“Ve de benim ” diye m ırıldandı, kendisini efendi
sinin çalışm alarının yarısı gibi gören Om icron.
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G erçekte W haston ’un tüm  sakinleri, kalın bu lu t
lar kentlerini kararttığ ında aynı yakınm a hakkına 
sahipti. Güneş parıldasın... y a  da  parıldamasın, 
herkes içindir.

Sis kenti sardığında -kırk sekiz saat süren şu sis
lerden biri- D ean F orsy th ’in kötü ruh durum unun 
ne hale geldiğini düşünm ek sadece çok çok kolay
dır. E n azından bulutlu  bir gökyüzünde bile Yerkü- 
re ’nin yüzeyine çok yakın  geçmesi durum unda b ir
kaç göktaşını ayrım sam ak olanaksız değildi; am a 
sis kalınlaştığında, beşeri yaratık lar bile on adım 
ötesini hiç görem ezken en güçlü teleskoplar, en 
mükemmelleştirilm iş dü rbün ler ne yapabilirler?... 
W haston’da, kent, Tamise’in çam urlu sularıyla de
ğil de Potom ac’ın du ru  sularıyla y ıkanıyor olması
na rağm en bu durum  ender değildir...

Ve şimdi, o gün, sabahın başlangıcında, gökyüzü 
tertem izken peki ne fark etmişlerdi... y a  da  fark et
tiklerini sanm ışlardı efendi ve uşak?... B ir gökta- 
şıydı, yoğunluğunu ölçemedikleri aşırı b ir hıza sa
hip, upuzun uzanan b ir biçimi olan. Söylediğimiz 
gibi bu göktaşı kuzeydoğudan güneybatıya doğru 
y e r değiştiriyordu am a yerle arasındaki uzaklık 
belli b ir m iktar fersah olması gerektiğinden, eğer 
şu m ünasebetsiz sis gelip tüm  gözlemi engeli eme- 
seydi, onu dürbün  m erceğinden birkaç saat boyun
ca izlemek m üm kün olurdu!

Ve işte o zaman bu kötü şansın doğal olarak kış
kırttığı yerinm e m akaraları boşalıyordu!... Bu gök
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taşı, W haston  ufkuna geri dönecek miydi?... E le
m entleri hesaplanabilecek, kütlesi, ağırlığı, yapısı 
belirlenebilecek miydi?... G ökyüzünün bir başka 
noktasında onu bulacak daha elverişli koşullarda 
herhangi b ir başka gökbilimci var mıydı?... O nu 
teleskopunun ucunda bu kadar az tu tan  D ean 
Forsyth, bu  buluşu adıyla im zalayacak kişi olarak 
nitelenecek miydi?... Tüm  onur, yaşam larını gözle
m evlerinin ufkuyla tepe noktaları arasında m eteor 
kollam akla geçiren Eski y a  da  Yeni K ıta’nm o bil
ginlerinden birinin olm ayacak mıydı daha sonra?...

Ve her ikisi de doğuya açılan pencerelerinkinin 
önüne yeniden gelip nöbete durdular. A rtık konuş
m uyorlardı. Dean Forsyth, b u y an d an  üstünde hafif 
rüzgârın şiddetlenerek orada burada az aydınlık 
alanlarla delinmiş grim trak bulutları kovduğu Ser- 
bor tepelerinin değişken profilinin sınırladığı geniş 
ufku bakışlarıyla tarıyordu. Om icron, kısa boyunun 
azalttığı görüş alanını artırm ak için ayaklarının 
ucunda dikiliyordu. Biri kollarını kavuşturm uş, elle
rini kapamış göğsüne bastırıyordu. Öteki, kasılmış 
parm aklarıy la pencerenin pervazına vuruyordu. 
Birkaç kuş, kanat çırpıp kısa tiz çığlıklar a tarak  sü
zülüyordu ve insan olma özelliklerinin yeryüzünde 
tu ttuğu efendi ve uşakla tam  da alay ediyor havasın- 
daydılar!... Ah!... O nları uçarken izleyebilselerdi, 
birkaç sıçrayışta sis tabakalarını geçecekler ve belki 
de güneş ışınlarının parıltıları ortasında dönüşünü 
sürdüren  küçük gezegeni yeniden göreceklerdi?...
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O  anda kapı vuruldu.
D üşüncelerine göm ülmüş olan D ean Forsyth ve 

Om icron duym adılar.
O  zaman kapı açıldı ve eşikte Francis G ordon 

göründü.
D ean Forsyth  ve O m icron dönm ediler bile.
Yeğen dayıya doğru gitti ve hafifçe koluna do

kundu.
Dean Forsyth dünyanın ucundan döner gibi oldu... 

Yeryüzü dünyasının değil, düş gücünün onu mete
orun ardından sürüklediği gökyüzü dünyasının...

“N e ?” diye sordu.
— Dayı, yem ek bekliyor....
"A h!” dedi D ean Forsyth, “B ekliyor m u?... Pe

ki... Biz de bekliyoruz....”
— Bekliyorsunuz?... Neyi?
“Güneşin yeniden görünm esini” diye açıkladı, 

yanıtı efendisi tarafından onaylanan O m icron.
— Ama dayı, sanırım  G üneş’i yem eğe davet etm e

diniz ve onsuz m asaya oturulabilir...
B una ne y an ıt vermeliydi?... Işık saçan gökcis

mi, tüm  gün kendini gösterm iyor idiyse, Bay D ean 
Forsyth  ortalam a insanların genellikle akşam  y e 
meğini yediği saatte ancak öğle yem eğini yem ekte 
inat edecek miydi?...

“D ayı,” diye başladı Francis Gordon, “M itz sa
bırsızlanıyor, sizi uyarıyorum ...”

Bu, Bay D ean F orsyth  y i düşten  gerçeğe d öndü
ren belirleyici b ir neden oldu gibi göründü. H iz
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metçi M itz’in sabırsızlıklarını biliyordu, h a tta  on
lardan ödü patlıyordu ve m adem  ki ona bir özel 
ulak koşuşturm uştu  daha gecikm eden gitmek gere
kiyordu.

“Peki saat k aç?” diye sordu D ean Forsyth.
“O n b ir k ırk  beş” diye yanıtladı Francis Gordon.
Aslında duvar saati on b ir k ırk  altıyı gösteriyor

du ve genelinde dayı ve yeğen birbirlerinin karşısı
na  saat tam  on birde oturuyorlardı.

Yine genel olarak O m icron onlara servisi y ap ı
yordu . Am a o gün efendisinin b ir işareti üzerine ki 
zahm etsizce anladı, gözlemevinde kaldı, y a  hava 
güneşi geri getirirse...

Bay D ean Forsyth ve Francis G ordon m erdive
ne yöneldiler ve evin zemin katına indiler.

M itz oradaydı, efendisine dik dik baktı ve bu  b e
riki başını eğdi.

“O m icron?...” diye sordu.
“O  y u k arıd a  m eşgul” diye yanıtlad ı Francis G or

don, “Bu sabah ondan vazgeçeceğiz...”
"Peki!” diye yanıtladı M itz.
Ö ğle yem eği başladı ve ağ ızlar sadece yem ek 

için açıldı, konuşm ak için değil. Y em ekleri g e ti
rirken  ve tab ak la rı değ iştirirken  seve seve çene 
çalan M itz ’in çenesi açılm ıyordu. Bu sessizlik 
ağ ır geliyordu, bu  zorlam a sık ıyordu. Bu y ü zd en  
b u n a  b ir son verm eyi isteyen F rancis G ordon  
şöyle dedi:

— Dayı, sabahınızdan hoşnut m usunuz?...
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“E vet... h ay ır...” diye y an ıtlad ı Bay D ean 
Forsyth. “G ökyüzünün durum u elverişli değil...”

— Peki herhangi b ir gökcismi keşfi izinde misi
niz?..

— Sanıyorum ... Francis... Ama yeni b ir gözlemle 
emin olmadığım sürece...

“Ve efendim ” dedi M itz, biraz sert b ir tonla, “Si
zi sekiz günden bu y an a  tedirgin eden bu... Kule
nizden artık  ayrılm ayacak ve gece kalkacak k a
dar... evet!... dün akşam dan bu y an a  üç kez... sizi 
duydum ...”

— Aslında, M itz'çiğim...
"Ve aşırı yoru lduğunuzda ...” diye başladı vakur 

hizmetçi, “Sağlığınızı bozduğunuzda, nezleye b ir 
iyice yakalandığınızda, haftalarca y atağa çivilendi
ğinizde size bakm aya yıldızlarınız mı gelecek, dok
tor hap diye onları almanızı mı buyuracak? ...”

D iyalogun aldığı biçimi göz önüne alan D ean 
Forsyth yan ıt vermem enin daha iyi olacağını anla
dı. Zaten M itz’in çıkışlarını hiç hesaba katm am aya 
kararlı olarak tersini söyleyip onu kışkırtm ayı iste
medi ve bardağına ve tabağına bile d ikkat etm eden 
sessizce yem ek yem eyi sürdürdü.

F rancis G ordon sohbeti desteklem eye çalışıyor
du am a gerçekte kendi kendine konuşuyor g ibiy
di. H âlâ  üzgün olan dayısı onu duym uyora benzi
yo rdu . N e söyleneceğinin hiç bilinm ediği zam an
lar, tüm  ağızların erişebileceği bitm ez tükenm ez 
malzeme, havanın önceden nasıl olduğu, o andaki
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durum u ya d a  nasıl olacağıdır. Ve özetle bu  havay
la ilgili soru, Bay D ean F orsy th ’i özellikle ilgilen
dirm esi gereken soruydu. Bu yüzden  b ir an  geldi, 
d aha da  kapanan güneş yem ek odasını daha da 
loşlaştırdığında başını kaldırdı, pencereye baktı ve 
b itkin elinden çatalının düşm esine izin vererek  b a
ğırdı:

“Bu lanet bulu tlar gökyüzünü boşaltm ayacak 
mı?... Yağmur sel gibi akacak m ı?...”

“D oğrusu” diye belirtti M itz, “Uç haftalık k u 
raklıktan sonra toprağın zenginleşmesi için bu se
vindirici olacak..."

“Toprak... to p rak !” diye öyle m ükemmel b ir k ü 
çümsemeyle m ırıldandı ki Bay D ean Forsyth  yaşlı 
hizmetçiden şu yanıtı kopardı.

“Evet... toprak, efendim ve yem ek saatinde bile... 
hiç inmeyi istemediğiniz gökyüzü kadar değerli.” 

“fiad i am a M itz ’çiğim” dedi Francis G ordon 
onu yatıştırm ak için.

“A m a” diye devam  etti aynı tonda, “ekimin so
nunda yağm aya başlamazsa, soruyorum  size ne za
man yağacak?”

“D ayıcığım ,” diye sözü aldı o zaman yeğen, “çok 
doğru, ekim in3 sonundayız... Kışın başında, bunu 
kabullenm ek gerekiyor!... Z aten  kış ille de kötü 
hava dem ek değil!... Çok soğuklarda da yazın sıcak 
saatlerinden daha temiz b ir gökyüzüyle çok ku ru

3. Bölüm, yeni tarihlere göre yeniden gözden geçirilmiş olmalı, M ichel 
Verne'in yaptığı bu. Biz olduğu gibi bırakıyoruz.
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günler oluyor. E h ! Çalışm alarınıza daha iyi koşul
larda yeniden başlarsınız. Biraz sabır dayı...”

“S abır F rancis” diye karşılık verdi, yüzü  en az 
hava kadar kararm ış olan D ean Forsyth. “Sabır! 
Ya ayrım sayam ayacağımız kadar uzaklara giderse? 
Ya ufuk ta artık  görünm ezse?...”

"O ?...” diye bağırdı M itz. “O... K im ?...”
O  anda O m icron’un sesi duyuldu:
“Efendim ... efendim ...”
“Yeni b ir şey var” diye haykırdı Bay D ean Forsyth 

çabucak sandalyesini itip kapıya yönelirken.
Ve tam  o anda keskin b ir ışık, bardaklara, şişele

re, kupalara  parlak  payetler saçarak pencereden 
içeri girdi.

“G üneş bu... güneş” deyip duruyordu  D ean 
Forsyth acele acele m erdivenleri çıkarken.

“İşte uçtu g itti!...” dedi M itz iskem lelerden b iri
ne o tu rurken . "O lu r m u!... G ünleri, geceleri açık 
havada geçirm esine kış engel değil, soğuk engel 
değil... K anam a... bronşit... nezle olmayı göze ala
rak!... Ve bun ların  hepsi akıp giden yıld ız lar 
için!... Ve hâlâ onları alabilseydik, koleksiyon ya- 
pabilseydik!...”

Böyle dile getiriyordu düşüncesini M itz, efendi
si kendisini duym asa da, duysaydı da  hepsi böyle 
olurdu.

T ırm an ıştan  soluk so luğa kalan  B ay D ean  
Forsyth, gözlemevine giriyordu. G üneybatı rüzgâ
rı şiddetlenm iş ve bulutları doğuya doğru kovm uş
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tu. Geniş b ir aydınlık alan tepelere değin mavinin 
görünm esini sağlıyordu. G ökyüzünün m eteorun 
gözlemlenmiş olduğu tüm  o bölüm ü genişçe açıl
mış, cihazlara siste kaybolm aksızın dolaşm alarına 
olanak verecekti. O da güneş ışınlarıyla doluyordu.

“Pekâlâ, ne v a r?” diye sordu Bay Dean Forsyth.
“G üneş v a r” diye yanıtladı O m icron am a uzun 

süreliğine değil, çünkü daha şimdiden batıdan b u 
lutlar görünüyor.

“Y itirilecek b ir dakika y o k ” diye bağırdı Bay 
Dean Forsyth dü rbünü  çevirirken, aynı anda uşağı 
da teleskopla aynı işi yapıyordu.

Ve aşağı yukarı kırk dakika boyunca aletleri ne 
tu tkuy la  kullandılar! N e sabırla en uygun du rum 
da tu tm ak  için vidaları çevirip durdular! G ökküre- 
nin bu bölüm ündeki her köşeyi, bucağı ne ince bir 
dikkatle taradılar! Göktaşı son kez onlara şu kadar 
sağ yükseklik te şu kadar eğim de adamakıllı g ö rün 
m üştü... K oordinatlarından emindiler.

H içbir şey... O  yerde hiçbir şey! M eteorlara  on- 
ca harika  gezinti alanı sunan tüm  o bölge ıssız!... O  
yönde tek  b ir görülebilir nok ta yok!... K üçük geze
gene ne de geçtiğine ilişkin tek  b ir iz!...

G özkapaklarına dolan kanla kızarm ış gözlerini 
silerek “H içbir şey!” dedi Bay D ean Forsyth.

“H içbir şey!...” dedi O m icron sızlanan b ir yank ı 
gibi.

işte o zam an sis geri döndü ve gökyüzü yeniden 
karardı.
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G ökyüzündeki bu  iyileşme sona erdi ve bu  kez 
tüm gün lüğüne! Pus parçaları b irazdan  pis b ir gri
likte, yekpare b ir kütle o luşturdu ve ince yağm ur 
halinde dam lam aya başladı. Efendi ve uşak son de
rece um utsuzdular, her tü r gözlem den vazgeçmek 
gerekiyordu.

O  zaman O m icron şöyle dedi:
“Ama efendim... onu görm üş olduğum uzdan iyi

ce emin m iyiz?...”
“B undan em insek...” diye haykırdı Bay D ean 

Forsyth kollarını gökyüzüne doğru kaldırarak, 
kıskançlık ve tedirginliğin karıştığı b ir ses tonuyla 
ekledi:

“Geriye artık, onun da... Sydney H udelson’un 
da onu görüp görm em iş olması kalacak!”
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III. Bölüm

Burad a D o k to r Sydney H udelson, 
karısı B ayan F lora  H udelson 

iki k ızları B ayan Je n n y  ve 
B ayan Loo söz konusu.

m  T T  eter ki o da, D ean Forsyth  de fark etme- 
Y  miş o lsun!” D ok to r Sydney H udelson’un 

_JL da kendi kendine söylediği buydu işte. 
Ç ünkü o doktordu  ve eğer W haston 'da tıp ta  ça

lışma yapm ıyor idiyse tüm  zamanını, tüm  zekâsını 
gökbilim in bu yüksek, bu  yüce çalışm alarına has
retm eyi yeğlem esindendi.

Kaldı ki D ok to r H udelson, hem  kendinden hem 
de F lora C larish olarak doğan H udelson hanım e
fendiden dolayı güzel b ir servetin sahibiydi. Akıllı
ca yönetildiğinde kendisinin de, iki kızı Je n n y  ve 
Loo H udelson’un  da geleceğini güvence altına alı
yordu.

34



Bu gökbilimci dok to r kırk  yedi yaşındaydı, karı
sı kırk, büyük kızı on sekiz, küçük kızı on dört.

Kuşkusuz F orsyth  ve H udelson aileleri b irb irle
rine çok yak ın  olsalar da  en azından Sydney H u 
delson ve D ean F orsyth  arasında belli b ir rekabet 
yok değildi. G ökyüzündeki cisimler herkese, onla
rı keşfetmemiş olanlara bile ait olduğuna göre bu 
y a  da şu gezegen, şu y a  da bu yıldız için çekişiyor
lardı denem ez am a bu y a  da şu m eteorolojik göz
lem konusunda çekiştikleri sık sık oluyordu.

O layları çığrm dan çıkaracak ve arada b ir üzücü 
sahnelere yo l açacak  şey, b ir  B ayan D ean  
Forsy th ’nin varlığı olurdu. O ysa bilindiği gibi 
onunla evlenecek olan bekâr kalmış o lduğuna ve 
hiçbir zaman düşünde bile evlenme düşüncesini 
aklına getirm ediğine göre sözü edilen bayan yoktu . 
Bu durum da kocanın tarafını tu tacak  herhangi bir 
eş yok tu  ve sonuç olarak da  iki am atör gökbilimci 
arasındaki bir dargınlığın kısa sürede giderilme 
şansı vardı.

K uşkusuz ikinci ailede Bayan Flora H udelson 
vardı. Am a o, mükemmel bir anne, mükemmel b ir 
ev hanımı, çok uzlaştırıcı yapıda, kimse hakkında 
yakışıksız bir söz söyleyemeyen, eski ve yeni dün
yanın  çeşitli toplum larm da, hatta  en itibarlılarından 
bir sürü bayan gibi dedikoduyla beslenmeyen, ifti
rayla doğm ayan m ükemmel b ir kadındı. Bayan eş
lerin bu  modeli, yakın  dostu Forsyth’le herhangi b ir 
tartışm anın ardından kafası kızgın döndüğünde be
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cerilerini özellikle kocasını yatıştırm ak için kullanı
yordu.

Bayan H udelson’un, kocasının gökbilimle uğraş
masını, gökkubbenin derinliklerinde yaşam asını, 
ondan inmesini rica ettiğinde, inmesi koşuluyla, çok 
doğal bulduğunu söylemek gerekiyor. Zaten efendi
sini hırpalayan hizmetçi M itz’in tersine, o kocasını 
hiç hırpalamıyordu; ziyaret y a  da yem ek saatlerinde 
bekletmesini hoş karşılıyordu; hiç hom urdanm ıyor
du ve yem ekleri en iyi pişme derecesinde tutm ak 
için yine de çaba gösteriyordu; içine kapandığında, 
buna saygı gösteriyordu; çalışmalarını da m erak edi
yordu  ve herhangi bir buluştan endişeye kapılmış gi
bi göründüğünde ve artık  yolunu bulam ayacak de
recede uçsuz bucaksız uzayda yolunu yitirdiğinde 
ona cesaret verici sözlerle hizmet etmeyi biliyordu.

İşte tüm  kocalar için dilediğimiz gibi bir kadın, 
özellikle de gökbilimci olduklarında.

B üyük kız, şu sevimli Jenny , annesinin izinden 
gitmeyi, yaşam  yollarında aynı adım la yürüm eyi 
vaat ediyordu. Elbette Francis G ordon’u Je n n y  
H udelson’la evlenirse erkeklerin  en m utlusu olmak 
bekliyordu. Amerikalı bayanları küçüm sem ek iste
meyiz, tüm  A m erika’da daha sevimli, daha çekici, 
insan erdem lerinin bütünüyle daha donanımlı b ir 
genç kıza rastlanm ayacağını söylemenin sakıncası 
yok. M avi gözlü sevimli bir sarışın, körpe tenli, gü 
zel eller, güzel ayaklar, güzel b ir boy, zarif olduğu 
kadar alçakgönüllü, iyi olduğu k ad ar zeki. Bu ne
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denlerle Francis G ordon onu, onun Francis Gor- 
don’u takdir ettiğinden daha az takd ir etm iyordu. 
Bay D ean F orsy th ’nin yeğeni, zaten H udelson ai
lesinin tüm  dostluğu ve sem patisine sahipti. Bu du 
rum , çok geçmeden iki tarafın da kabul edeceği b ir 
evlilik isteği biçimine dönüşm üştü. Bu iki genç ni
şanlı b irbirlerine çok yak ışıyorlard ı! J e n n y ’nin ai
leden gelen özellikleriyle evliliklerine getireceği gö
nenç olacaktı. F rancis G ordon’a  gelince serveti bir 
gün kendisine kalacak olan dayısı tarafından dona
tılacaktı. Ama bu m iras olasılıklarını bir y an a  b ıra
kalım. G üvence altına alınmış olan gelecek söz ko
nusu değildi, m utluluğun tüm  koşullarının b ir a ra 
y a  geleceği şimdiki zamandı.

D em ek ki Francis G ordon Je n n y  H udelson’la 
nişanlanmıştı, J e n n y  H udelson Francis G ordon’la 
nişanlanm ıştı ve yak ında saptanacak b ir tarih te ni
kah, bu m utlu W haston kentinin başlıca kilisesi Sa- 
in t-A ndrew ’de saygıdeğer O ’G arth ’ın özenleriyle 

kıyılacaktı.
Ve bu  düğün törenine büyük akın olacağından 

emin olabilirsiniz, çünkü iki aile de ancak onurları
na  eşdeğerde b ir itibara sahiptiler. Ayrıca şundan 
da daha az emin olmayın: O  günün en neşeli, en 
canlı, en uçarısı, sevgili kız kardeşine nedim elik y a 
pacak olan şu çıtı pıtı Loo1 olacaktır. H enüz on beş 
yaşında değil bu küçük kız ve olabildiğince genç 
olm a hakkı elbette var. H erkes üstüne titriyor, her-

1. Louise'in kısaltılmışı (yazarın notu).

37



kes onu seviyor. Sonsuz b ir enerji ve bilginler b u 
nu ancak bu  yaratılışta  olanlarda bulacaklardır. 
Beklenm edik hazırcevaplarıyla biraz yaram azdı, 
“babanın  gezegenleriyle” alay etm ekten hiç sıkılmı
yordu! Am a her şeyi bağışlanıyordu, her şeyi gö r
m em ezlikten geliniyordu ve ilk gülen ve tek  ceza 
olarak körpe küçük  kız yanak larına  b ir öpücük 
konduran  D ok to r H udelson oluyordu.

Aslında D oktor H udelson iyi bir adam dı am a 
alınganlığ ına eşit b ir inatçılık ta . Takılm alarını 
önemsiz addettiği Loo dışında herkes kaçıklık ve 
alışkanlıklarına saygı gösteriyordu. H ava durum u
na ilişkin incelemelerinde çok zorlu, sunum larında 
çok kararlı, yaptığı y a  da  yaptığını iddia ettiği keşif
lerde çok kıskanç; D ostu D ean F orsy th’i de arada 
b ir şu y a  da  bu  m eteor konusunda bitmez tükenm ez 
tartışm alara girdiği b ir rakibi hissediyordu. Aynı av 
alanında iki avcı ve ateş etm ek için çekişiyorlar! O  
fırtınaları y ok  edecek şu iyi Bayan H udelson orada 
olmasaydı, çok kereler küskünlüğe dönüşebilecek 
soğukluklarla sonuçlanırdı. İki kızı ve Francis Gor- 
don ona bu konuda adamakıllı yardım cı oluyorlar
dı. Kaldı ki Francis ve J e n n y ’nin evlilikleri iki aile
yi daha sıkı sıkıya bağladığında bu  geçici fırtınalar 
daha az korkunç olacaktı ve kim bilir belki de ciddi 
b ir işbirliğiyle birleşecek iki amatör, gökteki araştır
m alarını ortaklaşa y ü rü tecek lerd i! Bu geniş uzay 
alanlarında keşfedilen değilse de vurulan av etini 
hakkaniyetle paylaşacaklardı.
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Bay Stanley H udelson’un2 b ir yandan  m eteoro
lojiyle ilgilenirken aynı anda istatistikle de -çok 
yetkili bilim insanlarına göre, grafik eğrileri basın
çölçer y a  da  sıcaklıkölçerle ilgili değişkenlerle çakı
şan suçluluk oranlarına çok özel b ir istatistik- uğ 
raştığını kaydetm ek yerinde olur. D oktor Hudel- 
son bu  çakışm aları o rtaya çıkarm ak için tüm  titizli
ğini gösteriyordu. Bu suç grafiği, onu oluşturm aya 
olanak verecek hiçbir şeyi göz ardı etm iyordu. Ki
şisel gözlem lerini ak tardığı Illinois M eteoroloji 
H izm etleri M üdürü  Bay L innoy’la sürekli haberle
şiyordu. Bu Şikagolu bilim adam ıyla aynı görüşü 
paylaşarak “günlük olm asa da  en azından aylık, 
mevsimlik ve yıllık sıcaklık artışlarıyla suçluluk 
oranındaki yükselm enin koşut gittiğini” savundu
ğunda ona tersini söylemek gerekm ezdi. O nlara  
inanırsak, suçlar açık havalarda hafif b ir artış, sisli 
havalarda hafif b ir düşüş gösteriyorlar. Özellikle 
kış ayları boyunca sıcaklıktaki azalm a ve yazın  aşı
rı yağışlar, kişilere ve m ülklere saldırılarda b ir d ü 
şüşe denk geliyor gibi görünüyor. Sonuç olarak 
rüzgâr kuzeydoğuya döndüğünde sayıları düşüyor. 
Ayrıca diyorlarm ış ki delilik, in tihar ve suça ilişkin 
üç hava eğrisi, aynı sıcaklık ve mevsim koşulların
da yeterince eksiksiz b ir biçim de çakışıyor.

Evet! D oktor H udelson bu  ilginç kuram lara  tü 
müyle bağlıydı. Suçlar ve kurban ı olm a olasılıkla-

2. D oktor Sydney H udelson 'un ön adı burada Stanley. Ö nceki ön adı
na ancak IV, V III ve IX. bölüm lerde zaman zaman kavuşacak.
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n  konusunda “suç ay larında” daha çok önlem alın
m asını öğütlüyordu. O  nedenle o güleç Loo, çok 
sıcaklarda, çok k u rak  havalarda ve rüzgâr iyi y ö n 
den esm ediğinde odacığının kilitini özenle çeki
yordu .

D oktor H udelson’un evi en rahatlarındandı, en 
bakım lılarından biri, tüm  W haston ’da gerçekten 
aranm ış olmalıydı. M oriss Sokağı 27 num arada, 
yem yeşil çim ve güzel ağaçlarıyla bahçe ve avlu 
arasındaki bu güzel köşk, sokağın ortasını gö rü 
yordu . Bir zemin kat ve ön cephede yedi pencereli 
bir kattan  oluşuyordu. Y üksek çatısına, solda p a r
maklıklı bir terasla son bulan, otuz ayak kadar 
yükseklik te b ir tü r kare kale burcu  egemendi. Kö
şelerden birinde pazarları ve tatil günlerinde Ame
rika Birleşik D evletleri’nin elli b ir yıldızlı bayrağı
nın çekildiği direk yükseliyordu.

Bu burcun  üst odası gözlemevi çalışm alarına el
verişli durum a getirilmişti. D oktorun  araç gereci, 
dü rbün ler ve teleskoplar, güzel gecelerde bakışları
nın gökkubbeyi özgürce dolaşabildiği terasa onları 
taşım am ası durum unda, o rada iş görüyorlardı. Ba
y an  H udelson’un öğütlerine rağm en en şiddetli 
nezlelerine orada yakalanıyordu zaten.

“Babam, sonunda gezegenlerini bile nezle ede
cek” deyip duruyordu  keyifle Bayan Loo. “B urun 
akıntıları yayılıyor.”

Ama doktor hiçbir şeyi dinlem iyordu, arad a  b ir 
kışın dondurucu  soğuklarında gökkubbe tüm  saflı



ğıyla ortaya çıktığında sıfırın altında yedi y a  da se
kiz dereceye m eydan okuyordu.

M orris Sokağı’ndaki evin gözlemevinden Eliza- 
beth Sokağı’ndaki3 evin kulesinin zahmetsizce gö
ründüğünü kaydetm ek gerekiyor, ikisi arasında 
hiçbir anıt yükselm iyordu, hiçbir ağaç kalın dalları
nı aralarına sokm uyordu. O turdukları iki mahalleyi 
b ir yarım  mil ayırıyordu. Uzun erimli bir teleskopa 
gerek kalm adan iyi bir el dürbünüyle kule y a  da 
burçta  duran kişiler çok rahatlıkla tanınıyorlardı. 
Kuşkusuz D ean F orsy th’nin Stanley H udelson’a 
bakm aktan başka yapacak şeyi vardı ve Stanley 
Hudelson Dean F orsy thye bakarak zaman y itir
mek istemezdi. Gözlemleri daha yükseği hedef alı
y o rdu  ve y e r nesnelerine hiç yönelm iyordu. Ama 
Francis G ordon’un Je n n y  Fludelson’un terasta bu
lunup bulunm adığını görmeye çalışması oldukça 
doğaldı ve gözleri cep dürbünü  aracılığıyla konuşu
yordu. B unda bir kötülük yok  diye düşünüyorum .

Kuşkusuz iki ev arasına b ir telefon y a  da telgraf 
bağlantısı kurm ak kolay olurdu. B urçtan kuleye 
gerilen b ir tel, en hoş söyleşiler için yararlı olurdu, 
en azından  F rancis G o rd o n ’dan  J e n n y  ye  
Jen n y 'd en  Francis G ordon’a. Ve kuşkunuz olm a
sın, şu küçük Loo, bu ikili söyleşiye katılır, üçlüye 
çevirirdi. Ama D ean F o rsy th y le  D oktor H udelson 
iletişim kurm aya hiç can atm ıyorlardı, ne de gök-

3. B uradan itibaren gökbilimcilerin evleri Elizabeth Sokağı ve M orris 
Sokağı’ı olarak anılacak. G roenland’de bir M orris B urnu var.
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yüzünü  gözlemleri sırasında rahatsız edilmeye. Bu 
nedenle b ir tel çekilmesi tasarı olarak kalmıştı. Bel
ki de iki nişanlı kesin k an  koca o lduklarında bu a r
zu gerçekleşecekti?... İki aileyi evlilik bağının a r
dından daha da sıkıca bağlayacak elektrik bağı.

O  gün öğleden sonra Francis G ordon Bayan Hu- 
delson ve iki kızm a her zamanki ziyaretini yapm aya 
geldi. Zem in katın salonunda kabul edildi ve söyle
m ekte sakınca yok, sanki evin oğluymuş gibi. H e
nüz Je n n y ’nin kocası değilse de Loo, kendisinin, 
onun kardeşi olmasını şimdiden istiyordu ve bu k ü 
çük kızın beynine yerleşen adamakıllı yerleşmişti.

D oktor H udelson’un bu rcun  duvarları arasında 
olm asına kimse şaşırm ayacak. Sabahın dördünden 
bu  y a n a  o ray a  (k ap an m ıştı)4. T üm üyle D ean  
F orsyth  gibi öğle yem eği için gecikmeyle g ö rün
dükten  sonra güneş öğlen bulutlarını dağıtırken 
aceleyle terasa geri döndüğünü gördüler- hep Bay 
D ean F orsyth  gibi. Kafası ondan daha az meşgul 
olm adığından yeniden inme durum unda olacağa 
benzem iyordu.

Ve yine de genel o lura sunulacak olan büyük 
mesele konusunda onsuz k a ra r verm ek olanaksız.

“E h!" diye bağırdı Loo, genç adam  salonun eşi
ğini aşar aşmaz, "İşte Bay Francis... Ezeli ve ebedi 
Bay Francis... N e yapm aya geliyor Bay Francis di
ye kendim e soruyorum ... B urada bir tek onu gö rü 
yoruz."

4. "Taşınmıştı”, çizilmiş, yerine yeni sözcük konmamış.
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Francis G ordon önce J e n n y ’nin gülüm seyerek 
kendisine uzattığı eli sıkmıştı ve Bayan H udelson’a 
saygılarını sunm uştu. Sonra L o o y a  tek y an ıt ola
rak  iyi b ir öpücükle yanakların ın  kırm ızısını ortaya 
çıkarmıştı.

Sonra o tu rdu lar ve gerçekte b ir önceki günkü
nün devam ından başka b ir şey olmayan sohbet 
başladı. D ünden bu yan a  hiç ayrılmamış gibiydiler 
ve aslında iki nişanlı en azından düşüncede hiç b ir
birlerinden ayrılm ıyorlardı. Bayan Loo, “ezeli ve 
ebedi F rancis’in” hep evde olduğunu, sokak kapı
sından çıkıyorm uş gibi yaptığını ve bahçe kapısın
dan döndüğünü ve hiç görülm em ek için köşelerde 
saklandığını bile iddia ediyordu...

N ikah töreni için seçilen tarih  beklenirken her 
gün konuştukları şeylerden o gün de konuştular. 
Jenny , F rancis’in söylediklerini çekiciliğinden hiç
b ir şey alıp götürm eyen doğal b ir ciddiyetle dinli
yordu . B irbirlerine bakıyorlardı ve gerçekleşm ele
ri artık  daha sonraya kalam ayacağı düşüncesiyle 
gelecek planları yapıyorlardı. Bir gecikmeyi bile 
kim  düşünebilirdi? Bu birleşm ede iki ailenin de 
onayı yok  m uydu? Francis G ordon daha şim diden 
Lam beth Sokağı’nda hâlâ yemyeşil, canlı b ir bah 
çeyle tüm  istenenlere sahip güzel b ir ev bulm uştu. 
Potom ac A karsuyu m anzarasıyla batı m ahallesin- 
deydi ve M orris Sokağı’na  da  çok uzak değildi. Ba
y an  Fludelson hem en ertesi günü bu  evi gidip gör
meye söz verdi, y e ter ki m üstakbel kiracısının ho
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şuna gitsin, sekiz gün içinde kiralanacaktı. Loo, an 
nesi ve kız kardeşine bu ziyarette eşlik edecekti. 
O nun  fikrinden vazgeçilmesini kabul etm iyordu ve 
bundan  anladığı için de genç evlilerin yerleşm esiy
le meşgul olmayı istiyordu... Ve bırakıyorlardı gidi
yordu, b ırakıyorlardı söylüyordu.

Loo, b irden  sandalyesinden kalkarak ve pence
reye koşarak şöyle bağırdı:

“Peki... Ya Bay Forsyth? B ugün gelmesi gerek
m iyor m u?...”

“D ayım  dörde doğru gelecek” diye yanıtladı 
Francis Gordon.

“S orunu çözümlemek için b u rad a  olması gerek
li" diye görüşünü belirtti Bayan Hudelson.

— Biliyor ve randevusunu kesin kaçırm ayacak... 
“Ya kaç ırırsa?” diye belirtti biraz tehdit edici bir 

biçim de elini uzatan Loo, “B ana hesap vermesi ge
rekecek ve öyle ucuz da kurtu lam ayacak...”

“Ya Bay H udelson?” diye sordu Francis, “O n a  
da dayım dan daha az ihtiyacımız y o k .”

“Babam  burcu n d a” dedi Jenny , “ve haber verilir 
verilmez inecek...”

“B unu ben üstleniyorum ” diye yanıtladı Loo, 
“Uç katı çabucak tırm anacağım .”

A slında Bay F orsy th  ve Bay H udelson ’un o ra 
da olm aları önem liydi. T ören  tarih in i belirlem ek 
söz konusu  değil m iydi? Yine de nedim enin güzel 
elbisesini -o gün bürünm eyi planladığı uzun  genç 
kız elbisesi, artık  küçük  kız değil- d ik tirecek  za
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m an olm ası koşuluyla nikah en kısa sürede kıyıla
caktı.

Ve F rancis’in şaka yaparak  belirttiği şu gözleme: 
“A m ay a  hazır olmazsa, şu ünlü elbise?...”

“D üğün erte lenecektir!” diye açıkladı buyurgan 
kişi.

Ve bu  yanıtı öyle b ir kahkaha izledi ki Bay H u- 
delson hiç kuşku yok  burcunun  tepelerinden duy
muş olmalı.

Sohbet böyle sürüyordu ve duvar saatinin yelko
vanı b ir dakikadan ötekine geçiyordu ve Bay D ean 
Forsyth  görünm üyordu. Loo, giriş kapısını gördü
ğü p encereden  b o şu n a  d ışarı eğiliyordu, Bay 
Forsyth  yok!... Bayan H udelson, Jenny , kız k ard e
şi ve Francis avluyu sokağa kadar geçtiklerinde b i
le am canın gölgesinin M orris Sokağı’nın köşesine 
düştüğünü hiç görmediler.

Bu durum da salona dönm ek ve sabırla -henüz 
L oo’nun kullanm asını hiç bilmediği -silahlanm ak 
gerekti.

“Yine de dayım bana söz verd i” deyip d u ru y o r
du Francis G ordon, "ama birkaç gündür neyi oldu
ğunu bilm iyorum ...”

“Bay Forsyth rahatsız değildir, um arım ?...” diye 
sordu  Jenny.

— Hayır... Kafası meşgul... Çok iyi bilmiyorum... 
Sabahtan  akşam a değin ağzından on sözcük çekip 
alınam ıyor!... K afasında ne olabilir?...

“B irkaçyıldız parıltısı!...” diye bağırdı küçük  kız.
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“Ama benim  kocam  da aynı durum da” dedi Ba
yan  H udelson. “Bu hafta ban a  hiç olmadığı kadar 
kaygılı göründü... O n u  gözlem evinden çekip ç ıkar
m ak olanaksız! Y ukarılarda gök m ekaniğinde ola
ğanüstü  b ir şeyler olup bitiyor olm alı!...”

“D o ğ ru su ,” diye yan ıtlad ı F rancis, “dayım ın 
davranış biçimine göre benim  de bu n a  inanasım  ge
liyor!... A rtık  dışarı çıkmıyor, artık  uyum uyor, zar 
zor yem ek yiyor... Yemek saatini unutuyor...”

“H izm etçi M itz bundan  hoşnut olmamalı” diye 
gözlemini belirtti Loo.

“K öpürüyor” diye belirtti Francis, “am a hiç y ara 
rı olmuyor!... Ve yaşlı hizmetçinin azarlarından şim
diye değin ödü kopan dayını artık  aldırış etmiyor...” 

“Babam ızın yaptığı da tam am en b u ” dedi Je n n y  
gülüm seyerek “ve kız kardeşim  de üzerindeki tüm  
etkisini yitirm iş gibi görünüyor... Biliyoruz, büyük 
olsaydı!...”

“Bu olası mı Bayan L oo?” diye sordu Francis ay
nı tonda.

“İnanılm ayacak kadar d o ğ ru !” diye karşılık  v e r
di küçük  kız. “Ama... sabır... sabır!... M itz ve be
nim sonunda babanın  ve dayının hakkından gelm e
miz gerekecek...”

“Sonunda...” diye sözü aldı Jenny , “H er ikisine 
de ne o ldu?...”

“B irkaç değerli gezegeni yitirm iş olm alılar!...” 
diye bağırdı Loo, “Ve eğer onu düğünden önce b u l
m azlarsa...”
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“Ş aka yap ıyo ruz” dedi Bayan H udelson, "Ve bu 
arada Bay F orsy th  gelmiyor...”

“E h işte saat dö rt buçuğu çalacak!...” diye ekle
di Jenny.

“E ğer dayım  beş dakika içinde b u rada olm azsa” 
diye belirtti F rancis G ordon, “K oşuyorum ...”

O  anda giriş kapısının zili duyuldu.
“Bu Bay F orsy th” diye iddia etti Loo, “Dinleyin, 

çalm aya devam  ediyor... Kapının çaldığını fark  e t
m iyor bile, tüm üyle başka b ir şey d üşünüyor!”

Şu küçük Loo ne kadar da iyi b ir gözlem ci!
Evet, Bay D ean F orsyth  idi ve salona girdiğinde 

Loo yineliyordu:
— Geç kaldı... Geç kaldı! Sizi azarlam am ı ister 

m isiniz!
“G ünaydın Bayan H udelson” dedi Bay Forsyth 

elini sıkarken, “G ünaydın sevgili J e n n y ” dedi genç 
kızı kucaklarken, “G ünaydın” diye b itirdi küçük 
kızın yanakların ı fiskelerken.

Tüm  bu nezaket kuralları dalgın b ir havayla y e 
rine getirilm işti ve kuşkusuz Bay F orsy th ’nin söy
lendiği gibi “kafası başka yerdeyd i.”

- “D ayı,” diye başladı Francis G ordon, “kararlaş
tırılan saatte gelmediğinizi görünce randevum uzu 
unu ttuğunuzu sandım ...”

— Evet... biraz... itiraf ediyorum  ve özür diliyo
rum  Bayan H udelson! iyi ki M itz bana  anım sattı 
ve de iyi b ir biçimde...

“Çok iyi y ap tı” diye belirtti Loo.
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-  Beni bunaltm ayın küçükhanım !... Ciddi m eş
galeler... E n  ilginçlerinden b ir keşif yapm ak  üze
reydim ....

“işte! Babam  gibi, öyle sanıyoruz!...” diye gözle
mini belirtti Jenny .

"N e!” diye bağırdı Bay D ean Forsyth, ko ltuğu
nun altından b ir yay  fırlam ışcasına bir sıçrayışta 
yerinden  kalkarak, “D iyorsunuz ki doktor...”

“Sevgili Bay Forsyth, biz b ir şey dem iyoruz” di
ye  y an ıt verm ekte acele etti Bayan H udelson, b ir 
rekabet fırsatının kocasıyla Francis G ordon’un da
yısı arasında gelip su yüzüne çıkm asından hâlâ da
ha k o rkarak  ve haksız da değil.

Sonra ekledi:
— Loo, git babanı bul!
B ir kuş kadar hafif küçük kız bu rca  doğru fırla

dı ve pencereden uçm ayıp m erdivenleri kullandıy- 
sa, kanatlarını kullanm ak istem em esindendi.

Bir dak ika sonra Bay Stanley Hudelson, ciddi 
yüz, yo rg u n  gözler ve beyin kanam ası tehditi altın
daymış gibi kokutacak derecede kıpkırm ızı kafa
sıyla salona girdi.

Bay D ean Forsyth ve o her zam anki tokalarını 
yaptılar. A m a hiç şüphe y ok  ki b irbirlerine dik dik 
baktılar, b irb irlerine belli b ir güvensizlik hissedi- 
yorlarm ış gibi b irbirlerini gizlice gözlemlediler.

Kısacası iki aile evlilik y a  da  gökbilimi diliyle ko
nuşursak  Francis ve Je n n y  yıldızlarının birleşm e
sinin tarih in i saptam ak am acıyla toplanm ışlardı.
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Tartışm a değil, sohbet, çünkü herkes törenin en 
kısa sürede yapılm ası gerektiği konusunda aynı gö
rüşteydi.

Üstelik Bay D ean Forsyth  ve Bay H udelson, 
söylenene d ikkat ediyorlar mıydı? Kafaları uzayda 
yitm iş herhangi b ir uzay cisminin peşinde değil 
miydi?... Ve biri, ötekinin onu bulm ak üzere olup 
olmadığım kendi kendine sorup durm uyor m uydu?

Kısacası nikah için b irkaç hafta sonrasının belir
lenmesine hiç itirazda bulunm adılar. 3 N isan’dı5 ve 
tarih  olarak 31 M ayıs alındı. D ah a  uygun b ir gün 
seçmek olanaksız gibi görünüyordu.

“Sadece b ir koşulla” diye belirtti Loo.
“H angisi? diye sordu Francis.
— O  gün rüzgârın kuzeydoğudan esmesi....
— Peki bu niçin önemli küçük  bayan?
— Ç ünkü babam ın söylediği gibi bu  rüzgârlarda 

suçluluk oranında düşüş var!... N ikah  duasının y a 
pılması gerektiğinde öyle olması daha iy i!

5. Tarihler burada yazar tarafından düzeltilmiş.
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IV. Bölüm

B iri P ittsbu rg  G özlem evi’ne öteki 
C incinnati G özlem evi’ne gönderilen 

iki m ektup nasıl göktaşları 
dosyasına girdiler?

P ittsburg  Gözlemevi Sayın M ü d ü rü n e

Pennsylvania 
W haston, 9 N isan

Sayın M üdür,

Astronom i bilimini ilgilendirecek nitelikte olan 
aşağıdaki olayı bilgilerinize sunm aktan onur duyu
yorum : İçinde bulunduğum uz 2 N isan 'ı 3 une bağ
layan gece kayda değer b ir hızla kuzeydoğudan gü 
neybatıya ilerleyerek gökyüzünün kuzey bölgesin
den geçen b ir göktaşı keşfettim. D ürbünüm ün ob
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jektifinde göründüğünde saat on biri otuz yedi da
kika yirm i iki saniye geçiyordu, kaybolduğunda da 
on biri otuz yedi dakika kırk  dokuz saniye geçiyor
du. O  andan bu y an a  en titiz gözlemlere rağmen 
onu yeniden göremedim. O  nedenle bu  bilgiyi ka
y ıtla ra  geçirmenizi ve bu  m ektubu, sözü edilen m e
teorun  yeniden görünür olması durum unda bu  de
ğerli buluştaki öncelik hakkım ı güvence altına ala
cak b ir belge olarak kabul etm enizi rica ediyorum.

Sayın M üdür, saygılarımı sunuyor ve m ütevazı 
hizm etkârınız olarak kabulüm ü diliyorum.

D ean Forsyth 
Elizabeth Sokağı

Cincinnati Gözlemevi Sayın M üdürü ne

O hio
W haston, 9 N isan 1901

Sayın M üdür,
2 N isan gecesi, saat on biri otuz yedi dakika y ir 

mi iki saniye geçe ile on biri otuz yedi dakika kırk  
dokuz saniye geçe arasında gökyüzünün kuzey 
bölgesinde kuzeydoğudan güneybatıya doğru y e r 
değiştiren yeni b ir göktaşını keşfetme m utlu şansı
na nail oldum. O  andan  bu y an a  bu m eteorun y ö 
rüngesini yeniden yakalayam adım . Ama görüş ala
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nım ızda yeniden  ortaya çıkarsa ki bundan  kuşkum  
yok, zamanımızın astronom i y ıllıklarında y e r alm a
y ı hak eden bu  keşfin kâşifi olarak kabul edilmek 
bana adil o lur gibi geliyor.

Sayın M üdür, lütfen değersiz selam larım la say
gılarımı kabul ediniz.

D oktor Sydney H udelson 
17 M orris Sokağı
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V. Bölüm

B ir yanda D ean Forsyth ve O m icron öte yanda 
D o k to r H udelson’un zorlu gözlem ciliklerine 

rağm en göktaşlarım  yeniden görmeyi 
başaram adıkları üç haftalık 

sabırsızlık dönemi.

P ittsburg  Gözlemevi ve C incinnati G özle
mevi m üdürlerine hitaben üç damgalı, çift 
pullu, taahhü tlü  gönderilen yukarıdak i iki 

m ektuba beklenecek sadece b ir çift y an ıt vardı. 
M uhtem elen bu  y an ıt sözü edilen m ektupların  
dosyaya yerleştirildikleri bilgisiyle alındı belgesini 
içerecekti. İlgililer daha çoğunu istem iyorlardı. 
Resmi gökbilim ciler y a  d a  am atör gökbilimciler, 
m eteorun başkaları tarafından  da bildirilm esi d u 
rum una karşı, sıraya alınm ayı istiyorlardı. Bay 
D ean  Forsyth, kendi hesabına onu kısa sürede 
bulm ayı iyice üm it ediyordu  ve D ok to r H udelson 
da bu  konuda en ciddi um udu besliyordu. G ö k ta
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şı gökyüzünün derinliklerinde kaybolup gidebilir
di ve y e r çekim inden o k ad ar uzaklara kaçabilirdi 
ki ve sonuç o larak ay  altındaki dünyada gözlere 
b ir daha  asla görünm em ek zo runda  kalırdı, değil 
mi! Bu onların  kabul etm eyi reddettik leri b ir v a r
sayımdı. Kesin yasaların  buyruğu  altındaki g ö k ta
şı W haston  u fkuna geri dönecekti; onu geçerken 
yakalayacaklar, onu yen iden  haber vereceklerdi; 
koord inatların ı belirleyecekler ve o kâşiflerinin şe
refli adlarıy la adlandırılm ış o larak  gökyüzü h arita 
larında yerin i alacaktı.

Ama yeniden  ortaya çıktığı gün bu  keşfi sahiple
nenlerin iki kişi oldukları belirlenecekti, peki o za
m an ne olacaktı? Francis G ordon ve Je n n y  H udel- 
son bu durum un tehlikelerini bilebilselerdi şöyle 
haykırm ayacaklar mıydı:

“Tanrım, öyle yap  ki bu  uğursuz göktaşı dönm e
den nikahım ız tam am lansın! ”

Ve Bayan H udelson, Loo, M itz ve de dostları bu 
duaya tüm  kalpleriyle ka tılacak lard ı!

Ama hiçbir şey bilmiyorlardı ve iki rakipteki a r
tan  düşünceli durum u ayrım sasalar da  nedeni konu
sunda emin olamıyorlardı. H iç şüphe yok, herhangi 
b ir gökbilim sorununun kaygısı am a hangisi?...” 

D oğrusu M orris Sokağı’ndaki evde bu arada, 
D oktor H udelson dışında gökkubbede olan bitenle 
pek ilgilenilmiyordu. Kafa meşguliyeti, kimsede 
yoktu ... meşguliyet, evet... iki ailenin tanıdıklarına 
haber verm ek, ziyaretler ve tebrik leri kabul etmek,
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ziyaretler ve teşekkürlerin i sunm ak... sonra evlilik 
hazırlıkları, yüz  kadar davetliyi b ir araya getirecek 
olan ziyafet ve dini tören için davetiyeler gönder
mek... herkesi m em nun edecek biçim de sıralanm a
ları... ve düğün arm ağanlarının seçimi.

Kısacası H udelson ail’esi işsiz değildi ve küçük 
L o o y a  inanırsak y itirecek b ir saat yoktu . Şöyle 
akıl yürü tüyordu:

“İlk kızını evlendiriyorsan, bu büyük b ir iştir!... 
Deneyim  y o k tu r ve hiçbir şeyi unutm am ak için ne 
çok özen gerekir!... İkinci kızındaysa o yoldan da
ha önce geçilmiştir!... D eneyim  edinilm iştir ve bir 
şeyi unutm aktan korkulm ayacaktır!... Böylece be
nim için işler kendiliğinden yü rü y ecek tir!”

“E vet” diye yanıtladı Francis Gordon, “Evet... 
kendiliğinden ve yak ında on beş yaşında olacağı
nızdan Bayan Loo, belki de gecikm eyecek!...”

"Siz kız kardeşim le evlenmekle meşgul olun” di
ye karşılık veriyordu küçük  kız uzun  kahkahalarla.

— Bu tüm  zamanınızı alan b ir m eşguliyet ve b e
ni ilgilendirene de hiç karışm ayın!

Bayan Hudelson söz vermiş olduğu gibi Lambeth 
Sokağı’ndaki evi ziyaret işini ayarladı. Doktor, gözle
mevinde ona eşlik edemeyecek kadar alıkonulmuştu!

“B ayan Hudelson, yapacağınız şey iyi yapılm ış 
olacaktır ve size güveniyorum ” diye yan ıt verm işti 
öneri kendisine yapıldığında. “Z aten  bu özellikle 
F rancis ve J e n n y y i  ilgilendiriyor... Benim, zam a
nım y o k ...”
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“B aksana baba ,” dedi Loo, “D üğün  günü b u rcu 
nuzdan inmeyi düşünüyor m usunuz?”

— E vet am a Loo... evet...
— Ve kızınız ko lunuzda Saint-A ndrew ’de kendi

nizi göstereceksiniz?
— Evet am a Loo... evet...
— Ve siyah elbiseniz beyaz yeleğinizle... siyah 

pantolonunuz ve beyaz kravatınızla?
— Evet Loo... evet.
— Ve saygıdeğer O ’G arth ’ın yapacağı konuşm a

y a  y an ıt verm ek için gezegenlerinizi unutm ayacak 
mısınız?

— Evet Loo, evet... Ama henüz oraya gelmedik! 
Ve m adem  ki gökyüzü bugün tem iz ki bu  nisanda 
oldukça enderdir, bensiz gidin!

Ve işte Bayan H udelson, Jenny , Loo ve Francis 
Gordon, d ü rbünü  ve teleskopunu kullanm ası için 
doktoru  bıraktılar. Ve herkes şundan d a  emin olsun 
ki bu  güzel güneşte Bay D ean  F orsyth  de E liza
beth  Sokağı'ndaki evin kulesinde tam am en aynı işe 
kaptırm ıştı kendini. Ve kim bilir belki de meteor, 
uzayın uzaklık larında b ir kez görünüp  kaybolm a
sından bu  y an a  b ir ikinci kez aygıtlarının objektifi
nin önünden geçecekti!...

Z iyaretçiler öğleden sonra çıktılar. M orris Soka
ğı’nı indiler, A nayasa M eydam ’m  geçtiler ve geçer
ken sulh yarg ıc ı Jo h n  P ro th ’un  sevimli selamını al
dılar; E x ter Sokağı’nı çıktılar, her şey b ir on beş 
gün kadar önce Seth S tan fo rt’un  A rcadia W alker’ı
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beklerken yaptığ ı gibi; W ilcox mahallesine ulaştı
lar ve Lam beth Sokağı'na yöneldiler.

Loo’nun kesin tavsiyesi üzerine, onun verdiği 
em ir üzerine dem iyoruz, Francis G ordon’un iyi bir 
tiyatro dürbünüyle donanm ış olduğunu da belirt
meli. M adem  ki F rancis’in söylediğine göre m üs
takbel evin pencerelerinden o kadar güzel b ir m an
zara  görünüyordu, küçük  kız, ufku görülebildiği 
kadarıy la keşfedilmemiş bırakm ayı istem iyordu.

Lam beth Sokağı’nın- 17 num arasının önüne ge
lindi. Kapı açıldı sonra kapandı ve ziyaret zemin 
kattan  başladı.

G erçekten ev m odern konforun kurallarına göre 
iyi düzenlenm iş, en hoşlarındandı. Özenle bakıl
mıştı. Yapılacak hiçbir onarım  yoktu . D öşem ek y e 
tecekti ve m obilyalar daha  şim diden W haston ’un 
en iyi döşemecisine sipariş edilmişti. A rka tarafta  
b ir çalışma odası ve b ir yem ek salonu bahçeye açı
lıyordu. O h! B üyük değil, sadece b irkaç akr* am a 
iki güzel kayın ağacıyla gölgelenmiş, yem yeşil çim- 
li ve ilkbaharın ilk çiçeklerinin açılm aya başladığı 
tarh larla, bodrum  k a tta  Anglosakson m odasına gö
re aydınlatılmış çalışma odaları ve mutfak.

Birinci kat zemin katıyla aynıydı. Geniş odaları 
m erkezi b ir koridor b irb irine bağlıyordu. Jenny , 
nişanlısını böyle güzel b ir konutu, çok sevimli b ir 
görünüm ü olan b ir tü r  villayı bulduğu için ancak

* Akr, Anglo-Sakson ülkelerde yaklaşık  4046 m2 tu tarında eski bir 
yüzey  ölçüsü birimi (ç.n.).
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kutlayabilirdi. Bayan H udelson, kızının görüşünü 
paylaşıyordu ve kuşkusuz W haston ’un herhangi 
b ir başka m ahallesinde daha iyisi bulunam azdı.

Bayan Loo y a  gelince o, annesi, kardeşi ve F ran- 
cis G ordon’u, m obilyalar ve duvar kaplam aları ko
nusunda konuşm aları için seve seve bırakıyordu. 
Kafesinde b ir kuş gibi evin tüm  köşelerinde uçu 
yordu . D oğrusu büyülenm işti ve bu villa ona m ü
kemmel uyuyordu. Bayan H udelson, Je n n y  ve 
F rancis’le b ir k a tta  y a  da ötekinde her karşılaştı
ğ ında bunu  tekrarlıyordu.

Ve hepsinin salonda toplanm ış bulunduğu bir 
anda:

“Ben odam ı seçtim ” diye haykırdı.
“O danız mı L oo?” diye sordu Francis.
“O h !” diye ekledi küçük kız, “Size en güzelini 

bıraktım , ırm ağın göründüğü oda, ben, bahçenin 
havasını soluyacağım ...”

“Bir odayla ne yapm ak istiyorsun?” diye sözü al
dı Bayan Hudelson.

— O tu rm ak  için anne, sen ve babam  yolculuğa 
çıktığınızda...

— Ama sevgilim, iyi biliyorsun ki baban yolculu
ğa çıkmaz...

"Eğer uzayda olm azsa,” diye başladı küçük kız, 
eliyle gökyüzünde hayali b ir yol çizerek.

— Ve o hiçbir zam an bu radan  uzaklaşm az, Loo...
“Bırakalım , kız kardeşim  alsın” dedi o zaman

Jenny. “Evet, evimizde odası olacak ve canı istedi
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ği her zaman oraya gelecek!... Ve kazara babam  ve 
sen sevgili anneciğim, herhangi b ir iş sizi W haston 
dışına çağırırsa o rada kalacak...”

Bu öylesine ihtimal dışı b ir olasılıktı ki Bayan 
H udelson kabul edemezdi.

"Peki, y a  m anzara... y u k arıd a  olması gereken 
güzel m anzara!”

“Y ukarıyla” küçük  kız, evin, çatının başlangıcına 
egemen olan parm aklıkla çevrili üst bölüm ünü kas
tediyordu. Komşu tepelere değin ufkun her nok ta
sı oradan gözlerle taranabilirdi.

Aslında Bayan H udelson, Je n n y  ve Francis, 
Loo yu  izlemekle doğru yaptılar. W ilcox mahallesi 
yeterince yüksekte olduğundan tepe noktasında yer 
alan villadan sonuçta geniş b ir m anzara gözler önü
ne seriliyordu. Potom ac’ın akıntısıyla çıkılıp inilebi
liyor ve ötelerde Bayan A rcadia W alker’in Seth 
S tanfort’la buluşm ak için geldiği şu Steel kasabası 
ayrım sanabiliyordu. Tüm kent, kiliselerinin çan ku 
leleriyle, kam u binalarının yüksek çatılarıyla, yeşil
lik kubbeleri biçiminde yusyuvarlak  olan (ağaçla
rın )1 tepeleriyle görünüyordu. Şu meraklı L ooyu  
bir mahalleden ötekine tüm  yönlerde dürbününü 
çevirirken görm ek gerekiyordu. Şöyle deyip d u ru 
yordu:

“İşte A nayasa M eydanı... İşte M orris Sokağı’nı 
ve evimizi görüyorum ... burç la  ve rüzgârda dalga
lanan bayrakla!... Ve terasta  biri var...”

1. Sözcük unutulmuş.
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“B abanız” dedi Francis.
"Ancak o olabilir” diye belirtti Bayan H udelson.
“O... O... gerçekten” diye onayladı küçük kız. 

“O nu tanıyorum... Elinde bir dürbün  tutuyor.... Ve 
göreceksiniz onu bu  yan a  yöneltm ek aklına gelme
yecek. H a y ır!... Gökyüzüne doğru kaldırdı. O  kadar 
yüksekte değiliz baba!... Bu tarafa!... Bu tarafa!...”

Ve Loo, sanki dok to r onu duyabilirm iş gibi çağı
rıyor, çağırıyordu. D oğrusu  o kadar uzakta olm a
dığım kabul etsek de y an ıt verem eyecek kadar 
meşgul değil miydi?...

işte o zam an Francis G ordon şöyle dedi:
— Bayan Loo, sizin evinizi görebildiğinize göre 

dayım m kini de görm eniz olanaksız değil...
“Evet. E v et” diye yanıtladı küçük  kız... “B ırakın 

arayayım ... O nu  kulesiyle iyi tanırım ... Şu y an d a  
olmalı... Bekleyin!... Tamam! D ü rb ü n ü  ayarlaya
cağım... Tamam... iyi... işte!... Evet... İşte!...”

Loo yanılm ıyordu. Bu, Bay D ean F orsy th ’nin 
eviydi.

K üçük kişiliğini yansıtacak nitelikte herhangi 
bir önemli keşif yapm ış gibi m uzaffer b ir edayla 
“O nu görüyorum ... onu gö rüyorum !” diye y ineli
yordu.

Bir dakikalık  b ir d ikkatten  sonra:
“Kulede biri v a r” dedi.
“H iç kuşku  yok  dayım ” diye yanıtladı Francis.
— Yalnız değil.
— O m icron onunla.
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“N e yaptık ların ın  sorm aya gerek y o k ” diye gö
rüşünü  belirtti Bayan Hudelson.

“B abam ın yaptığ ını yap ıyorlar” diye y an ıt verdi 
Jenny.

Ve genç kızın aln ına b ir hüznün  gölgesi düşer 
gibi oldu. D ean  F orsy th  yle D o k to r H udelson a ra 
sındaki rekabetin , iki aile arasına b ir tü r  soğukluk 
sokm asından h e r zam an ürküyordu . Evlilik olup 
bittiğinde, etkisi daha ciddi b ir biçim de kendini 
hissettirecek ve bu iki rak ip  arasındaki h er tü r 
kopm ayı engelleyebilecekti. F rancis bu  konuda 
kendisine y ard ım  edecekti. B iri dayısının, öteki 
babasının  b ir gökbilim  sorunu  konusunda küsm e
lerini ki bu  dah a  önce az kalsın o luyordu engelle
yeceklerdi.

Z iyaret sona erip Loo tam  m em nuniyetini bir 
kez daha dile getird ik ten  sonra Bayan H udelson, 
iki kızı ve Francis G ordon, M orris Sokağı’ndaki 
eve döndüler. H em en ertesi günü villanın sahibiyle 
k ira  sözleşmesi yapılacak, döşemeyle meşgul olu
nacak ve artık  sadece iki genç evlinin gelip o tu ra
cağı gün beklenecekti.

Ve kuşkusuz tuvaletlerin  dikilmesi, dostlar ve ta 
nıdıklarla nezaket alışverişi gibi o önemli m eşguli
yetler sayesinde n ikah için saptanan tarih, 25 M a
y ıs la 2 10 N isan arasındaki k ırk  beş gün çabucak 
akıp gidecekti.

2. J .V  nikah tarihi olarak daha önce 31 M ayıs’ı vermiş olduğunu unu
tuyor.
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Sabırsız Loo “G öreceksiniz hazır olm ayacağız” 
deyip du ruyordu  ve bunun onun hatası olm ayaca
ğından da emin olabilirsiniz, çünkü o her şeye göz 
kulak  olacaktı.

Ö te yandan , bu  sürede Bay D ean Forsyth ve 
D oktor H udelson da b ir saat bile yitirm eyecekler
di am a başka nedenlerle. O nların  m addi ve m anevi 
yorgun luk larına mal olan şeyler, açık günler ve d u 
ru  gecelerde uzayıp giden gözlemleri, ufukta y ö 
rüngesine yen iden  girm em ekte direnen onların 
göktaşının aranm ası! Ama şu W haston ’un görüş 
alanı, aşırı d a r sınırlar arasına kapatılm ış değil m iy
di? G ökyüzünün daha geniş b ir parçasını inceden 
inceye karıştırm ak uygun olmaz mıydı? H erhangi 
bir yüksek  dağa taşınarak  m eteorun geçişini izle
m ek için daha geniş b ir alana sahip olm ayacaklar 
mıydı? Ve çok uzaklara gitmek, K uzey A m erika’yı 
terketm ek, M eksika’nın ortasında, G üney Am eri
k a’nın C him boranzo kurum lu doruğuna yerleşm ek 
gerekm eyecekti!... Böyle yükseklik ler zorunlu de
ğildi ve deniz seviyesinden bin beş yüz y a  da bin 
sekiz yüz m etrede aletler gökkubbenin  ne harika 
alanlarında dolaşabileceklerdi! Pekâlâ, V irginia’y a  
kom şu eyaletlerde, Georgia y a  da  A labam a’da Al- 
leghanys'ler, iki gökbilim cim izin araştırm aların ı 
kolaylaştıracak yeterince yüksek  tepeler arz etm i
yo rlar mıydı?...

K uşkunuz olmasın, Bay D ean  F orsyth  ve D ok
to r H udelson dikkatlerini bu  konu üzerinde topla
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m a gereksinim i duym adan kendi kendilerine sade
ce daha geniş b ir görüş alanı değil, sisten daha 
arınm ış b ir hava aram akla daha iyi edip etm eye
ceklerini soruyorlardı!

Ve aslında sadece yorulm akla kalıyorlardı. H iç
b ir bu lu tun  karartm adığı sakin havalardan y a ra r
lanmış olsalar da  m eteor ne güneşin doğup batışı 
arasında ne de batışıyla doğuşu arasında W has- 
to n ’un görüş alanından geçerken yakalanam am ıştı.

“Peki am a y a  geçiyorsa” diyordu teleskopunun 
gözetleme m erceğinde uzun uzun kaldıktan sonra 
D ean  Forsyth.

“G eçiyor” diye yanıtlıyordu O m icron sarsılmaz 
b ir güvenle.

— O  halde biz niye görm üyoruz?
— Ç ünkü görünür değil.
— Peki bizim için görünür değilse başkaları için 

de olmadığı ne m alum ?”
Efendiyle uşak yo rucu  sabahlam aların ardından 

kızarm ış b ir gözle birbirlerine bakarak  böyle akıl 
y ü rü tü y o rla rd ı.

O ysa aralarında geçen bu sözleri D oktor H udel- 
son m onolog biçiminde söylüyordu ve o da başarı
sızlığından dolayı daha az üzüntülü  değildi.

H er ikisi de C incinnatti ve P ittsburg  Gözlem ev
lerinden m ektuplarına b irer yan ıt almışlardı. Bu 
yanıt, W haston görüş alanında, kuzey kesim inde 2 
N isan tarih inde bu  göktaşının görünm esine ilişkin 
bilginin kayıtlara geçirildiğine işaret ediyordu. Ye-
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Sabırsız Loo “G öreceksiniz hazır olm ayacağız” 
deyip duruyordu  ve bunun  onun hatası olm ayaca
ğından da emin olabilirsiniz, çünkü o her şeye göz 
kulak  olacaktı.

Ö te yandan , bu  sürede Bay D ean F orsyth  ve 
D ok to r H udelson da  b ir saat bile y itirm eyecekler
di am a başka nedenlerle. O nların  m addi ve m anevi 
yorgun luk larına mal olan şeyler, açık günler ve du 
ru  gecelerde uzayıp giden gözlemleri, u fuk ta  y ö 
rüngesine yeniden  girm em ekte d irenen onların  
göktaşının aranm ası! A m a şu W haston ’un  görüş 
alanı, aşırı d ar sınırlar arasına kapatılm ış değil m iy
di? G ökyüzünün daha geniş b ir parçasını inceden 
inceye karıştırm ak uygun olmaz mıydı? H erhangi 
bir yüksek  dağa taşınarak  m eteorun geçişini izle
mek için daha geniş b ir alana sahip olm ayacaklar 
mıydı? Ve çok uzaklara gitmek, Kuzey A m erika’yı 
terketm ek, M eksika’nın ortasında, G üney A m eri
ka’nın C him boranzo kurum lu  doruğuna yerleşm ek 
gerekm eyecekti!... Böyle yükseklik ler zorunlu de
ğildi ve deniz seviyesinden bin beş yüz y a  da bin 
sekiz yüz  m etrede aletler gökkubbenin ne harika 
alanlarında dolaşabileceklerdi! Pekâlâ, V irginia’y a  
kom şu eyaletlerde, G eorgia y a  da A labam a’da Al- 
leghanys’ler, iki gökbilim cim izin araştırm aların ı 
kolaylaştıracak yeterince yüksek  tepeler arz etm i
yo rla r mıydı?...

K uşkunuz olmasın, Bay D ean Forsyth  ve D o k 
to r H udelson dikkatlerini bu  konu üzerinde topla
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m a gereksinim i duym adan kendi kendilerine sade
ce daha geniş b ir görüş alanı değil, sisten daha 
arınm ış b ir hava aram akla daha iyi edip etm eye
ceklerini soruyorlardı!

Ve aslında sadece yorulm akla kalıyorlardı. H iç
b ir bu lutun karartm adığı sakin havalardan y a ra r
lanmış olsalar da m eteor ne güneşin doğup batışı 
arasında ne de batışıyla doğuşu arasında W has- 
to n ’un görüş alanından geçerken yakalanam am ıştı.

“Peki am a y a  geçiyorsa” diyordu teleskopunun 
gözetleme m erceğinde uzun uzun kaldıktan sonra 
D ean Forsyth.

“G eçiyor” diye yanıtlıyordu O m icron sarsılmaz 
b ir güvenle.

— O  halde biz niye görm üyoruz?
— Ç ünkü görünür değil.
— Peki bizim için görünür değilse başkaları için 

de olmadığı ne m alum ?”
Efendiyle uşak yo rucu  sabahlam aların ardından 

kızarm ış b ir gözle birbirlerine bakarak  böyle akıl 
yürü tüyorlard ı.

O ysa aralarında geçen bu sözleri D oktor H udel- 
son monolog biçiminde söylüyordu ve o da başarı
sızlığından dolayı daha az üzüntülü  değildi.

H er ikisi de C incinnatti ve P ittsburg  Gözlem ev
lerinden m ektuplarına b ire r y an ıt almışlardı. Bu 
yanıt, W haston görüş alanında, kuzey kesim inde 2 
N isan tarihinde bu göktaşının görünm esine ilişkin 
bilginin kayıtlara geçirildiğine işaret ediyordu. Ye
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ni gözlemlerin ki göktaşını bulm ayı başaram am ış
lardı, sürdürüleceğini ve yeniden görülürse Bay 
Dean Forsyth ve D oktor Stanley H udelson’un 
derhal bilgilendirileceğini de ekliyordu.

Çok iyi anlaşılıyor ki iki gözlemevi, bu iki am a
tö r gökbilim cinin her ikisinin de bu keşfin onurunu 
kendisine ait gördüğünden ve öncelik hakkını iste
diğinden habersiz ayrı ayrı y an ıt vermişlerdi.

H iç kuşku  yok  ki M orris Sokağı’ndaki evin b u r
cundaki gibi E lizabeth Sokağı’ndaki evin kulesin
de de bu yo rucu  araştırm aları sürdürm ekten ken 
dilerini alıkoyabilirlerdi. H aber verilmiş olan daha 
iyi araç-gerece sahip gözlemevleri, hem  daha güçlü 
hem de daha şaşmaz cihazlara sahiptiler. Şüphe 
yok ki, eğer m eteor yolunu yitirm iş b ir kütle değil
se, eğer belli şeylerin etkisi altında kalıyorsa, eğer 
daha önceden görüldüğü koşullara sonunda yine 
sahip olursa, P ittsburg  ve C incinnati teleskop ve 
dürbünleri onu geçerken yakalayacaklardı. Bay 
D ean Forsyth  ve Bay Stanley H udelson, bu iki ü n 
lü kurum un yöneticilerine işi bırakm akla daha iyi 
etm ezler miydi?

Pekâlâ hayır!... İşlerini sürdürm eye her zam an
kinden daha etkin b ir biçimde d ö rt elle sarıldılar. 
Bu, her ikisinin de aynı sonuca gitm ekte oldukları 
önsezisine sahip olm alarından kaynaklanıyordu. 
Ç alışm alarına ilişkin olarak birb irlerine hiçbir şey 
iletmemişlerdi, yalnız varsayım lara dayanıyorlardı 
ve y ine de birinin ötekinin önünde olduğu kaygısı,
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onlara b ir anlık soluk alm a zamanı bırakm ıyordu. 
Kıskançlık yüreklerin i kem iriyordu ve aslında iki 
ailenin ilişkileri için istenen şey, bu  uğursuz gökta
şının b ir daha asla gözlerine görünm em esiydi!

Aslında tedirgin olm anın yeriydi ve bu tedirgin
lik giderek ancak artabilirdi. Bay D ean F orsyth  ve 
D ok to r H udelson artık  birbirlerinin evine adım  a t
mıyorlardı. Kısa süre öncesine değin ziyaret değiş 
tokuşu, çoğunlukla akşam  yem eği davetleri olm ak
sızın, k ırk  sekiz saati geçmiyordu. Şimdiyse hiçbir 
ziyaret, h içbir davet... B ir reddilm eden kaçınm ak 
için hiç yapm am ak tercih bile ediliyordu.

Kısacası iki nişanlı için ne zor b ir durum ! Yine 
de birbirlerini görüyorlardı ve her gün... Ç ünkü ne 
de olsa M orris Sokağı'ndaki evinin kapısı Francis 
G ordon’a yasak  değildi. D oğrusu da  onun gelm e
siydi, J e n n y ’nin değil. Bayan H udelson, ona hep 
aynı güven ve aynı dostluğu gösteriyordu; am a 
doktorun  varlığına, görünür b ir can sıkıntısı olm a
dan dayanam adığını iyi hissediyordu. Ve Bay D e
an F orsy th 'den  Bay Stanley H udelson’un önünde 
söz edildiğinde bu  beriki duyduğu antipatiyi öyle
ce açığa vu ra rak  sapsarı sonra kıpkırm ızı oluyordu 
ve aynı ko şu lla rd a  bu  üzücü  be lirtile r Bay 
F orsyth 'in  davranışlarında da  açığa çıkıyorlardı.

Bayan H udelson, iki eski dostun hissettikleri bu  
soğukluğun, dahası bu nefretin nedenini öğrenm e
ye elbette çalışmıştı. Am a girişim  başarısız kalm ıştı 
ve kocası şöyle yan ıt verm ekle yetinm işti:
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“H ayır!... F o rsy th ’den böyle b ir davranış bekle
mezdim ! ”

H angi davranış?... Bu konuda b ir açıklam a elde 
etm ek olanaksız! Loo, o bile, herşeyi hoş görülen 
şımartılmış çocuk, Loo da  hiçbir şey bilmiyordu. 
Gidip kulesinde Bay F orsy th ’in yakasına yapışm a
y ı bile önermişti. Am a Francis onu caydırdı ve kuş
kusuz F rancis’in dayısından ancak babasının ver- 
diğininkine benzer b ir yan ıt alacaktı.

“H ayır!... H udelson’un ban a  karşı böyle bir tu 
tum  takınabileceğine asla inanm azdım !”

H izm etçi M itz ’in serüvene girm eyi istediğinde 
kendisine k u ru  b ir sesle şöyle y an ıt verildiğini de 
kaydedelim:

“Siz, sizi ilgilendiren işlere karışın !”
Yine de sonunda O m icron’un b ir boşboğazlığıy

la neyin söz konusu olduğu öğrenildi, yaşlı hizm et
çi de Francis e aktardı. Efendisi olağanüstü bir 
göktaşı keşfetm işti ve aynı keşfin aynı gün ve aynı 
saatte D oktor H udelson tarafından da yapıldığını 
düşündürecek nedenleri vardı.

Şiddetli olduğu kadar gülünç de olan bu rekabetin 
nedeni demek ki buydu. Bir göktaşı, iki eski dostun 
arasındaki dargınlığın konusu ve de yeni b ir bağın 
dostluklarını sıkılaştıracağı b ir anda!... Bir göktaşı, 
b ir hava taşı, kayan bir yıldız, eninde sonunda bir taş, 
isterseniz, Francis ve Je n n y ’nin düğün arabalarının 
çarpıp param parça olma tehlikesinin bulunduğu bir 
engel taşı haline dönüşmekte olan kocaman bir taş!
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Bu yüzden Loo kendini tutam ıyor ve b ir oğlan 
çocuğunun yaptığ ı gibi haykırıyordu:

“M eteorlar cehennem e gitsin ve onlarla birlikte 
tüm  gök m ekaniği d e ! ”

Zam an akıp gidiyordu. N isan ayı yerin i mayıs 
ayına bırakıyordu. Yirmi beş gün sonra ortak  an 
laşm ayla saptanan tarih  gelmiş olacaktı. Ama bu 
günden o güne neler olacaktı? H erhangi b ir ciddi 
olasılık ortaya çıkm ayacak mıydı? İki ailenin tasa
rılarına aşılmaz b ir engel olarak dikilecek b ir skan
dal bunları izlemeyecek miydi?... Bugüne değin bu 
üzücü rekabet özel yaşam  duvarlarını aşmamıştı... 
Ama y a  herhangi b ir beklenm edik olay bunu o rta 
y a  dökerse?... E ğer hiç beklenm edik b ir olay iki ra 
kibi b irbirinin üstüne yürü tü rse?...

Yine de evlilik hazırlıkları devam etmişti. Bu 
ayın 25’i için her şey hazır olacaktı, Bayan Loo’nun 
güzel elbisesi bile!...

B urada not edilmesi gereken şey, mayısın bu  ilk 
haftasının korkunç hava koşullarıyla, yağmur, rüz
gâr, hiç a ra  vermeden birbirini izleyen koca bulut
larla dopdolu b ir gökyüzüyle akıp geçtiğidir. O  gün
lerde ne ufukta yeterince yüksek b ir eğri çizmekte 
olan Güneş ne de uzayı ışığa boğması gereken nere
deyse dolunay halindeki Ay yüzlerini gösterdi.

B uradan da gökyüzünde herhangi b ir gözlem 
yapm anın  olanaksız olduğu ortaya çıkıyor.

Bu da Bayan Hudelson, Je n n y  ve Francis Gor- 
don un yakınm ayı hiç düşünm edikleri şeydi. Veyağ-
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m ur ve rüzgârdan nefret eden Loo, kötü havanın 
sürm esinden asla bu kadar çok keyiflenmem işti.

“En azından düğüne değin sü rsü n ” diye y ineli
yordu , “daha üç hafta boyunca ne Güneş ne Ay ne 
de en ufak  b ir yıldız gö rü lsü n ! ”

ik i gökbilim cinin odalarında koyu can sıkıntısıy
la ve ailelerinin son derece hoşnutluğuyla her şey 
böylece geçip gitti.

Am a bu  du rum  son bu ldu  ve koşullar 8-9 M a
yıs gecesi değişti. B ir kuzey yeli havayı bozan tüm  
o sisleri kovdu ve gökyüzü tam  duru lu ğ u n a  b ü 
ründü .

Bay D ean Forsyth  kulesinde, D ok to r H udelson 
b u rcunda W haston  üstündeki gökkubbeyi en son 
noktasından en tepelerine değin taram aya koyuldu
lar. M eteor dürbünlerin in  önünden yeniden geçti 
mi?... O nu  yeniden yakalam a şansını ele geçirdiler 
mi ve onu ilk ayrım sayan ikisinden hangisi oldu?

Kesin olan şey, tu tum ların ın  hiç değişm ediğidir 
ve her ikisi de aynı ölçüde keyifsiz olduklarına gö
re yararsız  gözlemleri için de durum  aynıydı ve 
kuşkusuz m eteor gözlerine hiç görünm eyecekti.

9 M ayıs gazetelerinde çıkan b ir not onları bu  
açıdan eksiksiz bilgilendirdi.

Bu not şöyle düşülm üştü:
“Cum a akşamı, akşam ın saat on k ırk  yedisinde 

harika irilikte b ir göktaşı gökyüzünün kuzey kesi
minde havayı kuzeydoğudan güneybatıya doğru 
ilerleyerek baş döndürürcü  b ir hızla geçti. ”

68



N e Bay H udelson ne de Bay F orsyth  onu bu kez 
fark  etmişlerdi. Ö nem i y o k tu ! O nu  iki gözlemevi
ne bildirm iş olanın öteki olduğundan şüphelenm i
yorlardı.

“S onunda!” diye bağırdı biri.
“S onunda!” diye bağırdı öteki.
Bu yüzden  nasıl sevindiler... am a aynı zam anda 

canları nasıl sıkıldı, ertesi gün gazeteler haberi aşa
ğıdaki gibi tam am ladıklarında anlaşılacaktır:

“P ittsburg  G özlem evi’ne göre bu  göktaşı, 9 N i
san ’da W haston 'dan Bay D ean F orsy th ’nin bildir
diği, C incinnatti Gözlemevi’ne göreyse aynı tarih te 
W haston ’dan  D ok to r Stanley H udelson’un b ild ir
diği olmalı.”



VI. Bölüm

G enelinde m eteorlar ve özelinde, 
B ay  Forsyth  ve Hudelson'un keşfi 

konusunda çekişm e içinde oldukları 
göktaşıyla ilgili az çok fantezi 

b irkaç çeşitlem eyi içeriyor.

E ğer b ir babanın çocuklarından biriyle gu
ru r duyduğu gibi bir k ıta da devletlerinden 
biriyle g u ru r duyabilirse bu kesin Kuzey 

A m erika olur. E ğer Kuzey Amerika, cum huriyetle
rinden biriyle gu ru r duyabilirse, bu kesin Birleşik 
D evletler’le olur. E ğer Birlik, her yıldızı federal 
bayrağın köşesinde parlayan elli b ir eyaletten bi
riyle gu ru r duyabilirse bu da düpedüz başkenti 
R ichm ond olan şu V irg in iay la olur. E ğer Virginia, 
Potom ac’m sularının içinden geçtiği kentlerinden 
biriyle gu ru r duyabilirse, o da  elbette şu W haston 
kentiyledir. E ğer sözü edilen W haston oğulların
dan biriyle g u ru r duyabilirse, o d a  elbette XX. y ü z
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yıl astronom i yıllık larında önemli b ir y e r alması ge
reken bu yank ı uyandıran  keşif fırsatıyladır.

A B D ’de bol bol bu lunan günlük, yarı haftalık, 
haftalık, y arı aylık, aylık sayısız sayfadan söz etm e
sek de W haston ’daki gazetelerin en azından önce
leri Bay D ean Forsyth  ve D ok to r H udelson hak
kında en heyecanlı m akalelerini yayım ladıkları ra 
hatlıkla tahm in edilecektir. Bu iki ünlü yu rttaşın  
şanı tüm  kente de bulaşm ayacak mı? Sakinlerin
den b u n d an  payın ı alm ayacak  olanı hangisi? 
W haston’un adı bu keşfe kopm am acasına bağlan
m ayacak mı?... Bilimin m innettar kalacağı iki gök
bilimcinin adıyla belediye arşivlerine kaydedilm e
yecek mi?

E ğer hem en o günden itibaren halkın gürültücü 
ve coşkulu kalabalıklar halinde E lizabeth Soka- 
ğı’ndaki ve M orris Sokağı’ndaki iki eve doğru y ö 
neldiklerini söylüyorsak okuyucu şaşırmış görün
mesin ve bizim sözüm üze inansın. Çok doğaldır ki 
Bay Forsyth yle Bay H udelson arasında var olan 
bu rekabetten  kimse haberdar değildi. H alkın coş
kusu onları aynı ham lede birleştiriyordu. Bu mese
lede ortak  hareket etmiş olmaları, bu b ir kuşku ko 
nusu olamıyordu. İki ad lan  çağlar boyunca ayrıl
maz olacak ve belki de binlerce yıl sonra geleceğin 
tarihçileri bu  adların tek  bir adam a ait olduğunu 
iddia etm eyecekler miydi?

Kesin olan, kalabalığın alkışlarına karşılık ver
mek için Bay D ean F orsy th ’nin kulesinin terasında
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Bay Stanley H udelson’un  da burcunun  terasında 
görünm ek zorunda kaldıklarıydı. Kendilerine doğ
ru  yükselen  h u rra lar karşısında m innettarlık se
lamlaması o larak eğildiler.

Ve yine de b ir gözlemci, tu tum ların ın  katıksız 
b ir neşeyi dile getirm ediğini teşhis ederdi. Bir b u 
lu tun güneşin üstünden  geçmesi gibi bu zaferin ü s
tünden  de b ir gölge geçiyordu. Birinin dik bakışı 
kuleye yöneliyordu, ötekinin dik  bakışı burca. H er 
ikisi de birb irlerin i W haston halkının alkışlarına 
karşılık verirken görüyordu. Tek dürbünleri onları 
bu  konuda daha şim diden bilgi sahibi yapm ıştı, 
eğer doldurulm uş olsaydı birbirlerine ateş edip et
m eyeceklerini kim  bilebilir! Tüm  kıskançlık duy
gularının yoğunlaşacağı bakışları, kurşun  olmuş 
o labilird i!

Kaldı ki D ean Forsyth, iki evin önüne a rt ard a  
gelen aynı y u rttaş la r tarafından D oktor Hudel- 
son’dan daha az alkışlanm adı ve de tersi.

Ve her m ahalleyi uğultuya boğan bu candan al
kışlar sırasında Francis G ordon, hizm etçi Mitz, 
Bayan H udelson, Jenny , Loo kendi kendilerine 
neler diyorlardı?

P ittsburg  Gözlemevi ve C incinnatti Gözleme- 
v i’nin gazetelere gönderdikleri notun yol açacağı 
can sıkıcı sonuçlarım  kestirebiliyorlar mıydı?... O  
zam ana değin gizli olan şimdi biliniyordu. Bay 
Forsyth  ve Bay H udelson her biri ayrı ayrı b ir gök
taşı keşfetm işlerdi ve tarih lerin  çakışm ası göz önü
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ne alındığında aynı m eteorun söz konusu olduğunu 
kabul etm ek gerekiyordu... Bu durum da her b iri
nin ayrı ayrı bu  keşfin m addi y ararla rı değilse de 
en azından onuru  üzerinde bak iddia edip etm eye
ceğini, bunun da iki aile için çok üzücü b ir skandal- 
la sonuçlanıp sonuçlanm ayacağını kendi kendine 
sorm anın yeri değil miydi?...

Bayan H u d e lso n la  J e n n y ’nin, kalabalık evleri
nin önünde gösteri yaparken  hissettikleri duygula
rı tahayyül etm ek ve onları anlam ak çok çok kolay
dır. H er ikisi de pencerelerinin perdeleri arkasında 
d u ra rak  bu  gösteriyi görm üşlerdi. E ğer doktor 
b u rcun  terasında görünürse odalarının balkonun
da görünm ekten sakınm ışlardı. G azetelerde yayım 
lanan haberin sonuçlarını yürekleri sıkışmış b ir bi
çimde seziyorlardı. Ve Bay Forsyth  ve Bay H udel- 
son aptalca b ir kıskançlık duygusuyla dürtü lerek  
m eteor konusunda çekişme içine girerlerse, halk 
b irinden y a  da  ötekinden y an a  tavır alm ayacak 
mıydı? H er birinin kendi taraftarı olacaktı ve o za
m an kentte hüküm  sürecek kaynam anın ortasında 
ve belki de m eydana gelecek karışıklıkların o rta
sında A m erikan ken tin in  C apulets ve M onta- 
igus’lerini b irbirine düşüren  bilimsel kavgada iki 
ailenin durum u, m üstakbel eşler, bu  Romeo ve bu 
Ju lie tte ’inki ne olacaktı?

L o o y a  gelince o korkunç kızgındı; penceresini 
açm ak istiyordu; tüm  bu halkı paylam ak istiyordu; 
bu  kalabalığı ıslatmak ve hurralarım  soğuk sellerde
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boğm ak için elinin altında b ir hortum u olm am asına 
esef ediyordu. Annesi ve kardeşi küçük kızın çok 
haklı öfkesini yatıştırm akta bayağı zorluk çektiler.

E lizabeth Sokağı’nda da aynısı oldu. Francis 
G ordon şimdiden gerginleşmiş b ir durum u daha da 
ağırlaştırm a tehlikesi bulunan tüm  bu hayranları se
ve seve cehennem e gönderirdi. Ö nce dayısının y a 
nm a çıkm aya niyetlendi. Am a hissettiği can sıkıntı
sını saklayam am a korkusuyla bunu yapm adı. Bı
raktı, Bay Forsyth  ve O m icron kulede caka sattılar.

Ama Bayan H udelson, Loo’nun  sabırsızlıklarını 
denetim  altına alm ak zorunda kaldığı gibi Francis 
G ordon da  hizm etçi M itz’in öfkesini frenlem ek zo
ru n d a  kaldı. Bu beriki bu kalabalığı süpürm ek isti
y o rdu  ve hergün onca beceriyle kullandığı araç el
leri arasında korkunç iş görürdü . Yine de sizi alkış
lam aya gelen insanların süpürge dayağı yem eleri 
belki biraz sert olurdu ve yeğen dayısının çıkarm a 
m üdahale etm ek zorunda kaldı.

“Ah! Bay F rancis” diye bağırıyordu yaşlı hiz
metçi “şu o rada bağrışıp duran lar deli değil m i?”

"Ben de neredeyse buna inanacağım ” diye y an ıt
lıyordu Francis G ordon.

— Ve bunların  tüm ü gökyüzünde dolaşıp duran  
b ir tü r  koca taşla ilgili!

— Söylediğiniz gibi M itz çiğim!
— iyi! K afalarına düşseydi ve b ir yarım  düzinesi

ni ezseydi! Peki size soruyorum  bu  göktaşları ne 
işe yarar?
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“Ailelerin arasını açm aya!” diye açıkladı Francis 
Gordon, hu rra lar yeniden ve daha güçlü patlak  ve
rirken.

Ve gerçekten de iki eski dosta borçlu oldukları 
bu  keşifin onlara onca şan getirm esi gerekiyordu 
da, niçin onu paylaşm ayı kabul etm eyeceklerdi 
ki?... İki adları oraya yüzyılların sonuna değin bağ
lı olacaktı!... B unda um ulacak hiçbir m addi sonuç, 
hiçbir parasal çıkar yoktu!... Bu, saf platonik bir 
onur olacaktı!... Am a özsaygı işin içine girdiğinde, 
ona kibir de karıştığında, atalarından A liboron’a 
usta  olarak sahip olmayı hak eden böyle dik kafalı
ların m antıklı olmalarını sağlayın bakalım !

Kısacası bu m eteoru görm üş olmak o denli övü
nülecek bir şey miydi?... Keşfedilmesi, Bay D ean 
Forsyth  ve Bay Stanley Fludelson’un, aygıtlarının 
gözetleme m erceğinden tam  da baktık ları sırada 
W haston  görüş alanından geçiyor olması nedeniyle 
borçlu oldukları rastlantı sonucu değil miydi?

Ve doğrusu bu göktaşlarının, bu  küçük gezegen
lerin, bu akanyıldızların yüzlere esi, binlercesi gece 
gündüz oradan geçmiyorlar mı? Ve bu  am atörlerden 
daha başkaları onun uzayda çizdiği ışıklı çizgiyi ay
rımsamamışlar mıydı?... G ökkubbenin karanlık dip
lerinde kendilerine gruplar halinde değişken y ö rü n 
geler çizen bu ateş kürelerini saym ak bile olası mı?... 
Bilim insanları, yeryüzü atm osferinin tek b ir gecede 
aldığı m eteor sayısının altı yüz milyon olduğunu 
söylüyorlar, yani günde b ir milyar 200 milyon... Ve
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N ew ton’a göre bu cisimlerden çıplak gözle görülebi
lecek olanlar onla on beş milyon arasında!... “K arşı
sında gökbilimcilerin hiç de görüşlerini açıklamak 
zorunda olmadıkları b ir keşifle ilgili olarak bu iki 
kâşif hem en daha o anda neyle böbürleniyorlardı.”

Bu son cümle, W haston’un  olayı eğlenceli yan ıy 
la ele alan ve kom ik imgelem gücünü kullanm a fır
satını hiç ihmal etm eyen tek gazetesi Punch ’un b ir 
m akalesinin son cümlesiydi.

D aha ciddi m eslektaşları için durum  böyle olma
dı, onlar, sözü edilen fırsattan, b ir bilimi, Am erikan 
L arousse’u kaynak alınarak en ünlü gözlemevleri
nin en takd ir edilen profesyonellerini kıskandıracak 
biçimde gözler önüne sermek için yararlandılar.

“Bu göktaşları,” diyordu Standard  W haston, 
“Kepler, onların yeıyüzündeki sızıntılardan kay
naklandığını sanıyordu; am a bu  olguların, içlerinde 
hep şiddetli b ir yanm a izlerinin belirlendiği hava- 
taşlarından başka b ir şey olmadıkları gerçeğe daha 
yakın gibi görünüyor. P lutarque zam anında daha 
şimdiden genel dönüş hareketinin gücünden çıktık
larında yeıyüzüne atılan m aden kütleleri olarak ka
bul ediliyorlardı. O nları iyice incelediğinizde, öteki 
m adenlerle kıyasladığınızda onlarda da basit cisim
lerin aşağı yukarı üçte birini oluşturan aynı bileşimi 
bulursunuz; am a bu elem entlerin topaklanm ası 
farklıdır. O n larda tanecikler kah eğe talaşı gibi ince 
incedir kah kırıldığında kristalleşme izleri gösteren 
kayda değer b ir sertlikte bezelye y a  d a  fındık gibi
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iridir. Ç oğunlukla nikel karışmış ve paslanm anın 
hiçbir zaman bozmamış olduğu ham  durum daki de
mirden, b ir tek dem irden olanları bile var.”

Standard V/haston  m okurlarının bilgisine sun
dukları çok doğru. A m a D aily  V/haston, o, eski y a  
da m odern bilginlerin bu m eteorsal taşları incele
m ekte her zam an gösterdikleri özen üzerinde d u ru 
y o r ve şöyle diyordu:

“Apollonialı” Diyojen, Aegos-Potam os yakınları
na düşüşü Trakya sakinlerinde büyük korkuya yol 
açan ve b ir değirm en taşı büyüklüğünde olan bir 
akkor taştan  yıldızdan söz etm iyor m uydu? Benzer 
b ir göktaşı gelip Saint A ndrew  çan kulesinin üstü 
ne düştü  ve onu tepesinden tem eline değin yıkacak 
belki de. Bu arada uzayın derinliklerinden gelip 
Y erküre’nin çekim çem berine girip, toprağından 
toplanm ış olan bu  taşların  listesini verm ek gerek
m iyor m uydu? H ıristiyan çağından önce Gala- 
tia ’da” Kibele’nin””” simgesi olarak tapınılan ve Ro- 
m a’y a  taşm an yıldırım  taşı ve aynı zam anda Suri
y e ’deki E m ese’de bulunan ve G üneş’e tapınm aya 
adanan b ir başkası; Num a'"”  saltanatı sırasında 
yerden  toplanan kutsal kalkan; M ekke’nin Ka
be’sinde özenle saklanan kara  taş; A n tar’in“”'”'1 ünlü

* Apollonia: Bugünkü A rnavutluk 'ta b ir yerin  eski adı (ç.n.).
Galatia: A nadolu’ya M .Ö . 278’de G alatlar tarafından verilen ad 

(ç.n.).
*** Kibele: Toprak bereketi tanrıçası (ç.n.). 
ooo«o ]SJUma: Rom a Kralı (ç.n.).
****** Antar: VI. yüzyıl Arap savaşçısı ve efsane kahram anı (ç.n.).
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kılıcını y apm ak ta  kullanılan yıldırım  taşı. H ıristi
y an  çağından sonra, düşerken içinde bulundukları 
koşullarla betim lenen ne çok hava taşı var: Alsa- 
ce’taki E nsisheim ’e düşen iki yüz  altmış librelik* 
b ir taş; P rovence’ta  Vaison tepesine düşen insan 
başı biçimi ve iriliğinde m adeni b ir siyahlıkta bir 
taş; M akedonya’da Larin i’de düşen sanki dem ir 
döküntülerinden yapılm ış, b ir k ü k ü rt kokusu y a 
yan  yetm iş iki librelik b ir taş; 1768’de C hartres y a 
kınlarında L uceye  düşen ve dokunulm ası olanak
sız yakıcılık ta b ir taş. Aynı şekilde 1803’te N or- 
mandiya, Laigle kentine ulaşan, H um bold t’u n 1 aşa
ğıdaki sözlerle sözünü ettiği o göktaşını da anm a
nın yeri değil mi? ‘Ö ğleden sonra saat birde te rte 
miz b ir gökyüzünde güneydoğudan kuzeybatıya 
doğru hareket eden büyük b ir göktaşı görüldü. 
Birkaç dakika sonra hemen hem en hareketsiz d u 
ran küçük k ara  b ir bu lu ttan  gelen b ir patlam a sesi, 
beş y a  da altı dakika boyunca duyuldu, onu sanki 
b ir yaylım  ateşinden çıktığı sanılan çok sayıda da
vulun gürü ltüsünün de karıştığı b ir gürültüyle üç 
y a  da dört başka patlam a izledi. H er patlam a kara  
bulu ttan  kendisini oluşturan su buharın ın  b ir p a r
çasını koparıyordu. O  yerde hiçbir ışıklı olay fark 
edilmedi. En büyüğünün ağırlığı on yedi libre olan 
iki binden fazla m eteorsal taş, güneydoğudan k u 
zeybatıya yönelm iş ve on b ir kilom etre uzunluğun-

w Libre: 453,592 gram  karşılığı bir ağırlık ölçüsü (ç.n).
1. Hum boldt: Alman iklimbilimci.

78



da olan elips biçim inde b ir yüzeye düştüler. Bu taş
lardan dum anlar çıkıyordu ve alevler içinde olm a
sa da  yanıyorlardı ve onları düştüklerinden birkaç 
gün sonra kırm anın daha sonra k ırm aktan daha 
kolay olduğu sap tandı.’ Ve işte şimdi Belçika K ra
liyet Akademisi Daim i Sekreterliği’ne aktarılan 
olay: 1854'te H u rw o rth , D arling ton , D urham , 
D undee’de yıldızlı am a karanlık  b ir gökyüzünde, 
Ay’ın kendini gözlerimize dolunay olarak gösterdi
ğindeki halinin iki katı b ir hacim de b ir ateş topu 
göründü. Parıldayan ışıklar kan kırmızısı kütlesin
den saçılıyordu. A rdından gökyüzünün koyu mavi
si üzerinde yoğun ve canlı b ir biçim de keskin, ge
niş, altın renginde, ışıklı uzun b ir kuyruk  sürüklü- 
yordu . Başlangıçta düm düz olan bu  kuyruk  y ükse
lirken b ir yay  biçimini alıyordu. Bu göktaşı yolunu 
kuzeydoğudan güneybatıya doğru çiziyordu ve o 
denli yayılıyordu ki b ir ufuktan ötekine uzanıyor
du. Şiddetle titreşiyordu y a  da  daha çok ekseni 
üzerinde koyu b ir kırm ızıdan canlı b ir kırm ızıya 
geçerek dönüyordu ve gözden kayboluşu, b ir p a t
lam a y a  da b ir düşm e olm adan gözden kayboldu.” 

D aily  W haston  tarafından verilen ayrıntılara 
M orning  V/haston m eslektaşının m akalesini ta 
m am layan şunları ekliyordu: “H urw o rth  göktaşı 
patlam asa da 14 M ayıs 1864’te, b ir F ransa, G iron- 
de, Castillon gözlemcisine kendini gösteren için 
durum  böyle değildi. G örünm esi ancak beş saniye 
sürm üş olsa da  hızı öyleydi ki bu  kısa zam an süre
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si içinde altmış derecelik  b ir yay  çizdi. M avi yeşi
limsi boyası beyazlaşıyordu ve olağanüstü b ir p a r
laklıktaydı. G örünen  patlam ayla gürü ltünün  algı
lanm ası arasında üç dö rt dakika geçti ve k ırk  kilo
m etrelik düşey b ir  uzaklıktan ses, bunu  katetm ek 
için en az iki d ak ika harcıyor. Bu durum da bu p a t
lam anın şiddeti Y erküre’nin yüzeyinde m eydana 
gelebilecek en şiddetli patlam alardan daha yüksek 
olması gerekiyor. Bu göktaşının boyutuna gelince 
yüksekliğine göre hesaplandığında çapı bin beş yüz 
ayaktan daha az o larak değerlendirilm iyor ve sani
yede beş fersah dolaşıyor olmalı, yan i yerin  G ü
neş’in çevresindeki dönm e hareketinde yaşadığı hı
zın üçte ikisi.”

M orn ing  W haston’un  söylediklerinden sonra en 
çok olan ve neredeyse tüm üyle dem irden oluşan 
göktaşlarım  d ah a  özel olarak ele alan E vening  
W haston’\ın söyledikleri geldi. Ç ok sayıdaki oku

y ucusuna S ib iıya ovalarında karşılaşılan meteorsal 
b ir taşın ağırlığının yedi yüz  kilogram dan daha az 
olm adığını anım sattı. B rezilya’da  keşfedilen ve 
ağırlığı altı bin kilogram dan daha  az ölçülmeyenin 
yan ında neydi ki? Ve biri Tucum an’da O lim pia’da 
bulunan on d ö rt bin  kilogram, öteki M eksika’daki 
D uranzo2 çevresinde tan ınan  on dokuz bin kilog
ramlık aynı y ap ıd a  iki öteki kütleyi de hiç unutm a
malı. En sonunda da  Asya K ıtasın ın  doğusunda 
Sarı N eh ir kaynakları yak ın ında M oğolların "Ku-

2. Kuşkusuz D urango.
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tup  Kayası” dedikleri ve ülkede gökten düşmüş 
olarak kabul edilen kırk  ayak k ad ar yükseklik te bir 
ham  dem ir blok vardır.

Ve gerçekten bu  makaleyi okuyunca W haston 
halkının b ir bölüm ünün belli b ir korku  duyulam az
lık edem eyeceklerini iddia etm ek çok ileri gitmek 
değildir. Bay F orsyth  ve H udelson’un  m eteorları
nın, bildiğimiz koşullarda ve önemli olması gereken 
b ir uzaklıkta fark  edilmiş olması için, m uhtem elen 
Tucuman, D uranzo  ve Kuzey Kayası Göktaşları- 
nınkinden çok daha yüksek  boyutlara sahip olması 
gerekiyordu, iriliğinin eşit olup olmadığını, çapı 
bin beş yüz ayak olarak değerlendirilm iş olan Cas- 
tillon hava taşm ınkini geçip geçmediğini kim  bile
bilir?... Böyle b ir dem ir kütlenin ağırlığı tasarlana
bilir mi?... Pekâlâ, eğer sözü edilen m eteor W has- 
ton ufkunda b ir kez göründüyse oraya geri dönece
ğine inanm ak uygun olmaz mı?... Ve eğer herhangi 
b ir nedenle yörüngesinin tam  da W haston  üstünde 
y e r alan b ir noktasında durursa, aklınızın alam aya
cağı b ir şiddetle bundan  y a ra  alacak olan W haston 
olacaktır. Ve bu, ağırlık ve yüksekliğin hızın kare
siyle çarpılm asıyla bulunan cisimlerin şu m üthiş 
düşm e yasasını halk tan  bilm eyenlere öğretm ek, bi
lenlere anım satm ak için fırsat değil m idir?...

B uradan belli b ir kaygının kentte  hüküm  sü rdü 
ğü sonucu çıkıyor. Tehlikeli ve tehd itkâr göktaşı 
kam u alanlarında, derneklerde olduğu gibi aile 
ocaklarında da tüm  sohbetlerin konusu oldu. Ö zel
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likle nüfusun kadın  kesimi artık  yalnızca yıkılmış 
kiliseleri, yerle  b ir olmuş evleri görüyordu düşle
rinde ve b irkaç erkek, hayali olarak kabul ettiği bir 
tehlike konusunda om uzlarını silkse de çoğunluğu 
oluşturm uyordu. K entin en yüksek  mahallelerinde 
olduğu gibi A nayasa M eydanı’nda da gece gündüz 
sürekli g rup lar oluşuyordu, bu söylenebilir. H ava 
kapalı olsun y a  da  olmasın, bu, gözlemleri hiç d u r
durm uyordu. O ptisyenler hiçbir zaman bunca cep 
dürbünü, d ü rbünü  ve optik aleti satmamışlardı. 
G ökyüzü hiçbir zam an W haston  nüfusunun endi
şeli bakışlarının bu  denli hedefi olmamıştı. Cinci- 
natti ve O hio  gökbilimcileri tarafından göktaşı gö
rüldüğünde, resmi b ir bildirinin açıkladığına göre, 
izlediği yön  onu kentin  üstünden  geçiriyordu ve 
görünür olsun y a  d a  olmasın tehlike, her dakika ve 
hatta  her saniye dem iyoruz am a her saat vardı.

Ama denecektir ki ciddi bir neden olmasa da bu 
tehlike, aynı zam anda çeşitli bölgeleri de, onlarla 
birlikte yörüngesi altında bulunan kentler, kasaba
lar, köyler, küçük yerleşim  birim leri için de b ir teh
dit oluşturm alıydı. Evet, elbette. Göktaşı, Yerküre'- 
mizin çevresinde dönüşünü yapmalıydı, henüz belli 
olmayan b ir zam anda ve yörüngesi altındaki topra
ğın tüm  nok talan  düşmesi tehditi altındaydı. Yine 
de dehşetin rekorunu, eğer bu  çok modern terimi 
kabul ederseniz, W haston elinde tutuyordu ve bu 
rekoru, özellikle Eski K ıta’dan herhangi bir başka 
kente seve seve te rk  edebilirdi... E ğer önce belirsiz,
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sonra daha belirli ve sürekli artm akta olan b ir kor
ku  W haston’u sardıysa, bu  tam  olarak göktaşının 
ilk olarak onun üstünde olduğunun bildirilmiş ol
masındandır. Bu durum da kuşku götürm eyen şey 
bu yörüngenin çeşitli noktalarının W haston’a ege
men olmasıydı. Sonuç olarak genel izlenim şöyle ta 
rif edilebilirdi: Bombalanması her an başlayabilecek 
kuşatm a altındaki b ir kentin, b ir bom banın gelip 
evlerini yerle b ir edeceği beklentisi içindeki sakinle- 
rininki!... Ve ne bomba!

O layların bu durum undan, salt ironi dolu m aka
lelere malzeme bulacak yerel b ir gazetenin çıkaca
ğına kim inanırdı? Kendileriyle alay ettiği gün gibi 
açık olm asına rağm en çok sayıda okuyucusu da ol
du. Evet, Punch, Bay D ean F orsyth  ve D oktor 
H udelson’u sorum luları olarak gösterm ek istediği 
tehlikeyi alayla abartarak  halkın korkuların ı daha 
da artırm aya çalıştı.

“Bu amatörler, neye karıştılar,” diyordu. “D ü r
bünleriyle, teleskoplarıyla uzayı karıştırm aya ge
reksinim leri mi vardı? Y ıldızlarına takıldıkları bu  
gökkubbeyi kendi haline bırakam azlar mıydı? Yıl
dızlar arası bölgelere sızarak kendilerini ilgilendir
m eyen işlere karışan yeterince çok başka bilgin yok  
mu, gereğinden de fazla başka bilginler yo k  m u? 
Gökcisimleri, kendilerine bu denli yakından  bakıl
masını sevm iyorlar ve sırlarını, daha sonra ortalığa 
serm ek için keşfetm ek de insanların işi değil!... 
Evet, kentim iz tehdit altında ve artık  kimse şimdi
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b urada  güven içinde değil! H erkes yangına karşı, 
doluya karşı, fırtınaya karşı sigorta yaptırıyor. Bu 
durum da gidin b ir göktaşının düşm esine karşı da 
sigorta yaptırın ... W haston K alesin in  belki on katı 
olan b ir göktaşı!... Ve b ir de düşerken patlarsa, bu 
tü r nesnelerde sıklıkla oluyor, parçacıkları tüm  
kenti karm a karışık edecek ve kim bilir belki de çok 
sıcak iseler yangın lar çıkaracaklar!... Bu sevgili 
kentim izin kesin yo k  olması dem ek!... Bu yüzden 
Bay Forsyth  ve H udelson niçin m eteorları geçer
ken gözetleyecek yerde evlerinin zemin katında sa
kin sakin kalm adılar? O nları ısrarlarıyla kışkırtan, 
entrikalarıyla çekenler onlardır!... W hastony ık ılır
sa, bu  taş tarafından ezilir y a  d a  yakılırsa, bu onla
rın hatası olacaktır ve hesap sorulması gerekenler 
onlardır... Ve tarafsız her okuyucudan bunu istiyo
ruz ve eğer tarafsızlar varsa, bun lar elbette Whas~ 
ton P unch’a. abone olanlardır, gökbilimciler, m ü
neccimler, meteoroloji uzm anları ne işe yarıyorlar 
ve bu alçak dünyada o turanların  iyiliği için çalış
m alarından şimdiye kadar hangi sonuçları aldı
lar?... Ve bir Fransızm , ünlü B rillat-Savarin’in de
hasına borçlu olduğum uz şu yüce gerçeği anım sata
lım: “Yeni b ir yem eğin keşfi insanlığın m utluluğuna 
b ir yıldızın keşfinden daha çok katk ıda b u lu n u r!”
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V II. Bölüm

B urada Bayan H udelson'u, doktorun 
B ay D ean  F o rsy th y e  davranışından ötürü 

çok üzüntülü göreceğiz ve hizm etçi M itz ’in 
efendisini b ir  güzel haşladığını duyacağız.

W haston P unch’un  bu dalga geçmelerine 
Bay D ean Forsyth  ve D ok to r H udelson 
ne yan ıt verdiler? H iç ve belki de so

rum suz gazetenin  m akalesini okum adılar bile. 
D oğrusu onu hiç ciddiye alm am ak daha iyi değil 
miydi? Am a sonunda az y a  da çok esprili bu  alay
lar, hedef aldıkları kişiler için çok hoş değillerdi. 
Bu konudan  bu kişiler hiç bilgi sahibi olmamış ol
salar da, anne babaları, dostları bunları bilmemez- 
likten gelem ediler ve bu, başlarına kimi sıkıntılar 
açm aktan da  geri kalmadı. H izm etçi M itz k ö p ü rü 
yordu . Efendisini kam u güvenini tehdit eden bu 
göktaşını çekmiş olm akla suçlam ak!... O n u  duysa
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nız, Bay D ean Forsyth  m akalenin yazarı hakkında 
dava açmalı ve sulh yargıcı Bay J o h n  P ro th  onu 
büyük tazm inat cezalarına m ahkûm  edebilmeliydi; 
suçlayan açıklam alarından dolayı hak ettiği hapis 
cezasından söz etm iyoruz. Yaşlı hizmetçiyi sakin
leştirm ek için b ir tek  Francis G ordon’un m üdaha
lesi gerekiyordu. Şu küçük L o o y a  gelince, o, olayı 
iyi yanıyla ele aldı ve kahkahalarla gülerken şunla
rı söyleyip durduğunu  duym ak gerekiyordu:

“E vet... G azeten in  hakk ı v ar!... N için Bay 
Forsyth ve babam , bu lanet çakıltaşını uzayda keş- 
letmeyi akıllarına koydular?... O nlar olmasaydı, 
bize hiçbir kötülüğü dokunm ayan bir yığın başka
sı gibi fark edilmeden geçmiş gitmiş o lacaktı!” 

Küçük kızın düşündüğü bu kötülük y a  da  daha 
çok bu felaket, F rancis’in dayısıyla J e n n y ’nin ba
bası arasında o rtaya çıkacak olan rekabetti. İki ai
le arasındaki bağları daha da  sıkı bir biçimde sık
ması gereken bir birleşm enin arifesinde bu  rekabe
tin sonuçlarıydı.

Aslında göktaşının W haston üzerine düşm e -çok 
az- olasılığı, onları hiç kaygılandırm ıyor, endişeye 
sevketm iyordu, bunu  iddia edebiliriz. Bu kent m e
teorun, Y erküre nin çevresinde dönm e devinimi sı
rasında çizdiği yörüngesi altında y e r almış bulu- 
nanlarınkine oranla daha çok tehd it a ltında değildi. 
Bir gün düşmeliydi, elbette olabilir am a kesin de
ğildi ve y e r çekim ine b ir başka ay  gibi boyun eğe
rek bu uydu durum unu  niçin sonsuza değin ko ru 



m ayacaktı? H ayır! W hastonlular, P u n c tiun eğlen
celi fallarına ancak gülm eliydiler ve Forsyth ve 
H udelson aileleri gibi bu  konuda üzülecek ciddi 
nedenleri olm adığından gülüyorlardı.

Olması gereken oldu. Bay D ean Forsyth ve 
D oktor H udelson 'un birbirlerine karşı sadece şüp
heleri olduğu sürece, aynı pisti izlemiş olduklarını 
ayrım sam adıkları sürece, hiçbir skandal m eydana 
gelmemişti. İlişkileri biraz soğumuştu, olsun! Ama 
şimdi iki gözlemevinin m ektupları yayım landığın
dan bu y an a  aynı m eteorun keşfinin W haston’daki 
iki gözlemciye ait olduğu kam uoyu önünde açığa 
çıkmıştı. N e yapacaklardı? H er ikisi de gazeteler 
yoluyla ve kimbilir belki yetkili m ahkem ede bu keş
fin öncelik hakkını isteyecek miydi? Bu konuda 
yank ı uyand ıran  ta rtışm alar olacak m ıydı ve 
Punch’un  fantezi dolu m akalelerinde ve ciddiyetten 
uzak bir gazetesinin patavatsızlığıyla iki rakibin iz
zetinefislerini aşırı tahrik  etmesinden, bu ateşin üs
tüne sıvıyağ ve sıvıyağdan daha da  iyisi Am erika’da 
geçtiğine ve bu  m adensel sıvının kaynakları burada 
tükenm ez olduğuna göre petrol atm asından korkul
mamak mıydı?... Ve kuşkusuz m uhabirlerin geveze
liklerine karikatürlerin  eklenmesi gecikmeyecek ve 
durum  M orris Sokağı burcuyla Elizabeth Sokağı 
kulesi arasında giderek daha da  gerginleşecekti.

Bu yüzden Bay D ean Forsyth ve D oktor H udel
son un, tarih i Francis ve J e n n y ’nin isteğine uygun 
olarak, bundan  emin olun, yavaş yavaş yaklaşm ak

87



ta  olan düğüne asla en küçük b ir im ada bulunm a
m alarına kimse şaşırmayacaktır. Sanki hiç söz ko
nusu olmamış gibiydi. Birinin y a  d a  ötekinin önün
de bundan söz edildiğinde, onları hep hemen o an
da gözlemevlerine çağıran herhangi bir durum u 
unutm uş oluyorlardı. Zaten günlerini, kafaları daha 
meşgul, daha da içlerine kapalı olarak orada geçiri
yorlardı. H a tta  hiciv gazetesinin saygısız ve üzücü 
gevezeliklerinden haberdar mıydılar? Bundan da 
kuşku duym ak yerinde olurdu. D ışarının gürültüsü 
burcun ve kulenin tepelerine nasıl ulaşmış olabilir
di?... Francis G ordon ve Bayan H udelson durum u 
daha da  kötüleştirir korkusuyla bunların  oralara 
değin ulaşm asına izin verm em ek için tüm  ustalıkla
rım  kullanıyorlardı ve iki rakibin yörenin  gazetele
rini okum aktan başka dertleri de vardı.

M eteor, Pennsylvania ve O hio Gözlemevleri gök
bilimcileri tarafından yeniden görülm üş olsa da, 
Bay Dean Forsyth ve Stanley H udelson yine de onu 
boşu boşuna yörüngesi üzerinde yeniden bulm aya 
çalışıyorlardı. Yoksa, onların aygıtlarının menziline 
göre çok çok uzak b ir mesafeye uzaklaşmış mıydı? 
N e de olsa makul b ir varsayım. Am a onlar gece 
gündüz gökyüzünün her aydınlık alanından y a ra r
lanarak aralıksız gözetimden vazgeçmiyorlardı. Bu 
böyle devam ederse, sonunda hasta düşeceklerdi!... 
Ama y a  biri ötekinden önce onu yeniden görürse, 
jöne de tüm üyle beklenm edik olan bu durum dan 
kimbilir kendine ne paylar çıkaracaktı?...



Bu yeni küçük  gezegenin öğelerini hesaplam aya 
gelince yörüngesinin  tam  konum u, yapısı, biçimi, 
hareket ettiği uzaklık, dönüş süresi, bun lar elbette 
Bay D ean Forsyth  ve D oktor H udelson’un bilgile
rini aşıyordu. Bu unsurları belirlem ek işi uzm an 
bilginlere aitti ve zaten oynak m eteor W haston uf
kunda b ir daha görünm üyordu y a  da en azından 
onların iki gözlemcisi onu yetersiz dürbünlerinin 
ucuyla yakalam ayı başaram ıyorlardı! B undan do
layı da hoş olm ayan ve sürekli b ir keyifsizlik. O n 
lara yaklaşılam ıyordu. Bay D ean  Forsyth kendisi
ne aynı tonda karşılık veren O m icron’a  günde y ir 
mi kez öfkeleniyordu. D oktora gelince o öfkesini 
kendisine yöneltm ek zorunda kalıyordu ve bunda 
da hata  yapm ıyordu.

Bu koşullarda kim onlara düğün töreninden ve 
nikah sözleşm esinden söz etm eyi aklından geçire
bilirdi!

Yine de P ittsburg  ve C incinnatti Gözlemevlerin- 
ce gazetelere gönderilen notun yayım lanm asından 
bu y an a  b ir hafta geçmişti. 18 M ayıs’taydılar. D a
ha on üç gün ve Loo’nun hiç gelmeyeceğini, tak 
vim lerde m evcut olmadığını iddia etmesine rağm en 
büyük tarih  gelecekti. H ayır! O nu  duyana göre o 
yıl 31 M ayıs olmayacaktı. B unu söylüyordu küçük 
kız gülm ek için ve iki evde hüküm  süren ted irg in
liği y ok  etm ek amacıyla gülüyordu.

B ununla birlikte Francis G ordon’un  dayısına ve 
Je n n y  H udelson’un babasına, hiç yapılm am ası ge
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rekiyorm uş gibi artık  sözünü etm edikleri bu evliliği 
anım satm ak önemliydi. Kendilerine yapılan en ufak 
b ir im ada derhal sohbetin yönünü  değiştiriyorlar ve 
oradan ayrılıyorlardı. Sorun, bu durum da F ran 
cis’in M orris Sokağı’ndaki eve her gün yaptığı ziya
retlerden birinde onları kapana kıstıracak biçimde 
kafalarını karıştırm aktı. Ama Bayan H udelson ko
casına karşı b ir şey yapılm am asının daha iyi olaca
ğını düşündü. O nun  düğün hazırlıklarıyla meşgul 
olması hiç gerekm iyordu... A rtık  kendi öz eviyle 
meşgul olmaması gibi. H ayır!... G ünü geldiğinde 
Bayan H udelson ona şöyle diyecekti:

“işte elbisen, işte şapkan, işte eldivenlerin... Tö
ren  için Saint-A ndrew 'e gitme saati... B ana kolunu 
ver ve gel...”

Hiç kuşkusuz gidecekti, fark ına bile varm adan 
ve y e ter ki o anda m eteor gelip teleskopunun ob
jektifinin önünden geçmesin!

Am a Bayan H udelson’un fikri M orris Soka- 
ğ ı’ndaki evde önemle dikkate alındıysa da Francis 
G ordon’unki E lizabeth Sokağı’nda  alınmadı. D ok
tor, Bay D ean Forsyth  ye  karşı tu tum unu  açıklama 
ültim atom u almamış olsa da, bu beriki bu  konuda 
yaşlı hizm etçisi tarafından sert b ir biçim de sıkıştı- 
rıldığına tanık oldu. M itz hiçbir şey dinlem ek iste
m iyordu. Efendisine karşı korkunç öfkeliydi. D u 
rum un giderek ciddileştiğini ve en küçük b ir olayın 
iki aile arasında b ir kopm aya yol açm a tehlikesinin 
bulunduğunu hissediyordu. Peki, bunun  sonuçları
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ne olacaktı? Evlilik gecikecek, belki olmayacak, 
Bay F orsy th ’nin J e n n y y le  evlenm ekten vazgeç
meye zorlayacağı sevgili F rancis’inin, iki nişanlının 
büyük acısı... Ve zavallı genç adam, her tü r  uzlaşı- 
y ı olanaksız kılacak herkesin önündeki b ir skan- 
daldan sonra ne yapabilird i ki?...

O  nedenle 19 M ayıs öğleden sonra yem ek salo
nunda Bay D ean Forsyth  ile yalnız kaldığında ku 
lenin m erdivenini çıkm ak üzere olduğu an onu 
durdurdu .

Biliyorsunuz, Bay F orsy th ’nin M itz’e açıklama 
yapm aktan ödü kopuyordu. Bu açıklam aların ge
nelinde lehine dönmediğini hiç bilm iyor değildi. 
Kendini geri çekilirken vuruşm ak zorunda görü
y o rdu  ve ona göre b ir karşılaşm ada insan yenildi
ğinden emin olduğu anda kendini hiç ele verm em e
si daha akıllıca olur.

Bu durum da kendisinde fitili ateşlenmiş ve p a t
lam akta gecikm eyecek b ir bom ba etkisi yapan  
M itz’in yüzüne alttan bak tık tan  sonra bom ba p a r
çalarından kendini korum ayı isteyen Bay D ean 
Forsyth, salonun ucuna doğru yöneldi. Ama daha 
kapının tokm ağını çevirm eden başı yukarıda , göz
lerini, kendininkileri onunkilere dikm em ek için çe
viren efendisine dikm iş yaşlı hizm etçi araya girdi 
ve titrem esini düzeltm eye çalışm ayan bir sesle.

“Bay F orsyth  sizinle konuşm alıyım ’’ dedi.
— Benimle konuşm ak mı M itz? Şu anda o kadar 

zamanım yok...
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— Olm alı efendim...
— Sanıyorum  O m icron beni çağırıyor...
— Sizi çağırm ıyor ve çağırsa da  beklem esi iyi 

olacak...
— A m a eğer göktaşım ...
— G öktaşınız da O m icron gibi yapacak  efendim, 

bekleyecektir...
“O lu r şey değil” diye hassas noktasından v u ru 

lan Bay Forsyth  haykırdı.
“Z aten ,” diye başladı M itz, “hava kapalı... İri 

dam lalar düşm eye başlıyor ve şimdilik yukarıda  
görülecek hiçbir şey y o k !”

D oğruydu. Çok fazla doğruydu ve D oktor H u- 
delson gibi Bay Forsyth  y i de k udurtan  her şey 
vardı. H em en hem en kırk  sekiz saatten bu y an a  
gökyüzünü geniş bu lu tlar istila etmişti. G ündüz tek 
b ir güneş ışığı yok, gece tek b ir yıldız parlam ası. 
Alçak sis b ir u fuktan  ötekine uzanıyordu, Saint- 
A ndrew ’in çan kulesinin okunun arada b ir ucuyla 
deldiği b ir tül örtü  gibi! Bu koşullarda uzayı göz
lemlemek, küçük gezegenlerin geçişlerini dikkatle 
izlemek, bu denli şiddetle tartışılan göktaşını yen i
den görm ek olanaksız. H ava koşullarının, Ohio 
eyaletinde y a  da  Pennsylvania eyaletindeki gökbi
limciler için Eski ve Yeni K ıta’nın öteki gözlemev- 
lerindekilerden daha elverişli olmaması bile olasılık 
dahilinde görülm eliydi. Ve aslında bu 2 N isan m e
teorunun görünm esine ilişkin hiçbir yeni, kısa yazı 
gazetelerde çıkmamıştı. D oğrudur, daha şimdiden
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altı haftalık geçmişi olan bu  ortaya çıkış, bilim d ün
yasının bundan  heyecanlanm asını gerektirecek ka
dar b ir ilgi uyandırm ıyordu. B urada hiç de ender 
olmayan kozm ik b ir olay söz konusuydu am a tam 
tersi b ir durum , bu  taşın dönüşünü pusuda, k u d u r
m aya dönüşen b ir sabırsızlıkla beklem ek için bir 
D ean Forsyth y a  da  Stanley H udelson olm ak gere
kiyordu.

Efendisinin kendisinden kaçm anın kesin olanak
sızlığını iyice anlam asının ardından hizmetçi Mitz, 
kollarını çapraz kavuşturduktan  sonra şu sözlerle 
başladı:

— Bay Forslyh, adı Francis G ordon olan b ir y e 
ğeninizin olduğunu kazara  unutm uş olabilir m isi
niz?

“Ah! Şu sevgili F rancis” diye yanıtladı babacan 
b ir tavırla başını sallayarak Bay Forsyth. “Ama ha
yır!... O n u  unutm uyorum ... Peki nasıl şu sevgili 
F rancis?”

— Temin ederim  ki çok iyi...
— Sanıyorum  onu b ir süredir görmedim.
— Aslında iki saattir, onunla öğle yem eği yediği

nize göre...
— Benimle mi?... G erçekten!...
“Ama artık  hiçbir şeyi görm üyor m usunuz efen

dim ?” diye sordu M itz onu kendisine doğru dön
m ek zorunda bırakarak.

— Evet, evet, sevgili M itz... N e istiyorsun? Biraz 
kafam  meşgul...
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— Ö yle meşgul ki oldukça önemli b ir şeyi u n u t
m uş gibi görünüyorsunuz.

— U nutm uş? Neyi?
— Yeğeninizin evleneceğini...
— Evlenm ek... Evlenm ek?...
— Bana hangi evliliğin söz konusu olduğunu sor

m ayacaksınız ?
— Hayır! H ayır Mitz! Peki bu  soruların amacı ne?
— H udelson ailesine karşı tu tum unuz hakkında 

b ir y an ıt elde etm ek efendim... Ç ünkü b ir H udel
son ailesinin, M orris Sokağı nda  o tu ran  b ir D oktor 
H udelson’un, Bayan Je n n y  ve Bayan Loo H udel- 
son’un anneleri b ir H udelson hanım efendinin var 
o lduğunu  ve yeğen in iz le  evlenm esi gereken in  
Je n n y  H udelson olduğunu bilm iyor değilsiniz...

Bu H udelson adı hizm etçi M itz’in ağzından her 
defasında daha güçlenerek çıktıkça Bay D ean 
Forsyth, bu ad  kurşuna dönüşerek onu her yandan  
vuruyorm uş gibi elini göğsüne, yanına, başına gö
türüyordu . D erin  soluk alıyordu, soluk alm akta 
güçlük çekiyordu, kan gözlerine doluyordu ve y a 
nıt verm ediğini görünce:

“Peki, duydunuz m u?” diye yeniden başladı Mitz.
“Evet, duydum !” diye bağırdı efendisi.
Ve sıkı sıkıya kasılmış çene kem iklerinin arasın

dan, ağzından zorlukla b irkaç zor anlaşılır tüm ce 
çıkabiliyordu.

“O  halde?” diye sordu yaşlı hizm etçi sesini zor
layarak.
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“Bu durum da Francis hâlâ bu evliliği düşünü
y o r” dedi sonunda.

"D üşünüyorsa!” diye haykırdı M itz, “A m a soluk 
almayı düşündüğü gibi, bizim hepim izin düşündü
ğüm üz gibi... sizin de düşündüğünüz gibi, buna 
inanm ayı yeğ lerim ! ”

— Ne! Yeğenim hâlâ bu D oktor H udelson’un kı
zıyla evlenm ekte kararlı mı?

— Bayan Jenny , lütfen efendim ve daha sevimli 
b ir kişi bulm ak güç olacaktır...

“Soluğum u tıkam adan adını telaffuz edem edi
ğim... adam ın kızının sevimli olabileceğini kabul e t
sek de...” diye başladı Bay Forsyth.

“A h! Bu kadarı da çok fazla! ” diye sanki ona tes
lim edecekmiş gibi önlüğünü şiddetle çıkaran M itz 
belirtti.

“Tanrı aşkına! M itz Tanrı aşk ına!” diye söz aldı 
efendisi, böylesine tehd itkâr b ir davranıştan  biraz 
tedirgin.

Yaşlı hizm etçi bağları yere k ad ar sarkan önlüğü
nü elinde tu ttu .

— Böylece... D em ek aklınıza gelen fikirler bunlar 
Bay Forsyth!...

— Ama M itz, bu  Fludelson’un bana ne yaptığını 
bilmiyorsun...

— Peki size ne yaptı?
— Benden çaldı..
— Sizden çaldı mı?
— Evet, çaldı, iğrenç bir b içim de!
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— Peki sizden ne çaldı? Saatinizi... para  keseni
zi... mendilinizi?

— Hayır... göktaşımı.
"Ah! göktaşınızı” diye bağırdı yaşlı hizmetçi, 

Bay Forsyth  için en nahoş ve en alaycı b ir biçimde 
sırıtarak. Ünlü göktaşınız!... B ir daha asla görm e
yeceğiniz sanırım.

"M itz! M itz ! Söylediğine d ikkat e t” diye y an ıtla
dı Bay Forsyth.

Ve bu kez kalbi yaralanan  gökbilimciydi.
D oğru, çok öfkelenen ve öikesi taşan M itz’i hiç

b ir şey durduram ayacaktı.
"G öktaşınız” deyip duruyordu, "Y ukarılarda do

laşan makineniz... Pekâlâ, Bay H udelson’dan daha 
çok sizin miydi? H erkese ait değil mi? B ana oldu
ğu k ad ar herhangi b ir başkasına da?... O nu  satın 
alıp, cebinizden mi ödeme yaptın ız? Size m iras y o 
luyla mı kaldı?... K azarayüce Tanrı onu size arm a
ğan mı e tti?”

"Sus, M itz, su s!” diye bağırdı Bay Forsyth de, 
çünkü artık  kendini tutam ıyordu.

— H ayır efendim hayır! Susm ayacağım  ve şu 
O m icron kaz kafalısını da  yardım ınıza çağırabilir
siniz.

— O m icron kaz kafalısı!...
— Evet, kaz kafalı ve o da  beni susturam ayacak... 

Yüce Yaratıcı ad ına dünyanın  sonunu bildirm ek 
üzere gelecek baş meleği zorla susturam ayacak 
olan bizzat başkanım ız da!...
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Bay D ean Forsyth, bu korkunç tüm ceyi duydu
ğunda kesinlikle afalladı mı, gırtlağı sözlere geçit 
vermeyecek ölçüde daralmıştı, karm akarışık  olan 
hançeresi artık  tek  ses çıkaram ıyor m uydu?... Ke
sin olan şey, y an ıt vermeyi başaram am asıydı. Ö f
kenin son kertesinde yaşlı hizmetçisini kapı dışarı 
atm ayı bile istedi mi, onun için geleneksel “Çıkınız, 
derhal çıkınız ve sizi artık  bir daha görm eyeyim ! "i 
telaffuz etm ek olanaksız mıydı?

Doğrusu, M itz ona hiç de itaat etmezdi, bundan 
herkes emin olsun ve eğer sözünü hemen kabul eder
se ilk kendisi cezalandırılmış olacaktı. Ancak kırk beş 
yıllık bir hizmetten sonra efendiyle hizmetçi uğursuz 
bir göktaşı konusunda ayrılıyorlar! Doğru, Bay 
Forsyth sonunda göktaşı meselesinden geri adım at
sa da  Mitz, Francis Gordon la Je n n y  H udelson’un 
evlenmeleri meselesinde geri adım atmayacaktı.

Y ine de bu  sahnen in  özellikle B ay D ean  
F orsyth 'n in  çıkarı için sona erm esinin zamanıydı 
ve üste çıkam ayacağını iyice anlayınca bu  hareketi 
çok fazla kaçışa benzetm eden geri çekilirken v u r
m aya çalışıyordu.

Bu kez yard ım ına gelen Güneş oldu. Kapalı ha
va b irden  açıldı. Güçlü b ir ışık bahçeye açılan pen
cerenin cam larından içeri girdi. Sisin ard ına sakla
nan parlak  yıldız, W haston halkına ve sonuç olarak 
ortaya çıkmasını en şiddetli biçim de arzu  eden iki 
önemli kişinin bakışlarına kendini gösterm eyeli en 
azından üç gün olmuştu.
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O anda hiç kuşkusuz D ok to r H udelson burcuna 
çıkmıştı, y e te r ki daha önceden orada olmasın, Bay 
Dean F orsy th ’nin anında aklına bu düşünce geldi. 
Rakibini, terasında yarı eğilmiş, gözü teleskopunun 
gözetleme m erceğinde bu m utlu aydınlıktan y a ra r
lanırken ve uzayın yüksek  bölgelerinde dolaşırken 
görüyordu. Ve kim bilir belki de meteor, havada tüm  
muhteşem görünüm üyle dolaşıp duruyordu?...

Bu yüzden  Bay Forsyth o rada duram adı. Bu kez 
O m icron’un sesinin kulenin tepesinde çınlamasını 
beklemedi. Bu güneş ışığı, onun üzerinde gaz dolu 
b ir balon üzerinde yarattığ ı etkiyi yapıyordu. O nu 
şişiriyordu, yükselm e gücünü artırıyordu. Y üksel
mesi gerekiyordu, kapıya doğru yöneldi ve hesap 
vermeyi sona erdirm ek amacıyla ağırlığı attı dene
bilir, yaşlı hizm etçisine karşı biriken tüm  öfkesini 
boşalttı!

Ama M itz kapının önünde bulunuyordu ve ona 
geçit verecek durum da da görünm üyordu. Bu d u 
rumda onu kolundan yakalam ak, onunla bir m üca
deleye girişmek, O m icron’un yard ım ına başvur
mak gerekli olacak mıydı?... Hayır! B ir başka yol 
önünde duruyordu: Salondan çıkarak, kuleyle b ir 
ikinci kapı vasıtasıyla bağlantısı olan, ne erkek ne 
dişi hiçbir gardiyanın savunm adığı bahçede bula
caktı kendini.

Bu m anevra gerekli olmadı. K uşku duyulm am a- 
lı, yaşlı hizm etçi harcam ış olduğu çabadan -fiziksel 
olarak en azından- çok sarsılmıştı. Efendisini haş
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lam ak alışkanlığı yeterince olsa da  o zam ana değin 
asla böyle b ir taşkınlıkta bulunm am ıştı. Ç oğunluk
la Bay F orsy th ’nin unutkanlıkları, tuvaletindeki k i
mi özensizlikler, yem ek saatine sık sık gecikmeler, 
ona rom atizm a ve nezleye mal olan soğuk havalar
da önlem eksikliği konularındaydı. Ama bu kez, iş 
daha çok ciddiyet arz ediyordu. Sevgili F rancis’i ve 
de sevgili J e n n y ’si için m ücadele eden hizm etçi 
M itz’i yüreğinden vuruyordu.

Ve Bay F orsy th ’nin öyle sıradan hırsız olarak 
gördüğü D oktor H udelson için kullandığı ağır söz
leri düşününce durum un, günden güne daha endi
şe verici olm asından korkm ak gerekm iyor m uy
du?... İki rakip artık  hiç dışarı çıkm ıyorlardı, ol
sun ! B irbirlerinin evlerine artık  gitm iyorlardı, y ine 
olsun! Ama rastlantı, eninde sonunda sokakta, o r
tak b ir dostun evinde bir karşılaşm aya m eydan ve
rebilirdi ve bu karşılaşm anın sonu ne olacaktı?... 
Hiç kuşkunuz olmasın bir skandal, ard ından  iki ai
le ilişkilerinde kesin b ir kopma. O ysa her şeyden 
önce önlenmesi gereken buydu. Ve yaşlı hizmetçi 
bunun için çabalayıp duruyordu! Ama daha az 
önemli olm ayan şey, efendisinin bu noktada “b u n u ” 
onun yanm a bırakm ayacağı konusunda adam akıllı 
uyarılmış olduğuydu.

M itz, kapının  önünde doldurduğu yerden  ayrıl
mıştı ve b ir sandalyenin üzerine kendini düşer gibi 
bırakm ıştı. G eçit boşalmış bulunuyordu. O  neden
le Bay D ean Forsyth, b ir bu lu t perdesi gelip güne
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şi yeniden  ve belki de tüm  günlüğüne kapatır d ü 
şüncesiyle titreyerek, salondan çıkm ak için bir 
adım attı.

M itz kıpırdamadı. Ama kapı açılır açılmaz, efendi
sinin kulenin dibine götüren koridora kaj^dığı anda: 

“Bay F orsyth ,” dedi Francis G ordon ve “Je n n y  
H udelson’un düğününün olacağını ve tam  olarak 
üzerinde anlaşm aya varılan tarih te yapılacağını iyi 
anımsayın. Bu ayın 31’inde. H içbir şeyiniz eksik ol
mayacak, beyaz gömleğiniz, beyaz kravatınız, be
yaz yeleğiniz, siyah pantolonunuz, siyah elbiseniz, 
sam an rengi eldivenleriniz, cilalanmış potinleriniz 
ve uzun şapkanız... Ayrıca ben orada olacağım !” 

Bay D ean F orsyth  tek  sözcükle bile karşılık ver
medi ve kulenin m erdivenine aceleci sıçrayışlarla 
atıldı.

Bu son uyarıyı yapm ak için yerinden kalkmış 
olan hizmetçi Mitz, o, sandalyesine yeniden yığıldı, 
başını salladı ve birkaç iri dam la gözlerinden taştı...
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V III. Bölüm

B urad a durum kötüleşm eye devam 
ediyor; kim i B ay  H udelson’a 
kimi B a y  F orsy th ’y e  taraftar 

W haston  gazeteleri yüzünden.

B ununla birlikte hava ciddi b ir iyileşme eği
limi gösteriyordu. İlkbahar mevsiminin bu 
ikinci ayında basınçölçer, kışın hareketlili

ğinin ard ından  iyice hak edilmiş b ir dinlenm enin 
keyfini sürüyor gibiydi. U ğradığı artışlar ve düşüş
lerle sık sık sarsılm asıyla yo rgun  düşen iğnesi de
ğişkenin üstünde m em nuniyetle hareketsiz d u ru 
yor. Bu durum da gökbilimciler çok titiz ve çok isa
betli gözlem lerine elverişli b ir dizi güzel gün ve gü
zel geceye güvenebilirler.

Elbette, onlar için elverişli ortam ı hazırlayacak 
hava koşulları, kule ve burçtak i çalışm alar için de 
elverişli olacaktır. Aslında, 20-21 M ayıs gecesinde
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göktaşı W haston ufkunda kuzeydoğudan güneyba
tıya doğru geçti ve aynı anda iki rakip  tarafından 
görüldü.

“Bu o O m icron, bu o ” diye haykırdı Bay D ean 
Forstyh akşam  saat onu otuz yedi dakika geçer
ken...

“Tamam o ” diye belirtti efendisinin yerine teles
kopun gözetleme m erceğine geçen O m icron ve ek
ledi:

— Um arım  şu D ok to r H udelson şu anda b u rcu n 
da değildir!...

“Ya da oradaysa,” diye son sözü söyledi Bay 
Forsyth, “Bu göktaşını bulm ayı becerem em iştir!.”

“Sizin göktaşm ız" dedi Om icron.
“Benim  g ö k taşın ı!...” diye y ineled i D ean  

Forsyth.
Ama her ikisi de yanılıyorlardı. “Ş u” D oktor 

Hudelson burcunda sabahlıyordu, dü rbünü  kuzey
doğuya yönelm iş ve göktaşını kuzeydoğunun sisin
den çıktığı andan itibaren izlemişti ve tüm üyle on
lar gibi güneybatının pusunda kaybolduğu ana k a
dar yolu üzerinde gözünü ondan ayırmamıştı.

Üstelik onu gökyüzünün bu  bölüm ünde bildi
renler yalnız onlar olmadılar. P ittsburg, C incinnat- 
ti, Eski ve Yeni K ıta’nın daha nice nice başka göz
lem evlerinde de sözü edilen göktaşının ortaya çık
tığı görüldü. Z aten  sis haftalardır onu inatla göz
lerden saklam amış olsaydı, ilerleyişinin düzenli bir 
biçimde izlenmesi m üm kündü. H angi düzenlilikte.
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hangi uzaklıkta, hangi sürede dünya tu ru n u  ta 
mamlıyordu, bu  m atem atiksel olarak saptanabilirdi 
ve bu turu , o dönem de rekoru  elinde tu tan  Z iegler1 
(aynen) ve öteki Y erküre gezginlerinden daha az 
zam anda yaptığ ın ı varsaym ak gerekiyor.

Gazetelerin okuyucularını bu göktaşını ilgilendi
ren her şeyden haberdar etmekle uğraşm aları do
ğaldır. Gökbilimcilerin dikkati daha sonra da  hal- 
kınki onun üzerine çekilmişti. W haston gazeteleri
nin, ilk iki kâşif kendi kentlerinde o turduğuna göre 
eksiksiz haberleri sağlam akta ötekilerden daha ace
leci davranm alarından daha anlaşılır b ir şey olamaz. 
Ama özetle öyle koşullarda ortaya çıkıyordu ki in
celenmesi için gözlemevlerinde hesaplar yapılm ası 
gerekiyordu. Bu, gelip geçen ve atm osferin son ta
bakalarını şöyle bir geçtikten sonra kaybolan kayan 
o yıldızlardan biri, kendini b ir kez gösteren ve 
uzayda kaybolacak olan şu küçük gezegenlerden 
biri, düşüşü ortaya çıkışını izlemekte gecikmeyen şu 
hava taşlarından biri değildi.... H ayır! Geliyordu bu 
göktaşı, b ir ikinci uydu gibi dünyanın çevresinde 
dolaşıyordu, kendisiyle ilgilenilmesini hak ediyordu 
ve kendisiyle ilgileniliyordu ve bu gerçeklerden 
sapm ayan öykünün sonucundan ortaya çıkacağı gi
bi bu olgu, gökbilimi yıllıklarına hiçbir zaman kay
dedilmemiş olan en ilginçler arasında y e r almalıydı.

Bu durum da, Bay D ean Forsyth  ve D oktor Hu- 
delson, bu  konuda çekişirken onurlarını ortaya

1. Stiegler, A itm iş üç günde dünya turu, Paris, Lecene, 1901
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koym alarından, şikayetlerindeki sertlikten, b u n 
dan çıkan çok üzücü sonuçlardan dolayı varsın  b a
ğışlanm asınlar! A m a bu anlaşılacaktır ve hatta  çok 
geçm eden anlaşılacaktır.

G öktaşı şimdi belli b ir kesinlikle incelenebilirdi 
ve bu da  oldu, sanat adam ları tarafından y a  da  d a
ha doğrusu bilim adam ları tarafından. E n  iyi aygıt
lar değişik gözlem evlerinde ona doğru yöneldiler 
ve en uzm an gözler, sözü edilen aygıtların gözetle
me m erceklerine yerleştiler.

İlk sırada kendilerine iletilen no tlara göre gaze
teler, halka göktaşının hangi yörüngeyi izlediğini 
bildirdiler.

Bu yörünge tam  olarak W haston ’un  tepesinden 
geçerek kuzeydoğudan güneybatıya doğru gelişi
y o rd u  ve düşüşü bu  noktada gerçekleşecekse ken 
tin üzerine düşecekti.

"Ama düşmesi, ne kadar gerçeğe yakın  olur” diye 
belirtti Whaston M orning, çok haklı olarak abonele
rini sakinleştirm ek düşüncesiyle. "Düzenli bir hızla, 
sürekli, tekdüze hareket ediyor, yolunda bir engelle 
karşılaşmasını ve dönme devinimi sırasında d u rdu
rulabileceğini kabul etm ek için b ir neden yok .”

Bu apaçık ortadaydı ve W haston  gibi yörüngesi 
altında bulunan  herhangi b ir kentte bundan  dolayı 
h içbir kaygıya düşülm em eliydi.

“E lbette düşm üş olan ve hâlâ düşen şu hava taş
ları v a r” diye belirtti W haston Evening. "Ama b u n 
lar genellikle küçük  boyuttadırlar, uzayda başıboş

104



dolaşırlar ve ancak geçerken y e r çekimine yakala
n ırlarsa düşerler.”

Bu açıklam a doğruydu ve çok düzenli b ir hare
keti olan ve düşm esinden Ay’ınkinden daha çok 
korkulm am ası gereken söz konusu göktaşına uy
gulanabileceğe benzem iyordu. Şurası kesindir ki, 
kimi dönem lerde gökyüzü b ir m eteor akm ıyla dol
du  ve buna örnek olarak 12-13 Kasım 1833 gecesi
ni anabiliriz, dokuz saatten daha az b ir sürede yal
nız tek b ir m erkezde iki yüz  bin olarak tahm in edi
len göktaşlarıyla karışık  çok sayıda kayan yıldız 
"yağdı".

"Bu o lay ların  sıklığını göz önüne alınca, 
Y erküre'm izin, oluştuğundan bu  y an a  bu binlerce, 
bu  milyonlarca, bu  m ilyarlarca hava taşının ağırlı
ğıyla önemli ölçüde ağırlaşıp ağırlaşm adığını ve bu 
ağırlığın yüzyılların ardından korkunç b ir biçimde 
artıp  artm ayacağını kendi kendim ize sorm am ız ge
rekm iyor m u?... Ve o zam an hacminin, dolayısıyla 
kütlesinin, dolayısıyla çekim gücünün artm ası y ü 
zünden Güneş çevresindeki dönm e hareketi, kendi 
ekseni çevresindeki dönm e hareketi değişikliğe uğ
ram ayacaklar mı?... Ay’ınyörüngesin in  de kimi de
ğişikliklere uğrayıp uğram ayacağını ve bu  yüzden 
D ü n y a y a  uzaklığının azalıp azalm ayacağını kim 
bilebilir?...”

Bu gözlemi yapan  Standard V/haston  d u  ve he
men Punch  kendisine özgü üslubuyla kendininkini 
ekledi:
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“H adi, hadi!... Bizi ezmekle tehdit eden yen i b ir 
göktaşı yeterli değil!... îşte Ay'ın da başım ıza düş
me tehlikesi var!... B unların  tüm ü Bay D ean  
F orsy th ’nin hatası... D ok to r H udelson’un hatası. 
O nları kam u düşm anları olarak k ın ıyoruz!”

Bu acayip gazetenin bu iki kişiye saldırırken 
özel düşm anlıklarının acısını çıkardığına da  inan
m ak gerekiyor. O n lar kuşkusuz W haston P unch’a. 
abone olmayı reddetm iş olanlardı!...

M eteorun ne kadar uzaklıkta hareket ettiği soru
nu da  aynı şekilde belli b ir kesinlikle işlendi. Yerin 
üstünde yirm i altıyla otuz kilom etre içerisindeki bu 
uzaklık, Fransa, Ingiltere, Almanya, Belçika, H ol
landa’da 14 M art 1864’te gözlemlenmiş olan ve hızı 
saniyede altmış beş kilometreyle, yan i dakikada üç 
bin dokuz yüz  kilometreyle, yani saatte beş bin se
kiz yüz fersahla,. D ünya’nm  yörüngesi üzerindekin- 
den çok çok daha yüksek bir hıza ulaşan harika 
göktaşına atfedileninkiyle aşağı yukarı eşitti. Yeni 
m eteorunki tam  tersine saatte sadece dört yüz, dört 
yüz on kilometreyle ona hiç yetişm iyordu. D oğrusu 
en yüksekleri, Tibet silsilesindekiler, D aw alagiri2 ve 
Cham alari3 deniz düzeyinden on bin m etreyi aşm a
dıklarına göre Eski ve Yeni K ıtan ın  tepelerine 
çarpam aya yetm eyecek yükseklikteydi.

Böylece göktaşının dö rt yüz y irm i fersah4, yak la
şık kürem izin kendi ekseni üzerinde dönerken yer-
2. Bugün D haulagiri (N epal) 8172 m.
3. Chomo Lhari, 7314 m. Everesi Tepesinin yüksekliği 8848 m.
4. 1680 km/saat, bildirilen hızdan dört kat daha fazla.

106



yüzü  E kvato r’u noktalarının yaptığı k ad ar yani 
yirm i dört saatte on bin fersahtan fazla yaptığını 
göz önüne alırsak, öte yandan  onu yerden  ayıran 
iki yüz kilom etre5 dolayındaki bu  mesafeyi göz 
önüne alırsak bundan  çıkacak sonuç şudur: D ün- 
y a ’nm  çevresini tam  olarak yirm i dö rt saatte dön
mektedir, oysa Ay bunun  için yirm i sekiz gün h a r
cam aktadır. B undan da hava sürekli tem iz olsaydı 
kuzeybatıdan güneydoğuya doğru çizdiği yörünge
sinin altında bulunan ülkelerde hep görünür olaca
ğı sonucu çıkıyor.

Ama m eteorun, bu  elli fersahlık uzaklıktan en 
azından belli b ir m enzildeki aygıtlar için nasıl gö
rü n ü r olduğunu sorm ak yerinde olmaz mı? H acm i
nin oldukça büyük olması gerekm iyor mu?

İşte Standard  W haston  doğal olarak ortaya çı
kan bu  soruyu şu sözlerle yanıtlıyordu:

“G öktaşının görünen boyutu ve yüksekliğine gö
re çapı beş-altı yüz m etre kadar olmalıdır. Gözlem
lerin buraya kadar saptanm asına olanak verdikleri 
bu kadar. A m a yapısını yeterli ölçüde belirlem ek 
henüz m üm kün olmamıştır. M uhtem elen sadece on 
sekiz kilom etre uzaklıkta bu  yoğunluk, y e r yüze- 
y indekinden on kat daha az olduğuna göre bu  y ü k 
seklikte yoğunlukları çok zayıf olsa da  atm osfer ta 
bakalarındaki sürtünm esi sayesinde canlı b ir bi
çimde aydınlanıyor olması, yeterince güçlü d ü r
bünler kullanıldığında onu g ö rünür kılmaktadır.

5. Y ukarıda otuz.
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Ama yalnız b ir gazlı m adde yığını değil mi bu gök
taşı? Tersine, ışıklı b ir kuyrukla çevrelenm iş katı 
b ir çekirdekten oluşm uyor m u?... Kalınlığı nedir, 
bu  çekirdeğin yapısı nedir? Bilinmeyen, belki de 
hiç bilinm eyecek olan budur...”

“Şimdi sözü edilen göktaşının düşeceği tahm inle
rinde bulunm aya gerek var mı? H ayır elbette. Kuş
kusuz belirlenmesi olanaksız olan bir süreden beri 
D ünya çevresindeki yörüngesini çiziyor ve meslek
ten gökbilimciler onu henüz fark etmedilerse bunun 
için onları suçlamamak gerekiyor. Bu muhteşem 
keşfin şanının adandığı iki hemşehrimizi, Bay D ean 
Forsyth ve D oktor Sydney H udelson’u suçlam ak.” 

“Sözü edilen göktaşının, benzer göktaşlarının 
başına sık sık geldiği gibi patlayıp patlam ayacağını 
bilme meselesine gelince, işte H erschel’le verilebi
lecek yanıt, aynı zam anda ciddi b ir açıklam a olan 
yanıt: G öktaşlarının yere  düştüğünde sahip o lduk
ları sıcaklık, içindeki ateşin etkisiyle oluşmuş olgu
lar, atm osferin daha yoğun tabakalarına girdikle
rinde patlam aları, tüm  bun lar fizik yasalarının y a r 
dımıyla havanın sonuç olarak çok yüksek hareket 
hızıyla ulaştığı yoğunlaşm ayla ve yoğunluğu çok 
azalmış havayla sıcaklık arasında var olan ilişkilerle 
yeterince açıklanmıştır. Patlam a konusuna gelince 
bunu katı kütlenin dayanabildiği basınca bağlamak 
gerekiyor. 1863 göktaşı için olan budur. H avanın 
yoğunluğu bulunduğu uzaklıktan on kat daha az ol
sa da  o göktaşı, b ir tek b ir dem ir kütlesinin patlam a
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dan direnç gösterebileceği, altı yüz yetmiş beş at- 
mosferlik b ir basınca direnç gösteriyordu.”

Halka yapılan açıklamalar bunlar oldu. Kısaca bu 
göktaşı olağan koşullarda ortaya çıkıyordu ve o za
m ana değin benzerlerinden hiçbir biçimde farklılık 
göstermiyordu. Ya y e r çekiminden çıkacaktı y a  Yer
küre çevresinde dönmeyi sürdürecek y a  patlayacak 
ve parçalarını yere saçacak y a  da daha önce düşen ve 
düşecek olan b ir sürü başkaları gibi düşecekti. Bun
ların tüm ünde olağanüstü hiçbir şey yoktu. O neden
le bilgin dünyası, alışılmış ölçüde bununla ilgilendi ve 
cahil dünyası buna hiçbir özel ilgi göstermedi.

Yalnız -üzerinde durm anın yerinde olacağı bir 
durum -. W haston sakinleri bu  m eteorla ilgili her 
şeye daha derinden bağlandılar. Bu, keşfi kentin iki 
onurlu şahsiyetine borçlu olm alarından kaynakla
nıyordu ve onların  malına, kendilerine özgü bir şe
ye dönüşm üşe benziyordu. Z aten  eğer gazeteler 
Bay D ean Forsyth  ve D oktor H udelson arasında 
her geçen gün daha ciddi olarak vurgulanan rek a
beti duyurm am ış olsalardı, P ıın c tiun “kom ik” de
diği bu kozm ik olay karşısında belki de Ay altında
ki öteki yara tık la r gibi neredeyse ilgisiz kalırlardı.

Ama uzun sözün kısası, bu  göktaşına büyük ilgi 
gösterm eye gerek olm asa da koşullar, çok kısa bir 
sürede kam uoyunun eğilimlerini ne k ad ar değişti
recekti? İnsan tu tkusunun, doyum suzluklarm m  
kargaşasına kendini b ıraktığ ında nereye k ad a r gi
debileceğini göreceğiz.
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Bu arada düğün tarihi yaklaşıyordu ve yalnız b ir 
hafta daha gerekiyordu. Bayan H udelson, Jenny , 
Loo b ir yandan  Francis G ordon ve hizmetçi M itz 
öte yandan  artan  bir tedirginlik içinde yaşıyorlardı. 
Beklenm edik herhangi b ir durum dan kaynaklana
cak b ir patlam adan ve zıt akım larla yüklü  iki b u lu 
tun  yıldırım ı gürleten o çarpışm asından hep ko rkar 
durum daydılar! Bay F orsy th ’nin rengini değiştir
meyeceği ve Bay H udelson’un kızgınlığının h er fır
satta o rtaya çıkm aya çalıştığı biliniyordu. G ökyüzü 
genelinde güzeldi, hava pürüzsüz, W haston ufuk
ları çok açık, iki rakip, her y irm i dö rt saatte b ir ve 
belli b ir süre boyunca başlarının üstünden geçen 
parlak  bir haleyle göz kam aştırıcı bir biçimde süs
lü m eteoru görebiliyorlardı. O nu bakışlarıyla y u tu 
yorlar, gözleriyle okşuyorlar, öz adlarıyla, Forsyth 
Göktaşı, H udelson G öktaşı diye çağırıyorlardı! 
Çocuklarıydı, canlarının canı. O, onlara oğulun an
ne babaya olduğu gibi aitti. G örünüşü onları sü
rekli coşturuyordu. Yaptıkları gözlemleri, ilerleyi
şinden, biçim inden çıkardıkları varsayımları, biri 
C incinnati G özlem evi’ne öteki P ittsburg  Gözleme- 
v i’ne, keşiflerinin öncelik hakkını istemeyi kesinlik
le unutm adan  gönderiyorlardı!

W haston S ta ndard  ¿.a. D oktor H udelson’a  karşı 
oldukça saldırgan bir yazı, Bay D ean Forsyth  ye 
atfedilen b ir kısa yazı bile yayım landı. Kimi insan
ların gerçekten aşırı iyi gözleri olduğunu, b ir baş
kasının dürbününden  baktık larında daha önceden
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görülm üş olanı biraz fazla kolaylıkla gördüklerini 
söylüyordu...

H em en ertesi günü bu kısa yazıya y an ıt olarak 
W haston E ven ingd e  dü rbün  konusunda, hiç kuş
kusuz iyi silinmemiş, objektifine göktaşı sandığı 
küçük lekelerin serpiştirilm iş olduğu, eşi benzeri 
olm ayan dürbünlerin  bulunduğu söylendi!...

Ve aynı zam anda Punch, devasa kanatlarla  do
nanm ış ve göktaşını yakalam ak am acıyla hız yarışı
na girmiş iki rakibin  onlara dilini çıkaran b ir zebra 
başının da  y e r aldığı çok benzeşen b ir karika tü rü 
nü  yayım lıyordu.

B ununla birlikte bu  m akalelerin, bu  kırıcı imala
rın ardından iki rakibin durum u günden güne kötü
leşme eğilimi gösterse de henüz evlenme meselesine 
m üdahale etme fırsatları olmamıştı. B undan söz et
meseler de en azından bırakıyorlardı işler y ü rü y o r
du. Karşı karşıya gelm ekten kaçınm ak için hiç ka
tılm ayacak bile olsalar -bu gerçekten acınacak bir 
durum  olur- tö ren  yine de yapılacaktı. F rancis G or
don ve Je n n y  Hudelson, eski b ir Bretagne şarkısı
nın söylediği gibi "Ancak ölümle bitecek altın bir 
bağ ile’’ daha az bağlı olm ayacaklardı. Sonra, bu iki 
dik kafalının tüm üyle küsm ek işlerine gelse de, en 
azından saygıdeğer O ’G arth  Saint-A ndrew  Kilise- 
si’nde evlilikle ilgili işi tam am lam ış olacaktı.

22-23 M ayıs günlerinde durum u değiştirecek 
hiçbir olay olmadı. Ama kötüleşm ese de hiçbir iyi
leşme de olmadı. Bay H udelson’larda  yem ek sıra
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sında m eteora en küçük b ir im ada bulunulm uyor
du ve Bayan Loo, onu hak  ettiği gibi ele alam am ak
tan  dolayı köpürüyordu. A nnesi onun, durum u d a
ha da  kızıştırm am ak için susm anın daha iyi olaca
ğını anlam asını sağlamıştı. Yine de onu sadece p ir
zolasını keserken gördüğünüzde bile küçük kızın 
göktaşını düşündüğü ve onu izinin bulunam ayaca
ğı kadar küçücük lokm alar haline getirm eyi istedi
ği gözle görülüyordu. J e n n y  ye  gelince o, doktorun  
görm ek istemediği üzüntüsünü  saklayam ıyordu. 
Ve belki de gerçekten de gökyüzüyle ilgili m eşgale
lerine öylesine dalmıştı ki onu fark  etm iyordu.

Elbette Francis Gordon, bu yem eklerde hiç gö
rünm üyordu  ve kendi kendine izin verdiği tek şey, 
D oktor H udelson bu rcuna yeniden vasıl o lduğun
da günlük ziyaretiydi.

Kaldı ki dayısıyla m asada bu lunduğunda da y e 
m ek E lizabeth Sokağı’nda bulunan evdekinden d a
ha neşeli olm uyordu. Bay D ean Forsyth hiç konuş
m uyordu ve yaşlı hizmetçiye söz yönelttiğinde bu 
beriki, havanın o günlerde olduğu kadar kuru  bir 
evet y a  da b ir hayırla ancak yan ıt veriyordu.

Bir tek kez 24 M ayıs’ta  Bay D ean Forsyth  y e 
m ekten sonra m asadan kalkarken yeğenine:

“H udelson’lara hâlâ gidiyor m usun?” dedi.
“K u şk u su z” diye y an ıt verd i se rt b ir sesle 

Francis.
“H udelson’lara niye gitm eyecekm iş?” diye sordu 

yaşlı hizmetçi.
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“Size söylemiyorum M itz” diye hom urdandı Bay 
Forsyth, “F rancis’e...”

— Ben de yanıt verdim dayı, evet, her gün gidiyorum.
— O raya siz de gitm ek zorundasınız efendim!
Kollarını çapraz kavuşturm uş olan ve efendisine

dik dik bakan M itz kendini tutamadı-
"Bu doktorun  bana yaptıklarından sonra da 

m ı?’’ diye bağırdı Bay D ean Forsyth-
— Dayı size ne yaptı?
— Keşfetm ekte sakınca görmedi...
— Bizzat sizin keşfetm ekte olduğunuzu.... Fler- 

kesin keşfetmeye hakkının olduğu şeyi-.- Başkala
rının da y ak ında  keşfedeceklerini... Çünkü söz ko
nusu olan nedir? W haston’un görüş alanından bin- 
lercesi geçen b ir göktaşı...

— Ve evimizin köşesinde bulunan sınır taşından 
daha önemli olmaması gereken... Bir taş... S ıradan 
b ir çakıltaşı.

Boşu boşuna kendine hâkim  olamaya çalışan 
M itz düşüncelerini böyle dile getirdi- Ve işte o za
m an bu yan ıt Bay D ean F orsy th ’i çileden çıkarm a 
becerisini gösterdi, artık  kendine hâkim olmayan 
b ir adam  olarak yanıtlıyordu:

— Pekâlâ... ben... Francis, sana doktorun evine 
ayak basm ayı yasaklıyorum .

“Size itaat etmeyeceğim için üzgünüm dayı” diye 
belirtti F rancis G ordon, çok çaba gösterm eden 
kendini tu tarak , dayısının bu  koşulu onu korkunç 
isyan ettiriyordu. "Gideceğim ...”
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"Evet, gidecek...” diye bağırdı yaşlı hizmetçi de 
ardından. "H udelson hanımefendiyi görmeye gide
cek... Bayan Jen n y y i, nişanlısını görmeye gidecek.”

— Nişanlım ... Evlenm em  gereken kız... dayı...
— Evlenm ek?
— Evet ve dünyada hiçbir şey beni engelleyem ez!
— Bunu göreceğiz!
Bu sözler, bu  evliliğe karşı çıktığı konusundaki 

kararlılığını gösteren ilk sözler üzerine salonu terk  
eden Bay D ean  Forsyth, kulenin m erdivenlerini 
çıktı, kapısını gürültüyle kapattı.

Ve aslında Francis G ordon dayısına rağmen her 
zamanki gibi Fludelson ailesinin yanm a dönm ek ka
rarındaydı. Ama Bay Forsyth örneği y a  doktor da 
kapısını ona yasaklarsa... Ya Bay Fludelson da bu 
evliliğe karşı çıkarsa?... H er şeyin en kötüsü, karşı
lıklı bir kıskançlık, bir kâşif kiniyle artık  kör olmuş 
bu  iki düşm anın her şeyinden korkulm uyor m uydu?

O  gün Francis G ordon kendini Bayan H udelson 
ve iki kızının karşısında bulduğunda üzüntüsünü  
saklam akta ne çok acı çekti. Dayısıyla yaşadığı 
olay hakkında hiçbir şey söylemek istemedi. Aile
nin endişelerini artırm anın  ne y ararı olurdu!

Dayısının buyrukların ı hiç hesaba katm am a k a
rarında değil miydi? izn inden  vazgeçm esi gereki
y o r idiyse vazgeçecekti... Yine de özgürdü y e ter ki 
dok to r herhangi b ir re t noktasına gelmesin... F ran 
cis’in dayısına rağm en yapabileceğini Je n n y  bab a
sına rağm en yapam ıyordu.
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İşte o zam an L oo’nun  aklına Bay D ean Forsyth  
nezdinde kişisel b ir girişimde bulunm a fikri geldi. 
Kendi kendine başkalarının başarısız olduğu yerde 
kendisinin başarılı olacağını söyleyerek bu uzlaştı- 
rıcılık mesleğine soyunan şu on beş yaşındaki k ü 
çük kızı görüyor m usunuz? Ama onun genç bir 
Am erikalı bayan olduğunu ve büyük C um huri
y e t in  genç bayanlarının kendilerine çok güvendik
lerini hiç unutm ayın. G erçek b ir özgürlüğe erişmiş 
bulunuyorlar, hoşlarına gittiği gibi gidiyorlar, geli
yorlar, isteklerine göre akıl y ü rü tü y o r ve h a tta  saç
malıyorlar. O  nedenle ertesi gün küçük kız, ne an 
nesine ne kardeşine haber verm eden çevik adım 
larla yo la çıktı, zaten yalnız çıkm aya alışıktı ve Ba
yan  H udelson kiliseye gittiğini sanabilirdi.

Bayan Loo, belki de aslında gitmekle daha iyi 
yapacağ ı kiliseye g itm iyordu  ve B ay D ean 
Forsyth 'n in  evine vardı.

Francis G ordon orada değildi ve onu karşılayan 
hizmetçi M itz oldu.

Bu yaşlı hizm etçi ziyaretinin nedenini öğrenir 
öğrenmez çok haklı olarak şöyle dedi:

“Sevgili Bayan Loo, iyi yüreklilikle hareket edi
yorsunuz am a inanın bana girişiminiz sonuçsuz ka
lacak... Benim efendim  deli... kesin deli... ve tüm  
korkum  babanızın da öyle olması, çünkü o zaman 
tam  felaket olacaktır...”

“Bay Forsyth y i görmemi öğütlem iyorsunuz” di
ye sözü aldı Loo ısrar ederek.



— Hayır... bunun y ara rı olmayacak. Sizi görm eyi 
reddedecektir y a  da sizi kabul ederse de size kesin 
b ir kopm aya yol açacak şeyler söylemekte sakınca 
görüp görm eyeceği ne malum?

— Yine de ban a  M itz, onu duygulandırm ayı b a
şaracağım  gibi geliyor... G ülerek, şakıyarak ona, 
“Bakın Bay Forsyth, bunların  tüm ü bitm eyecek 
mi? D eğersiz b ir göktaşı için kızm anın bir anlamı 
var mı? Yeğeninizi, kardeşim i m utsuz... bizim hepi
mizi m utsuz edecek kadar ileri gidecek m isiniz?” 
dediğimde...

“Hayır, sevgili Bayan L oo” diye y an ıt verdi y aş
lı hizmetçi. “O n u  tanırım , hiçbir şey elde etm eye
ceksiniz... Aklı başında değil... Deli o, size tek ra r
lıyorum  ve beni dinleyiniz, ben bile üstesinden ge
lemediğime göre, zam anınızı ve emeğinizi boşa 
harcayacaksınız... Bay F orsyth  yi görm eye çalış
mayın. K orkarım  herhangi bir skandal durum u d a
ha da güçleştirecek ve belki de evliliği olanaksız k ı
lacaktır.”

“Peki ne yapm alı... N e yapm alı?” diye bağırıyor
du küçük kız ellerini kenetlerken.

— Beklemeli sevgili Bayan Loo. Birkaç gün daha 
sabır. Hayır, öğüdüm ü dinleyin... İyi olur... Evinize 
dönün am a geçerken Saint-A ndrew ’de azıcık d u 
ayla ulu T anrı’dan işleri düzeltm esini isteyin... Sizi 
dinleyeceğinden eminim!...

B undan sonra yaşlı hizm etçi küçük  kızı iki k ö r
pe yanağından  öptü  ve onu kapıya k ad ar götürdü.
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Loo, M itz’in öğüdünü dinledi am a önce terziha
nenin önünden geçtiğinden elbisesinin belirtilen 
günde hazır olacağından emin oldu... Ç ok güzeldi, 
bu  elbise. S onra Loo, kiliseye girdi ve "işleri dü 
zeltm esi” için T an rıy a  dua etti. B unun için iki rak i
bin her birine onca sefaletin nedeni olan eskisini 
aratm ayacak, keşfini kesin onların yapm ış olacağı 
daha değerli, daha olağanüstü yeni b ir göktaşı gön
dermeli mi!
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IX. Bölüm

Burad a evliliğin öncesinde y e r  alan ve 
beklenm edik olduğu kadar da kesin olan 

bir saptam anın yapıldığı günlerden 
birkaçı geçiyor.

A ltı gün sonra, tam  olarak b ir hafta bile de
ğil, F rancis G ordon ve Je n n y  H udel- 
son’un nikahı için saptanan tarih  31 M a

yıs gelecekti.
“Yeter ki o güne değin b ir şey olmasın" diye sü

rekli tekrarlıyordu yaşlı Mitz.
Ve aslında durum  değişmese de en azından bunu 

d aha kötüleştirecek hiçbir olayın olmaması önem 
liydi. Z aten  bu göktaşı meselesinin iki genç nişan
lının birleşmesini engelleyebileceği y a  da geciktire- 
bileceği m antıklı b ir kişinin aklına gelebilir miydi? 
Bay D ean Forsyth  ve D oktor H udelson’un tö ren 
de birbirlerinin karşısında bulunm ayı hiç istem e
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diklerini varsayalım . Pekâlâ! O nlardan  vazgeçile
cekti. Kaldı ki onaylarını verm eleri durum unda 
varlıkları zorunlu değildi. Asıl olan bu onayın ke
sinlikle reddedilmemesiydi... E n azından dokto- 
runki, çünkü Francis G ordon dayısının sadece y e
ğeniydi, Jenny , o babasının kızıydı ve onun isteği
ne rağm en evlenemezdi.

Bu yüzden, M itz kendi kendine “y e te r ki o güne 
değin b ir şey olm asın...” diyorsa da, daha güven 
içindeki Loo, günde yirm i kez yineliyordu:

“N e olabileceğini gerçekten anlam ıyorum ! ” 
Francis G ordon, güveni m üstakbel küçük baldı- 

zınınkine hiç de eşit düzeyde olm asa da aynı m an
tığı yürü tüyordu:

“Bay Hudelson ve dayım birbirlerine karşı acınası 
bir tutum  içindeler... Ama artık kavgalarını daha da 
vahimleştirecek bir şeyin olabileceğini sanmıyorum. 
Lanet göktaşı keşfedildi. İster bu beriki ister şu öteki 
taralından keşfedilmiş olsun bundan hiç etkilenmi
yor. Uzayda yürüyüşünü düzenli bir biçimde sürdü
rüyor ve bu koşullarda kuşkusuz sonsuza değin sür
dürecek. Dayımın ve Bay H udelson’un talepleri bili
niyor, kayıt altına alındılar ve daha fazlasını yapam a
yacaklar ve her şey zamanla yatıştığından sevgili 
Jen n y  yle evliliğim iki aileyi içtenlikle bağladığı za
man rekabetleri de sonunda durulacak!... Önemi 
yok, öm rüm den bu altı günü silmek isterdim !.”

İşte! 26 M ayıs’tan  31 'ine seve seve atlanılacak 
böyle durum lar vard ır ve özetle ortalam a üç bin sü
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ren b ir insan öm ründe b ir hafta nedir k i! Am a bu 
silme, bunu  yapm ak onun gücü sınırları içinde de
ğil ve Francis G ordon kendisini düğün gününden 
hâlâ ayırm akta olan yüz k ırk  dö rt saati yaşam aya 
boyun eğmek zorunda kaldı.

D oğrusu m eteor hakk ında söyledikleri doğruy
du. H ava güzel olm aya devam  ediyordu ve W has- 
ton gökyüzü hiç bu  denli du ru  olmamıştı. G üneşin 
doğuşu va batışından sonra y ok  olup giden biraz 
sabah ve akşam üstü pusu. H avanın berraklığını 
tek b ir parça su buharı bozm uyordu. Göktaşı aynı 
yerde  doğup batarak  düzenli b ir biçim de ortaya çı
kıyordu, yıldızların yaptığı gibi, doğru, yıldız y ılı
nın üç yüz altmış altı gününün  oluşturduğu dö rt 
dakikalık bu  ilerleme olm adan. Hayır, m ükemmel 
b ir kronom etrenin  dakikliğiyle ilerliyordu. G örü 
n ü r olduğu ve cep dürbünlerin in  yolunu gözlediği 
ve hızlı gezisinde izlendiği her yerde olduğu gibi 
W haston da da. Işık saçan halesi aysız gecelerin o r
tasında ışıldıyordu ve bin b ir objektif, geçerken 
onu yakalıyordu.

Bay Forsyth  ve H udelson’un onu gözleriyle yu t
tuklarını, onu kapıyorm uş gibi kollarını uzattık ları
nı, ciğerleriyle dolu dolu onu soluduklarını eklem e
ye gerek var mı! K uşkusuz kalın bir bu lu t tabaka
sının ard ında onların bakışlarından saklanm ası da
h a  iyi o lu rd u ! O rtaya çıkması sadece onları b irb ir
lerine karşı daha çok kışkırtıyordu. Bu yüzden 
M itz, yatağ ına gitm eden önce penceresinin önüne
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geldiğinde yum ruğuyla onu tehdit ediyordu. Boşu
na tehdit, m eteor yıldızlarla nokta nok ta olmuş 
gökkubbede ışıklı yo lunu  çizmeyi sürdürüyordu.

Ş unu d a  söylemek uygun olur, doğrusu göktaşı 
gerçek b ir başarı elde etmişti ve üzerinde dolaştığı 
tüm  kentlerde, gece olduğunda halkın alkışlarıyla 
selam lanıyordu, özellikle W haston’da. Binlerce b a
kış, u fuk ta onun ortaya çıkacağı yeri gözetliyordu 
ve onu ancak karşı ufkun ard ında kaybolduğu an 
da bırakıyordu. G erçekten de o, bu  sevimli Virgi- 
nia kentine daha özel olarak aitmiş gibiydi, çünkü 
göktaşlarının gökküm esi içindeki varlığının ilk kez 
duyurulm asını, çok saygıdeğer yu rttaşlarından  iki
sine borçluydular.

Ve aynı şekilde şunu da söylem ek gerekiyor; 
ken t iki kam pa bölünm üştü: D ean  F o rsy th ’y i tu 
tanlar, D o k to r H udelson’u tutanlar. İlkini şiddetle 
destekleyen gazeteler, hiddetle İkincisinden yana  
olan gazeteler vardı. O ysa C incinnatti ve Pitts- 
burg  gözlem evleriyle yapılan bağlan tılardan  anla
şıldığı kadarıy la  eğer meteor, iki W hastonlu  göz
lemci tarafından  aynı gün y a  d a  daha  çok aynı ge
ce, aynı saatte, aynı dakikada, aynı saniyede keşfe- 
dildiyse bu öncelik hakkı sorununun, o rtaya çık
m aması gerektiğine de dikkati çekm ek gerekiyor. 
Yine de ne M o rn in g  W haston  ne E ven ing  Whas- 
ton, ne S tandard  W haston  b undan  vazgeçm ek is
tem iyorlardı. Kavga, kulenin tepesinden, burcun  
tepesinden redaksiyon büro larına  k ad a r iniyordu
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ve ciddi karışık lık lar beklem ek gerekiyordu. D aha  
şim diden m eselenin tartışılacağı m itinglerin d ü 
zenleneceği bildiriliyordu ve özgür A m erika’nın 
y u rttaşların ın  taşkın kişilikleri göz önüne alındı
ğında, bundan  kuşku  duyulur, kim bilir ne ölçüsüz 
b ir dille! Ve sözlerle yetinilecek m idir?... Eyleme 
geçilm eyecek m idir? İki ta ra f  en sonunda y ak a  p a 
ça olm ayacak m ıdır?... B ıçaklar ceplerden çıkm a
yacak  ve tabancalar kendi kendilerine patlam aya
cak m ıdır?...

O  nedenle Bayan H udelson ve J e n n y  endişe 
içinde bu kaynam anın her gün artığını görüyorlar
dı! Loo boşuna annesini yatıştırm ak istiyordu, 
Francis boşuna nişanlısını yatıştırm ak istiyordu. 
İki rakibin kafalarının giderek daha çok attığını, şu 
bağışlanam az aşırı kışkırtm alara m aruz kaldıkları
nı çok iyi biliyorlardı. Bay D ean F orsy th ’nin ağzın
dan kaçan doğru y a  da yanlış sözler, Bay H udel- 
son’un söylediği gerçek y a  da  uydurm a laflar ak ta
rılıyordu. Eğer bu beriki H udelson m itinginde ta 
raftarlarına söylev çekm ek için burcundan  inerse, 
öteki Forsyth m itinginde taraftarlarına b ir söylev 
çekmek için kulesinden inerse iki halk ayaklanm a
yacak  mıydı? B unu o güne değin çok olaysız olan 
bu kentin sokaklarını kana bulayacak korkunç bir 
mücadele izlemeyecek miydi?...

İşte bu koşullarda sesi, bunu söyleyebiliriz, tüm  
dünyada yankılanan  b ir gök gürlem esi m eydana 
geldi.
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Peki, patlam ayı, gökkubbeye çok sayıda yankıy
la yansıyacak olan b ir patlam ayı gerçekleştiren 
göktaşı mıydı?

H ayır! Bu konuda içiniz rahat etsin. Sadece Es
ki ve Yeni K ıta’m n tüm  cum huriyetlerine, tüm  
krallıklarına telefon ve telgrafın elektrik hızıyla 
yaydıkları b ir haber söz konusu. E ğer ancak bu de
rece şaşkınlıkla karşılanabilecek b ir m eteorsal bilgi 
varsa, o da en zor inandırılabilenlerin bile tüm üyle 
doğruluğunu kabul etm ek zorunda kaldıkları bu 
bilgi oldu.

Sözü edilen bilgi, ne Bay H udelson’un b u rcun
dan ne Bay D ean F orsy th ’nin kulesindan ne de 
hatta  P ittsburg  G özlem evinden y a  da C incinnatti 
Gözlemevi’nden geliyordu. H ayır! Bu denli bek
lenm edik b ir keşif 2 6 y ı 27 M ayıs’a bağlayan gece 
Boston Gözlemevi’nden yapılm ıştı ve yank ı uyan
dırması kimseyi şaşırtam ayacaktı.

H er şeyden önce çok sayıda insan onu hiç kabul
lenm ek istemedi. Birileri için bu çok geçmeden 
yanlışlığı kabul edilecek b ir hataydı, ötekileri için
se ancak m ünasebetsizlerin akıl edebilecekleri bir 
yutturm aca!

B ununla birlikte Boston Gözlemevi bilginleri, 
bu tü r  b ir şakaya kendilerini kaptırm ayacak kadar 
ciddi adam lar olarak kabul ediliyorlardı. Bu sözde 
keşfin, bu büyük ulusal kurum un, “evrenle dalga 
geçmeyi” isteyen astronom i öğrencilerinin çılgın 
beyinlerinde doğduğu varsayılsa bile, W ashing-
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to n ’un b ir yerg i sayfasında söylendiği gibi yüce 
mevkiinin görevlerine iyice inanm ış olan müdür, 
geçmesine izin verm ezdi y a  da  en azından yirm i 
dö rt saat içinde bunu yalanlardı...

O ysa hiçbir şey olmadı ve bilginin doğruluğunu 
kabul etm ek yerinde oldu.

Kaldı ki işte Birleşik D evletler’in başlıca kentleri
nin aldığı kısa haber ve bu konuda herkes hemfikir 
olacaktır, hiçbir zaman telgraf telleri bu kadar doğru 
ve bu kadar inanılmaz bir haberi ulaştırmamışlardı.

Aynı gün B irlik’in b ir sürü gazetesinin yayım la
dığı kısa haber şöyle diyordu:

“Virginia eyaleti W haston kentinin iki saygıde
ğer y u rttaşınca P ittsburg  ve C incinnatti Gözlemev
lerinin dikkatine sunulan ve Y erküre çevresinde 
dönüşünü buraya kadar m ükemmel b ir düzende 
tam am layan göktaşı, incelendi ve özel bileşimi ba
kım ından araştırıldı.

Bu araştırm adan, bu gözlemden, bu incelem e-, 
den aşağıdaki bilgiler elde ediliyor.

Bu göktaşından yayılan ışınlar tay f analizine ta 
bi tu tu ldu  ve yönlerinin konum u bileşiminin en 
açık biçimde öğrenilm esine olanak verdi.

Işıklı halesinin çevrelediği ve gözlemlenen ışınla
rın hareket noktası olan çekirdeği hiç de gazlı y ap ı
d a  değil, katı yapıda. H ava taşlarının çoğunluğu
nun olduğu gibi ham  dem irden değil, ne de küçük 
taşlı kürecikleri içeren bu  m agnezyum  silikat, peri- 
dottan  oluşmuş.
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Bu göktaşı altından, saf altından ve gerçek değe
ri belirlenem iyorsa bu, ortaya çıktığı koşullarda ve 
uzaklaşm ası da hesaba katılarak çekirdeğinin bo
yutların ı ölçmenin m üm kün olm am asındandır.” 

Tüm  dünyanın bilgisine sunulan kısa haber böy- 
leydi. E tkisi ne oluyordu, bunu hayal etm ek ta rif 
etm ekten daha kolay. Altın b ir küre dünya çevre
sinde ve yüzeyinden elli kilom etreden daha az bir 
uzaklıkta dönüyordu... Değeri sadece çok sayıda 
milyar edebilen değerli b ir metal yığını... İster biz
zat kendisinden ister atm osfer tabakalarının o rta
sındaki hızından kaynaklanan ısınm adan olsun 
ışıklı bir küre!...

Ve b ir süre sonra kesinlik kazanan şey, Boston 
kim yacılarının kesinlikle hata yapm am ış oldukla
rıydı ve öteki ülkelerdeki m eslektaşları göktaşının 
ışınlarını analize tabi tu ta r tutm az, bu ışınların za
ten akışkanlığa yol açacak yeterlilikte olmayan bir 
sıcaklıkta bu lunan altın b ir çekirdekten ancak ge
lebileceğini kabul ettiler.

W haston’a gelince böyle b ir keşfin onuru, bu 
kente ve daha özel olarak D ean F orsyth  ve Sydney 
H udelson adına sahip, bundan böyle ünlü iki va
tandaşa aitti.

N e yazık! Böyle b ir haber rekabetlerini azaltmı
yor, eskinin dostlarını yakınlaştırm ıyor, iki ailenin 
durum larını daha az gergin kılm ıyordu. Tersine 
olağanüstü keşiflerinin öncelik hakkım  talep etme 
konusunda sadece daha hırslı olacaklardı.
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Belli ki Yaratıcı daha küçük  kızın dileklerini k a 
bul etm em işti. F rancis G ordon 'un  dayısına ve 
Je n n y  H udelson’un babasına gönderdiği hiç de y e 
ni b ir göktaşı değildi ve yörüngesi W haston 'un  te 
pesinden geçen bu altın küre için edecekleri kavga 
daha şiddetli olacaktı!
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X. Bölüm

B urada bu kez B ayan A rcadia W alk er’ı, 
son derece sabırsızlıkla Seth  S ta n fo rt’u 

beklerken ve ardından olanları görüyoruz.

O sabah hizmetçisi Kate odada gidip gelir
ken Yargıç P roth  penceresindeydi. Bakı
y o rdu  ve şundan emin olun, göktaşının 

W haston’un üstünden  geçip geçmediğini görmeye 
hiç m eraklı değildi. Bu olay, ne o lursa olsun, onu 
hiç de ilgilendirecek b ir olay değildi. Hayır, sakin 
evinin kapısının açıldığı Anayasa M eydam ’na göz 
gezdiriyordu.

Ama Bay P ro th 'un  ilgisini uyandırm ayan şey bel
ki de Kate ye biraz önemli gibi geliyordu ve daha 
şimdiden iki y a  da  üç kez efendisinin önünde dura
rak  tekrarladığını b ir dördüncü kez söylemişti:

-  Öyle mi efendim, altından mıymış?...
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“Ö yle gibi” diye y an ıt verdi yargıç.
— B unun sizin üzerinizde hiç de büyük b ir etkisi 

olmuş gibi görünm üyor efendim?...
— G ördüğünüz gibi K a te!
— Yine de altından ise m ilyonlar etmeli...
— M ilyonlar, m ilyarlar Kate, evet... bunlar başı

mızın üstünde gezinen m ilyarlar am a biraz uçarken 
yakalayam ayacağım ız kadar uzaktalar...

— N e yazık!...
— Kimbilir Kate?
— D üşünün efendim, yeryüzünde artık  m utsuz 

kimse olmayacak...
— Yine b ir o kadar olacak Kate...
— Yine de efendim...
— Bunun iyice açıklanması gerekecek... Bir kere Ka

te, bir milyarın ne olduğunu düşünebiliyor musun?...
— Belli belirsiz efendim...
— Bir m ilyonun bin katı...
— O  kadar çok mu?
— Evet Kate ve yüz  yıl yaşayacaksınız ve doğdu- ■ 

ğunuz günden öldüğünüz saate kadar b ir milyarı 
saym a zamanınız olmayacak...

— O labilir mi efendim?...
— Kesin bile!
Hizmetçi b ir m ily a rı' saym ak için b ir yüzyılın 

yetm eyeceği düşüncesi karşısında tükenm iş gibi 
kalakaldı!... S onra y e r süpürgesini, toz süpürgesini 
aldı ve işe koyuldu. Ama h er dakika duruyor ve ge
lip gökyüzünü seyrediyordu.
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Hava hep harika ve gökyüzü gözlemleri için elverişli.
Elbette -içgüdüsel olarak da- Kate, tüm  W has- 

ton halkının bakışlarını yönelttiği şu gökkubbesine 
bakıyordu. M eteor onu, m ıknatısın dem iri çekmesi 
gibi çekiyordu. B ununla birlikte b ir an geldi ki Ka
te kendininkileri, E x ter Sokağı girişinde duran  iki 
kişilik b ir g rubu  efendisine göstererek bizim basit 
toprağım ıza doğru indirdi:

“Bakın efendim ” dedi... “Ş urada bekleyen şu iki 
bayan ..”

— Pekâlâ Kate, onları görüyorum ...
— Birini tanım ıyor m usunuz? daha uzununu... 

sabırsızlıkla tepinir gibi görünenini...
— G erçekten tepiniyor Kate... ama... k im dir bu 

bayan, bilmiyorum...
— Elendim, sizin huzurunuza evlenmeye gelen... 

iki ay önce... attan inmeden... müstakbel kocası da...
— Bayan A rcadia W alker?... diye sordu Bay 

J o h n  Proth.
— Evet... Bay Seth  S tanfort’un saygıdeğer karısı.
“G erçekten bu o ” diye belirtti yargıç.
“Peki bu bayan buraya ne yapm aya geliyor?” di

ye  sözü aldı Kate.
“Bunu bilm iyorum ” diye yanıtladı Bay Proth.
— Yeniden sizin hizm etlerinize gereksinm eleri 

olabilir mi efendim ?...
“Bu olası değil” diye belirtti yargıç ve pencereyi 

kapattık tan  sonra çiçek bahçesine indi, çiçekleri 
ondan özenli bakım ını istiyorlardı.
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Yaşlı hizm etçi hata  yapm am ıştı. Bu kesinlikle, 
bugün, bu  sabah saatinde oda hizm etçisi B ertha ile 
W haston’da bulunan Bayan A rcadia S tanfort'tu . 
Ve her ikisi de E xter Sokağı boyunca uzun uzun 
bakışlar fırlatarak  sabırsız adım larla gidip geliyor
lardı.

O  anda belediye saati on kez çalıyordu. Bayan 
A rcadia onları saymış gibi görünüyordu.

"H âlâ b u rad a  değil” diye haykırdı.
“Bay S tanfort randevu gününü unutm uş olamaz 

m ı?...” dedi Bertha.
"U nutm uş!” diye tekrarladı genç kadın. "Yargı

cın önünde evlendiğimiz gün, Bay S tanfort onu 
unutm am ıştı... ve o gün gibi bunu da unutm ayacak”

— Haydi, sabırlı olun efendim...
— Sabır... sabır! K afana estiği gibi konuşuyorsun 

Bertha!
"Belki de... yine d e” diye başladı oda hizmetçisi, 

"Bay S tanfort düşündü m ü...?”
— D üşündü...?
— Evet... tasarılarınızı artık  uygulam ayacak bi

çimde...
"K arar verildi, yerine getirilecektir” diye açıkla

dı Bayan S tanfort kararlı b ir sesle "Ve zaman d ü 
şünm e zamanı değildir.... durum  daha uzun süre 
uzatılam azdı... daha da kötüleşm eden... E vrak la
rım  düzenlendi, doğru değil mi?...

— Elbette efendim.
— Aynı biçimde, Bay Stanfort’unkiler de değil mi?...
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“A rtık sadece yargıcın  imzası eksik” diye yan ıt 
verdi Bertha.

“Ve ikinci kez, bu  da  birinci kadar geçerli ola
cak” diye ekledi Bayan A rcadia Stanfort.

S onra E xter Sokağı na  doğru çıkarak b irkaç 
adım attı, oda hizmetçisi de onu izledi.

“Bay S tan fo rt’u ayrım sam ıyor m usun?...” diye 
sordu daha sabırsız b ir ses tonuyla.

— H ayır bayan am a belki de Bay S tanfort W ilcox 
G arı tarafından gelmeyecek...

— Ama y a  R icm ond’dan geliyorsa?
— Birbirinizi te rk  ettiğiniz on beş günden bu  y a 

na bayan, Bay S tan fo rt’u hiç görm edim ... ve W has- 
to n ’a  öteki gardan  gelip gelmeyeceği ne malum?...

Ve B ertha’nın bu  gözlemi üzerine Bayan S tan
fort m eydanın öte yanm a döndü.

“Hayır... henüz kimse yok... k im se!...” diye y ine
ledi. “Beni bekletm ek.... aram ızdaki anlaşm aya gö
re... Bugün 27 M ayıs değil m i?”

— Evet bayan.
— Ve saat on buçuk  oluyor?...
— Beş dakika sonra...
— Pekâlâ... Bay S tanfort sabrım ı taşıracağını d ü 

şünm esin!... G erekirse bü tün  gün bekleyeceğim  ve 
W haston’dan Bayan Seth Stanfort, Bayan Arcadia 
W alker olm adan çıkmayacağım!

Ve elbette A nayasa M eydanı o telleri insanları, 
iki ay önce yapm ış o ldukları gibi, bu  genç kadının  
gidiş gelişlerini, onu yarg ıc ın  önüne götürm ek
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için bekleyen atlın ın  sabırsızlığını fark  etm iş ol
duk ları gibi fark  edebileceklerdi. Belki de B aj'an 
S tan fo rt'u n  bu  olağan olm ayan davran ışla rın ı 
gördükçe kafaları ilk defadakine o ran la  daha  da 
karışacaktı. Ve ne varsay ım lar üre teceklerd i? ... 
Am a o gün hepsi, kadın, erkek, çocuk tüm üyle 
b aşk a  b ir şey düşünüyorlard ı... şu an d a  tüm  
W h asto n ’d a  Bayan S tan fo rt’un kuşkusuz d ü şü n 
m em ekte tek  başına kaldığı şeyi... B üyük haberin  
iki dünyanın  bilgisine sunulm asından  b u y a n a  ne
redeyse y irm i d ö rt saa t geçm işti. Ve tekrarlıyoruz 
bu  sevimli W haston  kentin i daha  özel o larak  ilgi- 
lend iriyora benziyordu . Sakinleri sadece harika  
m eteorla, onun  ken tlerin in  üstünden  düzenli geçi
şiyle m eşguldüler. A nayasa M eydan ı’nda  to p la
nan gruplar, hizm etliler o tellerin  kap ısında artık  
Bayan A rcadia S tan fo rt’un varlığını m erak  etm i
y o rlard ı. A m a göktaşın ın  gelm esini sabırsızlık la 
bekliyorlardı, onun kocasının  gelm esini bek led i
ğinden daha  az sabırsızlıkla değil, id d ia  edildiği 
gibi A y’ın insan beyinleri üzerine b ir etki yap ıp  
yapm adığ ın ı bilm iyoruz am a aslında aysarlar y ok  
m u?... N e o lu rsa olsun Y erk ü re’m izde o günlerde, 
m ilyarlar değerinde b ir kü tlen in  başların ın  ü s tü n 
de gezindiği düşüncesiyle yem eyi, içmeyi u n u tan  
inanılm az m ik ta rd a  “m eteo rsa rla r” bu lunduğunu  
idd ia  etm ekte de sak ınca yok . Ah! ile rle rken  onu 
d u rd u rab ilse le rd i, k a sa la rın a  k o y ab ilse le rd i... 
am a yolu?
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H er biri ayrı yönden  gelmiş olan Bay ve Bayan 
S tanfort W haston sulh yargıcı önünde sözleşme al
tına  alınan evliliklerinden sonra R icm ond’a birlikte 
yo la çıkmışlardı. B irkaç haftadan bu y an a  hazırla
nan ve servetleri sayesinde tüm  m odern konforunu 
sağladıkları yerleşecekleri ev orada bulunuyordu. 
V irginia başkentinin en güzel ve en zengin m ahal
lesinde, kentin sol kıyısında y e r alan Jam es Irmağı 
m anzaralı b ir köşk. O rada, Bayan A rcadia S tan
ford un, en önde gelenler arasında sayılan ailesinin 
b irkaç üyesine birkaç ziyaret yapm a zamanı kadar, 
sadece b ir hafta kaldılar.

Belki de soğuk mevsimin başlangıcında olsalar
dı, saygın çift, tüm  kış boyunca köşklerine yerleşir
di. O ysa nisanın ilk tom urcukları dallarda daha 
şimdiden oluşuyordu ve ilkbaharın ilk kokuları 
kendini duyurduğunda b ir balayı seyahatinden da
ha hoş hiçbir şey olamazdı. Zaten Bay Seth S tan
fort ve A rcadia W alker evlenm eden önce yolculu
ğa düşkündüler ve elbette bu ateş sonra da sönme- 
yecekti. Birleşm elerinin bir yolculukta, şu W has
ton yolculuğunda tam am landığı bile söylenebilir. 
Boston ve Trenton mahkem e kalem lerince doğru 
ve eksiksiz do lduru larak  verilen izin belgeleriyle 
donandıktan sonra bilinen yeterince acayip koşul
larda gidip evlenm ek onlara ilginç görünm üştü.

Böylece R icm ond’a dönüşlerinden sekiz gün 
sonra Birleşik D evletler yurttaşların ı ötekilerinden 
ayıran tüm üyle A m erikanvari o hızla, Carolina y a
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Immşıı toprak larda ziyaret dışında, en azından ge
niş ovaları dolaşmışlar, dağları aşmışlardı.

1 )e ın i ryollarında, istim botlarda, a t arabalarında 
son sürat bu gezilerde ne olup bitm işti? İki eş yol- 
l.ırda hep iyi anlaşm ışlar mıydı?... H er fırsatta, her 
şeyde uyum ları m ükem m el olmuş m uydu?... Evlili
ğin ilk günlerinde yü rek te  çalan o müziğe hiçbir 
uyum suz nota karışm am ış mıydı?... Bu balayım  
herhangi bir bu lu t karartm ış mıydı?...

Kesin olan, R icm ond’dan hareketten  üç hafta 
sonra Bay ve Bayan S tanfort’un  döndükleri köşk
lerinde ortak  yaşam a yeniden başlam adıklarıdır. 
Sonra, bundan  sekiz gün sonra bay b ir tarafa  gidi
yordu, bayan b ir tarafa... A ralarında iletişim k u ra r
larsa bu sadece m ektup ve telgrafla oldu... E lektrik 
leli üzerinde seslerin değiş tokuş olduğu, bu luştu 
ğu, anlaştığı telefonla değil am a daha az içten b ir iş
leyişi olan telgrafla 27 M ayıs tarihinde, sabah saat 
onda, W haston kentinde randevu verildi.

O ysa saat on buçuktu  ve yalnız Bayan A rcadia 
S tanfort bu  randevuda bulunuyordu. Ve bu du 
n u n d a  tekrarlıyordu:

— O n u  görm üyor m usun B ertha?...
— H ayır bayan.
— Fikir değiştirm iş olabilir mi?...
— Büyük olsılıkla!...
“Ama ben değiştirm edim . B en!...” diye yan ıt 

verdi Bayan S tanfort kararlı b ir tonla “Ve değiştir
m eyeceğim!...”
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O  anda m eydanın ucunda çığlıklar yükseldi. G e
çenler o y a n a  doğru atıldılar. Y üzlerce kişinin kom 
şu sokaklardan koşup gelmesiyle kalabalık kısa sü
rede hatırı sayılır b ir sayıya ulaştı. Ve h a tta  bu  gü 
rü ltü  patırtı seslerini duyunca Bay Jo h n  P roth  
bahçesini b ıraktı ve sadık K ate’inin eşliğinde gelip 
evinin eşiğinde yerin i aldı.

"İşte o... İşte o...”
M eydanda ve onu çevreleyen otellerin pencere

lerindeki m eraklıların ağızlarından çıkan sözcükler 
bunlardı.

Ve bu  sözcükler, “İşte o! İşte o !” Bayan A rcadia 
W alker’in isteğine öylesine güzel karşılık  veriyor
du ki,

“Sonunda... S o nunda!” diye haykırm adan ede
medi.

“Am a hayır bayan” diye oda hizmetçisi ona söy
lem ek zorunda kaldı. “Bu henüz beyefendi değil!”

Peki, öyleyse millet niçin bu  şekilde alkışlamış 
ve hangi nedenle gelişini beklemiş olabilirdi?

Z aten  tüm  başlar gökyüzüne doğru kalkıyordu, 
tüm  kollar ufkun kuzeydoğu tarafına doğru uzatı
lıyordu, tüm  bakışlar bu  yöne yöneliyordu.

Yoksa bu, kentin üstünde günlük ortaya çıkışını 
y ap an  ünlü göktaşı mıydı?...Ve halk geçişini selam
lam ak için mi m eydanda toplanm ış bulunuyordu?...

Hayır... Kule ve burcun  dürbünlerinin m eteoru 
u fuk ta yakalayabilecekleri saat gelmemişti. Gece ol
m adan kendini orada göstermeyecekti... Y erküre
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çevresinde dönüş süresi kendi ekseni çevresinde 
dönüş süresine eşitti, bunu biliyoruz. O ysa Bay D e
an Forsyth ve D oktor H udelson tarafından bildiril
diği gibi ilk kez Güneş battık tan  sonra ortaya çıktı
ğından sadece o anda görünür oluyordu ve eğer sis 
çoğunlukla, büyük çoğunlukla onu ölümlülerin gö
zünden saklam azsa her akşam  böyle olmuştu.

Hem en o anda kalabalığın alkışları kime yönel
tilmişti peki?...

“Hanım efendi... Bu b ir balon” dedi Bertha. “B a
kın... işte Saint-A ndrew  Kulesi ni aşıyor....”

“Bir balon” dedi aynı zam anda Bay J o h n  Proth, 
bunun  kesinlikle onca tapınılan m eteor olmasını is
teyen Kate e y an ıt olarak.

Balon ağır ağır yüksek  bölgelere doğru yükseli
yordu . İçinde b ir yardım cısının eşliğinde ünlü W al
te r Vragg vardı. Bu yükselm e göktaşını daha elve
rişli koşullarda tanım ak amacını güdüyordu ve ak 
şam a kadar uzamalıydı. R üzgâr güneybatıdan esti
ğinden balon önünde sürüklenm iş olmalıydı ve sa
dece beş y a  da altı bin m etreye ulaşınca W alter 
Vragg belki de parlayan halesinin ortasındaki altın 
çekirdeğini görm eyi başaracaktı... Ve ola ki sonun
da boyutlarını öğrenecekti?...

H iç kuşku y ok  ki, bu  uçuş kararlaştırıld ığ ında 
Bay D ean Forsyth, yaşlı hizm etçi M itz’in dehşeti
ne rağm en Fransızların  dediği gibi “tam  da orada 
olacak kişi olm ayı” istemişti, Bayan H udelson’un 
d ah a  az olm ayan dehşetine karşın  doktor da  aynı
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şekilde. Am a balon pilotunun sepetinde sadece bir 
kişiye sunulacak y e r  vardı. B undan dolayı aynı id
dialarla itiraz eden iki rakip  arasında m ektuplar 
aracılığıyla büyük kavga oldu. Sonuç olarak W al
te r V ragg’a yardım  için her ikisi de baştan  savılmak 
zorunda kalındı, bu  da sonsuz derecede onun y a ra 
rına olacaktı.

Aşağı yukarı iki bin ayak yükseklikte, bu irtifada 
daha şiddetli b ir akım a kapılan balon, hızla kuzeye 
doğru göktaşının önüne sürüklendi ve kalabalığın 
son hurralarıyla selam lanarak gözden kayboldu.

Sabırsızlıkları, gaileleri ne olursa olsun Bayan 
S tanfort gözleriyle onu izlemişti ve ölçülü ve sakin 
b ir adım la yaklaşm akta olan Bay S tan fo rt’u hiç 
fark etmemişti.

Y anında olduğunda,
“İşte buradayım  bayan” dedi eğilerek.
“İyi bayım" dem ekle yetindi önce Bayan A rcadia 

Stanfort, B ertha saygı gereği arkada dururken .
Ve bu soru ve yanıtlar, kuru luğu  söylendikçe 

artm aktan öteye gitmeyen bir tonda soruldu, cevap 
alındı.

— Sonunda... İşte buradasınz... Seth Bey?
-  Bu randevuyu kaçırm a niyetim  olamazdı A rca

dia hanımefendi.
— Bir saattir buradayım ...
-  Sizi beklettiğim  için üzgünüm  am a dem iryolla

rına çatm aksınız. B ir m akinedeki aksaklık  y ü zü n 
den trenim iz geç kaldı....
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— Bir an sandım  ki şu gözden kaybolan balonla 
gittiniz.

— Ne! D urum um uzu karşılıklı düzene sokm a
dan!...

Bayan Stanfort, dudaklarına yayılan gülüm se
meyi d u rd u rd u  ve Bay Setb S tanfort yeniden onun 
kadar ciddi oldu.

“Şaka yapm ak söz konusu değil" diye başladı ve 
“Son buluşm am ızda birbirim ize söyleyeceklerim i
zin tüm ünü söylediğimize göre....”

“Yine de onları tekrarlam ak yararsız  olm ayacak” 
diye belirtti Bay Seth Stanfort, “H içbir yanlış anla
m a olmaması için...”

— Pekâlâ ve zaten sanıyorum  bu son söyleşi tek 
b ir tüm ceye sığdırılabilir...

— H angisine?
— O rtak  yaşam dan vazgeçerek akıllıca b ir şey 

yapıyoruz...
— Sizin gibi düşünüyorum ...
— Ve de kesinlikle birbirim iz için yaratılm adığı

mız...
— Bu konuda görüşünüzü tamamen paylaşıyorum.
— E lbette Bay S tanfort, niteliklerinizi yadsıyor 

değilim...
— Sizinkileri de ben tam değerleriyle takdir ediyo

rum, bundan hiç kuşku duymamanızı rica ediyorum...
— Aynı zevklere sahip olduğum uzu sandık ve on 

lara sahip olduğum uzu d a  inkâr etm iyorum , en 
azından seyahat konusunda...
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— Ve yine A rcadia hanım efendi, gidilecek yön 
konusunda hiç aynı görüşe sahip olamadık...

— G erçekten de ben güneye doğru gitmeyi istedi
ğimde sizin isteğiniz kuzeye doğru gitmekti...

— Ve benim niyetim batıya doğru gitm ek oldu
ğunda sizinki doğuya doğru gitm ekti!...

— Bu d u ru m d a  b aş la rk en  söylediğim i te k ra r 
lıyorum  efendim : Biz b irb irim iz  için  y a ra tılm a 
m ışız..

— Bu konuşm anın başlangıcındaki gibi ancak gö
rüşünüzü tüm üyle paylaştığımı tekrarlayabilirim  
efendim.

— G örüyorsunuz bayım, hayatta  her zam an b a
ğımsız oldum, kendi öz iradem in dışında başka y a 
sa hiçbir zaman olmadı...

— Bunu fark ettim  bayan ve üstelik bu  eğitim çok 
sayıda genç Am erikalının aldığı b ir eğitim... Bunu 
ne ayıplıyorum ne de onaylıyorum  am a sonuç ola
rak... evliliğin yüküm lülüklerine uygun b ir biçimde 
hazırlamıyor...

“Buna katılıyorum ” diye yan ıt verdi Bayan A r
cadia, “Ve yine de kişiliğim, belki biraz fazla k arar
lı, aynı fikirdeyim... örneğin tarafın ızdan yapılan 
büyük b ir hizm eti görm e fırsatı bana verilmiş ol
saydı... kuşkusuz düşünürdüm ...”

“Ve bu fırsat hiç ortaya çıkmadı, bunu  itiraf et
meliyim” diye belirtti Bay Seth Stanfort. “Çok se
rüvenci olsanız da, tehlikeye m eydan okum ayı şev
seniz de hayatım ı sizinkini k u rtarm ak  için ortaya
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koym am  gerekm edi... B unu gerekirse yapm akta te 
reddü t etm ezdim !... Sanırım , bundan  kuşku duy
m uyorsunuz...”

— D uym uyorum  bayım.
Bu diyalogun biraz ironiyle başladıktan sonra 

hafifçe m ayhoşa dönm ekte olduğunu söylemek ge
rekiyor.

Eşlerin çoğu belleklerini yitiriyor, iki aylık evli
likten sonra bile daha içten Seth ve A rcadia h itap 
larından sonra S tanfort ve S tanfort hanım efendi 
ard ından  kuru  bay, bayan gelmişti. Bu durum da bu 
sohbetin sona ermesi her bakım dan uygun olurdu 
ve sonu çabuklaştırm aya k a ra r veren genç kadın 
oldu, bu da  kimseyi şaşırtm ayacaktır.

“Biliyor m usunuz beyefendi,” dedi, “niçin W has- 
to n ’da buluşm ayı uygun gördük? ...”

— Bunu siz ne kadar unutm adınızsa ben de o k a
dar unutm adım , bayan.

— G erekli belgeler yanın ızda m ı?... bayım...
— Ve onlar sizin sahip o lduklarınızdan daha az 

yasal değil bayan...
— Boşanm a kararı b ir kez alındı mı bayım, her 

birim iz kişiliğine uygun olan özgür yaşam ına döne
cek. Ama olasıdır ki, bu  alçak dünyanın yollarında 
birbirim izle yine karşılaşm a ihtimali var...

— Ve orada sizi selam lam aktan m utlu olacağım 
bayan, size borçlu olduğum  tüm  saygıyla...

— Sizin nezaketinizden daha azını beklem ezdim  
bayım...
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— Ç ok doğal b ir  n ezak et bayan, çü n k ü  iki ay 
boyunca B ayan A rcad ia  W a lk e r’ın kocası olm a 
şerefine sah ip  o lduğum u unu tm am  olanaksız  
olacak...

— Ve benim  de bayım, bu  aynı iki ay boyunca 
Setli S tan fo rt’un karısı olma ayrıcalığına sahip ol
duğum u !

itira f  etm ek gerekiyor, her ikisi de birbirlerine 
durum larında hiçbir şeyi değiştirm eyecek bu nahoş 
sözleri söylem ekten kaçınabilirlerdi pekâlâ: Uyum  
sağlayacaklarını sanmışlardı, artık  uyuşam ıyorlar- 
dı... Eskiden tiyatro oyunlarında başrol oyuncusu 
genç erkekle başrol oyuncusu genç kızın evlenm e
sinden daha sıradan hale gelm ekte olan çözüm y o 
lu, boşanm a konusunda anlaşm ışlardı... B irliktelik
lerin çok geçici durum a geldiği B irlik’in bu  büyük 
cum huriyetinde çok hızlı başvuru larından  sonuç 
alınmıştı. D oğrusu  A m erika’nın bu akıl almaz ül
kesinde hiçbir şey bu denli kolay olmazmış gibi ge
liyor. İnsanlar bağlanm aktan çok dah a  kolaylıkla 
çözülüyorlar. Kimi eyaletlerde D ak o ta ’da, O klaho- 
m a’da düşsel b ir ev kurm ak yeterli o luyor ve bo 
şanm ak için de bizzat hazır bulunm ak gerekli ol
muyor. Özel ajanslar her görevi yükleniyorlar, ta 
nıkları b ir araya getirm ek, ödünç ad lar tem in et
mek. Bu am açla çığırtkanları var ve bu  bakım dan 
ünlü kentler var.

Ama Bay Seth  S tanfort ve Bayan A rcadia W al- 
k e r’m böyle uzak yerlere koşuşturm aya ihtiyaçları
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o lm am ıştı ve elbette gerekseyeli yaparlard ı. Hayır, 
gerçek k o n u tla rın ın  bulunduğu, başvuruların  ger
çekleştirild iğ i, işlem lerin yerine getirildiği y e r Vir- 
ginia’ın o rtas ın d ak i R ichm ond’dadır. Ve kısacası 
iki ay ö n c e  W haston ’da gerçekleştirilen b ir evliliğin 
bağ ların ı, gidip o rada koparm aya k ara r verdilerse, 
b irleştik le ri aynı y erd e  ve kimse tarafından tan ın 
m ad ık ları b ir ken tte  ayrılmayı istediklerindendir. 
G en elin d e  yaşam ın en önemlisi olarak kabul edilen 
bu işi y a p m ış  oldukları atlı biçim göz önüne alındı
ğında, y e n id e n  önüne çıkacakları yargıç tarafından 
tanınıp temin ırayacakların ı bile kendi kendilerine 
sorab ilirlerd i.

Ve Bay/ ve Bayan S tanfort arasındaki konuşm a 
şu sözlerle  sona erdi:

— Ş im di bayım, bize yapacak  tek  şey kalıyor...
— Sanıy/orum  bayan.
— O  d a  Bay P ro u th ’un evine gitmek bayım.
— Sizi iz liyorum  bayan.
Ve h e r ikisi de, b irbirinin arkasında değil am a 

aym  h izada, üç adım lık uzaklıkta, sulh yargıcının 
evine d o ğ ru  yöneldiler.

Yaşlı K a te  kapıda duruyordu  ve çiftin ilerlediği
ni görünce:

“Bay P ro th ... Bay P ro th !...” demeye gitti efendi
sine, “G eliyorlar...”

— Kim ler?...
— Bay v e  Bayan Stanfort...
— O n la r? ... Peki, benden ne istiyorlar?...
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“Ö ğrenm ekte gecikm eyeceğiz!” diye yanıtladı 
Kate.

Aslında ziyaretçilerin yargıcın evine ulaşm ak 
için atacakları sadece yüz  k ad ar adım vardı ve hiz
metçi onları,

“Bay Yargıç P ro th ’la görüşm ek mi istiyorsu
nuz?...” diyerek avluya soktu.

“Bizzat kendisiyle” diye y an ıt verdi Bayan Stan- 
fort.

— İş için mi?
"İş için...” diye yanıtladı Bay Stanfort.
Ve bu y an ıt üzerine, basit b ir ziyaret söz konusu 

olmadığına göre Kate, Bay ve Bayan S tan fo rt’u sa
lona sokacak yerde, onlara Bay P ro th ’un  çalışma 
odasının kapısını açtı.

H er ikisi de b ir süre sonra görünen yarg ıcın  gel
mesini beklerken tek  söz etm eden oturdu.

H er zam an sevimli ve k ibar olan Bay P roth , Bay 
ve Bayan S tan fo rt’u görm ekle ne k ad ar m utlu ol
duğunu söyledi ve bu kez hangi konuda hizm etle
riyle onlara yararlı olabileceğini sordu.

“Sayın y arg ıç ,” diye yan ıt verdi Bayan Stanfort, 
“iki ay önce sizin önünüze gelmemiz evlilik sözleş
mesi yapm ak içindi.

“Ve ben de bu fırsatla sizinle tanışm ış olm aktan 
dolayı kendim i k u tlu y o ru m ” diye b e lirtti Bay 
Proth.

“Bugün, Sayın yargıç,” diye ekledi Bay Stanfort, 
“sizin önünüze boşanm ak için gelmiş bulunuyoruz...”
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Bu öneriyi hiç beklem emesine karşın  deneyimli 
insan Yargıç Proth, b ir barıştırm a girişiminde b u 
lunm a zam anının olmadığını anladı ve kendini ele 
verm eyerek şöyle dedi:

“Bu fırsatla tanışıklığımızı yenilem ekten dolayı 
kendim i daha az kutlam ayacağım .”

İki davalı eğildiler.
“Evrakları düzenlediniz m i?...” diye sordu yargıç. 
“İşte benim kiler” dedi Bayan Stanfort.
“İşte benim kiler” dedi Bay Stanfort.
Bay P ro th  kâğıtları aldı, inceledi, tam  ve eksik

siz doldurulm uş olduklarından emin oldu ve şöyle 
y an ıt verm ekle yetindi:

“Boşanm a belgesini yazacağım .”
Ve tüm işlem leryerine getirildiğinden, tanıkların  

getirtilm esine gerek kalm aksızın, Bay Proth bu iki 
eş arasındaki evlilik bağını koparacak belgeyi en 
güzel yazısıy layazdı.

Bittiğinde kalktı ve Bayan S tan fo rt’a  b ir kalem 
uzatarak:

"Bir tek im zaya kald ı” dedi.
Ve Bayan S tanfort bir gözlem yapm aksızın, eli 

b ir kararsızlık la  titrem eksizin  A rcadia W alker 
adıyla imzaladı.

Bay Seth S tanfort da  onun ard ından  aynı soğuk
kanlılıkla imzaladı.

Sonra, birbirlerinin önünde eğildikten ve yargıcı 
selam ladıktan sonra Bay S tanfort ve Bayan A rca
dia W alker çalışma odasından çıktılar, sokağa ulaş
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tılar ve biri W ilcox m ahallesine doğru çıkarak, öte
ki karşı yöne girerek ayrıldılar.

Ve gözden kaybolduklarında, onlara eşiğe kadar 
eşlik etmiş olan Bay P ro th  yaşlı hizmetçiye şöyle 
dedi:

— Kate, bilgi dağarcığım a ne koyacağım ı biliyor 
m usun?...

— Hayır, efendim...
— B urada at üstünde evleniliyor, yayan  boşanılı

yor!

Ve Bay P roth  bilgece bahçesinin patikalarını tır
mıklamaya döndü.

145



XI. Bölüm

H esap uzm anları, kendilerini hesaplara 
verm ek fırsatım  ele geçiriyorlar ve 

insan ırkının açgözlülüğünü daha da 
azdırm ak için  iyi de yapıyorlar.

esin olan,” diye haykırdı sabırsız Loo o sa- 
bah  saa t yed ide k a lk ar kalkm az, ”31 

JL . M ayıs olması için geçirecek artık  sadece 
dö rt günüm üz olduğudur ve 31 M ayıs’ta  Francis 
G ordon ve Je n n y  H udelson Saint-A ndrew ’den sa
at on bir o tuzda karı koca olarak çıkacaklar.”

H aklıydı küçük kız am a o tarih ten  önce hiçbir 
ciddi olasılığın ortaya çıkm am ası önemliydi.

O ysa, D o k to r H u d e lso n  ve B ay D ean  
F orsy th ’nin durum u hiç de değişmeye meyilli de
ğildi. Baloncu W alter V ragg’m gökyüzüne yü k se l
mesi konusundaki m ektup alışverişi durum u ancak 
ağırlaştırabilm işti. ik i rakibin  sokakta karşılaşm a
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ları durum unda en şiddetlilerinden b ir hesaplaş
mayla sonuçlanacağından kim senin kuşkusu yok tu  
ve bunun  ard ından  ne olacaktı?...

Çok çok iyi ki, biri kulesinden hiç ayrılm ıyordu, 
öteki burcundan  hiç ayrılm ıyordu. E lbette karşı 
karşıya bu lunm aktan daha çok birbirlerinden k aç
maya çalışıyorlardı. Ama eninde sonunda sorunla
rı çözmek değil de karm a karışık etm ek alışkanlığı 
olan rastlantıyı hep hesaba katm ak gerekiyor. Yine 
de b ir dö rt gün daha! Bayan Loo’nun da söylemiş 
olduğu gibi ve bu, annesinin, kız kardeşinin ve 
m üstakbel eniştesinin onunla birlikte ürettikleri 
düşünceydi de aynı zamanda.

Doğrusu herhangi bir karışıklık bu göktaşından 
kaynaklanabilecek gibi görünm üyordu. İlgisiz ve 
muhteşem, kuzeydoğudan güneybatıya d ü z e n l i  y ü r ü 

yüşünü en azından o zamana değin bu yönde bir sap
ma eğilimi göstermeksizin sürdürüyordu. Kendisine 
doğru kalkmış milyonlarca insan başının üstünde son 
hızla gidiyordu. E n büyük im paratorlukların hiçbir 
imparator y a  da imparatoriçesi, en büyük tiyatroların 
hiçbir bayan ses sanatçısı, en büyük sahnelerin hiçbir 
balerini ne bu denli çok ne de bu denli tutkuyla göz
lenmişti! Basit bir güneş tutulması olduğunda bile 
(füme)1 camların korkunç m iktarlarda piyasaya sü
rüldüğünü bilmiyor değiliz. Bu durum da meteorun 
görünür olduğu tüm  ülkelerde cep dürbünlerinin,

1. Yeri boş bırakılmış sözcük. M ichel Verne -yanlış biçimde - “optik” 
koymuş.
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dürbünlerin ne kadar satıldığını bir tahm in  edin! Ve 
bu usanmaz gözlemcilerin arasında, g erek  b u  yeni 
gökcisminin elementlerini d ah a  kesin bir b iç im d e he
saplayarak olsun, gerek altından çekirdeğinin boyu t
larını belirleyerek olsun keşfi tam am lam ayı um anla
rın bulunup bulunm adığını kim bilebilir?...

Ve Bay D ean F o rsy th  ve D ok to r H udels-on’un 
kendilerini inatla v e rd ik le ri bu araştırm a deği 1 miy
di?... Keşfi yapm a önce lik  hakkının b ir in e  y a  da 
ötekine verilmesini b ek lerk en , gerçekleşm esi d u ru 
m unda, iki rakipten  m eteo rdan  s ırla rın d an  b irk aç ı
nı söküp alabilecek ne  ü stü n lü k  sağ lard ı! G öktaşı 
sorunu, günün so runu , tü m  dünyanın  s o ru n u  değil 
mi?... Gauloislılar g ö k y ü zü n ü n  b a ş la r ın a  düşm esi 
dışında hiçbir şeyden  ko rk m u y o r o lsa la r  da, buna 
karşılık dünyalıların y a ln ız  bir arzuları v a rd ı: O  da 
göktaşının y e r çek im inden  ku rtu larak  g id iş in i d u r
durm ası, özündeki değeri, m ilyarlarıyla 'Yerk ü rey i 
zenginleştirm esiydi!

O m icron kulenin terasındak i uzun g ec e  nöbetle 
rinde, “E fendim ” d iy e  tek rarlıyo rdu  d u rm ak sız ın . 
“Bu durum da göktaşım ızın  ağırlığını h esap lam ay ı 
başaram ayacağız ? ...”

Bu iyelik sıfatın ın  sesi, Bay D ean F o rsy th 'n in  
kulaklarına kötü  gelse de  “Bizim” deme nok tasına 
gelmişti.

“H esaplayacağız” d iye y an ıt verdi bu b e rik i.
— Ve değerini öğreneceğiz?...
— Öğreneceğiz.
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— Ah! eğer biz yaparsak?...
— Biz O m icron y a  da herhangi b ir başkası, önemi 

yok, y e ter ki şu üçkâğıtçı H udelson’dan olmasın!
“O !... asla!...” diye belirtti efendisinin tu tku la rı

nın tamı tam ına yarısın ı almış olan Om icron.
Oysa, bundan  kuşku yok, dok to r da  aynı m uha

kemeyi y ü rü tü y o rd u  ve rakibinin kendisine karşı 
böyle b ir üstün lük  elde etmesini istem iyordu.

D oğrudur, halk sadece göktaşının dolar, gine* 
y a  da frank olarak değerinin ne olduğunu bilmek 
istiyordu ve y e ter ki sonunda m erakı tam  olarak gi
derilsin, bunu  biri y a  da  ötekinin sağlanm asının 
onun için önemi azdı.

G örünüşe göre hiç kimse yakalanam az olan hâ
zineye hiç el koym ayacağına göre henüz açgözlü
lük değil sadece m erak söz konusuydu

Ve gerçekten de bu m ilyonlarca havada yaşaya
nı, otuz kilom etre kadar yükseklerde gezdirm ek in
sanlık için çok büyük bir günaha girm e değil m iy
di, onu çok zorlu b ir sınava sokm ak değil miydi?...

N e olursa olsun, karada yaşayanların  beyinlerini 
inceleyenler için, göktaşının altından olduğu habe
rinin yayıldığı günden bu yana  o beyinlerin tersine 
dönm üş olmaları şaşırtıcı görünem ez. Ve ederini 
saptam ak için onca hesaplar yapılm ası! Am a çekir
değin boyutları daha belirlenecek olduğuna göre 
ana koşul hâlâ eksikti. E n gelişmiş aygıtlar, m uhte
şem ışıltılarının ortasında ne yapısını ne de büyük-

** 21 şilin değerinde eski b ir Ingiliz para  birimi (ç.n.).
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lüğünü hâlâ belirleyemem işlerdi. Sadece m adenle
rin  en değerlisiyle oluşmuş olması, bu  meseleden 
artık  kuşku duyulm uyordu ve bu  ışıklarının tayf 
analiziyle her gün teşhis edilebiliyordu. H er ne 
olursa olsun daha az kuşku verici olmayan, en h ırs
lı düş güçlerinin bile düşleyem eyeceği gibi b ir de
ğere sahip olması gerektiğiydi.

Aslında hem en o gün W haston ’daki Standard  şu 
aşağıdaki yazıyı yayım ladı:

“F orsyth-H udelson G öktaşı’nın -bu gazete onu 
bu çifte adla tanım lıyordu- çekirdeğinin, dem irden 
olsaydı, yalnız on m etrelik b ir çapa sahip b ir küre 
biçiminde olduğunu kabul edersek, ağırlığı üç bin 
yedi yüz yetm iş üç ton olacaktır. Ama saf altından 
olması dolayısıyla ağırlığı on bin seksen üç olur ve 
otuz bir m ilyar frank değerinde olacaktır."

G örüyorsunuz m odern akım lara çok açık olan 
Standard, hesaplarında temel olarak ondalık sistemi 
alıyordu. Zaten o dönem de daha şimdiden Birleşik 
Devletler, bunu benimsemeye başlıyordu ve dolar 
ve y ard a  yerine frank ve m etreyi kullanıyordu.

Demek göktaşı, yalnız bu kadar düşük  b ir ha
cimle böyle b ir değere sahip olacaktı!...

“O labilir mi efendim ?" diye sordu O m icron söz 
konusu kısa yazıyı okuduktan  sonra şapşallaşmış 
b ir biçimde.

“Sadece olası değil, kesin" diye y an ıt verdi Bay 
Dean Forsyth  “ve bu  hacmi bulm ak için v  = 
form ülünü kullanm ak yeterlid ir.”
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Om icron, onun için kesinlikte anlaşılmaz olan bu 
formül karşısında ancak şapka çıkarabildi ve heye
candan titreyen bir sesle tekrarlam akla yetindi:

— O tuz b ir milyar... otuz b ir milyar!...
“Evet" diye y an ıt verdi Bay D ean  Forsyth, "Ama 

iğrenç olan şey, bu gazetenin benim  adımı o kişi- 
ninkiyle yanyana koym akta direnm esidir.”

Çok büyük olasılıkla dok to r da  öte yanda aynı 
şeyi düşünüyordu.

Bayan Loo ise, S ta ndard  m kısa yazısını okudu
ğunda, pem be dudaklarında öyle b ir küçümseyici 
bükülm e oluştu ki otuz bir milyar bundan  derin  bir 
biçimde rencide olurdu!

G azetecilerin huyunun, Yeni D ü n y a’da bile on 
ları artırm a yarışına  içgüdüsel o larak sürüklediği 
bilinir. Birisi iki dediğinde öteki üç der, basın ala
nında rekabetin  sıradan uygulam ası. O  nedenle 
aynı akşam  M o rn in g  W haston  kuleden y an a  tavır 
koyarken, Standard, H udelson ve F orsyth  iki ad ı
nı aynı sü tunda b ir araya getirirken, E vening  
IVhaston'un  bu rç tan  yan a  tu tum  tak ınarak  şu söz
lerle yan ıt veriyor olm asından hayrete  düşülm eye- 
cektir:

“S ta n d a rd m  göktaşın ın  büyük lüğünü  değer
lendirirken niçin böylesine alçakgönüllü  d av ran 
dığını bilm iyoruz... Bu k ad ar çok sınırlı boyutta  
olanlar v ar m ıdır ki çekirdeğinin çapı on m etre
den fazla tu tm uyor?... Kocam an b ir kay a  olabilen 
bir gezegeni sadece b ir çakıltaşm a dönüştü rm ek
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uygun dü şer m i?... En y e tk i sahibi bilim insanları, 
14 M art 1863 göktaşına d ö rt y ü z  y irm i m etre, 14 
M ayıs 1864 göktaşına beş y ü z  m etre verm ediler 
mi?... Pekâlâ biz Standard 'tan  dah a  ileriye g ide
ceğiz ve sadece kabul edilebilir varsayım lar içeri
sinde kalm ak am acıyla H udelson  G öktaşı’nın çe
k irdeğine sadece yüz  m etrelik  b ir çap değeri biçe
ceğiz. Böylece bu  rakam  tem el alınarak, dem irden 
olsaydı, ağırlığının üç m ilyon yedi yüz  yetm iş üç 
bin beş yüz  seksen beş ton  olacağı bulunuyor... 
Am a altından  o lduğuna göre ağırlığı on milyon 
seksen üç bin d ö rt y ü z  seksen sekiz ton  o lacaktır 
ve otuz b ir trilyon iki y ü z  altm ış m ilyar frank  ede
cektir...”

Punch, düş gücünün kavram akta biraz zorluk 
çekeceği bu inanılm az rakam ları aktarırken,

"Ve daha santim leri ihmal ediyorlar” diye h ınzır
ca belirtti.

Böylece ister S ta n d a rd  m ölçüleri, ister E vening  
W haston  un  ölçüleri kabul edilsin, her y irm i dört 
saatte bir, V irginia kentinin ve yörüngesi altında 
bulunan ötekilerin üstünden  geçmekte olan m ilyar
larca milyardı.

Ve yaşlı Kate söz konusu yazıyı okuduğunda 
gözlüklerini çıkardı ve Bay P ro th ’a şöyle dedi:

— Efendim, bu bana b ir şey anlatmıyor, tüm  bu 
kocam an rakam lar. Bu hazine yere  düşerse tüm  in
sanlar arasında paylaştırıldığm da her b ir kişiye ne 
kadar düşeceğini bilm ek isterdim...
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— Ö yle mi Kate... Ama bu sadece en basitinden 
b ir bölme işlemi ve yeryüzünde b ir buçuk m ilyar 
nüfus olduğunu kabul edersek...

— O  kadar çok mu efendim?
— Evet, siz ve ben bir buçuk  milyarın sadece mil

yarıncı b irer en küçük parçasıyız...
— Ve her biri sahip olabilecek?...
“Bekleyiniz K ate,” diye yan ıt verdi Bay Proth,

“çünkü bölen ve bölünende öyle çok sıfır var ki k a 
rıştırm aktan ve size yanlış yapm aktan  korkarım ...”

Ve gazetenin köşesinde işlemi yap tık tan  sonra:
— Kişi başına yirm i b ir bin frank dolaylarında 

düşüyor...
"Yirmi b ir bin frank” diye haykırdı yaşlı hizm et

çi ellerini birleştirirken... "Bu durum da herkes zen
gin olacak...”

“Sanırım, daha çok herkes yoksul olacak!” diye 
yanıt verdi yargıç Proth, "Çünkü değer yitiren altı
nın hiçbir kıymeti olmayacak... Değeri kumsalları
mızdaki kum  tanelerinin değeri kadar olacak!... Ve 
değerini koruduğunu kabul etsek bile kimbilir kaçı 
yirmi bir bin frangım yiyecek, içecek, çabucak saçıp 
savuracak ve öncesi kadar sefil durum una dönecek!”

Ve bunun  üzerine Yeni D ü n y a’nınki gibi E sk i’si- 
nin de bu akıl almaz paylaşım cılarına gerçeği dob
ra  dobra  söyleyen filozof Proth, çiçeklerini sulam a
y a  döndü.

Belki de Bay Jo h n  P ro th ’un Sulh M ahkem esi 
bürosunun önünden daha çok bahçesinde olduğu
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nu ayırt etmişsinizdir... Evet bu, W haston y u rtta ş 
ları göz önüne alındığında doğaları gereği az dava 
düşkünü olduklarını kanıtlıyordu. Yine de zaman 
zaman Bay P ro th ’un hakkaniyet kadar sağ duyu
sunu da kullandığı b irkaç ciddi davada k arar ver
mek zorunda kaldığı oluyordu. Ve hatta, k ırk  sekiz 
saatten önce bu tü r b ir dava halkın akın akın m ah
keme salonuna gitmesine yol açacaktı.

Yine de havalar sürekli iyi olm aya devam  edi
yordu . K adranlı basınçölçerin oku, kadranın  yedi 
yüz yetm iş yedinci milim etresinde kesin olarak ha
reketsiz kalm ışa benziyordu. G ündüz ve gece gök
y üzü  açık oluyordu. Sabah y a  da  akşam  zar zor 
b irkaç sis tabakası ki onlar da güneşin doğuşu y a  
da batışından neredeyse hem en sonra yok  oluyor
lardı. Bundan ötürü  astronom i gözlemleri çok ko
laylaşıyor ve gözlem ciler çok m em nun kalıyorlardı.

Yine de arzularını bütünüyle karşılayacak şey, 
gökcismi çekirdeğinin boyutların ı şaşm az b ir b i
çimde elde etm ek olurdu. Am a ışınlı halesinin o r
tasında çevre çizgilerini elde etm ek çok güçtü. En 
iyi aygıtlar bile bunu  ay ırt etmeyi hiç başaram ıyor- 
lardı.

D oğrudur, 27-28 M ayıs gecesi saat iki k ırk  beşe 
doğru, Bay D ean F orsy th  bu  çekirdeğin küre biçi
mini o luşturduğunu görebildiğini sandı. B ir an ışın 
yayılm ası zayıflamış, yoğun  b ir parlak lık ta b ir altın 
kürenin  gözler önüne serilmesine izin vermişti.

— Om icron?...
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— Efendim...
— Bak... bak!...
O m icron gelip sağ gözünü dürbünün  gözetleme 

m erceğine dayadı...
“G örm üyor m usun....” diye başladı Bay Forsyth.
— Ç ekirdek?...
— Evet... B ana öyle geliyor...
— B ana da!...
— Ah!... Bu kez onu görüyoruz!...
"Vah!..." diye bağırdı O m icron, “D aha şimdiden 

artık  onu ayırt edem iyoruz!...”
— Ö nem i yok! O nu gördüm !... Bu şansa sahip 

oldum !... H em en yarın , erken saatte P ittsburg  
Gözlemevi’ne keşfimi bildirm ek için b ir telgraf... ve 
şu sefil dok to r bu kez onu elim den alm aya çalışa
m ayacak !

H iç kuşku  yok, m eteorun katı kütlesi Bay 
F orsyth’nin gözlerine ve yine birkaç saniye boyun
ca da O m icron’un gözlerine bir küre biçiminde gö
rünm üştü. Ama D oktor H udelson o gece göktaşının 
kuzeydoğu u fk u n d a  görünm esinden  itibaren 
güneybatı ufku arkasında gözden kaybolm asına de
ğin ilerleyişini izlediğine göre onu niçin fark etmeye
cekti... E ğer böyleyse Cincinnatti Gözlemevi’ne b ir 
telgraf gönderm e düşüncesi ona da  gelecekti... İşte 
iki rakibi bu vesileyle yeniden kapıştırm a fırsatı!

Çok çok iyi ki bu tehlike savuşturuldu, sözü edi
len gözlemin hem  de kesin güvenlik arzeden koşul
lar altında yapılm ış olduğu gerekçesiyle. Ve zaten
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göreceğimiz gibi Birleşik D evletler’in en ünlü gözle
m evlerinden birinin, W ashington'unkinin kısa açık
lamasına göre göktaşının çekirdeği o unutulm az ge
cede sadece görülmemiş aynı zam anda biçimi de bo
yutları da son derece kesin b ir biçimde saptanmıştı.

Ve aslında hem en ertesi gün işte Bay D ean 
Forsyth  ve Bay Stanley H udelson’un sabah sayfa
larında okuyabildikleri şeyler ve iki D ünya’nın hal
kının da  okudukları:

“Bu gece saat iki k ırk  beşte W ashington Gözle
m evi’nde olağanüstü elverişli koşullarda yapılan 
b ir astronom i gözlemi, yeni göktaşının çekirdeğini 
ölçmeye olanak verdi. K üre biçiminde ve ekseninin 
uzunluğu tam  olarak elli m etredir.’’

Bu durum da E vening  W haston  un varsaym ış ol
duğu gibi yüz  m etre değilse de, S ta n d a rd  m v a r
saymış olduğu gibi on m etre de değildi. G erçek tam 
olarak iki varsayım ın arasında bulunuyordu ve 
eğer meteor, Y erküre’nin üstünde sonu gelmeyen 
bir yörünge çizmeye hasredilmemişse, en hırslı aç
gözlülükleri bile doyurm aya yetecekti.

G erçekten de hesap uzm anlan işe koyuldular ve 
uzun sürm edi. V = GT~ form ülünde V kürenin  hac
mi, Jt 3,1416, D  çap olduğuna göre sabırsız ellerde 
ortaya çıkan binlerin katı oldu ve hesap aşağıdaki 
sonuçları verdi:

Göktaşı küresinin çapı: Elli metre;
Sözü edilen altından kürenin  ağırlığı: yüz yirm i 

milyon altmış bin d ö rt yüz otuz altı ton;
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Sözü edilen kürenin  değeri: Üç bin dokuz yüz 
yedi m ilyar frank.

G örüyorsunuz, yüz m etrelik b ir çekirdeğe biçi
len değer E vening  W haston  tarafından belirtilen 
otuz b ir bin m ilyar olmasa da  göktaşı hâlâ korkunç 
büyük bir tu ta r değerindeydi. Ve eğer yeryüzünün 
bir buçuk m ilyar sakini arasında paylaştırılacaksa 
herkes kendi payına iki bin altı yüz elli frank sahi
bi olacaktı.

Ve Bay D ean Forsyth kendi göktaşının değerini 
öğrendiğinde:

“O nu  ben keşfettim !” diye haykırdı, “Şu b u rç ta 
ki alçak değil... O  bana ait ve eğer gelip yere  d ü 
şerse, üç bin dokuz yüz yedi m ilyarlık zengin ola
cağım ! ”

Ö te yandan  da doğrusu D ok to r H udelson kule
ye doğru b ir kolunu tehdit eder gibi uzatarak  şöy
le deyip duruyordu:

“O  benim malım... Benim şeyim, çocuklarım ın 
uzayda çekim  yasalarına göre hareket eden m irası
dır ve eğer Y erküre’mize düşerse tüm  mülkiyeti b a 
na ait olacaktır ve ben üç bin dokuz yüz  yedi kere 
m ilyarder olacağım ! ”

Şurası kesin ki V anderbilt’ler, A sto r’lar, Rockfel- 
le r’ler, P ierpont M organ’lar, M ackay’ler, G ould’lar 
ve R othschild’ların sözünü etm iyoruz, öteki Ame
rikalı para  babalan , D oktor H udelson ve Bay D e
an Forsyh yan ında  artık  sadece küçük  rantiyeler 
olacaklar!...
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İşte bu  iki rakibin vardıkları nok ta ve bu yüzden 
deliye dönm üyorlarsa, bu sağlam kafaya sahip ol
m alarındandır !

Francis G ordon ve Bayan Hudelson, biri dayısı
nın öteki kocasının nereye gittiğini açıkça görüyor
lardı. Ama ne yapabilirlerdi ve bu denli kaygan bir 
yokuşta onları nasıl tutabilirlerdi?... Eğer şu uğursuz 
göktaşı konusunda değilse onlarla acele etmeden 
sohbet etm ek olanaksız! Hayır!... Uç gün sonra ya
pılması gerekmesine rağmen planlanan nikahtan bi
le. O nu unutm uşa benziyorlardı y a  da daha çok ken
tin gazeteleri tarafından çok kötü bir biçimde işlenen 
rekabetlerini düşünüyorlardı bir tek. Yeni bir Capu- 
let’ler ve M ontaigu’ler sorunu, eskinin Italyan Vero- 
na’sı gibi Virginialı W haston’u  bölüyordu. O  sayfa
lardaki genelinde barışçı olan makaleler öfke saçar 
hale geliyor ve can sıkıcı zatlar her gün buna karışı
yorlardı. Genelinde daha geçimli insanları sahaya 
sürme tehlikesi de oluyordu ve artık insan tutkuları
nı çok kötü ve çok şiddetli b ir biçimde azdıran bu 
m eteor için geriye b ir tek kanın akıtılması kalıyordu!

H er durum da iki ailenin özellikle korkm ası gere
ken şey, Bay H udelson ve Bay F orsy th ’nin göktaşı 
için silahlar elde, çekişmeye kalkm aları ve bu  soru
nu  A m erikan tarzı b ir düelloyla çözümlemeleriydi. 
E n kötüsü de şu lanet P unch’un  iğneleyici yazıla
rıyla, karikatürleriyle durm aksızın onları kışkırt- 
masıydı. Ve gerçekten şu söylenebilir ki, A m eri
k a ’da geçtiğ ine göre b u  gazete ateşin  ü stü n e
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sıvıyağ y a  da  daha çok petrol değilse de en azından 
tuz, günlük alaylarının tuzunu atıyordu ve ateş 
bundan  dolayı daha çok çıtırdıyordu!

O  gün Bayan Loo “Ah güç bende olsaydı! ” diye 
haykırdı.

“Peki, ne yapardınız, küçük kardeş?..." diye sor
du Francis G ordon.

— Yapacağım şey.... O h! çok basit, şu korkunç 
altın topağını çok uzaklara gezinmeye, en iyi d ü r
bünlerin  bile artık  onu algılayamayacağı kadar 
uzaklara gönderirdim !

Aslında göktaşının ortadan kaybolm ası belki de 
onca derinden karm akarışık  olan zihinlere sükune
ti geri getirirdi ve kim bilir Bay Forsyth  ve D oktor 
H udelson’un kıskançlığı m eteor görüş alanı dışın
da olunca ve hatta  artık  geri gelmemek üzere gidin
ce son bulacaktı!...

Ama bu olasılık ortaya çıkacak gibi görünm ü
yordu . Göktaşı üç gün sonra da, nikah tarih inde de 
orada olacaktı ve daha sonra da o rada olacaktı ve 
sarsılmaz yörüngesinde değişmez b ir düzenlilikle 
dönüp du rduğuna göre hep orada o lacak tı!

O  zaman en basitlerinden -doğrusu hiç kuşku
suz basit olduğu k ad a r da  gerçekleşemez- b ir fikir 
halk arasında dolaştı. Yalnız W haston ’da değil, 
Y erküre’nin üzerinde yörüngesini çizdiği tüm  y e r
lerinde ve kentler, kasabalar, köyler, küçük  y erle
şim birimleri, vs. bu  büyük y er yuvarlağ ında çok 
kalabalıktılar. Bu fikir, işte tüm  basitliğiyle:
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"Niçin binlerce m ilyar değerindeki bu topağın 
herhangi b ir yolla düşürülm esi sağlanm ıyordu?... 
Bu düşm e tüm üyle doğal yollarla gerçekleşm eye
cek miydi? Ve eğer sadece b ir anlığına da  olsa 
Y erküre çevresindeki dönm e hareketini du rdu rm a
y ı b ir başarabilselerdi...”

Evet... Bundan kuşku yok. Ama şu herhangi bir 
yol, kim bunu düşünüp bulabilecekti?... İnsan gü
cünün sınırlarını aşm ayacak mıydı?... Bu göktaşı
nın gelip çarpacağı bir engel, dak ikada yirm i sekiz 
kilom etrelik b ir hıza direnç gösterebilecek güçte 
b ir engel yaratılab ilir miydi?...

Bu durum da m ucitler bü tün  güçleriyle icat dala
şına atılmalı! Ve gazeteler en akıl almaz önerilerini 
yazm aya!... N için b irkaç yıl önce A y'a b ir gülle 
gönderen y a  da daha sonra m üthiş b ir geri tepm ey
le y e r ekseninin eğimini değiştirm eyi deneyen top 
kadar güçlü b ir top  imal edilm eyecekti?... Evet 
am a bu iki denem e sadece, belki biraz çok fazla düş 
gücü olan bir Fransız yazarın2 kalem inden çıkmış 
saf bir fantazyaydı, bu bilinm iyordu!

“A h!” d iye belirtti b ir gün W haston Standard, 
“Bu m eteor uzayda geçenlerin çoğu gibi dem irden 
olsaydı, son derece güçlü b ir elektro -m ıknatıs y a 
parak  kuşkusuz onu çekebilird ik!”

Evet am a hiç de dem irden değildi, altındandı ve 
m ıknatıs bu değerli m aden üzerinde etkisizdi!... Z a

2. Ju le s Verne’in iki romanına (De la Terre â la Lune) (D ünya’dan Ay’a) 
ve (Sans dessus dessous) (Altalta Üstüste Olmadan) imada bulunuluyor.
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ten dem irden olsaydı, o zaman dört yüz yetm iş bir 
bin ton ağırlığında olacağına göre ona sahip olmak 
için onca çabaya ne gerek vardı. D ünya özetle sade
ce, kocam an bir dem ir karbürden ibaret olduğuna 
göre bu m etalden burada yeterince yok  mu?...

Yine de zihinler giderek bulanıyor, dişi beyinler 
kaynayarak buharlaşm a noktasına değin, erkek be
y in ler her yönde çatlam a noktasına değin çalışıyor
lardı!... Beşeri yaratık ların  açgözlülüğü böyle olu
yor! Bu onca m ilyarın ellerinden kaçacağı düşün
cesine alışam ıyorlardı... M adem  ki nereden geldiği 
bilinmeyen m eteor -belki de yerçekim ininkine g ir
m ek için çıkmış olduğu öteki gezegenlerden birinin 
çekim m erkezinden- D ü n y a y a  aitti!... Şimdi gidip 
Güneş dünyasının altında y a  da  üstündeki öteki 
yıldızların çevresinde dönmesi için onun bırakılm a
sına izin verilm eyecekti!...

Bu durum da Punch  bu denli ciddi b ir konu hak
k ında gerçekten yersiz şakalara kaptırıyor kendini:

“Evet! istediği zaten bizim göktaşımızı gaspet- 
m ek olan bu gezegenlere güvenm em ek gerek, çün
kü o bizimdir... tüm üyle bizim ve onun bizden ça
lınm asına izin vermeyeceğiz!... G eçerken onu y a 
kalam a gücüne sahip olan şu koca J ü p ite r ’e ve bel
ki de dahası ebedi cilveli, ondan kendine m ücevher 
yap tırtacak  olan şu üçkâğıtçı Venüs’e özellikle gü 
venm em ek gerekiyor!... D oğru, M erk ü r uzak değil 
ve hırsızların Tanrısı niteliğiyle de!... Kısacası 
inanm ayalım .. .inanm ayalım ! ”
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Tüm  dünyanın  göktaşının değerini öğrendiği 
günden bu  y an a  insan zihniyetinin genel durum u 
buydu! Ve bu  sürede o yörüngesi altında y e r alan 
tüm  ülkeler için düzenli b ir biçim de kuzeydoğu uf
kunda ortaya çıkm aya güneybatı ufku ard ında 
kaybolm aya devam  ediyordu! Ve sadece Virginia 
kentinden söz edersek, o altından ışıklarını uzayda 
saçtığı sırada onu birbirlerini yem eyi beklerken 
gözleriyle yem eye devam  eden iki eski dost, iki 
adam  orada karşılaşıyorlardı.

W haston’da belki de o zamanlar, bu  güzel te rte 
miz gecelerde, yalnız durm aksızın b irbirlerine b a
kacak gözlere sahip oldukları için, onu gözleriyle 
hiç izlemeyen iki varlık vardı sadece. Bu Francis 
G ordon’du, bu Je n n y  H udelson’du. Loo bile ona 
öfkeli bakışlar gönderm eden edemiyordu.

H er akşam  Bayan H udelson bir yan d a  hizmetçi 
M itz öte yanda, kendi kendilerine m eteorun belki 
de gökkubbe içindeki avare tu runa  yeniden başla
yacağını söylüyor olsalar da, artık  sonsuza değin 
yalnız herhangi b ir kayan yıldızın söz konusu olaca
ğını um ut etseler de, um utlarında düş kırıklığına 
uğradıklarım  görüyorlardı. Geri dönüyordu, koca 
m ilyarder topak, arzularla ateşlenmiş bir insanlığın 
açlıklarını bilemek için geri dönüyordu, hep kendi
ni bir felaketin öngününde hisseden bu iki nam uslu 
ailenin büyük m utsuzluğu için geri dönüyordu!...

Ne olursa olsun planlanan nikahın arifesine v a
rıyorlardı. O  yılın takvim inde 28 M ayıs yerin i 29

162



M ayıs’a bırakıyordu... Saint-A ndrew ’in çanlarının 
var güçleriyle çalarak nişanlıları düğün törenine 
çağırm ası için artık  k ırk  sekiz saatten fazlası gerek
m iyordu.

O ysa aynı gün öğleden sonra Yeni ve Eski Kı- 
ta ’nın çok sayıdaki ötekileri gibi W haston telgraf 
bürosu da, Boston Gözlemevi’nden gönderilmiş 
aşağıdaki telgrafı aldı:

“D aha  eksiksiz b ir gözlem belirlememize olanak 
verdi ki yörüngesi üzerindeki göktaşının hızı aşa
malı olarak azalm aktadır. B uradan sonunda yere 
düşeceği sonucu çıkm aktadır.”
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XII. Bölüm

B u rad a Y arg ıç P ro th ’un, m ahkem esine çıkanlardan 
ikisi arasında olumlu sonuç alınam ayan b ir  barıştırm a 

girişim inde bulunduğunu ve alışkanlığı üzere 
bahçesine döndüğünü görüyoruz.

i i  k  düşecek!... O  düşecek!..."

O
Birinci çekim grubundan  bu fiil, özellikle 
o günden itibaren ve hem  Yeni D ünya’da 
hem de Eskisi’nde hiçbir zam an bu  denli 

heyecanla kullanılm adı! “O ” artiklisi* artık  yalnız 
m eteoru belirtm ede kullanılıyor gibiydi! Fiile ge
lince, tüm  sorun, o kadar çok gelecek zam anda kul
lanıldıktan sonra geçmiş için kullanılm asını bekler
ken ne zaman şimdiki zam an kullanılacağını öğren
mekti.

* Artikl: Kimi dillerde önünde geldikleri ismi belirtm ekte kullanılan 
sözcük (ç.n.).
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K uşkusuz, Boston Gözlemevi, göktaşının y a  da 
daha iyi belirtm ek gerekirse çekirdeğinin saf altın
dan olduğunu açıkladığında halkın taşkınlığının sı
nırları en uç noktalarına ulaşıyor gibi görünm üştü. 
Ve yine de bu taşkınlık, yeryüzünün  her noktasın
da bu çok büyük göktaşının düşeceği öğrenildiğin
de ortaya çıkanınkiyle kıyaslanam ayacaktı. A vru
pa’ya, A sya’ya, A m erika’y a  telgrafla, Afrika, Avus- 
turalya, Yeni Zelanda, O kyanusya’y a  kabloluyla 
geçilen bu haberden  şüphelenm eye gelince, kimse 
bunu aklından geçirmedi. Z aten  evren çapında ve 
haklı b ir ad yapm ış bostonlu gökbilim ciler gözle
mevlerinin ününü tehlikeye atacak böyle b ir hatayı 
yapam azlardı.

O  nedenle N e w  Y ork Herald, ek bir sayıda şu
nu söylemekte tüm üyle haklıydı, haber geniş çapta 
yayıldı:

“Boston Gözlemevi bu  açıdan görüşünü belirtti
ğine göre mesele k arara  bağlanm ıştır ve göktaşının 
bugün yarın  düşeceği kesindir.”

Elbette yer çekimi yasaları, bu durum  karşısında 
tam olarak geçerliliklerini korum am azlık edemezler
di. Gökbilimi dünyasında çok geçmeden göktaşının 
hızındaki azalmanın çok belirgin olduğu öğrenildi 
ve ilgililer dikkat etmiş olsalardı belki de bunu daha 
erken teşhis etmiş olacaklardı. Ama söylendiği gibi, 
“onların kafaları başka yerdeydi ”! Başlangıçta bağ
landıkları şeyler çekirdeğin iriliğini ölçmek, değerini 
saptamaktı, m eteorun milyarları ancak tam am en
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platonik b ir isteğin amacı olabilirdi. Göktaşı, m ü
kemmel belirlenmiş, mükemmel düzenli b ir yörünge 
üzerinde hareket ettiğine göre dünyaya düşm ek için 
atm osfer bölgelerinden ayrılmak zorunda olduğunu 
düşünm üyorlardı bile! Hayır, yüz kere hayır!...

Ve aslında Bay D ean Forslyh ve D ok to r H udel- 
son böyle b ir olasılığı asla sezinlememişlerdi. E ğer 
keşfin öncelik hakkını istem ekte bu  denli ateşli 
davranıyorlarsa, bu göktaşının değeri, kim senin ne 
b ir kuruş, ne b ir peni, ne b ir sent sahibi olm ayaca
ğı m ilyarları yüzünden  değildi; bu, bunu yinelem ek 
çok fazla olmayacak, biri bu  büyük astronom i ola
y ın a  Forsyth  adını vermek, öteki H udelson adını 
vermek, tek  kelimeyle şöhret içindi, şeref içindi.

Kaldı ki, iki rakibin göktaşının hızının çok görü
n ü r b ir biçim de azalacağını bizzat gözlemlemeleri 
gerekiyordu. K uzeydoğu ufkundan o rtaya çıkışı 
gecikmişti, güneybatı ufkunda ortadan  kayboluşu 
gibi. W haston ’un üstündeki bu iki nokta arasında 
geçişine daha çok zam an ayırıyordu. Belki de Bay 
Forsyth ve Bay H udelson, bu kez öncelik hakkı 
kesinlikle Boston Gözlem evi’ne ait olan bu sap ta
mayı ilk y apan lar olm adıkları için üzülm üşlerdir.

Bu du rum da düşünm eye en az alışık olan insan
ların aklına gelen iki soru sorulm aya başlandı, e r
keklerde olduğu gibi çocuklarda, çocuklarda oldu
ğu gibi kadınlarında... H erkesin  karşısına dikilen 
devasa b ir soru işaretiydi bu:

Göktaşı ne zam an düşecek?
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G öktaşı nereye düşecek?
ik inci so runun  yanıtı, göktaşının kuzeydoğudan 

güneybatıya olan yörüngesini şaşmaz b ir biçimde 
izlemeyi sürdürm esi koşuluyla kendiliğinden verili
yo rdu . D üşm e bu durum da sözü edilen yörünge al
tında bu lunan  noktaların biri üzerinde olabilirdi 
ancak. Bu zaten apaçık ortadaydı.

B irinci soru konusundaysa y an ıt o kadar kolay 
değildi. A m a bilim insanları bu k ad ar az şeyden y ıl
m azlar ve hızın düşm esine ilişkin yeni, sık gözlem 
ler elbette onu çözmeye izin verecekti.

Pekâlâ, bu koşullarda ve bunca çıkar hedefte ol
d uğuna göre zavallı insanlığımızın tu tku ların ın  
karşı karşıya geleceği, çarpışacağı b ir alanda belki 
de en az kolayı b ir üçüncü soru, gelip öteki ikisini 
bulm ayacak mıydı?...

G öktaşı düştük ten  sonra kime ait olacaktı?... 
Işıklı halesinin çerçevelediği çekirdeğin trilyonları 
kim e?... Bu hale y ok  olup gidecekti hiç kuşkusuz 
ve paraya çevrilem eyen elle tutulam az ışınlarına 
hiç ihtiyaçları yoktu!... Ama çekirdek o rada ola
caktı... Ve onu, yasal ağırlıkta m adeni paralara  çe
virm ekte sıkıntı çekm eyeceklerdi!...

Evet, kime ait olacaktı?
“B ana!” diye haykırdı D ean Forsyth, “Bu soru 

kafasında şekillendiğinde, varlığını k a ra  ufkunda, 
W haston  ufkunda ilk bildiren b ana!...”

“B ana!” diye haykırdı aynı şekilde D o k to r H u- 
delson, “m adem  ki keşfini yapan  ben im ! ”
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Ve hem en o 29-30 M ayıs gecesi, her ikisi de da
ha da öfkeli bir dikkatle, ona el koym ak için her şe
yi göze alm aya hazır adam lar olarak onu izledi
ler!... Ve o hep onların b ir otuz kilom etre kadar 
ötesindeydi, sonunda kendisini yenecek olan y e r 
çekimiyle sıkı sıkıya bağlı biçimde... Ve bu güzel 
gecede öylesine canlı b ir ışıkla parlıyordu ki y ıldız
lar ve gezegenler yoğun ışığı karşısında soluyorlar
dı, J ü p ite r  ve Venüs bile, L yr’in Vega’sı y a  da Aig- 
le’in A ltair’i bile, gökkubbenin tüm  yıldızlarının üs
tünde tartışm asız egemenliğe sahip Büyük Köpek 
takım yıldızının S irius’u bile!

Tamam da, az y a  da çok y ak ında  m eteorun düş
mesinden sonra, bu eşsiz m anzarayı gözler artık  
seyredem eyeceklerdi! N e önem i var! D üşm esi 
yeğleniyordu... O n a  sahip olmak istiyorlardı ve 
belki de, alçak dünyanın boş şeylerinden vazgeç
miş b irkaç filozof y a  da  W haston’un saygıdeğer 
yargıcı Bay J o h n  P ro th ’un aralarında y e r aldığı 
b irkaç bilgeyi dışında tu tarsak  bu  düpedüz genel 
b ir yoğun istekti.

30’u sabahında Sulh M ahkem esi’nin oturum  sa
lonuna büyük akın oldu. M eraklıların  dörtte  üçü 
oraya girememişti. Evin önünde y e r alan avluda 
geri püskürtü lm üş olanlar, m ahkem e salonuna tı
kışmış olan daha iltimaslıları y a  da  kısaca daha ace
lecileri im renm eksizin düşünem iyorlardı. E lbette 
Bay Proth, b ir am atörün çiçeklerini halkın çiğne
mesine karşı korum ak için harcayabileceği tüm
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enerjisiyle karşı koymamış olsaydı bahçesini istila 
etmiş olacaklardı. Ama arkasında yaşlı K ate’in ko
rum ada olduğu kapıyı çökertm eleri imkânsız oldu.

B unun nedeni, bu o tu rum da Bay D ean Forsyth 
ve Bay Stanley H udelson’un o rada olmalarıydı. 
G öktaşının keşfinin öncelik hakkının ve ikinci de
recede bu önceliğin sağlayacağı m ülkiyet hakları
nın saptanm ası am acıyla karşılıklı olarak sulh y a r
gıcına başvurduktan  sonra iki rakip birbirlerinin 
karşısında bulunuyorlardı.

Böylece bu Bayan H udelson ’un iki kızının, 
Francis G ordon ve hizm etçi M itz’in sonsuz üzün
tüsüne karşın, sadece b ir özsaygı sorunu değildi, 
bu ayrıca sulh yargıcının, konuda yetkili olduğu 
kabul edilerek, çözümlemek zorunda kalacağı bir 
çıkar sorunuydu. Anlıyoruz, ancak bir yargıç, iki 
yargılanan arasında kararını verm ek zorunda kal
dığında çok sıkıntı yaşayacaktır. O  nedenle görevi
ne bağlı biri olarak tarafları uzlaştırm ayı deneye
cektir ve başarırsa  Am erika Sulh M ahkem elerinde 
uzlaştırm a rekorunu  kıracağını söylemek hiç de 
abartı olm az!

O turum un başlangıcında birçok iş çabucak biti
rilmişti ve b irbirlerini yum ruklarıy la tehd it ederek 
gelmiş olan taraflar, Bay P ro th ’un  tüm  m em nuni
yetiyle kolkola salonu te rk  etmişlerdi. Ö nüne gele
cek olan iki rakip  için de böyle olacak mıydı?... B u
nu um m a yürekliliğini zar zor gösteriyordu.

“Sonraki dava?...” dedi.
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“F o rsy th  H u d e lso n ’a  karşı ve H udelson  
F o rsy th y e  karşı” diye çağırdı mübaşir. D ava liste
sine bu başlık altında kaydedilmişti.

“Bu baylar yaklaşsın lar” diye ekledi yargıç kol
tuğuna dik o tururken.

Ve her biri kendisine eşlik eden ta ra fta r g rubu
nun arasından çıktı. O radaydılar, b irbirinin y an ın 
da, süzen bakışlarla, çakm ak çakm ak gözler, kasıl
mış ellerle, bir kıvılcımın çifte patlam aya yol açm a
y a  yeteceği ağzına değin doldurulm uş iki top.

“Söz konusu olan nedir bey ler?” diye sordu Y ar
gıç Proth neyin söz konusu olduğunu çok iyi bilen 
b ir adam  edasıyla.

Şunları söyleyerek ilk sözü alan Bay D ean 
Forsyth  oldu:

— H aklarım ın dikkate alınmasını istiyorum...
“Ben de benim kilerin” diye yanıtladı derhal Bay 

H udelson düpedüz sözünü keserek.
Ve o zam an b ir sağırlar diyalogu başladı. Ş ark ı

cıların orada ne üç perdeden ne de altıdan değil 
am a geçerli tüm  arm oni kurallarına karşı şarkı söy
lediklerinden emin olabilirsiniz.

Bay Proth, dayanılm az bir kakafoniyi sona e r
dirm ek isteyen bir o rkestra  şefinin arşesini yaptığı 
gibi, b ir fildişi bıçağını hızlı darbelerle m asasına 
vu ra rak  m üdahale etti:

“Baylar sırayla izah ediniz” dedi ve “Alfabetik sıra
y a  uyarak, adı H  ile başlayan Bay Hudelson’dan önce 
gelen F ile başlayan Bay Forsythye sözü veriyorum.”
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Ve belki de doktor, bu durum da adının onu alfa
bede altıncı yerine sekizinci sıraya koym asına acı 
acı üzülüp durdu.

O  zaman Bay D ean Forsyth, dok to r kendini an 
cak çok büyük çabalar pahasına tu tarken  davasını 
açıkladı.

2-3 N isan gecesinde akşam  saat on biri otuz y e 
di dak ika  yirm i iki saniye geçerken E lizabeth So
kağı'ndaki kulesinde gözlem  y ap an  Bay D ean 
Forsyth, b ir göktaşını kuzeydoğu u fk u n d a  g ö rün
düğü anda fark  etm işti. O nu  g ö rü n ü r olduğu her 
an izledi ve hem en ertesi günü ilk saatlerde Pitts- 
b u rg  G özlem evi’ne keşfini bild irm ek ve öncelik 
hakkı için tarih  alm ak am acıyla b ir te lg ra f g ön
derdi.

Açıktır ki D oktor H udelson da konuşm a sırası 
kendisine geldiğinde M orris Sokağı burcundan  da 
gözlemlenen m eteorun görünm esi ve ertesi günü 
C incinnatti Gözlemevi’ne gönderilen telg raf konu- 

-j larında aynı açıklamayı yaptı.
Ve tüm  bunlar öylesine b ir inançla, öylesine b ir 

kesinlikle söylendi ki dilsiz gibi ve y ü rek  çarpıntı
sıyla dinleyenler, böylesine açık b ir biçimde ortaya 
konan iddialar karşısında yargıcın vereceği yanıtı 
beklerken artık  soluk alm ıyor gibiydiler.

Adalet terazilerini kullanm aya alışmış ve tek  bir 
göz atışıyla kefelerin tam  olarak aynı yükseklik te 
olup olm adıklarım  gören b ir yargıç olarak, “Çok 
basit” dedi Bay Proth.
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Ama bu “çok basit” sözcükleri orada bulunanlar 
arasında belli b ir şaşkınlığa yol açtı. H iç durum u 
çözümleyecek gibi görünm üyordu... Bu "o kadar 
basit” olamazdı!

Yine de Bay P ro th ’un  ağzında bu birkaç sözcü
ğün kayda değer b ir önemi vardı. D eğerlendirm e
lerinin doğruluğu, kararının sağlamlığı bilinmiyor 
değildi. O  nedenle dinleyiciler, görüşünü açıklam a
sını sabırsızlanm adan bekliyorlardı.

Bekleyiş uzun olmadı ve sanki hukuki bir yargı 
söz konusuym uş gibi “göz önüne alınanların” g ü 
cünün kullanıldığı metin işte:

“Bir yandan  Bay D ean Fors3/th ’nin 2-3 N isan 
gecesinde akşam saat on biri otuz yedi dakika y ir
mi iki saniye geçe W haston üstünde atm osferde ge
çen bir göktaşını keşfetmiş olduğu açıklaması göz 
önüne alınarak....

Ö te yandan  Bay Stanley H udelson’un aynı gök
taşının aynı saatte, aynı dakikada, aynı saniyede... 
varlığını bildirmiş olduğu açıklamasını göz önüne 
alarak....”

“Evet! evet!...” diye haykırdılar doktorun  ta ra f
tarları ellerini çılgınca sallayarak

“H ayır! h ay ır!” diye karşılık verd iler Bay 
Forsyth’nin taraftarları ayaklarıyla parkeye vurarak.

Ve Bay P ro th ’da  hiçbir sabırsızlık belirtisi y a ra t
m ayan bu patırtı sona erdiğinde, şu sözlerle başladı: 

“Ama tüm davanın, salt bir gökbilim sorunu olarak 
bakılabilecek ve salt adli olan bizim uzmanlığımızın
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dışında kalan soruna, bir saniye, dakika ve saat soru
nuna dayandığı göz önüne alındığında; Bu gerekçe
lerle bu konuda kendimizi yetkisiz ilan ediyoruz.”

Yargıcın başka biçimde y an ıt veremediği kesin. 
Ve rakiplerden ne biri ne de ötekisi, m eteoru gör
düğünden emin olduğu tam anla ilgili olarak ileri 
sürdüğü kesin b ir kanıt getirem eyecek gibi görün 
düğünden, taleplerinin burada kalm ası gerekiyor
du  ve artık  ancak sırt sırta çekip gitmek zorunda 
oldukları ve bu duruş biçiminde birbirlerine karşı 
şiddet eylem lerinde bulunm alarından hiç korku l
maması gerekiyor gibi de duruyordu.

Ama ne taraftarları ne kendileri davanın bu bi
çimde bitmesini anlıyorlardı ve Bay Proth bir uzlaş
mayı elde edem eden bir yetkisizlik beyanıyla işin 
içinden çıkacağını um ut edebilmiş olsa da, bu um ut 
gerçekleşm ek zorundaym ış gibi hiç görünm edi.

Aslında yarg ı kararın ı toplu b ir m ırıldanm anın 
karşılam asının ard ından  bir ses yükseldi ve bu Bay 

■' F o rsy th ’ninkiydi.
“Söz istiyorum ” dedi.
“Ben de istiyorum ” diye ekledi doktor.
“K ararım dan hiç caym ak durum unda olm am a

m a rağm en,” diye yanıtladı yargıç en ağır koşullar
da  bile hiç bırakm adığı o sevimli tavırla, “bu sorun, 
yineliyorum , b ir sulh yargıcının yetk i alanının dı
şında olsa bile, seve seve sözü Bay D ean Forsyth 
ve D oktor H udelson’a  sırayla alm aya razı olm aları 
koşuluyla veriyorum .”
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Belki de bu nok tada bile bu iki rakipten  boyun 
eğmelerini istem ek çok fazlaydı. D olayısıyla b irlik
te, aynı la f kalabalıklığıyla, aynı şiddetli dille, beri
ki ötekinden b ir sözcük, b ir hece bile geride kalm a
yı istem eden y an ıt verdiler.

Bay Proth, “b ırakın konuşsunlar”ın en akıllıcası 
olacağını hissetti, en azından oturum u kapatm ak, 
bu ona W haston  toplum unun önde gelen ve kısaca 
saygıdeğer bu iki şahsına karşı yakışıksız olur gibi 
göründü. Yine de yeni iddialarının anlam ını anla
mayı başardı: A rtık  gökbilimiyle ilgili b ir sorun de
ğil am a b ir ç ıkar sorunu, b ir m ülkiyet hak iddiası 
söz konusuydu.

Tek sözcükle, göktaşı sonunda düşm ek zorun
daydı, düşecekti ve bu durum da kime ait olacak
tı?... Bay D ean F o rsy th y e  mi... D oktor H udel- 
son’a mı?...

“Bay F o rsy th y e !” diye haykırdılar kulenin ta 
raftarları.

“D oktor Ifudelson’a! ” diye haykırdılar burç ta 
raftarları.

Güzel yü zü  sevimli b ir filozof gülümsemesiyle 
aydınlanan Bay Proth, şirin bir hareketle sessizlik 
istedi ve duruşu  y an ıt verm ekte hiçbir zorluk çek
meyeceğini çok iyi anlatıyordu.

Sessizlik oluştu ve elbette İsa’dan önce doku
zuncu yüzyılda Kral Süleym an’ın, iki anne arasın
d a  ünlü hükm ünü verdiği o gününkünden daha 
m utlak değildi.
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“Beyler," dedi, “B ana sunduğunuz ilk mesele bir 
gökbilim  keşfi konusunda öncelik hakkı sorunuy
du... O rad a  o rtaya konan ve size göre olası b ir pay
laşımı söz konusu olmayan b ir onur vardı... Ta
m am!... Am a şimdi, tartışm a göktaşının mülkiyeti 
konusunda başlıyor ve bu konuda gerekçeli b ir k a 
ra r verm ek için gerekli öğelere sahip olmasam da, 
y ine de sanıyorum  sizlere b ir öğüt verebileceğim.

“N e?...” diye haykırdı Bay Forsyth.
“N e? ...” diye haykırdı Bay Hudelson.
“İşte ,” dedi Bay Proth. “G öktaşının düşm esi du 

rum unda...”
“D üşecek...” diye tekrarlad ılar yarışırcasına Bay 

D ean F orsy th ’nin taraftarları.
“D üşecek” diye tekrarlad ılar aynı şekilde Bay 

S tanley H udelson’un taraftarları.
“O lsun yine de...” diye yanıtladı yargıç, Am eri

k a ’da bile yargıçlık  camiasının her zam an örneğini 
vermediği alçakgönüllü b ir nezaketle.

-■> Ve iyilik dileyen bir bakışla iki davalıya hitap etti:
“Bu durum da,” diye başladı, “üç trilyon dokuz 

yüz yedi milyarlık değere sahip b ir göktaşı söz ko
nusu olacağından size paylaşmayı salık verece
ğim ...” .

— Asla... asla!
H er yanda çınlayan çok derinlem esine olumsuz 

bu sözcük oldu... Asla Bay Forsyth  ve Bay H udel
son b ir paylaşım a razı olm ayacaklardı!... Kuşkusuz 
bu onların  her birine aşağı yukarı iki trilyon getire-
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çekti am a b ir özsaygı sorunu karşısında duracak 
trilyonlar yoktur, V anderbilt’lerin, A sto r’larm, Go- 
u ld ’ların ve M organ’larm  ülkesinde bile... Vazgeç
mek, bu Bay Forsyth  açısından keşfin onurunun 
doktora, dok to r açısından da bu onurun Bay D ean 
Forsyth  ye  ait olm asına razı olmak demekti.

Bay Proth, insana ilişkin şeyleri bildiği için, ne 
kadar bilgece olsa da, öğüdünün orada bulunanla
rın tüm ünün karşıtlığını kazanm am asına şaşırırdı. 
Keyfini hiç kaçırm adı ve bu kez gürültü  önemli b o 
yu tla ra  ulaştığından, etkisinin sıfır olacağını anla
dığından koltuğundan kalktı: O turum  bitmişti.

Ama işte birden sessizlik oldu, sanki tüm  izleyi
ciler, biri b ir şey söyleyecekmiş duygusuna kapıl
mış gibiydi.

O lan da buydu ve şu sözler o zam an mahkem e 
salonuna yığılmış izleyicilerden herhangi birinin 
ağzından döküldü:

“Sayın yargıç, davanın kesin hükm e bağlanm ası 
için bir başka tarihe ertelenm esini istiyor m u?...” 

Bu, b u rad a  halkın m erakının açıkça üzerinde 
toplanm ak istediği b ir noktaydı.

Yargıç o tu rdu  ve şu çok basit yanıtı verdi:
— M ülkiyet sorununun ilgilendirdiği tarafları, 

onları paylaşım  alanına götü rerek  barıştırm a um u
dum  vardı... Bunu reddettiler...

“Ve red lerinde ısra r ed ecek ler!” diye bağırdılar, 
b ir  fo to ğ ra f m akinesin in  k ö rü ğ ü n d en  çıkm ışa 
benzeyen bu y an ıtta  tam  olarak  aynı sözcükleri
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kullanan  Bay D ean F orsy th  ve B ay S tanley  H u- 
delson.

Bay P ro th  anlık b ir sessizlikten sonra şöyle dedi: 
“ Bu tartışm a konusu göktaşının m ülkiyeti soru

nunun k ara ra  bağlanm ası için dava... yeryüzüne 
düşeceği güne k ad ar ertelenm iştir...”

“N için düşm esini beklem eli?” diye sordu bu sü
reye razı olm ayan Bay Forsyth.

"Evet... N iç in?” diye destekledi anlaşmazlığın 
gecikm eden giderilmesini isteyen doktor.

Bay P ro th  yeniden kalkmıştı ve içine belli b ir iro
ninin sızdığı b ir sesle aşağıdaki açıklamayı yaptı: 

“Ç ünkü o gün büyük olasılıkla m eteorsal tril
yonlardan  payını isteyecek b ir üçüncü ilgili ortaya 
çıkacaktır...”

“H angi?... hangi?...” diye soruldu salonun her 
b ir köşesinden, çünkü oradakiler g iderek daha da 
heyecanlanıyorlardı.

"Üzerine düşüşün gerçekleşeceği ve top rak  sahi
bi olarak haklarını değere dönüştürm ekten geri 
kalm ayacak ü lke!”

Bu saygıdeğer yargıcın ekleyebileceği şey, gök
taşının denize düşerek kimseye ait olmaması ve 
N ep tü n ’ün'*, uçurum larının derinliğinde onu son
suza değin saklam ası şansının büyük olacağıydı...

İzleyiciler, kesin olarak yerinden  ayrılmış olan 
Bay P ro th ’un söylediği son sözlerin etkisi altında 
kalm ışlardı. Bu, b ir üçüncü ilgilinin y e r hâzinesi ol-

<f Poseidon adıyla da bilinen Deniz Tanrısı (ç.n.).
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muş gök hâzinesinden payım  istemeye gelme olası
lığı, iki rakibin ve taraftarların ın  kızgınlıklarını y a 
tıştıracak mı?... Belki düşünm eyle ve zamanla, 
çünkü bu  ihtim ali de göz önüne alm ak gerekiyor
du. A m a kafaların aşırı uyarıldığı şu an d a  bunun 
üzerinde durm ak hiç düşünülm edi. K ısaca çözüm 
süz kalm akta olan Foesyth-H udelson davası görül
dü yalnız. K arar nasıl da  göktaşının düşm esine kal
dı!... Ama ne zam an gerçekleşecek? Bir ayda, bir 
yılda, b ir yüzyılda?... Bu biliniyor mu, bilinecek 
mi?... H ayır! iki rakip arasında adaletin hem en k a
ra r vermesi tercih edilirdi ve bu, halkın hırslarını 
yatıştıram ayacak bir düş kırıklığı gibi oldu!

O  nedenle herkes dışarı çıktığında meydanda, 
m ahkem e salonunda y e r bulam ayan m eraklıların 
da  katıldığı iki g rup  oluştu. Ve güzel b ir kargaşa, 
bağrışm a, tahrik, tehdit ve m uhtem elen şu k u d u r
m uşların başvuracakları şiddet eylemleri oldu. E l
bette Bay D ean Forsyth taraftarları sadece Bay 
H udelson’u linç etm ek istiyorlardı ve Bay H udel- 
son’un taraftarları Bay Forsyth yi linç etm ekte te 
reddü t etm ezlerdi, bu  da davayı aşırı Am erikancı 
biçimde bitirm ek olurdu.

N e m utlu ki yetkililer olabilir olduğu kadar üzü
cü de olabilecek aşırılıklar için önlemlerini alm ış
lardı. Ç ok sayıda polis m em uru A nayasa M eyda
n ı'nda bekliyordu. Tam iki ta ra f  birbirinin üstüne 
atıldığı anda aynı kararlılık ve yerindelikle m üda
hale ettiler ve çarpışanları ayırdılar.
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Ama yapam adıkları Bay F o rsy th ’yle Bay Hudel- 
son’un b irb irlerin in  üstüne yürüm elerin i engelle
mek oldu. Ve o zaman ilki şöyle dedi:

“Bayım, sizi b ir sefil olarak görüyorum  ve emin 
olun ki asla Bay F orsy th ’nin yeğeni b ir H udel- 
son’un kızıyla evlenm eyecektir...”

“Ve b en ,” diye yan ıt verdi doktor, “sizi terbiyesiz 
b ir adam  olarak görüyorum  ve asla D ok to r H udel- 
son’un kızı b ir F o rsy th ’nin yeğeniyle evlenm eye
cektir!...”

K orkulan skandal buydu, iki aile arasında çare 
bulunam az, tam  kopm a buydu.

Ve bu sırada Bay P ro th  tarhları arasında dolaşır
ken hizmetçi K ate’e şunları söylüyordu:

“Tek istediğim şey şu kahrolasıca göktaşının 
bahçem e düşmemesi, çiçeklerimi ezecek!”

•»*
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X III. Bölüm

Burada, Su lh Y argıcı Proth  un 
ortaya çıkacağını önceden haber verdiği 

m ülkiyet haklarının değerlendirilm esini isteyen 
üçüncü istem sahibinin birdenbire 

ortaya çıktığını görüyoruz.

H udelson ailesinin duyduğu derin acıyı ta 
rif etm ekten vazgeçm ek daha iyi olur. 
Francis G o rd o n u n  içine düştüğü acıyla 

ancak aynı düzeydeydi. E lbette bu saygıdeğer 
adam  dayısıyla ilişkisini kesm ekte, onayından vaz
geçm ekte, hiddetine ve onun kaçınılm az sonuçları
na  m eydan okum akta kararsızlık gösterm eyecekti. 
Ama Bay D ean F o rsy th y e  karşı sahip olduğu gü 
ce, Bay H udelson’a  karşı olam ıyordu. D oktor, kızı
nın Francis G ordon’la evlenmesine karşı olduğuna 
göre o d a  Je n n y  yle evlenme konusunda tüm um u
dunu terk  etm ek zorundaydı. Bayan H udelson bo
şuna kocasının rızasını alm aya çalıştı, boşuna k ara 

180



rından vazgeçirm ek için uğraştı, ne yalvarm aları, 
ne sitemleri inatçı doktoru  yum uşatabildi. Loo, k ü 
çük Loo bile acım asızca reddedildiğini gördü. R i
caları, cilveleri, gözyaşları bile güçsüz kaldılar.

“Hayır... hayır...” deyip duruyordu Bay Hudel- 
son, “G öktaşımı benden çalmakla yetinm eyip hal
kın önünde bana sefil muamelesi yapan  adamın ai
lesiyle ailem arasında asla hiçbir bağ olm ayacaktır!” 

D oğru, o da  Bay F o rsy th y i terbiyesiz adam  ni
telemesiyle aşağılamıştı ve onlar söylendiği gibi 
oyunda iki kişiydiler.

Yaşlı M itz’e gelince efendisini şu sözlerle azarla
m akla yetindi:

“Bay Forsyth, sizin kalbiniz y o k !”
Ne olursa olsun Bay F orsy th ’nin gözleri vardı ve 

W haston’un üstünde gece olduğunda, gitti, onları 
sırayla m eteorun ortaya çıkmasını gözetlemek ve 
b ir önceki güne oranla biraz daha gecikerek devam  
ettiğini görm ek için teleskobunun gözetleme m er
ceğine dayadı.

Am a o, altın küre, alışkanlığı üzere b ir ufuktan 
ötekine geçecekti ve sayısız bakış, göz kam aştırıcı 
parlaklığı o rtasında onu görebildi.

Sonra gece bitti, güneş yeniden göründü  ve o 
gün Sâint-A ndrew  çan kulesinde Francis G ordon 
ve Je n n y  H udelson’un evliliği için çalması gereken 
çanlar sessiz kaldılar.

Bununla birlikte göktaşının hızı, etkileri çeşitli 
gözlemevlerinin gökbilimcileri tarafından kesin ola
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rak  belirlenm ekte olan bir m ekanik yasasına göre 
derece derece azalıyordu. Bu azalm anın sonuçların
dan biri, y e r  çekimi, bu azalan hızdan baskın geldi
ğinde üzerine düşeceği D ü n y a y a  m eteorun yaklaş- 
masıydı. O rtaya çıktığında bulunduğu kırk  1 kilo
m etre uzaklığı daha şimdiden b ir çeyreklik bir azal
m ayla otuz kilom etreden daha çok olarak hesaplan
m ıyordu. O  nedenle doğuşuyla batışı arasında daha 
uzun süre görünür kaldığından, bu daha elverişli 
koşu llarda  gözlem lenm esine olanak verebilirdi. 
Ama ne yazık ki doğu rüzgârları o günlerde ege
mendi ve gökyüzü Atlas O kyanusu’ndan gelen su 
buharıyla ağır b ir biçimde yükleniyordu. Kalın bu 
lut tabakaları arasından göktaşının geçişi ancak 
güçlükle algılanabiliyordu. Zaten geçiş hareketinde 
uğradığı gecikmenin sonucu olarak kuzeydoğudan 
güneybatıya yörüngesini artık  yalnız gece değil, 
gündüz de, değişik saatlerde izliyordu ve gözlemler 
giderek daha az kolay oluyordu. Bu yörüngenin 
hiçbir değişikliğe uğramadığı ve ilk istikametinde 
şaşmaz bir biçimde tu tunduğu zaten belirlenmişti.

Kaldı ki göktaşının ilerleyişini teleskoplar y a  da 
dürbünle izleme gerekliliği de artık  yoktu . D aha 
şim diden elde edilen ve son derece kesinlikle doğ
rulanan çizelgelere göre hesap, halkın ilgiyle -ve ne 
sabırsızlıkla!- beklediği tüm  sonuçları verecekti. İl
gililer -daha özel o larak kim lerdi, bunu öğrenece-

]. Yanlış "kırk" rakam ını alıkoyuyoruz, çünkü "otuzu" koymak tüm ce
yi yeniden kurm ak zorunda bırakacak.

182



ğiz- ilgililer çok geçmeden şu iki soru üzerine odak
lanacaklardı:

1. G öktaşı ne zam an düşecek?...
2. G öktaşı nereye düşecek?...
ilkine, gazetelerde çıkan ve Boston Gözleme

vi’nden gelmekte olan kısa b ir açıklama, düşüşün 15 
ile 25 Temmuz arasında gerçekleşeceğini bildirdi.

İkinci soruyu, gözlemler, sözü edilen ilgilileri ta t
min edecek biçimde yanıtlam aya henüz olanak ver
m iyorlardı.

Ne olursa olsun büyük olay, en geç sekiz, en e r
ken altı haftadan önce m eydana gelmeyecekti. H er 
şeyin yaratıcısının uzaya fırlattığı bu  altın güllenin 
Y erküreye kesin olarak ulaşacağı o unutulm aya
cak güne kadar tam  bir buçuk ay akıp gidecekti.

Ve şu saygısız Punch’nn  ironili kısa fıkralarında 
dediği gibi: “Bize onu gönderen gökyüzü topçusu
na bunun için teşekkür edilsin!... Jüp iter, Satürn, 
N ep tün  y a  da gezegen sistemimizin herhangi b ir 
başka yıldızını pekâlâ hedef alabilirdi!... Ama ha
yır, prenslere y araşır dört bin milyarlık bu  arm ağa
nı, bu yüce lütufu bahşettiği bizim saygıdeğer Ki- 
bele’mize, gökyüzünün ilk çağ kızı ve S a tü rn ’ün 
karısına, İyi Tanrıça y a  verm ek istedi!”

Z aten bu birkaç trilyonun mülkiyeti, tüm  iştah
ları aşırı derecede kabartıyordu  ve Bay P ro th ’un 
önceden söylemiş olduğu gibi göktaşının ilk iki 
kâşifine karşı, ilgililerin hak  iddiaları çok geçm e
den su yüzüne çıktı; “ilgililerle” yörünge altında y e r
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alan ve zorunlu olarak üzerine düşeceği biri y a  da 
öteki, çeşitli devletleri anlam ak gerekiyor.

M eteorun üzerlerinde y e r değiştirdiği onca kayı
rdan ülkeler hangileriydi? İşte: Birleşik Devletler, 
N ikaragua, K osta Rika, Galapagos Adaları, A n
tark tik a  Toprakları, D oğu Hintler, Afganistan, 
Kırgız Ülkesi, A vrupa Rusyası, Norveç, Laponya, 
G roenland, Labrador, Yeni Britanya.

G örüyorsunuz, bu  ilk ad lar dizinine göre bu  y a 
rışm ada yalnız Avrupa, Asya, A m erika y e r alm a
lıydı: Am erika, G roenland, Labrador, Yeni B ritan
ya, Birleşik Devletler, N ikaragua ve Kosta Ri- 
k a ’yla; Asya, D oğu Hintler, Afganistan ve Kırgız 
ülkesiyle; A vrupa, N orveç ve Kuzey R usya’yla. 
Uçsuz bucaksız B üyük O k y an u s’un yüzeyinde bir 
tek takım ada göktaşını tepesinden geçerken gö rü 
yordu: O  da, 92. batı boylamı ve 1.40. güney enle
miyle küçük Galapagos grubuydu. Buz gibi A n
tark tik a  O kyanusu 'nda, burası henüz çok az tan ı
nan geniş ku tup  bölgesinin üstündeydi ve buz gibi 
Kuzey O k yanusu ’nda, K uzey K utbu’na kom şu 
olan toprak ların  üstünde, ard ında ışıklı izini b ıra
karak gidiyordu.

Bu tablo gösteriyor ki ilgililer, Birleşik Devlet
le rle  Kuzey Amerikalılar, N ikaragua ve Kosta Ri- 
k a ’y la O rta  Amerikalılar, Yeni Britanya ve H intli
lerle Ingilizler, A fganistan’la Asyalılar, Kırgız top
rakları ve Kuzey R usya’y la  Ruslar, G roenland’le 
Danim arkalılar, Loffoden Adalarıyla Norveçlilerdi.
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İddia sah ip le rin in  sayısı böylece yediye yükseli
yordu ve d ah a  başlang ıç tan  haklarını değerlendirt- 
mekte çok k a ra rlı göründüler. Ve kayırılan devletler, 
Amerika, İng iltere , Rusya, Danim arka, Norveç ve 
Afganistan’d an  b aşk a s ı olmadığına göre buna pek 
şaşırmayınız. B u  g ü ç lü  krallıkların karşısında Bay 
Dean Forsyth  ve  D o k to r  Hudelson, taleplerinin ka
bul edilmesini u m ab ilirle r miydi? Varsayalım ki keş
fin öncelik h ak k ı verildi, ister birine, ister ötekine, 
ister her ikisine, b u n u  altın pastadan paylarını alma 
gerekliliği izleyecek  miydi?... Bu göktaşında durum, 
belli b ir bölüm ü kendisini bulana ve en önemlisi, 
düştüğü tarlan ın  sahibine ait olan bir hâzinedeki gi
bi değildi. B ay F o rsy th  ve Bay Fludelson’un W has- 
ton ufkunda gök taşın ın  varlığını ilk haber vermiş ol
malarının ne önem i vardı? E r y a  da geç fark edilme
yecekler miydi? Ve zaten görülsün y a  da  görülmesin 
yine de düşecekti. N e Bay Forsyth ne doktor, ne 
başkası buna b ir şey  yapam azdı.

Bu sav, çeşitli gazetelerin  yayım ladıkları hukuki 
'b ir görüş yaz ısıy la  açık  b ir biçimde ortaya kondu. 
İki rakibin öfkesi değerlendirilerek görülecektir ki 
hava trilyonlarından  onlara hiçbir hak  tanınm ıyor
du. Ve bu bahtsızlık , düş kırıklığı ortaklığının iki 
aileyi barıştırıp  barıştırm ayacağını, kuleyle burcu 
yakınlaştırıp  yakınlaştırm ayacağını kim bilebilir?...

N e olursa olsun B ay Forsyth  ve Bay H udelson’u 
göktaşını paylaşm aya yönlendirm ek m üm kün ol
m adıysa da belki yö rüngesi altında y e r  alan ülkeler
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daha m antıklı davranacaklardı. Aslında, altın k ü re
den her birine ister eşit pay ister kapladığı alanla 
orantılı pay verecek b ir uz laşm aya da daha çok bir 
anlaşma, bütçelerini dengelem eye y a  da  h a tta  gele
cekteki tüm  harcam alarını karşılam aya yetecek ko
cam an b ir m ik tar sağlayacaktı.

O  nedenle görevi, coğrafi konum ları gereği de
ğerli m eteoru alabilecek devletlerin her birinin çı
karlarım  savunm ak olacak bir U luslararası Komis
yon çok kısa b ir sürede kuruldu.

B irleşik D e v le tle r in  kom isyon üyesi, Bos
ton’dan Bay Newell Harvey, İngiltere’nin M on tre
a l’den Bay W hiting, R usya’nın R iga’dan Bay Sara- 
lof, N orveç'in  C hristiania’dan Bay Lieblin, D ani
m arka’nın K openhag’dan Bay Schack, Afganis
tan ’ın emir ailesine m ensup Bay Oullah, N ikara
g ua’nın San L eon’dan Bay Truxillo, K osta R ica’nın 
San J o s e ’den Bay Valdejo oldu.

A ntarktika ku tup  kıtasının geniş bölgelerinin bu 
Uluslararası Kom isyon’a hiç temsilci gönderm em e
lerine şaşırmayın: Bu oraların m eskun olm am ala
rından ve hiç olm ayacak olm alarındandı. Eğer 
rastlantı sonucu göktaşı oraya düşerse, eninde so
nunda öğrenilecek ve altın kürenin  keşfi için gerek 
Terre C lary 'den gerek Terre Louis Philippe'ten 
başlayacak seferlerden geçilmeyecekti! Ve bu da, 
C üney K u tb u n u n  keşfini, kahram an kâşiflerin 
coğrafya tu tku larından  daha güvenli b ir biçimde 
sağlayacaktı^...
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İnsan kendi kendine, Albermal, Şatam, Nofolk ve 
diğerleri gibi çok değişik türde kaplum bağa açısın
dan zengin Galapagos Adaları nın bu komisyonda 
temsil edilip edilmeyeceğini soruyor... Evet ve çok 
doğal olarak, Birleşik Devletler tarafından 1884’te 
on beş milyon frank fiyata alındığına göre. Ekvator 
O kyanusu’nun dört derece üstünde yüz kırk yedi 
dönüm lük bir alanı kaplıyorlar sadece. Göktaşının 
gelip orayla tem asa geçme şansı bu durum da son de
rece sınırlıydı. Eğer felek bu darbeyi vurursa, bu ta 
kımadayı satmış olmak E kvador Cum huriyeti için 
ne büyük bir üzüntü olurdu! Doğrudur, Virginia, 
G üney Karolina, Georgia ve Florida’nın kapladıkla
rı kesimle Birleşik Devletler'in; Saint-Laurent Hali- 
ci’ne komşu K anada’nm uzun ovalarıyla, H indis
tan ’ın Seylan’ı ve Yeni B ritanya’nın L abrador’uyla 
Ingiltere’nin; Kırgızların ülkesiyle R usya’nın; şu ge
niş G roenland bölgesiyle D anim arka’nın; (...)2 dere
celik bir alanda uzanan o uçsuz bucaksız bozkırla
rıyla Afganistan’ın şansı çok daha büyüktü.

E lbette  yörüngeyle, batı kıyısının ince b ir kesi
mi ve Loffoden g rubuyla zar zor çakışan N orveç, 
öteki devletlere o ran la kayırılıyor değildi; am a 
hakların ın  ihmal edilmesini istem em işti ve tem sil
cisi U luslararası K om isyon’un üyeleri arasında 
y e r  aldı.

Bu kom isyon 17 H aziran  tarih inde N ew  Y ork 'ta 
toplandı. Kostarikalı, N ikaragualı, Norveçli, D ani-

2. Elyazması metinde boş.
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m arkalı, İngiliz kökenli üyeler söylenen günde ran 
devuda bulunm ak amacıyla en hızlı buharlı gemile
re bindiler. Son derece hızlı olm ak zorunda olan 
komisyon üyesi, Afganistan E m iri’nin gönderdiği 
oldu. Koşullar yard ım  edince X ...’te b ir Fransız 
yolcu gemisine binebildi ve Süveyş’e ulaşabildi. 
O radan  N akliye Şirketleri onu M arsilya’y a  gö tü r
düler; sonra F ran sa’y ı geçince b ir Alman buharlı 
gemisiyle Atlas O k yanusu ’nu aştı ve istenen za
m anda N ew  Y ork’a  indi.

U luslararası Komisyon 17 F laziran’dan itibaren 
haftada yedi kez oturum  düzenledi. Y itirecek bir 
gün yoktu . Gökbilimi yıllıklarında örneği olmayan 
bu davanın çözüm ü belki de daha önce sanıldığın
dan daha yakındı. M eteorun, onu Y er’den ayıran 
uzaklığın azalm asıyla birlikte hızının da derece de
rece düştüğünden şüphe yoktu . Ö zel gazeteler, bu 
uzaklığın ve bu hızın rakam larını günlük olarak ve
riyorlardı ve hesapların hangi ülkenin üzerine d ü 
şeceğini herhangi b ir yaklaşık dereceyle belirlem e
si olanaksız değildi.

Amerikalılar, Ingilizler, Norveçliler, D anim ar- 
kalılar ve h a tta  A fganlar bu denli önemli çıkarları 
tartıştık larına göre, tartışm alar tara flar arasında da 
şiddetli oluyorsa, kimse bundan hayrete düşm em e
li. Çeşitli devletler, koca hâzineyi paylaşm ayı red 
detm iş olan Bay F orsyth  ve D o k to r H udelson’u 
hiç taklit etm eyerek akıllılık örneği vereceklerm iş 
gibi geliyordu, evet, elbette ve kom isyon üyeleri,
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her ülke tarafından  dile getirilen hak  iddialarına 
uygun olarak başlangıçta tüm üyle bu n a  yöneldiler.

Ama paylaşım  alanında karşı karşıya geldiler, 
verilecek oranlar konusunda anlaşm a çok güç gö
ründü. Ve aslında yörüngenin  altındaki top rak  ala
nına göre şanslar az y a  da  çok büyüktü . Bu yüzden 
kom isyon üyeleri pergeller elde çekiştiler ve insan 
kendi kendine sözü edilen pergelin b ir ölçü aleti ol
m anın dışında öldürücü b ir silaha dönüşüp dönüş
meyeceğini sorabilir.

B ununla birlikte ne kadar çok oturum  birbirini 
izliyor idiyse tem silciler ortak  bir anlaşm aya doğru 
o kadar az yol alıyorlardı. Birleşik D evletler’den 
Bay Harvey, Galapagos Takım adaları nm, Federal 
C um huriyet’in alanına dahil olduğu konusunda ıs
ra r etmeye çok özen göstererek çıkarlarını savun
m ada özellikle söz dinlemez görünüyordu.

"Ve B üyük O kyanus’ta  göktaşının üstüne düşe
bileceği bir tek bu takım ada var, o nedenle” diye 
sürekli yineleyip duruyordu  -özetle doğruydu da.

B üyük B ritanya H üküm eti’nin temsilcisi Bay 
W hiting, hiçbir ödüne razı olmayı istemiyor, tartış
m alarında b ir büyük efendiymiş havasına b ü rü n ü 
yordu . Evet! Trilyonlar peşinde bile koşm ayan b ir 
ülkenin neredeyse her şeyi küçüm seyen temsilcisi 
süsü veriyordu kendisine; am a bu küçüm sem eye 
rağm en yörüngenin, Birleşik Krallık’m m ülklerinin 
üstünden  iki kez geçtiği -Eski K ıta’da H ind istan’ın 
kimi bölgelerinin üstünden, Yeni’de K anada ve
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L abrador’un  uzun  b ir parçasının üstünden  -konu
m unu temel alan hak iddialarının en küçük  b ir p a r
çacığından bile geri adım  atm ıyordu.

Ama bu  Ingiliz, karşısında m eslektaşlarının gö
züne M oskova H ü k ü m etin e  bağımlı geniş Kırgız 
ülkesini sokan Bay S ara to f’un  kişiliğinde tam  ada
mını buldu.

Afganistan ın ona, Bay O ullah’m ağzıyla, alan 
olarak E m ir'in  krallığının Kırgız ülkesiyle aynı ol
duğu biçim inde karşılık verdiği doğrudur. Ve bu 
Asyalı nasıl b ir şiddetle konuşuyor, m üdahale edi
yor, iddia ediyor, yalanlıyordu, bu konuda b ir fikir 
sahibi olmanız olası değ il! Bu, hiç kuşkusuz sadece 
bu O rta  Asya Krallığı nın çok paraya gereksinm e
si olm asından değil am a göktaşı meselesinde sözü 
edilen O ullah’a yüzde şu kadar b ir m iktarın ayrıl
mış olm asından da kaynaklanıyordu.

Bu kom isyonda bununla birlikte daha alçakgö
nüllü b ir temsilci de bulunuyordu. Bu, N orveç’i 
temsil eden Bay Lieblin’di. Aslında bu devlet, sade
ce Loffoden’leri ve Laponya'nın küçük bir parçası
na  bel bağlamıştı ve ancak çok fazla sınırlı b ir şansa 
sahipti. Bu yüzden  tüm  çabaları, m eteora düşmesi 
için sunduğu alan ne olursa olsun her devletin pay
laşımda eşit paya sahip olması üzerine yöneliyordu. 
Ama İngiltere, Rusya, Birleşik D evletler’in bu öne
riyi hiçbir zaman kabul etmeyeceklerini anlam akta 
gecikmedi ve bu yüzden “K uzey’in Eski Krallı
ğı m n lehine son derece üzüntülü görünüyordu..
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Bay Lieblin doğrusu Bay de Schack’m şahsında 
en şiddedilerinden b ir rakiple karşılaştı. D anim arka 
H üküm eti’nin temsilcisi, komisyonun gözleri önüne, 
üstünde yörüngenin  kuzeydoğudan güneybatıya 
doğru çizildiği tüm  G roenland’ını seriyordu. D üşü
şün G roenland toprağında gerçekleşeceğine inan
ması için nedenleri -hangileri, hiç belirtm iyordu- ol
duğunu iddia ediyordu. Bu durum da, kendi zararı
na eşit olmayan bir paylaşıma razı olacak olan asla 
Bay de Schack değil. Danim arkalılara, çok mutlu 
krallıklarında artık hiçbir zaman hiçbir vergiyi öde
meme olanağı sunacak dört trilyonun en büyük bö
lüm ünü isteme hakkını kendinde görmesi için onu 
çok ısrarla yüreklendirm ek gerekmeyecekti.

Komisyon üyeleri çıkarlarını göz önüne alarak 
b ir anlaşm aya ulaşacaklar mıydı?... B üyük D evlet
ler küçüklere isteklerin i kabu l ettirm eyecekler 
miydi?... B irinciler avantajlı oldukları iddiasında 
bulunm ayacaklar mıydı? Ki doğrusu yeterince adil 
gibi görünüyordu!... Ya da  her güçlükten, her an 
laşm azlıktan kaçınm ak için trilyonların  eşit pay lar
da  dağıtılm asına k ara r verilm eyecek miydi? Tutar 
sekize bölündüğünde, y ine de her birine beş yüz 
milyarlık güzel bir rakam  düşecekti...

Ama hayır! Bu konuda çok çılgınca kabartılm ış 
olan insan açgözlülüğüyle hesaplar yapm ak  gereki
yordu . O tu rum lar giderek daha fırtınalı oldular. 
Bu tartışm aların  kişisel meselelerle yozlaşacağını 
düşünm ek yerinde olurdu. B oston’dan Bay N ew el
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H arvey’le K ostarika’dan Bay Valdejo arasında k a r
şılıklı kışkırtm alar oldu. Neyse ki arkası gelmedi ve 
bu  m eteor avı kan  akıtılm adan sona erecek gibi.

M eseleyle doğrudan  ilgili olsun olmasın çeşitli 
ülkelerin gazetelerinin, karşıt y a  da ta ra fta r olarak 
m akale darbeleriyle sürekli çarpıştıklarını belirt
meye de gerek yok. Ama sorunda hiç ilerleme ol
m uyordu ve insan, göktaşının sorun çözüm lenm e
den düşüp düşm eyeceğini düşünüyordu...

Ve bu sorunu kesin bir biçimde çözecek şey, re
kabete son verecek şey, açık denize düşmesi olacak
tı. Peki böyle olması olasılığı yok  m uydu?... As
y a ’nın, A vrupa’nın, A m erika’nın ona sundukları, 
Büyük O kyanus’un H in t O kyanusu’nun, Kuzey ve 
A ntarktik  D enizlerinin uçsuz bucaksız yüzeyleriyle 
kıyaslanabilir miydi?... Altın yuvarlağın kendini 
oralara atm ası ve tortu l derinliklerinde sonsuza de
ğin yutulm uş olm asında sayısız y a ra r  yok  m uydu?...

Ama şunu itiraf etm ek gerekiyor, halkın çok bü 
y ü k  çoğunluğu böyle b ir olasılığı reddediyordu. 
H ayır! B unu olası sanm ayı reddediyorlardı! Ne! 
Bu değerli m aden yığını, bu y irm i beş m etre y arı
çapındaki küre, hiçbir insan çabasının çekip çıkar
mayı başaram ayacağı uçurum larda y itip  gidecek 
miydi?... O nca m ilyar ufuklarda, uzayda yeni bir 
yörüngeyi izleyerek y ok  olmak için mi ortaya çık
mıştı?... H ayır! Y üz kere hayır, tüm  yeıyüzü , bir 
buçuk m ilyar nüfusunun ağzıyla bunu  protesto 
edecekti!...
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Üstelik U luslararası Komisyon hiç bu ihtim ali 
göz önüne almayı düşünm edi. O n a  göre göktaşı b ir  
gün -ve gecikm eden- yeıyüzü  hâzinesinin parçası 
olacaktı. Tek sorun kime ait olacağına, m utlu b ir  
talihin tecellisi sonucu cebine gireceği ülkenin h a n 
gisi olacağına k arar vermekti...

Ve gerçekten de, Fransız E conom iste’inin be lirt
tiği gibi bu beklenm edik kazançtan tek  b ir ülke d e 
ğil de herkesin yararlanm ası daha kolay, daha d a  
adil olm ayacak mıydı?... Yeni ve Eski K ıta nın h e r 
ülkesi arasında nüfus sayılarıyla orantılı o larak  
paylaştırılm ası... ?

Kolaylıkla tahm in ettiğiniz gibi Am erika, Ingil
tere, Rusya, Norveç, D anim arka, Afganistan, N i
karagua, K osta Rika, bu  deyimi kullanm akta sa
kınca yoksa, om uzlarını silktiler. Almanya, İtalya, 
tek sözcükle öteki krallık y a  da  cum huriyetlerce se
verek desteklenecek olan bu öneriyi, eğer F ransa  
yapıyorsa, göktaşının tepelerinden geçtiğini hiç 
görm ediklerinden ve hiçbir durum da düşüşüyle 
zenginleşm eyeceklerindendi. Bu önerinin bu d u 
rum da kabul edilme şansı y o k tu  ve olmadı.

Kısacası sonuç alınam ayan on günlük  ta rtışm a
ların  ard ından  U luslararası Komisyon, B oston 
polisinin m üdahalesini gerek tiren  b ir o tu rum la 
dağıldı.

Böylece sorunun en doğal biçimiyle kesilip atıl
ması durum u oldu ve bunun  en iyisi olmadığı da ne 
malum ?...
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Delegeler ister eşit olsun ister orantılı b ir payla
şım üzerinde anlaşam adıklarına göre göktaşı so
nunda üzerine düşeceği ülkeninkine ait olacaktı.

Bu karar, ilgilileri hoşnut etmese de meselede hiç 
çıkarı olm ayan tüm  devletler tarafından aceleyle 
kabul edildi, ne kadar da  insanca! Özetle, sözü edi
len mesele artık  sadece bir piyango olacaktı, inanıl
maz değerde tek b ir ikram iyesi olan, Birleşik D ev
letler, İngiltere, Rusya, D anim arka, Norveç, A fga
nistan, N ikaragua, Kosta R ika arasında çekilecek 
bir piyango... D oğru  num araya sahip olacak için 
daha ne olsun!

Bay D ean F orsyth  ve Bay Stanley H udelson 'un 
haklarına gelince, bununla ilgilenilmedi bile ve 
Tanrı bilir, y a  U luslararası Komisyon nezdinde is
tekte bulunm uş olsalardı, y a  kendilerini dinlem ele
ri için çaba gösterm iş olsalardı. Tüm üyle boşu bo
şuna Boston yolculuğu yapm ışlardı. Sefil davetsiz 
konuklar olarak baştan savıldılar. N e iddia ediyor
lardı, lütfen? O n lar m eteorun y e r  çekimi alanına 
varışını ilk olarak bildirenlerdi... Ya daha sonra?... 
O nu  onlar mı oraya çekm işlerdi?... O raya yine de 
gelmeyecek miydi?...

W haston  a  döndükleri zam anki öfkeleri, k o 
m isyona olan b irb irlerine duyduk larından  çok d a 
ha şiddetli öfke konu su n d a  tahm inde bu lunuyo
ruz!

“Israrla  isteyeceğiz... Israrla  isteyeceğiz... D a
m arlarım ızda b ir dam la kan kalıncaya değin iste
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meye son verm eyeceğiz! ” deyip duruyorlard ı taraf
tarlarına.

Pekâlâ, artık  sadece beklem eleri gerekiyordu, 
taleplerini şanslı ülkeye doğru ltacak lard ı! Ve böyle 
b ir  talih tecellisinden sonra o ülkenin, Bay Forsyth 
ve  D oktor H udelson’a  b irkaç milyarı bırakm aya 
raz ı olup olm ayacağını kim  bilebilir?...

Ailelerine gelince, onlara acımak bile akıllarından 
hiç geçmiyordu, tek sorumluları oldukları bu kop
m adan dolayı onlar çok acı çekiyorlardı. Francis 
G ordon acılara gark  oluyordu, Je n n y  sararıp solu
y o rd u  ve Bayan H udelson onu teselli edemiyordu. 
Nişanlısını, artık  M orris Sokağı’ndan geçmiyorsa 
göremiyordu. D oktorun kesin buyrukları karşısında 
ziyaretlerinden vazgeçmek zorunda kalmıştı.

Bayan Loo’nun ve yaşlı M itz’in beddualarına ge
lince şimdi onları göktaşına yöneltiyorlardı, yavaş
layan ilerleyişinin sonucu dünyaya yaklaşm aya de
vam  eden göktaşına. H er ikisinin de onun için dile
d ik leri şey, denizlerin en derininde kaybolmasıydı. 
N e  yok  olmuş bir gökcism inin keşfiyle ilgili ne de 
su lara  gömülmüş m ilyarlarla ilgili hak iddiasında 
bulunacakları b ir şey kalm ayacak iki rak ip  belki de 
sonunda kişisel nefretlerini unutacaklardı...

Ve gerçekten küçük kızın ve yaşlı hizmetçinin iste
dikleri, en çok istenen ve genel çıkara uygun olan de
ğil miydi? Punch, bunu göktaşına sahip olmanın tüm 
dünyayı zenginleştirecek yerde yoksullaştıracağını 
kanıtladığı, ironili b ir makalede göstermedi mi?...
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“Düş, m uhteşem  göktaşı,” diye haykırıyordu kö 
şe yazarlarından  biri, “düş! B ulutların Y erkürem i
ze aylar, y ıllar boyunca aralıksız yağdıracağı bir do
lu, bize daha çok kötülük yapm ayacak. Düş, senin
le buraya boşalacak olan evrensel yoksullaşm adır, 
genel yıkım dır! D aha  şimdiden altın üretim i her yıl 
endişe verici b ir boyutta artm ıyor mu?... 1890’dan 
1898’e kadar altı yüz m ilyondan b ir buçuk m ilyara 
çıkm adı m ı?... B una karşılık  m ücevhercilik ve 
zanaatçılıkta yılda bunun yalnız üç yüz altmış mil
yonluk  bir m iktarını kullanılıyor ve parçaların  y ıp 
ranm a payı da  yüzde seksenden fazla olarak değer
lendirilmiyor!... A vrupa’nın sadece taşınır ve taşın
maz serveti ele alındığında, İngiltere için iki yüz 
seksen beş, F ransa  için iki yüz kırk  yedi, Almanya 
için iki yüz bir, R usya için yüz altmış, Avusturya 
için yüz üç, İtalya için yetm iş dokuz, Belçika için 
yirm i beş, H ollanda için yirm i iki olmak üzere en 
fazla on b ir bin yüz yetm iş beş m ilyar franga ulaştı
ğı ve m enkul serm ayenin beş yüz milyarı aşmadığı 
tahmini yapılıyor! Yeni K ıta için değerlendirm e y a 
pılam adı am a servetinin E skisin in  yarısı tu tarında 
olduğunu varsayarsak, toplamı b ir trilyon altı yüz 
milyarı verecektir! Şimdi bu rakam ı göktaşının de
ğerinin temsil ettiğiyle yani dört trilyonla kıyasla
yın... Sonucun ne olacağını göreceksiniz:

D ünyada çıkarılmış olan altının üç katı dolayla
rında... Ve ona bugün biçilen değerle (...)3 değer bi-

3. El yazm ası m etinde boş.
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çilmeyecektir!... Bu durum da tüm  mali koşullar de
ğişecektir!... D üş o halde düş, iğrenç göktaşı, Avus- 
turalya’da olduğu gibi Kaliforniya’da, Klondike’de 
olduğu gibi Transvaal’de m aden ocağı sahipleri altın 
madeni yataklarının eşiğinde açlıktan ölecekler!"

Tüm  bu akıl yürü tm ede abartılı h içbir şey yoktu  
ve elbette düşm esi sonucu ortaya çıkacak mali ka
rışıklıklarından kaçınm ak için, en iyisi y e r çekimi
nin dışına fırlayacak göktaşının uzayda binlerce 
fersah uzağa yeni b ir yörünge çizmeye gitm esiydi!

Ama yine yineliyoruz, zihinler sonsuz b ir çoğun
lukla göktaşının m anzarasıyla hipnotize olm uşlar
dı, o kadar ki eğer m üm kün olsaydı, tüm  çabaların 
onu kürem izden uzaklaştırm aya yöneltilm esi gere
kirken  onu kendilerine çekmek için tüm  araçlar se
ferber edilecekti!...

Çözüm ü artık  daha çok sonralara kalam ayacak 
olan durum  buydu. Aslında çoğunlukla bu lutlarla 
örtü lü  gökyüzü, görünebildiği çeşitli noktalardan 
göktaşının gidişini a ra  verm eksizin izlemeye ola
nak verm iyorsa da aygıtlar, geçerken uzaklığını ve 
hızını yeterince belirleyecek kadar onu yakalıyor
lardı. Bunlar, m ekanik yasalarına göre azalıyorlar
dı ve düşm e artık  b ir hafta ve belki de gün m esele
si olmalıydı. Atm osferin yüksek  tabakalarında dev 
b ir bom ba gibi ses çıkardığı duyuluyordu. B unun 
pekâlâ genel bir korku yaratm ası gerekirdi, çünkü 
b ir küçük  yerleşim  birimine, b ir köye, bir kente 
düşm esi durum unda bu yüz  yirm i milyon altmış
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bin tonluk kütlenin yol açacağı hasar rahatlık la göz 
önüne getirilebilir! D ikey yüksekliği göz önüne 
alındığında ve hızın karesiyle ağırlığı çarpıldığında 
toprağa derinlem esine gömüleceğini düşünm ek y e 
rinde olur.

“Evet... göm ülecek,” diye kehanette bulundu 
birkaç gazete, "yerkabuğunu y ırtacak, Y erküre’mi- 
zi o luşturan pek çok m iktardaki dem ir karbü rün  
kaynam a halinde kaldığı iç boşluğa girecek ve o ra
da gaz haline gelecek ve ondan kırmızı b ir bak ır 
para bile çekip alınam ayacak! ”

29 H aziran sabahında işte telgrafların Boston 
Gözlemevi hesaplarına göre tüm  dünyaya yayd ık
ları haber:

“B ugün gözlem ler, iki k ıtadak i ilgililerin b ilg i
sine aşağıdaki bilgilerin sunulm asına o lanak v eri
yor:

Göktaşının düşeceği y e r ve tarih  henüz kesin bir 
biçimde saptanam adı. Bu kuşkusuz yak ında tam 
bir açıklıkla m üm kün olacaktır.

Ö nüm üzdeki 7 ve 15 A ğustos arasında Yerkü- 
re ’mizin yüzeyine düşecek ve düşüş G roenland’ın 
kırk beşinci ve altmışıncı batı boylam dereceleri 
arasıyla yetm işinci ve yetm iş dördüncü  kuzey en
lemleri arasında kalan bölge de gerçekleşecektir.”

Bu telg raf alınınca tüm  piyasalarda b ir çökme 
oldu ve Yeni ve Eski D ü n y a’nın altın işletmeleri 
hisse senetleri, değerlerinin dörtte  üçü oranında 
düştüler!
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XIV. Bölüm

Burada çok sayıda m eraklının, G roenland ’e 
gitm ekten daha çok olağanüstü göktaşının 

düşüşünde hazır bulunm ak için 
fırsattan yararlandıkları görülüyor.

5Temmuz’da sabahleyin, G üney K arolina’nın 
büyük limanı C harleston’dan ayrılm akta olan 
M o zik  buharlı gemisinin hareketinde tüm  

halk hazır bulunuyordu. Bin beş yüz tonluk bu  ge
minin kullanılabilir tüm  kam araları günler öncesin
den tutulm uştu, G roenland’de gitmek isteyen m e
raklı Am erikalılar öylesine akın ediyorlardı. Bu yol 
için yalnız M o zik  kiralanmamıştı, çok sayıda deği
şik milliyetlerde başka yolcu gemileri de Davis Bo- 
ğazı’na, Kuzey K utup dairesinin sınırlarının ötesine 
Baffin D enizi’ne çıkm aya hazırlanıyorlardı.

Bu yoğunluktak i akın, zihinlerin içinde bu lun
duğu  aşırı çoşku halin i an la tacak tır. B oston
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Gözlemevi h ata  yapm ış olamazdı ve böylesine ola
ğanüstü  durum larda yanılabilecek bilim insanları 
affedilm eyecekler ve kam unun gözünden düşmeye 
m ahkûm  olmayı hak edeceklerdi.

H erkes emin olsun, daha kesin olamaz. Göktaşı 
ne Amerikan, Ingiliz, Rus, N orveç, Afgan to p rak 
larına ne de ku tup  ülkelerinin yaklaşılam az top rak 
larına düşmeliydi, ne de hiçbir insan çabasının çe
kip çıkaram ayacağı okyanus uçurum larına!...

Hayır, onu toprağında konuk edecek olan Gro- 
en land’dı, yazgının, Avrupa, Asya ve A m erika’nın 
tüm  öteki devletlerine yeğ tu tarak  kayırm akta ol
duğu D anim arka’y a  ait o geniş bölgeydi.

D oğrudur, uçsuz bucaksızdır bu ülke ve k ıta 
toprağı mıdır, ada mıdır bilinmiyor. Bu durum da 
m eteorun, kıyıdan çok uzaklardaki b ir noktaya, 
yüzlerce fersah içerilere doğru düşm esinden kor- 
kulmalıydı, o zaman ona ulaşm aktaki güçlükler b ü 
y ük  olacaktı. N e önemi var! O n la r aşılacak, o güç
lükler, kar fırtınalarına ve kuzey soğuklarına mey
dan okunacak ve Kuzey K u tb u ’na düşse bile, 
pekâlâ, hiç kuşku  yok, uzak kuzey enlemleri deniz 
kurtların ın , P arry ’nin, N ansen ve ötekilerin o güne 
değin gösterm iş olduklarından daha büyük b ir is
tekle Kuzey K utbu 'nda olacaklardı, dö rt trilyon 
değerinde b ir altın külçesini yerden  toplam ak söz 
konusu olacağına g ö re!

Kaldı ki m eteorun düşeceği tarih  gibi düşüş y e 
rinin de çok geçmeden daha kesin olarak belirlen-
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meşini de um m ak gerekiyordu. İlk gemiler, Groen- 
land kıyısına varır varm az bu konu üzerinde yo- 
ğunlaşılacağından kuşku duyulm uyordu.

E ğer okuyucu, M o zik ’te yolculuk yapsaydı y ü z
lerce kişinin -aralarında birkaç kadın da var ve de 
daha az m eraklılardan da  değiller- arasında tanıdı
ğı dört yolcuyu fark ederdi. O nların  orada olmala
rı y a  da en azından o yolculardan üçünün o rada ol
ması okuyucuyu şaşırtm azdı.

Biri E lizabeth Sokağı’ndaki kuleden ayrılmış 
olan O m icron’un eşlik ettiği Bay D ean Forsyth, 
üçüncüsü M orris Sokağı burcundan ayrılmış olan 
Bay Stanley H udelson’du.

Aslında çok uyanık taşıma şirketleri G roenland’de 
bu yolculukları düzenler düzenlemez, iki rakip gidiş 
dönüş biletlerini alm akta hiç tereddüt etmediler. D a
nim arka kolonisinin başkenti1 U pernavik’e gerekirse 
her biri bir gemi kiralardı. Altın yığınına ilk el koyan 
olmak, onu kendilerine mal etmek, onu W hston’a 
götürm ek düşüncesinde miydiler? Hayır, elbette. 
Ama her ikisinin de düşme anında orada bulunm ak 
istemesini kimse hayretle karşılamayacaktır....

D anim arka H üküm eti'n in  göktaşının m ülkiyeti
ni alınca onlara gökten düşen bu m ilyarlardan bel
li b ir pay  verip verm eyeceğini kim bilebilir?... H a t
ta  askıda kalan sorunu çözüp çözmeyeceğini, keşfi, 
V irginia kentinin iki önde gelenine kesin olarak a t
federek kestirip atıp  atm ayacağını, b ir y e ıyüzü  gö-

1. GroenlancTın bugünkü başkenti N u u k ’tu r  (eskisi G odthâb).
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rüş alanı içinde daha önce hiç görülmemiş, en ola
ğanüstülerinden biri olan bu göktaşının, ünlü Le- 
verrier, Arago, H erschell adları arasında y e r alacak 
biçim de Forsy th-H udelson  ikili adlandırm asıyla 
gökbilim  yıllıklarına girip girmeyeceğini kim  bile
bilir?...

H iç kuşku  yok  ki, M o zik ’te Bay Forsyth ve dok
tor, kom şu iki kam ara alm amışlardı. Bu deniz y o l
culuğunda birb irlerinden W haston ’dakinden daha 
az uzak durm ayacaklardı. H içbir ilişkileri olm aya
caktı ve onlarla birlikte gemiye binen taraftarla rın 
dan birkaçı da  aynı tu tum u koruyacaktı.

Bayan H udelson, bunu kısaca yazm ak gereki
yor, kocasına yo la  çıkm aktan caymasını hiç öğütle- 
memişti, yaşlı M itz’in efendisini bu  yolculuğa çık
m aktan caydırm ayı denem ediği gibi. Belki de b a
rışmış olarak dönecekleri um uduna kapılm ışlardı. 
Niçin onları dah a  iyi duygulara yöneltecek durum 
lar ortaya çıkm ayacaktı? Bayan Loo’nun görüşü 
tam  olarak buydu ve küçük kız G roenland 'de b a
basına eşlik etmeyi bile önermişti. Belki de bu kö
tü  b ir fikir değildi. Ama Bayan H udelson buna ke
sinlikle razı olmayı istememişti. Yirmi gün kadar 
gidiş b ir o k ad ar dönüş isteyen bu  yolculuk aşırı 
yorgun luk lara neden olurdu. A yrıca G roenland 
toprağında konaklam anın ne k ad ar süreceği bilini
y o r m uydu?... Ya düşüş gecikirse?... Ya bu  çok sert 
iklimde kötü mevsim çok vaktinden önce, yolculuk 
sona erm eden gelirse?... Veya -bu olasılık dahilin-
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deydi- Bay F orsyth  ve Bay H udelson bu ülkede, 
K utup D airesi’nin üstünde Laponlar y a  da  Eski- 
m olar gibi kışı geçirm ekte inat ederlerse?... Hayır, 
Bayan Loo’nun gitmesine izin verm ek tedbirsizlik 
olurdu ki o da  bu yolculuktan  zorluk çıkarm adan 
vazgeçti. Böylece daha şimdiden dok to r için aşırı 
derecede endişelenen annesinin ve teselliye çok ih
tiyacı olacak olan kız kardeşi J e n n y ’nin yan ında 
kalacaktı.

A slında küçük kız M o zik ’te y e r almadı am a 
Francis G ordon dayısına eşlik etm ekte kararlıydı. 
E lbette doktorun  yok luğunda M orris Sokağı’ndaki 
eve giderek kesin buyruk larına aykırı davranm ak 
istemezdi. İyisi mi O m icron 'un yaptığ ı gibi iki ra 
kip arasında gerekli durum larda m üdahalede b u 
lunm ak ve bu  üzüntü  veren durum u değiştirebile
cek her olasılıktan yararlanm ak  amacıyla yolculu
ğa katılmalıydı. Ayrıca ister D anim arka ulusunun 
m ülkiyetine geçmiş olsun, ister K uzey O kyanu- 
su ’nun derinliklerinde y itip  gitsin, göktaşının düş
mesinin ardından o da rahatlayacak gibi geliyordu 
ona. Ç ünkü açıklam alarına rağm en Boston gökbi
limcileri G roenland top rağ ına  düşeceğini iddia 
ederken yanılıyor olabilirlerdi. Bu ülke, bu  enlem 
de ancak otuz kadarlık  b ir dereceyle bölünm üş 
olan iki deniz arasında y e r alm ıyor m uydu? Ayrıca 
bunca kabarm ış iştahın hedefinin, insan açlığından 
kaçıp kurtulm ası için herhangi bir hava koşulunun 
yol açacağı b ir sapm a yeterli olacaktı.
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Bayan Loo’un istediği de buydu -hiç unutm adık- 
ve Francis G ordon küçük kıza kesinlikle hak veri
yordu.

Ö rneğin, bu  çözüm ün hiç m em nun etmeyeceği 
b ir kişi buharlı gem inin yolcuları arasında bu lunu
yordu . Bu D an im arka’nın U luslararası Kom is
yon ’daki temsilcisi Bay Ew ald de S cback’dan baş
kası değildi. Kral C hristian’ın küçük devleti kısa 
yoldan  dünyanın en zengini olacaktı. K openhag 
H üküm eti’nin çekm eceleri yeterince büyük değil
lerse, büyütülecekler, yeterli sayıda değillerse sayı
ları artırılacaktı. Trilyonlar o ra lara yığılacaktı, de
nizlerin dibine değil.

D oğrusu, iyi şans, artık  hiçbir tür, hiçbir vergi
nin olmadığı ve yoksulluğun kökünün  kazınacağı 
bu küçük krallığa iltimas geçmekte! D anim ar
ka’nın tedbirliliği ve akıllılığı hesaba katıldığında 
hiç şüphe yok  ki, bu kocaman altın yığını ancak 
son derece ihtiyatla piyasaya sürülecekti. Mitoloji 
öykülerine inanm ak gerekirse, Jü p ite r 'in  güzel 
D anae yi* sırılsıklam ettiği o y ağm ur olayıyla para  
piyasaların ın  h içbir karışıklığa uğram ayacağını 
um ut etm ek bu  durum da yerinde olurdu.

Kısacası Bay de Schack geminin kahram anıydı 
ve yerin i hak etmiş adamdı. Bay D ean Forsyth  ve 
D oktor H udelson’un kişilikleri D an im arka’nın bu 
tem silcisininki karşısında siliniyordu ve bu kez iki

ö Danae: Babası tarafından bir kulede altın yağm uru altında tutsak tu 
tulan bir mitoloji kahram anı (ç.n.).
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rakip, bir devletin, kendilerine ölüm süz keşiflerin
de hiçbir pay  b ırakm ayan sözü edilen temsilcisine 
karşı ortak  b ir düşm anlıkta buluşuyorlardı.

Ve belki de Francis G ordon dayısıyla doktor 
arasında b ir yakınlaşm ayı denem ek için bu durum a 
bel bağlam akla hayal kurm uyordu.

C harleston’dan G roenland başkentine yolculuk 
iki bin altı yüz mil, yani yaklaşık beş bin kilometre 
olarak tahm in edilebilir. Yolculuğun, M o zik ’in kö
m ür eksiğini tam am layacağı B oston’daki m ola da 
dahil yirm i gün kadar süreceği sanılıyordu. Ayrıca 
birkaç aylık yiyecek içecek de götürüyordu, aynı 
rotadaki öteki gem ilerin de yapacakları buydu, 
yoksa m eraklıların akını sonucu U pernav ik ’te y a 
şam larını güvence altına alm aları olanaksız olurdu.

M ozik, Birleşik D evletler’in doğu kıyısı boyun
ca kuzeye doğru çıkıyordu. Toprak hep neredeyse 
göz önündeydi ve yo la çıkışın hem en ertesi günü 
Kuzey K arolina’nın ucundaki H atteras B urnu ge
ride kaldı.

Temmuz ayında Atlas O k yanusu ’nun bu  yöre le
rinde gökyüzü genellikle güzeldir ve meltem batı
dan estiği sürece buharlı gemi kıyıyla kapalı sakin 
b ir denizde kayıyordu. Ama arada b ir rüzgâr açık
tan geliyordu ve o zam an yalpalam alar ve arkadan  
öne, önden arkaya sallam alar alışılmış etkilerini 
gösteriyordu.

Bay de Schack’ın sağlam b ir trilyoner kalbi olsa 
da, deniz tutm ası şu şanslı O m icron’un hissedebile
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ceği b ir şey olm asa da, Bay D ean Forsyth ve D o k 
to r H udelson için durum  böyle olmadı. Yolculuğun 
başlangıcıydı ve Tanrı N ep tü n ’e bolca haraç ödedi
ler. Am a b ir an bile böyle b ir serüvene atılm aktan 
pişm anlık duymadılar. O n lara  göktaşının b irkaç 
küçük  parçasını verm e rızası gösterilm'ediyse de en 
azından düşüşü sırasında o rada olacaklar, onu sey
redecekler, ona dokunacaklardı ve eğer göktaşı 
yeryüzü  görüş alanında görünm üşse, bunun kesin
likle kendileri sayesinde olduğuna inanm a nok ta
sı ndaydılar!...

F rancis G ordon’un deniz tutm asına fırsat verm e
diğini söylemeye gerek yok. Ne mide bulantısı, ne 
mide kaynam ası bu yolculukta onu sarsmamalıydı. 
Bu sayede dayısına ve kayınpederi olması gerekene 
birkaç haftadan bu yana  aynı dikkatle özen göster
m ekte çaba harcıyordu. Ve daha az güçlü çalkantı
lar, JVlozik'i sarsıntılardan uzaklaştırdığında onları 
kam aralarından dışarı alıyordu, güverteye açık ha
vaya götürüyordu, her birini, birbirinden çok uzak 
olmayan, bu uzaklığı aşamalı olarak azaltm aya özen 
göstererek hasır bir koltuğa oturtuyordu.

“N asılsınız?" diyordu dayısının bacaklarının üs
tüne bir battaniye getirirken.

“Ç ok iyi değil F rancis” diye y an ıt veriyordu Bay 
Forsyth, “am a üm it ediyorum  ki alışacağım ....”

— K uşkunuz olmasın dayı!
Ve doktorun  sırtını iyice yerleştirilm iş yastık lara 

dayarken:
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“Nasıl hissediyorsunuz Bay H udelson?” diye 
tekrarlıyordu şefkatli b ir ses tonuyla, sanki M orris 
Sokağı’ndaki evden hiç kapı dışarı edilmemiş gibi.

Ve iki rakip  o rada b irkaç saat kalıyorlardı, b irb i
rine bakm aya çalışm adan am a bakışlarım  da kaçır
m adan. Yalnız Bay de Schack, bacakları üzerinde 
sağlam, yalpalam ayla alay eden b ir gabyacı gibi 
kendinden emin, sadece altın düşleri düşleyen, her 
şeyi altın gören adam ın başının dikliğiyle yan ların 
dan gelip geçtiğinde Bay Forsyth ve Bay H udelson 
yerlerinden  doğruluyorlardı, gözlerinde şim şekler 
çakıyordu ve eğer yeterli elektrik gerilimiyle dona
tılmış olsalardı D anim arkalı kom isyon üyesini y ıl
dırım la çarpacaklardı.

“Bu göktaşı soyguncusu” diye m ırıldanıyordu 
Bay Forsyth.

“Bu m eteor h ırsızı!” diye ekliyordu Bay H udel
son.

Ama Bay de Schack dikkatli davranıyordu; on
ların gemide olduklarını görm ek bile istem iyordu. 
Sadece A lm anya’dan H olstein ve Schleswig satın 
almak değil, yüz altmış milyarı geçmediğine göre 
tüm  dünyanın borcunu ödem ek için gerekecek p a
ran ın  daha çoğunu ülkesine getirecek b ir adam ın 
duruşuyla küçüm seyen tavırlarla gidip geliyordu.

Yine de yolculuk yeterince m utlu koşullarda sü 
rüyordu  özetle. D oğu kıyısındaki lim anlardan yo la  
çıkan öteki gemiler, Davis Boğazı’na doğru yönele
rek  kuzeye çıkıyorlardı. Ve açıklarda çok sayıda
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başkalarının da aynı yönde Atlas O kyanusu ’nu ge
çiyor olm aları olasdık dahilindeydi.

M ozik, N ew  Y ork Körfezi’nden durm aksızın 
geçti ve kuzeydoğu burnundan  B oston’un y u k arı
larına kadar Y eni-Ingiltere kıyısını izledi; sonra 13 
Temmuz sabahı M assaachusetts eyaletinin o baş
kentine uğradı. O ra d a  sadece depolarını do ldu r
m ak için b ir gün geçirm eliydi, çünkü yakıtını G ro- 
en land’de yenileyem eyecekti.

Yolculuk kötü  o lm asa da  y ine de yolcular, ço
ğunlukla deniz tu tm asından  etkilenm işlerdi. O  ne
denle birçoğu M o z ik ’teki ikam etlerini uzatm aktan 
vazgeçtiler ve B oston 'da gem iden b ir yarım  düzine 
kadar inen oldu. Ş undan  emin olun, bun lar ne Bay 
Dean Forsyth ydi n e  de D oktor H udelson! G reen 
land’de gitm ekte hiç direnm em ek, bu iki şahsiyet 
tarafından kabul edilebilir miydi? Çalkantı ve dal
galanm aların etkisiyle son nefeslerini verecek d u 
rum a gelseler de en inde sonunda, y e r m eteoruna 
dönüşecek gök m eteorunun karşısına onları g ö tü r
meyecek miydi?.

D aha az dayanıklı y a  da daha az tu tkulu  o 
b irkaç yo lcunun gem iden inmesi M ozik 'teki kam a
raların  b irçoğunun boşalm asına yol açtı. Ama Bos
to n ’da gemiye b inerek  bundan y ararlanan lar eksik 
değildi.

Bunlar arasında b o ş kam aralardan  birine sahip 
olmak için ilk başvuran  ve bunun kimseyle tartışıl
m asına izin verm eyen  yakışıklı b ir centilmeni gö re
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bilirdiniz. Gemide b ir y e r bulm uş olm a sonsuz 
m em nuniyetini hiç saklam ayan bu centilmen, ni
kahları W haston ’da yargıç P ro th ’un önünde bili
nen koşullarda gerçekleşen, Bayan A rcadia W al
k e r’dan boşanan eşi Bay Seth S tan fo rt’tan  başkası 
değildi.

D aha  şim diden iki ayı geçen ayrılık tan  sonra 
Bay Seth S tan fo rt B oston’a  geri dönm üştü . H âlâ 
yolcu luk  etm e zevkine sahipti, K an ad a’nın başlıca 
kentleri Q uébec, Toronto, M ontréal, O tto w a’yi 
z iyaret etm işti. Eski karısını unu tm aya mı çalışı
y o rd u  y a  da  Bayan A rcadia S tan fo rt h içbir anı 
kalm am ış m ıydı? Bu az olası gibi görünüyordu . 
İki eş önce b irb irlerinden  hoşlanm ışlardı, sonra 
hoşlanm am ışlardı. Evlenm eleri k ad a r ilginç olan 
boşanm aları onları b irb irinden  ayırm ıştı. K uşku
suz asla b irb irlerin i görm eyeceklerdi y a  da y en i
den görürlerse belki de b irb irlerin i tan ım ayacak
lardı bile...

Kısacası Bay Seth Stanfort, göktaşıyla ilgili telg
rafları öğrendiğinde, Dominion un bugünkü baş
kenti Toronto y a 2 yeni varmıştı. D üşüş, oradan b in 
lerce ötede, Asya y a  da A frika’nın en ücra bölgele
ri üstünde gerçekleşm ek zorunda olsa bile, ora lara  
gitm ek için hiç kuşkusuz olanaksızı yapacaktı. Bu 
gökbilim  olayı onu hiç ilgilendirm iyordu am a an 
cak göreceli olarak çok az sayıdaki seyirci kitlesi-

2. (M etinde olduğu gibi) O ttow a Kraliçe Victoria tarafından 1858’de 
başkent ilan edilmişti
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nin izleyeceği b ir gösteride hazır bulunm ak, mil
yonlarca insan varlığının görm eyeceğini görmek, 
bunlar, serveti en çılgınca yolcu luklara izin veren, 
büyük seyahat am atörü, serüvenci b ir centilm eni 
baştan  çıkaracak kadar iyiydi.

Bir de bu  kez çok uzaklara gitm ek söz konusu 
değildi. Bu gökbilimsel peri oyunu tiyatrosu Kana- 
d a ’nın kapılarındaydı. Kuşkusuz bu düşsel m eteor 
öyküsünün son bölüm ünde büyük kalabalık hazır 
bulunacaktı. Bay Seth S tanfort, bu  kalabalık a ra 
sında sadece b ir birim  olacaktı... B ununla birlikte 
özetle yeterince m erak uyandıran bu  olay, m uhte
melen en azından yak ında yeniden m eydana gel
meyecekti ve G roenland’de gidecek olanlardan ol
m ak uygun olurdu.

Bay Seth S tanfort o zam an Q uébec’e yola çıkan 
ilk trene, sonra oradan, Yeni Ingiltere’nin ve Do- 
m inion’un  ovalarından B oston’a  hızla gidene bindi. 
Ama B oston’a vardığında artık  yo la  çıkan gemi 
yoktu . Son gemi kalabalık b ir yolcu topluluğuyla 
iki gün önce denize açılmıştı.

Bay Seth S tanfort beklemek zorunda kaldı. D e
nizcilik kayıtları, C harleston’dan M o zik ’in Boston’a 
uğram ak zorunda olduğunu ve belki de orada ken
disine y e r bulabileceğini bildirmişlerdi. G erçekten 
yitirecek hiç vakit yoktu . Gözlemevinin bilgilendir
mesine göre düşm e 7 ile 15 Ağustos arasında ola
caktı. O ysa 11 Temmuz’daydılar ve buharlı gemi 
M assachusetts’in başkentinden G roenland başken
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tine, Kuzey K u tbu’nun yüksek yerlerinden gelen 
akıntılarla çoğunlukla dalgalı olan denizlerde en az 
bin sekiz yüz mil aşacaktı.

Bay Seth S tanfort'un  B oston’a  varışından kırk  
sekiz saat sonra M o zik  lim ana girdi, böylece şanslı 
centilm enin hangi koşullar sayesinde boşalan bir 
kam araya sahip olabildiğini biliyoruz.

M o zik  Boston’dan ayrıldıktan sonra toprağı göz
den yitirm eksizin semaforların, göktaşına ilişkin 
olarak kendisine göndereceği haberleri alm aya ha
zır bir biçimde Portland, Portsm outh açıklarından 
geçti. Yolcular, hava açıldığında onun başlarının üs
tünden geçtiğini iyice görüyorlardı am a hızındaki 
azalmayı, düşeceği yeri ve zamanı daha kesin olarak 
öğrenecek biçimde değerlendirem iyorlardı. Deniz 
fenerleri sessiz kaldılar. Belki Halifax fenerinin, b u 
harlı gemi, Yeni İskoçya’nın bu büyük limanının 
açıklarında olduğunda çenesi açılacaktı.

Hiç de öyle olmadı ve yolcular, Yeni îskoçya ve 
Yeni B runsw ick arasındaki Fundy K oyu’nun do 
ğuya çıkış vermem esine kim bilir nasıl üzülm eliydi
ler! Cap Bretón A dası’na kadar onları hırpalayan 
şiddetli dalgalara dayanm ak zorunda kalm ayacak
lardı. Ve Francis G ordon’un rahatlatıcı tavsiyeleri
ne rağm en Bay Forsyth  ve Bay H udelson b irb irle
rine y ine de alışm ıyorlardı. Ve hatta  sert b ir sarsın
tı darbesi yan  güvertede onları yanyana yap ıştırır
ken O m icron’un yerden  kaldırdığı ilkinin ağzından 
şunlar kaçtı:
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“Tüm bunların  sebebi y ine de sizin göktaşın ız!”
“Sizinki, rica ederim , sizinki!” diye yan ıt verdi 

F rancis’in ayağa kalkm asına yard ım  ettiği doktor.
Eh! Bir öncelik hakkı sorunu için artık  dövüş

mek zorunda değildiler! A m a b ir barışm aya daha 
çok vardı.

iyi ki M o zik 'in kaptanı, yolcuları bu  kadar hasta 
görünce onları açıklardaki korkunç çalkantılardan 
uzak tutm ak için mükemmel bir şey düşündü. La
urent Körfezi’ne girip, Terre-Neuve kıyısıyla koru
narak Belle-isle Boğazıyla açık denize çıkacaktı ve 
onlara daha sakin bir yolculuk sağlayacaktı. D aha 
sonra Davis Boğazı nı bütün genişliğiyle geçtikten 
sonra gidip G roenland’ın batı kıyısına ulaşacaktı.

İzleyen günlerde bunlar oldu ve 21 Temmuz sa
bahı G roen land  toprağ ın ın  ucundaki Farew ell 
B urnu görüldü. Kuzey Atlas O k y an u su ’nun kaba
ran dalgaları gelip bu burunda kırılıyorlardı ve ne 
şiddetle! İzlanda ve T erre-N euve’ün cesur balıkçı
ları bunu çok iyi biliyorlardı!

Ne m utlu ki, gökbilimcilere göre göktaşı Am eri
kan toprakları açıklarına değil de D avis Boğazı y a  
da Baffin Denizi dolaylarına düşeceğinden Groen- 
lan d ’m doğu kıyısı boyunca yukarıla ra  çıkm ak hiç 
söz konusu değildi. Bu kıyı doğrusu neredeyse 
yaklaşılam azdır, gem ilerin uğrayabileceği hiçbir li
man barındırm az ve açık deniz dalgaları tarafından 
doğrudan doğruya dövülür. B unun tersine Davis 
Boğazı na  b ir kere girdiniz mi, sığınaklar ne fiyort
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ların dibinde, ne adaların arkasında eksiktir ve gü
ney rüzgârlarının doğrudan geldiği zam anın dışın
da yolculuk elverişli koşullarda yapılır.

F arew ell B u rn u ’nun  azıcık ü stünde , küçük  
Lichtenau Limanı açılıyor, buraya T erre-N euve’ün 
S a in t-Jean ’ından gönderilen hızlı b ir İngiliz kruva- 
sörü yeni ulaştı. Bu kruvasör, böylesine olağanüstü 
b ir m erakın Kuzey K utup dairesinin ötelerindeki 
bu yörelere doğru sürüklediği yolcular için, en il
ginçlerinden b ir haber getiriyordu.

Boston Gözlemevi’nde yapılan  son gözlemlerle 
gökbilimciler, m eteoru G roenland’ın hangi bölü
m ünün konuk edeceğini daha b ir kesinlikle hesap
layabilmişlerdi. U pernavik dolaylarında beş altı 
fersahı aşm ayacak b ir yarıçap  içinde olacaktı. N e 
de olsa m utlu haberi Sem afor A io zik’e, L ichtenau 
önünden geçerken ulaştırdı. A rtık  altın kürenin  gi
dip denizin derinliklerinde yiteceği korkusuna k a 
pılmak gereksizdi. G roenland’m kuzeyine doğru 
uzanan o oturulm ayan bölgelerde, o korkunç y a l
nızlıkların ortasında serüvene atılm aya gerek olm a
yacaktı. D üşüş alanı yirm i y a  da otuz bin kare k a
darla  sınırlıydı. Bu, gidiş yorgunluklarıy la b ittik le
rinden dönüş işkencesini düşünm ek bile istem eyen 
yolcular için b ir sevinç oldu. M o zik ’m  salonunda 
Bay D ean Forsyth  ve D ok to r H udelson da, cöm ert 
Seth S tanfort’un göktaşının şerefine, yolculuk a r
kadaşlarına şam panya sunarken  kadeh kaldırm ası
na  eşlik eden son kişiler değildiler.

213



Elbette eğer büyük olayın tarihi daha kesin ola
rak, b ir saat değilse de en azından yaklaşık  b ir gün 
olarak saptanm ış olabilseydi, yalnız yolcu gem isin
de değil tüm  dünyada m em nuniyet daha tam  o lur
du. Ama hesaplar daha bunu belirlem em işti ve onu 
hâlâ ağustos ayının ikinci haftasında beklem ek y e 
rinde olurdu.

Seyahat yolcuların  çok şikayeti olmaksızın sü r
dü. R üzgâr kuvvetli esinti olarak şimdi kuzeydoğu
dan geliyordu ve kabaran  dalgalar G roenland’ın 
karşı kıyısını korkunç bir şiddetle dövüyor olm a
lıydılar. D em ek ki M o zik ’in, enlem olarak daha 
şim diden çok yükseklerde kalan Baffin Denizi do 
laylarına k ad ar uzanarak  bile olsa Davis Boğa- 
zı’ndan geçmek zorunda kalan güzergâhı çok elve
rişli b ir durum daydı.

Farevvell B urnu’ndan Disko A dası’na kadar Gro- 
enland kıyısının tüm  bu kesimi özellikle, son derece 
yüksek sarp kayalardan yarla ra  sahiptir. Açıkların 
rüzgârlarını bu engel du rdu ru r ve geriye, gemilerin 
sadece kendilerine güvenli sığınaklar sunan çok sa
yıda koy, küçük koy, liman arasından birini seçme 
sıkıntısı kalır. Kış dönem inde bile bu kıyı, kutup 
akıntılarının Boreal O kyanusu’na yığdığı buzullarla 
daha az tıkanır. D oğrudur, içteki dağlar sürekli k ar
la kaplıdırlar ve eğer labirentlerinin ortasına düşe
cek olsaydı göktaşını bulm ak çok zor olurdu.

M o zik 'in hızlı pervanesini G ilbert Koyu suları
na vurm ası bu koşullarda oldu. G em inin aşçısının
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bol m iktarda taze balık tedarik  edebileceği G odt- 
h aab ’a b irkaç saat mola verm ek üzere uğradı. 
G roenland halkları başlıca besinlerini denizden çı
karm ıyorlar mı? S onra  sırasıyla varlığından kuşku 
duyulabilecek kadar kayalardan  duvarların  ard ına 
kapanm ış, H olsteinborg ve C hristianshaab Lim an
larının açığından geçti. Buralar, Davis Boğazı’nm 
çok sayıda balıkçısı için yararlı barınaklardır. Bu 
küçük kasabalar kış mevsiminde hep belli b ir can
lılığa kavuşurlar. Z aten çok sayıda gemi bu y ö re 
lerde, arada b ir Kuzey D eniziy le Sm yth Boğazı 
vasıtasıyla bağlantı kuran  Baffin D enizi’nin en uç 
sınırlarına kadar çıkarak balina, deniz gergedanı, 
mors, fok avı yapıyorlar.

Buharlı geminin 22 Temmuz günü ulaştığı D isko 
Adası, G roenland kıyısı boyunca tespih tanesi gibi 
sıralananların tüm ünün en önemlisidir. Bazalttan 
yarları olan bu adanın güney y an ında  kuru lu  b ir 
başkenti, G odhavn’ı var. Bu D anim arka yerleşim  
m erkezi, taştan evlerden değil, havanın girm esine 
karşı koyan kalın katran  tabakalarıyla sıvanmış, 
kabaca yontulm uş kalastan duvarlı ahşap evlerden 
oluşuyor. Francis G ordon, m eteorun büyülem ediği 
yolcu kimliğiyle o rada b u rada pencere ve çatıları
nın kırm ızı boyasıyla göze çarpan bu  siyahımsı k ü 
çük kasabanın m anzarasından son derece etkilen
di. Kendi kendine burada bu iklimde kışları y aşa
mın nasıl olması gerektiğini soruyordu ve K open
hag’daki ailelerinkiyle aşağı yukarı aynı olduğunu
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söyleyerek onu son derece şaşırtabilirdiniz. Az m o
bilyalı olsa da  salonu, yem ek odası ve h a tta  kü tüp 
hanesi olan kimi evler hiç de konfordan yoksun  de
ğillerdi çünkü, eğer denebilirse, "yüksek sosyete” 
kökenden D anim arkalıdır. H üküm et orada, daha 
kuzeyde kurulm uş ve G roenland’m gerçek başken
ti olan U pernavik kentine k ad ar her yıl taşm an bir 
müfettişle temsil edilmektedir.

M o zik  D isko Adası nı geride b ırak tık tan  sonra 
Am erikan A nakarası’nı adadan ayıran W aigat Bo
ğazı na girdi ve 25 Tem m uz'da akşam  saat altıya 
doğru gidip U pernavik  Limanı na  dem ir attı.
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XV. Bölüm

Burad a m uhteşem  göktaşının 
Y erk ü rey le  buluşm asını beklerken , 

M o z ik 'ten b ir  bay yolcu nun O regon'dan  
bir bayan yolcu yla  buluştuğunu göreceğiz.

Groenland, "Yeşil Ü lke”dir ve kuşkusuz bu  
ad ona ironiyle verilmiştir, çünkü daha çok 
“Beyaz Ü lke” diye adlandırılması gerekirdi. 

Doğrudur, bu adlandırmanın sahibi, X. yüzyılda bir 
denizci, Erik le Rouge’dur * ve muhtemelen o ne ka
dar kırmızı değilse Groenland da o kadar yeşil değil
dir. Ve belki de bu Norveçli, yurttaşlarım  y a  da baş
kalarım gelip bu  çok uzak kuzeydeki geniş bölgeyi 
koloni yapm aya ikna edeceğini umuyordu. N e olursa 
olsun başarılı olamayacaktı, sömürgeciler bu büyüle
yici ada kendilerim kaptırm adılar ve bugün Groen- 
land’in nüfusu yerliler de dahil on bin kişiyi geçmiyor.

0 Denizcinin adı Erik Kırmızı (ç.n.).
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Şunu itiraf etm ek gerekiyor, eğer d ö rt trilyon 
değerindeki b ir göktaşını konuk etmeye uygun y a 
ratılm am ış b ir ülke varsa o d a  tam  olarak burasıy- 
dı; m erakın U pernavik  L im anı'na getirdiği bu  yo l
cu kalabalığının düşünm ek zorunda olduğu budur! 
B irkaç yüz fersah daha güneye, onu bulm anın çok 
daha rahat olacağı yere, D om inion’un y a  da Uni- 
on ’un geniş ovalarının üstüne düşmesi onun için 
aynı şekilde kolay değil miydi! Burası, bu unu tu l
maz düşüşe sahne olacak dağların en sarpı, buzul
ların en can sıkıcısı, uçurum ların en yükseği, adeta 
en aşılmaz kesimleriyle dolaşılması en güç ülkeydi! 
Ve eğer o rta  y a  da  doğu kıyısı bölgelerine düşsey
di, m eteoru  aram aya  nasıl koyu lacak lard ı? ... 
W hym per’ın 1867'de, N ordenskio ld’un  1870’de, 
J e n se n ’in 1878’de, N ansen ’in 1888’de yapm ış ol
duklarını yapm ak, aynı anda hem gözü peklik, hem 
ustalık, hem az bu lunur derecede fiziki dayanıklılık 
gerektiren bu sürüyle engelin ortasına atılmak, b ir 
dağ labirentinin içinde serüven yaşam ak, kış so
ğuklarının sıfır santigradın altında k ırk la altmış de
rece arasında gidip geldiği bir ülkede k ar fırtınala
rında iki üç bin m etre arasındaki yükseklikleri aş
m ak yürekliliğini kim gösterebilirdi?...

Ve yine de başvurulacak önceki örnekleri vardı. 
Evet! Ö nceki örnekler... G öktaşları G roenland’ı 
daha önce de düşm ek için sahne olarak seçmemiş
ler miydi? N ordenskiold, D isko A dası’nda, Ovi- 
lak ’ta  her biri yirm i dört ton  ağırlığında, büyük bir
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olasılıkla göktaşları, bugün Stockholm  M üzesi’nde 
sergilenen üç dem ir yığını bulm adı mı?...

İyi ki -gökbilimciler hata  yapm adılarsa- göktaşı, 
daha yaklaşılabilir b ir bölgeye ve de bu yaz ayla
rında tam  da sıcaklığın buzlanm anın üstünde oldu
ğu bu ağustos ayında düşm ek zorundaydı. H a tta  şu 
da  gün gibi o rtada  ki sıcak su akıntısı, D avis Boğa- 
zı’nı, Baffin D enizi’ni Smyth B oğazını, Kennedy 
Kanalı’m, Robeson Boğazı’nı N ares paleokristik 
okyanusuna kadar dolaşıp gelerek G roenland’ın 
batı kıyısını ısıtıyor ve sıcaklık bazen b u rada on se
kiz dereceye ulaşıyor. Bu nedenledir ki başlıca y e r
leşim birimleri, bu ülkede, bu  yörelerin  en çok gi
dilen limanı, G üney G roenland’ın yönetim  merkezi 
D isko A dası’nda G odhavn’da, Kuzey G roenland’ın 
yönetim  merkezi, G odthaab’da, Jak o b sh av n ’da, 
Ju lian ah aab 'd a  kuruldular. Kimi yerlerde, toprak, 
Yeni K ıta’nın bu parçasına verilen o yeşil ülke nite
lemesini haklı çıkarabilir. Bu bahçe toprağı burada 
kimi sebzeleri besler, kimi buğdaygiller b u rada  bi
ter, oysa içerilere doğru bitkibilimci, ancak kara 
yosunu ve çiçekli bitkiler toplayacaktır. Burada, bu 
kıyıda eriyen karın  altından otlaklar ortaya çıkar, 
bu da kimi hayvanların yetiştirilm esine olanak ve
rir. H iç kuşku yok  bu ra larda ne öküzleri ne de 
inekleri yüzlerce diye sayamayacağız. Ama bunca 
yum uşak  bir iklime tam  b ir kırsal dayanılılıkta ke
çilerle b u rada  karşılaşılıyor ve de o soğuk küm esle
rin ortasındaki tavukları, b ir yirm i yıl kadar önce
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sayıları bin sekiz yüzden  az olm ayan köpekler ve 
ren  geyiklerini de unutm ayalım .

Sonra en çok iki y a  da  üç aylık yazın ardından 
bitm ez tükenm ez geceleri, ku tup  bölgelerinden ge
len sert hava akımları, ortalığı karm akarışık  eden 
korkunç k ar kürem e makineleriyle kış geliyor. 
Toprağı örten  kabuğun üstünde buz tozu denen bir 
tü r  gri b ir toz, N ordenskio ld’un ilk örneklerini to p 
ladığı m ikroskobik bitkilerden saçılan, belki de ki
mi bilginlerin gözlemlerine göre gezegenimizin a t
m osferinden vızır vızır geçen göktaşlarından dökü
len o kriyokonit döner durur.

B uradan bu durum da yine gökcisim lerinin , k a 
yan  yıldızların -ve tekrarlıyoruz, yeryüzünün a t
mosferinden yirm i dört saatte b ir m ilyardan azı 
geçmiyor- Y erküre’mizin bu kesim ine tu tkun  ol
duk ları1 sonucunu çıkarm ak gerekm eyecek midir, 
bu, Forsyth-H udelson göktaşının tam  olarak bu ra
ya  niçin düştüğünü açıklam ayacak mıdır?...

Ama düşüşün büyük G roenland toprağı içinde 
olmaması durum undan, m ülkiyetinin ilgililere, bu 
durum da D anim arka’y a  verileceği sonucu çıkmı
yordu. Yolculuk boyunca temsilcisi Bay de Schack 
bu konuda birçok kereler Francis G ordon’la görüş
tü. Biliyorsunuz sık sık birlikte sohbet ediyorlardı. 
Francis G ordon, iki rakip arasındaki durum unu 
ona anlatmıştı, Bay de Schack bu genç adamın on

1. J .  Verne çizmeden önce şöyle yazmıştı: “daha seve seve üstüne düş
tükleri”.
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da uyandırdığı sempatiyi hiç saklam ıyordu ve belki 
de bu  işe m üdahalede bulunabilecekti ve D anim ar
ka H üküm eti’ni D oktor Hudelson gibi Bay Dean 
F orsy thye  de gökyüzü trilyonlarından belli b ir par
çayı ayırm aya ikna edebilecekti.

“Am a” diye ekliyordu, “hele b ir hâzineye el ko 
yalım, hiçbir şey daha az kesin değil bana göre...” 

“Yine de,” diye karşılık veriyordu Francis Gor- 
don, “eğer gökbilim cilerin hesapları eksiksiz ise...”.

“K uşkusuz,” diye belirtmişti Bay de Schack, “öy
le olduklarını doğal olarak kabul ediyorum ama 
yaklaşık b ir y a  da iki fersah farkla. O ysa burada an
cak çok sınırlı b ir toprak  alan var elimizin altında ve 
göktaşının gidip kimsenin ona sahip olamayacağı 
b ir yere dalıvermesi olasılıkları özellikle büyük...” 

“A h!” diye haykırm ıştı Francis Gordon, “yitip  
gitmesi dayımı ve doktoru  barıştıracaksa uçurum 
ların en derinliklerinde yok  olsun! Bu lanet gökta
şı üzerinde iddia edecekleri hiçbir şey kalm ayacak, 
ona adlarını verme onuru  bile!"

“Ah Bay G ordon!” diye D anim arkalı temsilci de 
ardından haykırmıştı, "Göktaşımızı böyle harca
mayalım!... N e olursa olsun onun için üzülmeye 
d eğerd i! Ama itiraf ediyorum , endişelerim  var ve 
korkarım  gelişmeler onları haklı ç ıkaracak!...” 

Aslında U pernavik’in konum u, Bay de S chack’ı 
endişeye sevk edecek biçimde oluşm uştu. Bu y erle
şim birim i sadece deniz kıyısında bulunm uyor, onu 
deniz her yandan  sarmış. U pernavik, G roenland
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kıyısı boyunca serpiştirilm iş b ir sürü adacık toplu
luğunun ortasında b ir ada. Çevresi on fersah değil 
ve herkes şuna katılacaktır, hava güllesi için ancak 
dar b ir hedef o luşturuyordu. Biraz olağanüstü bir 
isabetle ona ulaşmazsa, hedefin yanından  geçerse, 
onu ağırlayacak olan Baffin D enizi’nin suları ola
cak ve üzerine kapanacaktır! Ve kuzeydeki bu 
uzak yörelerde sular derindir ve iskandil ancak bin 
y a  da  iki bin m etrede deniz altında dibe ulaşır!... 
Bu durum da bin iki yüz altm ış bin ton ağırlığında
ki b ir kütleyi böyle b ir kuyudan gidin çıkarın baka
lım!... Aslında onu bulm anın kesinlikle imkansız 
olmayacağı içerideki geniş alanlara düşm esi daha 
iyi olacaktır! Aynı zam anda bu  kıyıda b irkaç dere
ce daha aşağılara, örneğin Jak o b sh av n ’a, M o zik ’in 
U pernavik’e çıkarken açığından geçtiği, 67.15 de
rece kuzey enlem inin Kuzey K utup dairesini geçti
ği bu limana düşm esi daha iyi olurdu.

O rada, aslında, bu limanın kuzeyinde, güneyin
de, doğusunda geniş Groenland ovaları alabildiği
ne uzanıyor. O rad a  tüm  b ir filo konaklayabilir, o ra
da Davis Boğazı ve Baffin D enizi’nden yararlanan  
balinacılar, açıklardaki kötü hava sırasında altı ay 
boyunca güvenli b ir sığınağa sahiptirler... O rada 
çok kısa olsa da yaz boyunca yeşillik kış karların
dan kurtulur. U zun sözün kısası, Jakobshavn , K u
zeyin en önemli denetm enlik m erkezidir; bir küçük 
köyden daha fazlasıdır, D isko A dası’nın G odhavn’ı 
gibi b ir kasabadır. Yaza g irerken oradan ikmal
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yapm a hiç eksik olmaz... D oğrudur, binlerce me
raklıyı taşım akta olan U pernavik yönündek i gemi
ler de aynı şekilde oradan kuşkusuz b ir on beş gün
den çok sürm eyecek olan b ir konaklam a için yiye
cek içecek edinm işlerdi. O lasıdır ki yolcular, ancak 
göktaşının adanın  herhangi bir noktası üzerinde 
bildirileceği gün gem iden ayrılacaklardı.

M o zik  ve on kadar başka D anim arka, Norveç, 
Rus, Alman, Fransız, İngiliz, A m erikan gemisi, 
G roenland kıyılarına bu yolculuk için kiralanm ış 
buharlı gemiler, sonunda U pernavik’te bu lunuyor
lardı. D oğuya doğru, konaklam a yerine b irkaç mil 
ötede, içerilerdeki dağların yüksek  dorukları seçili
yordu . İleride, G roenland’m püskürük  toprak ları
nın sona erdiği yerde, yarla rın  sert dik burunları 
yükseliyordu.

B urada dikkatin çekilmesi gereken şey, güneşin 
bu enlemde yılın yirm i dö rt gününde ne doğduğu 
ne de battığıdır. Bu durum da m eteor aydınlıkta zi
y a re t edilecekti ve eğer iyi şans onu konaklam a y e 
ri dolaylarına getirirse, gözler onu, parlak  yıldızın 
ışınlarıyla ışık saçarken uzaktan fark edecekti!

O raya varışın hem en ertesi günü, çok değişik b i
reylerden oluşan b ir kalabalık, U pernav ik ’in, en 
başlıcası (beyaz ve kırm ızı)2 renklerde D anim arka 
bayrağını çekmiş olan ahşap b irkaç küçük evin 
çevresine yayıldı. G roenlandlı baylar ve bayanlar, 
onca insanın uzak kıyılarına akın akm  geldiklerini

2. Elyazması m etinde boş bırakılmış.
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hiç görm em işlerdi. Bu halkın yerli adı, sayıları y ir 
mi bin kadar olduğu sanılan eskimo ırk ından Kara- 
lit y a  da Kalalitlerdi. M oraves K ardeşlerin onlara 
dini eğitim verm elerinden bu y an a  katolikliğe geç
miş olanların sayısı altı bin olarak hesaplanıyor.

Özellikle batı kıyısındaki bu Groenlandlılar, ol
dukça ilginç tipler; k ısa y a  d a  o rta  boy, bodur, güç
lü kuvvetli, kısa bacaklı, ince el ve bilekli, sarımsı 
bir beyaz tenli, geniş ve yassı yüzlü, neredeyse bu- 
runsuz, hafif çekik ve kahverengi gözlü, tatlı yüz 
ifadesine sahip oldukları foklarına biraz benzeyen 
yüzlerine düşen siyah ve sert saçlı ve bu hayvanlar 
gibi soğuğa karşı yağla  korunan  insanlar. E rkekler 
ve kadınlar için hem en hemen aynı giysiler, botlar, 
pantolonlar, “am aout” y a  da  başlık; am a gençlikle
rinde sevimli ve güleç olan bu sonuncular, saçlarını 
tepelerinde topluyorlar, m odern kum aşlarla giyini
yorlar, çok renkli kurdelelerle süsleniyorlar. Ayrıca 
dövm e modası m isyonerlerin etkisiyle geçti gitti ve 
her iki cins şarkıyı ve dansı tu tkuy la seviyorlar. Bu 
yerliler doym ak bilmiyorlar. G ünde on kilo gıda 
maddesini, seve seve silip süpürüyorlar; am a av eti, 
fok derisi, balık, yenilebilir tulum lu su yosunu ve 
su yosunu taneleriyle yaşam akla sınırlandırılmış 
bulunuyorlar, içeceğe gelince hayat suyu oraya an 
cak çok az b ir m iktarda giriyor ve y ılda ancak bir 
kez, Kral IX. C hristian B ayram ı’nda içiliyor.

B unca çok sayıda yabancın ın  U pernav ik  A da
sı ’na  gelmesi, adada  o tu ran  b irkaç y ü z  yerliy i ad a
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makıllı şaşırttı, bu  anlaşılıyor. Ve bu akının sebe
bini an lad ık larında şaşkınlıkları azalm adı, tam  
tersine, bu zavallı insanlar, altının değerini artık  
bilm eyecek d u ru m d a değillerdi. A m a beklenm e
dik kazanç onlar için olm ayacaktı. M ilyarlar to p 
rak ları üzerine düşse de, hiç Polinezyalılarınki gi
bi elbette olm ayan G roenland  giysisinin cepleri 
eksik olm am asına rağm en onların  ceplerini do l
durm ayacaktı. Yine de tak ım adanın  bu bölüm üne 
onca yolcuyu gö tü ren  “işle” ilgilenm em ezlik etm e
meliydiler. B irkaç Eskim o ailesi, U pernav ik ’e ta 
şınm ak üzere G odhavn, Jaco b sh av n  ve D avis Bo
ğazındaki öteki lim anlardan bile ayrıldılar. Ve ne 
de olsa onca m ilyara bu lunacak  olan D anim arka, 
kim bilir belki de A vrupalı tebaanın  yararlanacağ ı 
ayrıcalıkları, iyilikleri Yeni K ıta’daki koloni alanı
na da  yayacaktı?...

Kaldı ki sözü edilen meselenin çözümlenmesinin 
zamanı gelmişti ve de birkaç nedenden dolayı.

Önce, eğer bu yörelere daha başka buharlı gemi
ler gelecekse U pernavik Limanı onları alm aya y e t
meyecekti ve bu takım adanın ortasında sığınacak 
y e r bulacaklar mıydı?...

Sonra ağustos ayı b irkaç gün sonra başlayacak
tı, gemiler bu kadar yüksek  b ir enlem de daha geci- 
kem ezlerdi. Eylül, kuzey kanallarından ve boğaz
lardan buzulları getirdiğine ve Baffin Denizi çok 
geçm eden kullanılam az durum a geleceğine göre 
kış demektir. Kaçm ak gerekiyor, bu  yörelerden

225



çıkm ak gerekiyor, Kuzey O kyanusu ’nun sert kışla
rında yedi y a  d a  sekiz ay  buz engellerine takılıp 
kalm a cezası yüzünden  Farewell B u rn u ’nu geride 
bırakm ak gerekiyor.

Bu durum da eğer göktaşı, ağustosun ilk on be
şinde U pernavik dolaylarına düşm eye k ara r v er
mezse buharlı gemiler, oradan  ayrılm ak zorunda 
kalacaklar, çünkü yolcularının hiçbirinin aklına bu 
koşullarda kışı b u rada geçirm ek yatm ıyordu.

B ununla birlikte Bay D ean Forsyth  ve O m ic
ron nun, D ok to r H udelson’un gitmeye razı olup ol
m ayacakları, göktaşlarım  beklem ekte inat edip e t
meyecekleri, F rancis G ordon’un bu konuda onlara 
m antığın sesini duyurm ayı başarıp  başarm ayacağı
nı kim bilebilir! H iç kuşku yok, biri kalmayı ister
se öteki de kalm ayı istemeyecek midir?...

Yine de b ir kafa yorm a gerekliliğini hissettiri
y ordu  ve Bay de Schack bu fırsatla, D anim arka 
H üküm eti’nin b ir temsilcisinin ve U luslararası Ko- 
m isyon'un üyesinin etkisine sahip olam ayan F ran 
cis G ordon’un tavsiyesi üzerine onların önünde b u 
nu yapm ıştı:

“Boston gökbilim cilerinin belirttiği gibi m eteor 
7-15 Ağustos arasında düşmezse, Boston gökbilim 
cileri hata y ap tıla r demektir... Ve eğer dönem ko
nusunda hata  yap tılarsa y e r konusunda niçin yan ıl
mış olm asınlar?...”

Bu günbegün ortadaydı. H iç kuşku yok, kesin 
sonuçlar elde etm ede kimi unsurlar resm i hesap uz-
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inanlarının gözlerinden kaçmıştı. Ya göktaşı U per- 
navik dolaylarına düşecek yerde yörüngesi altında 
y e r  alan Y erküre'n in  herhangi b ir başka noktasıyla 
tem asa geçecekse?...

Ve Bay de Schack bu olasılık aklına geldiğinde 
sırtını b ir ü rpertin in  aldığını h issediyordu!

Söylemeye gerek yok, bu uzun saatler boyunca 
m eraklılar adada uzun yürüyüşler yapıyordu. O rta  
kesim inde yalnız b irkaç tüm sekle süslenmiş, nere
deyse düm düz, kayalık arazisi yürüyüşe kolaylıkla 
olanak veriyordu. Ş u rada burada, yeşilden çok sa
rı b ir halının kapladığı, h içbir zam an büyük ağaç
lara  dönüşm eyecek ağaççıkların, b irkaç cılız seko
yanın, yetm iş ikinci paralelin üstünde hâlâ biten o 
beyaz kayın ağaçlarının, çalılıkların, otların, kara- 
yosunların ın  bittiği düzlükler uzanıyordu.

G ökyüzüne gelince o genelinde pusluydu ve ço
ğunlukla kocam an alçak bulutlar, doğu rüzgârları 
esintisiyle oradan geçiyordu. H ava sıcaklığı sıfırın 
üstünde b irkaç dereceyi hiç aşm ıyordu. O  nedenle 
yolcular, gem ilerinde köyün onlara sunam ayacağı 
b ir rahatlığı ve ne G odhavn’da ne de hiçbir başka 
kıyı yerleşim  birim inde bulam ayacakları yiyecek 
m addelerini bulm aktan mutluydular.

N e yazık  ki göktaşını bu  sis kütlesinin arasın 
dan geçerken ayrım sam ak güçtü. Hızı azalm aya 
devam  ediyor m uydu?... A zalıyor m uydu, onu 
dünyadan ayıran uzaklık?... D üşüşü  yak ın  m ıy
dı?... M eraklıların  en bilgililerinin bile çözem eye-
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çekleri son derece önemli b ir yığın soru! Yine de 
kuzeydoğudan güneybatıya b ir çizgi çizerek b u 
lutların arkasından  kendini gösteren kimi parıltı
larla tam  (o rada)3 gibiydi. Kulağın esintinin a ra 
sından algıladığı kimi çınlam alar m eteorun uzayda 
hâlâ yörüngesin i çizdiğini kanıtlıyordu. Ama g e r
çekte M o z ik ’in dem ir attığı üç günden bu y an a  
yolcu larda sabırsızlık ve özellikle böyle bir y o lcu 
luğu boşu boşuna yapm ış olm a tedirginliği etkisini 
gösterm eye başlamıştı.

Zam anın en az uzun göründüğü bu yolculardan 
biri kuşkusuz Bay Seth S tan fo rt’tu. Bir söz vard ır 
"kendi kendisiyle arkadaşlık etm ek”, bunu biliyor
du ve Bay de Schack, Francis G ordon ve kendisi 
arasında belli iyi ilişkiler kurulm uş olsa da, sohbet
leri olm adığında öyle çok sıkılm ıyordu. U perna- 
vik’e, görülecek biraz olağanüstü bir şeyin olduğu 
yere  seve seve koşan m eraklı sıfatıyla gelmişti. 
Kğer düşm e gerçekleşirse meteoru seyretm ekten 
mutlu olacaktı. Gerçekleşm ezse onun kadar hiç 
kimse buna m em nuniyetle boyun eğmeyecekti ve 
A m erika’y a  dönecek ve tüm  bağım sızlığına sahip 
olarak ve keyfine göre yeni eğlencelere koşacaktı.

31 Tem m uz'un sabahında U pernavik  açıkların
da son bir gemi bildirildiğinde M o zik  geleli dö rt 
gün akıp gitmişti. Bu, buharlı b ir gemiydi, gelip de
mir atm ak için takım adanın ada ve adacıkları a ra 
sında kayıyordu.

3. Sözcük eksik, gerekli görünüyor.
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Bu gemi hangi ulusa aitti? R anda yelkeni b o ru 
sunda taşıdığı elli b ir yıldızlı bayrağının birazdan 
gösterdiği gibi, Birleşik D evletler’e.

Kimsenin kuşkusu olmasın, bu buharlı gemi, bü 
y ü k  m eteorsal olay sahnesinde yen i b ir meraklı 
grubunun, altın küre y e r atm osferinde dönüp d u r
duğundan  henüz dünyaya ait olm adığına göre, 
doğrusu hiç de geç gelmiş olm ayacak geç kalanla
rın habercisiydi.

Ama belki de, elbette Am erikan limanlarının bi
rinden gelen bu buharlı, göktaşına ilişkin kimi ha
berler de getiriyordu... Gökbilimcilerin, y e r konu
sunda olm asa da en azından düşüş tarihiyle ilgili 
daha kesin hesaplar elde edip etm ediklerini kim bi
lebilir?

Ve her zam an üzgün Francis G ordon tekrarlayıp 
duruyordu:

“Şans bir yardım  etse de geldiği yere dönse, şu 
lanet meteor, dayım ve doktor sonunda artık  onu 
düşünm eyecekler ve o zam an...”

Bu genç adamın gizli arzusuydu am a ne Bay 
Forsyth ne de Bay Fludelson bunu  paylaşıyordu, 
şundan emin olabilirsiniz, ne Bay de Schack ne de 
bu adaya gelmiş m eraklılardan herhangi biri de.

Sabahleyin saat on bire doğru Oregon  buharlı 
gemisi filotillanın arasına dem irini atıyordu. Bir 
sandal ayrılıyordu ve kuşkusuz yolculardan, yo lcu 
luk arkadaşlarından daha acelesi olan birini karaya 
çıkarıyordu.
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Aslında bu Boston Gözlemevi’nin gökbilim cile
rinden biri, Bay W h arf’tı, kendini o günlerde 
U pernavik’te iş gezisinde olan Kuzey denetm enleri 
şefinin evine gö türttü . Bu beriki derhal Bay de 
S chack’a  haber verdi ve D anim arka temsilcisi çatı
sında ulusal bayrağın bulunduğu küçük  eve gitti.

Can sıkıntısı büyük oldu, herkes Oregon  yo lcu
sunun herhangi b ir önemli haber getirdiği duygu
suna kapılm ıştı!... Göktaşı tesadüfen tüm  bu insan
ları yüzüstü  b ırakacak  ve Francis G ordon’un dile
ğine uyarak  gökteki başka yörelere doğru "İngiliz- 
vari sezdirm eden sıvışıp” gidecek miydi?

Kısa b ir süre sonra bu açıdan yatıştırıldılar. Tam 
da yeni b ir haber y a  da daha çok genel m erakı gi
derecek bir bilgi söz konusuydu ve müfettiş ta ra 
fından tüm  gem ilere ulaştırıldı.

M eteorun ilerleyişine ilişkin son gözlem ler saye
sinde hesapların kesinliği konusunda daha ileriye, 
"onda dö rt y a  da beşe k ad ar” gidildiğini söylemişti 
b ir matem atikçi. U pernavik dolaylarına düşm e ko
nusunda hiçbir şeyi değiştirm iyordu am a daha ön
ce 7 ile 15 Ağustos arası olarak saptanm ış olan za
man süresini azaltıyordu... Zam an aralığı artık  on 
gün değil sadece üç gündü ve göktaşı adaya seyir
cilerin büyük sevinciyle ve D an im arka’nın en bü 
y ük  çıkarına, 3 ile 5 ’i arasında düşecekti.

Bay Forsyth  ve D ok to r H udelson, her biri ken
di köşesinde "Sonunda!... Sonunda!... B izden ka
çıp kurtu lam ayacak!” diye haykırdılar.
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Ve U luslararası Kom isyon'un tem silcisinin k a 
bul ettiği iltifatlar sayılarla dile getirilem ezdi! O nu 
Amerikalı m ilyarderlerin  hiçbir zaman selamlan- 
m adıkları kadar alçaktan ve m eteorun tek  sahibiy
miş gibi selam lıyorlardı!... Ve aslında şahsında 
D anim arka ırkının cisimleştiği b ir trilyoner değil 
m iydi?...

31 Tem m uz’daydılar. En erken doksan altı saat 
sonra en geç yüz  saat sonra onca arzu edilen gök
taşı G roenland toprağ ına konacaktı...

“E ğer denizin dibini boylam azsa!” diye m ırılda
nıyordu doğrusu bu um udu açıkça belirtm ekte ve 
bu düşünceyi beslem ekte tek  olan Francis G ordon!

Ama mesele bu  sona ulaşm ak zorunda olsun y a  
da  olmasın, m eteor ve Y erküre b ir daha asla ayrıl
m am ak üzere buluşm ak zorunda olsun y a  da  olm a
sın, kuşkusuz yeni b ir ayrılığın izleyeceği b ir başka 
buluşm anın gerçekleştiğini belirtm ek uygun olur.

Bay Seth Stanfort, Oregon  yolcularının gem iden 
inişlerinde hazır bulunm ak amacıyla plajda gezi
nirken b ir bayan yolcuyu, sandallardan biri kum 
sala bıraktığı sırada görüp aniden durdu.

Seth S tanfort başını kaldırdı, gözlerinin onu y a 
nıltm adığından emin oldu, yaklaştı ve hiçbir hoş
nutsuzluğun hissedilmediği b ir şaşkınlığı vurgula
yan  b ir sesle:

"Eğer yanılm ıyorsam , Bayan A rcadia W alker” 
dedi.

“Bay S tanfort” diye yanıtladı bayan yolcu.
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— Bu uzak adada sizi yen iden  görm eyi beklem i
y ordum  Bayan Arcadia...

— Ben de aynen öyle Bay S tanfort...
— Peki nasılsınız A rcadia hanım efendi?...
— D aha iyi olamaz Bay S tanfort... Ya siz?...
— Çok iyi, son derece iy i!
Ve tüm üyle b ir tesadüf sonucu b ir araya gelmiş 

iki eski tanıdık gibi sohbet etm eye koyuldular.
Sonra, önce Bayan Arcadia W alker elini havaya 

doğru kaldırarak  sordu:
— H âlâ düşm edi?...
— Hayır... Em in olun, daha değil... am a öğrendi

ğime göre artık  gecikemeyecek...
"D em ek yetiştim ” dedi Bayan A rcadia Walker, 

son derece m em nuniyetle.
"Benim olduğum  gib i!” diye y an ıt verdi Bay 

Seth Stanfort.
Hiç kuşku yok, iki seçkin kişiydi, iki yüksek  

sosyete kişisiydi ve niçin aynı m erak duygusunun 
bu U pernavik  plajında b ir a ray a  getird iği iki eski 
dost demeyelim. Biliyorsunuz, W haston  sulh y a r 
gıcına ikinci ziyaretlerinin ard ından  karşılıklı hiç
b ir suçlama, h içbir sitem olm adan ayrılm ışlardı 
uyuşm ayan iki eş ve an laşarak  ayrılm ışlardı... Bay 
Seth S tanfort kendi yönünde, Bayan A rcadia W al
ker da kendininkinde yolcu luk  yapm ıştı... Aynı 
fantezi her ikisini de G roen land’m bu adasına ge
tirm işti ve niçin b irb irlerin i tanım ıyorlarm ış, bil
m iyorlarm ış gibi yapacaklard ı? ... G erçekten de
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özetle b irb irlerine karşı gerçek b ir tak d ir duygu
sunu korum uş olan iki varlığın, gerektiği için k a r
şılıklı o larak som urtm asından daha bayağı b ir şey 
var m ıdır?...

K uşkusuz Bayan A rcadia W alker, Seth Stan- 
fo rt’ta  idealindekini hiç bulam am ıştı am a çok b ü 
y ü k  b ir olasılıkla o idealle henüz hiçbir yerde de 
karşılaşm amıştı... H iç kimse onu olmasını istediği 
gibi hayatı pahasına kurtarm am ıştı. Eski kocasına 
gelince, o kendisinden harika b ir anı, karısı olmak 
tek  yanılgısından başka yanılgısı olam ayan ilginç, 
akıllı b ir kişinin anısını saklıyordu.

Evet, daha şimdiden iki koca ayı bulm uş b ir geç
mişe hiçbir dokundurm ada bulunm adan bu sözle
rin  söylenm esinden sonra, Bay Seth Stanfort, Ba
y an  A rcadia W alker'in hizm etine adadı kendini. 
O nların  karı-koca olmuş oldukları bilinm iyordu ve 
bunu söylemek için de hiçbir neden olmayacaktı. 
M utlu  bir yazgının, yetm iş üçüncü derece kuzey 
enlem inin ötesinde buluşm alarını planlam ış olduğu 
b ir bay ve bayan dost olacaklardı.

Bayan A rcadia W alker, Bay Seth S tanfort’un 
yardım ların ı büyük m em nuniyetle kabul etti ve a r
tık aralarında yalnız, sonu çok yak ın  olan m eteoro
lojik olay konu oldu.

O regon 'un getirdiği haber m üthiş etki yarattı. 
Bekleyiş daha az uzun -yüz saat bile değil- sürm ek
le kalm ayacak aynı zam anda şimdi gökbilimcilerin 
hesaplarına tam  güven duyulm ası gerekiyor gibi de
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geliyordu. Ve m adem  ki göktaşının yaklaşık b ir y a 
rım gün -diyebiliriz- farkla düşeceğini bildiriyor
lardı, bunun, G roenland’ın bu dolaylarına olmasın
dan da kuşku duym aya gerek yoktu .

“Yeter ki tam  adanın üstüne olsun” diye düşünü
y ordu  Bay D ean Forsyth.

"Yanına değil” diye düşünüyordu D oktor H u- 
delson.

Ve her ikisinin, hangi ortak  kaygıda ki aynı za
m anda Bay de Schack’ınkiydi de, buluştuklarım  
görüyorsunuz.

Aslında biraz tedirgin edici tek  nok ta buradaydı.
1 ve 2 Ağustos hiçbir olay olm adan akıp gitti. N e 

yazık ki hava kötüleşiyordu, sıcaklık hissedilir bi
çimde düşm eye başlamıştı ve belki de bu kış erken 
gelecekti. Kıyıdaki dağlar kardan beyazdı ve rü z
gâr bu yandan  estiğinde öyle sert hissediliyor, öyle 
içe işliyordu ki gemilerin salonlarına sığınmak ge
rekiyordu. Bu durum da böyle enlem lerde oyalan
mak uygun olm ayacaktı ve m erakları giderildiğin
de m eraklılar güneyin yollarına m em nuniyetle d ü 
şeceklerdi.

Yalnız, kuşkusuz D anim arkalı temsilci, hükü
m etinin kaldırm a işlemini tam am layacağı güne de
ğin hâzineyi korum ak için kalmalıydı. Ve kimbilir 
belki de taleplerinin göz önüne alınm asında d irene
cek iki rakip de onunla kalm ayı isteyecekler. İşte 
Francis G ordon’u kaygılandıran da  bu, böylesi ko 
şu llarda uzun  b ir kışlam a olasılığıydı. Zavallı
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Je n n y  yi, annesini, kız kardeşini, dönüşlerini bek 
leyerek saatleri sayan tüm  o sevgili varlıkları düşü
nüyordu !

2-3 A ğustos gecesi tak ım adan ın  üstünde g e r
çek bir fırtına kop tu . B ostonlu gökbilim ci, dönm e 
hızı sürekli düşen  göktaşın ı y irm i saat önce ad a 
nın üstünden  geçerken  görebilm işti. Am a hangi 
yüksek lik te , havanın  du rum u  bu n u  öğrenm esini 
engellem işti. Ve kasırganın  şiddeti öyleydi ki 
b irkaç  y ü rek li m eraklı “göktaşın ı cehennem e gö 
tü rü p  gö türm eyeceğin i” kendi kendilerine so ru 
y o rlard ı!

Açıkta kalm ak olanaksız oldu ve U pernavik’in 
küçük evleri bunca insanı konuk edemezdi. Bu d u 
rum da gemilere kapanm ak gerekti ve iyi ki şiddet
li rüzgâr doğudan geldi, çünkü açıktan gelmesi d u 
rum unda hiçbiri dem irleri üzerinde kalamazdı.

3 Ağustos gününde hiçbir dinm e baş gösterm edi 
ve izleyen gece öyle b ir bozdu ki M o zik ’m  kaptanı, 
aynen Oregon  unki gibi gemisi için ciddi endişele
re kapıldı. B irbirlerine b ir yarım  halat uzaklıkta 
demirlemiş olm alarına rağm en iki gemi arasında 
her tü r iletişim olanaksız oldu.

B ununla birlikte 3-4 Ağustos gecesinin ortasın
da fırtınanın şiddeti azalır gibi oldu. B irkaç saat 
sonra dinerse tüm  yolcular, hiç kuşku yok toprağa 
ayak basm ak için bundan yararlanacaklard ı. Bu 4, 
düşüş için aşağı yukarı kesin olarak saptanan tarih  
değil miydi?...
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Ve işte sabahın yedisine doğru sağır edici b ir 
patlam a sesi duyuldu ve öylesine sertti ki ada tem e
linden sarsıldı...

Bir yerli Bay de S chack’ın kaldığı eve doğru ko
şuyordu ve büyük haberi getiriyordu...
G öktaşı U pernavik  A dası’nın kuzeybatı ucuna 
düşm üştü.
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XVI. Bölüm

B elk i okuyucu biraz üzüntüyle okuyacak 
am a tarihi gerçek, yazarı m eteorsal 

yıllık ların  kaydedecekleri gibi ve 
olduğu gibi yazm ak zorunda bıraktı.

E lbette tu fandan  bu  y an a  dünyada sonsuz 
yank ılanan  çok sayıda h ab e r v ard ır am a 
m eteorun U pernavik  A dası’na düşerek  

çıkardığı -en azından m anevi o larak- gü rü ltüden  
dah a  yükseği hiç olmamıştır. D oğrudur, A vrupa 
ve A m erika’da, aynı gün denize açılan k ruvazö
rün , Yeni B ritanya’m ilk sem aforuna onu gönder
mesiyle, onun da  bunu  derhal E ski ve Yeni Kı
ta y a  u laştırm asıyla ancak b irkaç gün daha son ra  
öğrenildi.

Ama burada, U pernavik 'te tüm  adaya ve tak ı
m adada demirlemiş olan on k ad ar gemiye yayılm a
sı için b ir dakika yeterli oldu.

237



Bir anda yolcu lar gem ilerden indiler, Bay D ean 
Forsyth  ve Bay H udelson, ilkler, arkalarından  
Om icron; H er biri babalığı konusunda hak iddia 
ettikleri bu çocuğu görecek tam  b ir baba telaşı için
de... Francis G ordon’un gerekirse araya girmeye 
hazır olarak onlara eşlik ettiğini eklem ek boşuna. 
G erçekte Bay Forsyth ve Bay H udelson şimdi b ir
birlerine kızdıklarından çok daha fazla D anim arka 
H üküm etine  kızıyorlardı. Bu hüküm et, kâşif hak 
larını tanım adığını iddia etm iyor m uydu?...

Bay Seth  S tanfort, yere  ayak basar basm az bu 
üç günlük  kötü  hava sırasında bir daha  görm em iş 
olduğu Bayan A rcadia W alker'in  y an ın a  gitti. Şu 
an d a  içinde bu lundukları dostluk  ilişkileriyle gök
taşını bulm aya birlik te gitm eleri doğal değil m iy
di?...

"Sonunda... düştü  Bay S tan fo rt” dedi yanm a ge
lir gelmez Bayan A rcadia Walker.

“S onunda d ü ş tü ” diye y an ıt verdi.
Sonunda... d ü ş tü !” diye tekrarlam ıştı ve tek rar

lıyordu hâlâ adanın kuzeybatı ucuna doğru yöne
len tüm  o kalabalık.

Yine de iki kişi, m eraklılar kitlesinden bir çeyrek 
saat daha öndeydiler; bunlar, geldiklerinden bu y a 
na kaldıkları D anim arka konaklam a yerinden  doğ
rudan  yola çıkmış Bostonlu gökbilimci ve Bay de 
Schackydı.

"Temsilci göktaşının m ülkiyetini alacak ilk kişi 
olacak!...” diye m ırıldanıyordu Bay Forsyth.
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“Ve ona el koyacak! ” diye m ırıldanıyordu doktor 
H udelson.

“El koym ak?... Kim bilebilir?...” diye y an ıt veri
y o rdu  Francis Gordon, onda bu kuşkuyu uyandı
ran  nedeni belirtm eksizin.

“Am a bu bizim haklarım ızın göz önüne alınm a
sını engellem eyecektir!...” diye haykırdı Bay D ean 
Forsyth.

“Hayır, kesinlikle!” diye belirtti Bay Stanley 
Hudelson.

Görüyorsunuz, birinin yeğeni, ötekinin eski m üs
takbel dam adı son derece m emnundu, Kral Christi- 
a n ’ın ve iki milyonluk İskandinav tebaasının iddiala
rına karşı aynı düşm anlıkta çıkarları örtüşüyordu.

M utlu b ir koşullar çakışm asının ardından saba
hın üçüyle dördü arasında hava durum u tüm üyle 
değişmişti. R üzgâr güneye doğru düştükçe fırtına 
dinmişti. G üneş üstünde günlük eğrisini hâlâ çizdi
ği ufukta, sadece birkaç derece yükseliyor olsa da 
en azından ışığıyla zayıflayan son bulutların  arasın
dan parlıyordu . A rtık  y ağ m u r yok , artık  sert 
rüzgâr yok, açık b ir hava, dingin b ir gökyüzü, sıfır 
santigradın  üstünde sekiz-dokuz derece arasında 
kalan b ir sıcaklık.

Ve A vrupa ve A m erika’dan gelen bu yolcular 
arasında şunları söyleyecek yeterince “G roenland- 
lı” bulunuyordu:

"E lbette havanın bozulm ası m eteorun yaklaşm a
sından, Y erküre’mize yakınlığı kendini hissettiri
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y o rd u  ve düştüğünden  bu y an a  güzel hava geri 
d ö ndü .”

K onaklam a yeriyle burun  arası, kuzeybatı y ö n ü 
ne doğru adamakıllı b ir fersah olarak hesaplanabi
lirdi ve yayan  aşılması gerekecekti. U pernavik, 
herhangi b ir aracı sağlayabilecek gibi değildi. Kal
dı ki kayalık yapıda, yeterince düz b ir arazide çok 
zahm et çekm eden yol alınacaktı; engebeler ciddi 
b ir biçimde sadece kıyının çevresinde kendini gös
teriyordu. O rad a  denize doğru alçalan b irkaç y a r 
yükseliyordu.

Göktaşı tam  da bu yarların  ötesine konm uştu ve 
konaklam a yerinden  fark edilem iyordu.

Büyük haberi ilk ulaştıran yerli, kalabalığın b a
şında yü rüyordu , hem en ard ında Forsyth, Hudel- 
son beyler, O m icron, Bay de Schack ve Bostonlu 
gökbilimci.

Biraz geride Francis G ordon, dayısı ve doktoru, 
onları kendi hallerine bırakm aya istekli am a m ete
oru... m eteorlarını görm enin üzerlerinde yara taca
ğı etkiyi görm ekte sabırsız olarak göz hapsinde tu 
tuyordu !

Francis G ordon, zaten Bay Seth S tanfort ve Ba
yan  A rcadia W alker'la birlikte yol alıyordu. İki sa
bık eş, W haston’da evlilikleri sırasında geçen saat
leri hiç unutm uyorlardı ve iki aile arasındaki kop
madan ve bu kopm anın sonuçlarından haberdardı
lar. H er ikisi de Francis G ordon’un  zor durum uyla 
içtenlikle ilgileniyorlar ve m utlu b ir son diliyorlardı.
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“D üzelecektir” deyip duruyordu  durm aksızın 
Bayan A rcadia Walker.

“U m arım ” diye y an ıt veriyordu Francis.
“Ama belki de göktaşının denizin derinliklerinde 

y itip  gitmesi daha iyi o lurdu ...” diye belirtiyordu 
Bay Seth Stanfort.

"Evet... herkes için!” diye açıklıyordu Bayan A r
cadia W alker büyük anlayışla.

Ve yineledi:
— İnanın, Bay Gordon, her şey yoluna girecek!... 

Biraz güçlük, sıkıntı, kaygı evlenm eden önce iyi ol
m uyor değil!... B irleşm eler aşırı kolay olduğunda 
aynı biçimde bozulm a tehlikesiyle karşı karşıya b u 
lunuyorlar! D oğru değil mi Bay S tanfort?...

— K uşkusuz W alker hanım efendi ve biz örnek 
oluşturabiliriz! Anımsıyor m usunuz, at üstünde, 
ayağımızı yere basm adan o saygıdeğer sulh yargıcı 
tarafından evlendirilmiştik, çok şaşırmış görünm e
di, bu  bir bilge olduğunu gösteriyor!... Evet, bu b i
çimde gerçekleşti... ve boşanm a zamanı...

“Altı hafta sonra geri döndük!...” diye y an ıt v er
di gülüm seyerek Bayan A rcadia W alker. “Evet, 
Bay G ordon, Bayan Je n n y  H udelson’la at üstünde 
evlenm eyerek, m utluluğu yakalayacağınızdan da
ha çok emin o lu rsunuz! ”

Şunu söylemek boşuna; bu  m eraklı kalabalığı, bu 
yolcu toplu göçü ortasında Bay Seth Stanfort, Ba
yan Arcadia W alker ve Francis Gordon, şu anda 
m eteorla hiç meşgul olmayan, ondan hiç söz etme
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yen, m uhtem elen Bay Jo h n  P ro th ’un dayapm ış ola
bileceği gibi felsefe yapan  birkaç kişi olmalıydılar.

Hepsi hızlı gidiyordu, izlenecek yol kalmamıştı, 
U pernavik dolaylarında hiçbir zam an olmadıkları 
kadar şaşkın çok sayıda kuşun üzerlerinden kaçıp 
gittiği cılız b odur ağaççıkların serpiştirilm iş olduğu 
b ir düzlük vardı.

Bir yarım  saatte fersahın dörtte  üçü alındı ve ge
riye artık  aşılacak yalnız b ir bin m etre kadar kalı
yordu . Am a göktaşı hâlâ yarın  en uç bölüm ünün 
arkasında gözlerden saklanıyordu. Sabahtan bu 
y an a  bu yerde olması... hiç kimse bundan şüphe 
duym ak istem iyordu. G roenlandlının ha ta  yapm ış 
olması kabul edilmezdi. D üşm e sırasında oradaydı, 
b ir çeyrek fersah uzaklıkta. G ürültüyü  duym uştu 
ve daha uzakta olsalar da  daha başkaları da onu 
duym uşlardı.

Bundan başka etkisi daha şim diden hissedilen ve 
oldukça garip  olmayı sürdüren  b ir durum  oluşu
yordu . H ava sıcaklığı yükselm e eğilimindeydi. Hiç 
kuşku yok, adanın  bu kuzeybatı b u rnu  dolayların
da sıcaklıkölçer, U pernavik  yerleşim  birim iyle 
b irkaç derecelik fark gösterm işti. Ç ok hissedilir ol
m uştu ve hatta  sıcaklık am aca yaklaşıldıkça daha 
şiddetli oluyordu.

“Bu göktaşının gelişi, bu  dolaylarda yalnız hava
y ı değiştirm ekle kalm ayacak aynı zam anda takım a
danın ikliminde de değişikliklere yol açacak mıy
d ı?...” dedi gülerek Bay Stanfort.
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“Bu G roenlandlılar için son derece m utluluk ve
rici o lacak!” diye karşılık verdi aynı to n d a  Bayan 
A rcadia Walker.

"Altın kürenin  hâlâ kor durum unda olması müm
kün ,” diye düşüncesini belirtti F rancis Gordon, 
“yaydığı ısı belli b ir çapta kendini duyuruyor...”

“İy i!” diye yüksek  sesle belirtti Bay Seth Stan- 
fort “soğuması için beklememiz gerekecek m i?..”.

“A danın üstüne düşecek y erde  dışına düşseydi 
soğuması daha çabuk o lu rdu !” diye karşılık  verdi 
Francis G ordon, dayısı ve D oktor H udelson’u öf
keden zıplatacak düşünce akim a gelince.

Ama iki rakip  onu duyam azlardı. O m icron’la 
onlar ilerlemişlerdi; daha şim diden yüzlerin in  te ri
ni siliyorlardı ve birinin ötekinden önce varam aya
cağına kesin gözüyle bakılabilirdi.

Kaldı ki Bay de Schack ve gökbilimci Bay 
W h arf da terliyorlardı aynı biçimde ve tüm  kalaba
lık ve böyle b ir şölende daha önce hiç bulunm am ış 
olan G roenlandlılar da.

D aha b ir beş yüz adım ve meteor, yarın  döndü
ğü yerde üzerinde toplanacak bir sürü göze gö rü 
necekti ve de tüm  göz alıcı ihtişamıyla...

Ve kim bilir?... Belki de parçasını bile tu tm ak ve 
hatta  önayak laşm ak  bile olanaksız olacaktı?...

Sonunda yerli rehber adanın  burnunun  ucunda 
geride durdu. D aha fazla ilerleyemediği açıktı.

Bay Forsyth, Bay H udelson ve O m icron b ir an
da ona ulaştılar ve yan ında durdular. Sonra Bay de
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Schack, Bay W harf, Bay Seth S tanfort, Bayan A r
cadia W alker, Francis G ordon, nihayet filotillanın 
Baffin D eniz'i dolaylarına boşaltm ış olduğu tüm  o 
m eraklı sürüsü  geldi.

Evet, daha uzağa y a  da  daha doğru deyişle daha 
y akm a gitm ek olanaksız ve göktaşı hâlâ beş yüz 
adım  ötedeydi!...

Bu düpedüz, y er çekiminin tu ttuğu atmosferde 
dört aydan bu yan a  geçip duran  altın küreydi. Uza
yın  yüksek kesimlerinde yörüngesini çizdiği zam an
lardaki gibi ışıldamıyordu artık! Ama parlaklığı öy
leydi ki gözler üzerinde kalam ıyordu. Sıcaklığı, 
1768’de düşen kor halindeki taşınki gibi ergime nok
tasına yakın  bir dereceye yükselm iş olmalıydı -hızı
nın azalması onu daha o zam andan zayıflatmış olma
sına rağmen atmosferin daha yoğun tabakalarıyla 
karşılaştıkça sıcaklık artmış olmalıydı. Ama olağa
nüstü göktaşı, uzayda yörüngesini çizerken yakala
namaz olsa da  şimdi, yeryüzü toprağı üzerinde du 
rurken pekâlâ daha az öyle değil gibi görünüyordu.

Kıyı bu yerde, yerli dilinde unalak adıyla bilinen 
şu kayalıklardan biri olan b ir tü r düzlükten oluşu
yordu. A çıklara doğru eğimli, deniz düzeyinden iti
baren bir otuz ayak kadar yükseliyordu. Göktaşı, 
bu düzlüğ ün  tam  kıyısına oturm uştu. B irkaç metre 
daha solda olsa, yarın  eteklerinin göm ülü olduğu 
uçurum larda yu tu lm uş olacaktı.

“E v et!” dem ekten kendini alam adı Francis G or
don, “Evet! y irm i adım  daha ötede dipteydi...”
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“O radan  kesinlikle çekip çıkarılam azdı...” diye 
ekledi Bayan A rcadia Walker.

"Ama Bay de Schack bunu istem iyor" diye be
lirtti Bay Seth S tanfort, “D aha Kral C hristian’m 
kasalarına girmesi gerekiyor!”

Aslında bugün yarın  orada da  olacaktı. Bu sade
ce sabır sorunuydu. Soğumasını beklem ek yeterli 
olacaktı ve b ir kuzey kışı yaklaşırken, bu  hiç de ge
cikmeyecekti.

Bay D ean Forsyth ve Bay Stanley H udelson 
oradaydılar, hareketsiz, gözlerini yakan  bu  altın y ı
ğını m anzarasıyla ade ta  hipnotize olm uşçasına. 
H er ikisi de ileri gitmeyi denem işler ve her ikisi de 
gerilemek zorunda kalm ışlardı, sabırsız O m icron 
da aynı şekilde, on adım  daha, b ir rozbif gibi kıza
racaktı! Beş yüz adımlık bu  m esafeden sıcaklık, 
altmış dereceye ulaşıyordu ve m eteorun yaydığı ısı 
havayı solunam az kılıyordu.

“Ama sonunda... orada... orada.... adanın üzerin
de duruyor.... denizin dibinde değil!... D ünya için 
kayıp değil.... Şu şanslı D an im arka’nın ellerinde!... 
Beklemek.... Beklem ek yeterli olacak...”

Boğucu sıcaklığın yarın  o köşesinde alıkoyduğu 
m eraklılar böyle deyip duruyorlardı!

Evet! Beklemek... am a ne k ad ar zaman? Yetmiş 
üçüncü enlemin ötesindesiniz, b irkaç hafta sonra 
kuzey kışı, bu  yörelere b ir yığın buz gibi soğuk 
rüzgârlarını, kar fırtınalarını getirm ek, sıcaklığı sı
fırın altında elli dereceye düşürm ek zorunda, bu
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konuda hiçbir kuşku  yok. Am a göktaşı bir ay, iki 
ay soğum aya direnm eyecek m iydi?... Bu tü r  m aden 
kütleleri böyle sıcaklıklara m aruz kaldıklarında 
uzun süre y an a r durum da kalabiliyorlar ve hava- 
taşlarında, son derece küçük hacim deki göktaşla- 
rında bu  durum la çok sık karşılaşıldı!...

Uç saat geçti ve kimse oradan ayrılmayı düşün
m üyordu. G öktaşına yaklaşm anın m üm kün olm a
sını mı beklem ek istiyorlardı! Ama bu elbette ne 
bugün ne de yarın  olacaktı ve buraya bir kam p y e 
ri kurm ak, oraya yiyecek içecek taşım ak için de ge
milere geri dönm ek gerekiyordu...

"Bay S tanfort,” dedi Bayan A rcadia W alker, "bu 
kor halindeki yığını soğutm ak için b irkaç saat y e 
terli olacak mı dersin iz?...”

— N e birkaç saat ne de b irkaç gün yeterli Bayan 
W alker!

— Pekâlâ Oregon  a döneceğim, öğleden sonra 
geri dönm e pahasına da olsa..

"Birlikte gidelim" diye önerdi Bay Stanfort, 
“Ben de M ozik 'e  döneceğime göre. Sanırım  öğle 
yem eği saati geldi...”

“Bu benim düşüncem ” diye karşılık verdi Bayan 
W alker ve “E ğer Francis G ordon da aynı şekilde 
düşünüyorsa...”

“K uşkusuz W alker hanım efendi” diye karşılık 
verdi genç adam, “am a dayım la D o k to r Hudel- 
son’u yalnız bırakm ak... Benimle gelmeyi isteye
cekler mi?... Korkarım  geri çevirecekler...”
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Ve Bay D ean Forsyth 'ye giderek:
"Geliyor m usunuz dayı?” diye sordu.
Bay D ean F orsyth  yan ıt verm eksizin ileriye 

doğru on adım kadar attı ve sanki bir fırının ağzı 
önünde tehlikeye atılmış gibi aceleyle geri çekilmek 
zorunda kaldı.

O nu izlemiş olan D oktor H udelson da daha az 
olm ayan b ir telaşla geri geldi.

"Haydi dayı,” diye başladı Francis Gordon. "Hay
di Bay Hudelson, gemiye dönmenin zamanı! H ay 
Allah!... Göktaşı şimdi uçmayacak!... O nu gözleri
nizle yemeniz, midenizi dolduracak olan bu değil!”

Francis G ordon bir iki sözcük bile alam adı ve 
boyun eğdi. O  nedenle Bay Seth S tanfort ve Bayan 
A rcadia Walker, arkalarında açlığın kendi gemile
rine geri götürdüğü yüzlerce meraklı, yerleşim  y e 
ri yo luna onsuz düştüler. Bay Forsyth, Bay H udel
son, Francis G ordon a  gelince, onlar ancak akşa
ma, açlıktan perişan döndüler ve ikinci ziyareti er
tesi güne bıraktılar.

O  5 A ğustos’ta  daha saat yedide yolcular, y erle
şim birim i sakinleri, yerliler, Bay Forsyth ve doktor 
birinci sırada olmak üzere görev yerlerinde buluşu
yorlardı.

G öktaşının hep orada, unalak  in  üstünde oldu
ğunu, yoğun bir ısı yaydığını söylemeye gerek yok. 
Bir önceki günden bu y an a  sıcaklığı düşm üşe ben
zemiyordu. H ava yanan  sızıntılarıyla doluyordu. 
A ğustosta olmak yerine ekim de olsaydık çevresin
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deki dört, beş yüz m etrelik b ir yarıçap ta  kardan  iz 
kalmazdı.

Yine de en sabırsızlar, en inatçılar -adlarını söy
lemeye gerek yok- y irm i adım  k ad ar yaklaşabildi
ler am a bir y irm i k ad ar daha ötede tutuşm uş hava 
onları bitirebilirdi.

Kaldı ki söz konusu olan bu sabırsızlar arasında 
ne Bay Seth Stanfort, ne Bayan A rcadia W alker 
ha tta  ne U luslararası Kom isyon’un üyesi sayılma
lıydı. Bay de Schack artık  D an im arka’nın trilyon
ları için korkm am ası gerektiğini biliyordu. O rada 
devletin kasalarındaki kadar güvenlikteydiler. Şu 
anda el konulam ıyordu, olsun ve ay larca mı bekle
mek gerekliydi, bu yanan  kütle üzerinden tüm  bir 
kuzey kışının geçmesi mi gerekliydi? O luşturduğu 
bin iki yüz altm ış bin tonu  A vrupa’dan gönderilen 
gemilere paylaştırm adan önce bırakılacaktı sakin 
sakin soğuyacaktı. Ve K openhag’a  y a  da  öteki D a
nim arka lim anlarına taşım ak için her birine yalnız 
bin tondan en az bin iki yüzü  gerekecekti.

Yine de ve şu gözlem o sabah Francis G ordon 
tarafından yapıldı, bunu  Seth S tanfort’a iletti, o da 
Bayan A rcadia W alker'a  aktardı, ona öyle geliyor
du ki göktaşının konum unda dünden  bu y an a  ha
reketsiz durduğu  kayalık üstünde hafif b ir değişik
lik olmuştu. Biraz daha denize doğru m u kaymıştı? 
Korkunç ağırlığı altında toprak, en sonunda uçu ru 
m a yuvarlanm asına yol açabilecek biçim de yavaş 
yavaş alçalıyor m uydu?
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“Bu durum , dünyayı ayağa kaldıran bu  mesele 
için garip  b ir son olacaktır!...” diye belirtti Bayan 
A rcadia Walker.

“Belki de en az kötüsü olm ayacak b ir son...." di
ye y an ıt verdi Bay Seth Stanfort.

“En iyisi olacak!...” diye iddia etti Francis Gordon.
O ysa bu berikinin işaret ettiğini, yan i göktaşının 

denizden yana  aşamalı kayışını, b irazdan hepsi de 
fark edebildi. A rtık  kuşku yok, toprağın  direnci y a 
vaş yavaş kırıldı ve eğer bu hareket durduru lm az
sa yerinden  oynayan altın küre sonunda düzlüğün 
kıyısına kadar yuvarlanacak  ve denizin derinlikle
rine gömülecekti.

Bu genel bir düş kırıklığı, m uhteşem  göktaşını 
konuk etmeye layık olm ayan o unalak a karşı b ir 
hoşnutsuzluğa yol açtı. Adanın içlerine y a  da terc i
hen G roenland kıyısının, aç insanlık için asla kay
bolm a tehlikesinin bulunm adığı o sarsılm az bazalt 
yarla rına  niçin düşmemişti!

Evet, kayıyordu, göktaşı ve düzlüğün korkunç 
ağırlığı altında birdenbire çökmesi, belki de bir sa
at meselesiydi, hatta  daha da  az bir dakika mesele- 
siydi!...

Ve böyle b ir felaketi önlem ek için hiçbir şey , bu 
kaym ayı durdurm ak için hiçbir şey, göktaşını kal- 
dırıncaya değin bu  beceriksiz unalak’a  alttan  des
tek verm ek için hiçbir şey yapam am ak!...

Bay de Schack, felaketin her an gelebileceğini 
bizzat anladığında göğsünden kopan, b ir dehşet
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çığlığı gibi oldu. D an im arka’y ı m ilyarder yapacak  
bu  tek  fırsata elveda!.. O, Kral C hristian 'in tüm  te 
baasını zenginleştirm e beklentisine elveda!... O  Al
m anya’dan Schlewig- H olstein satın alm a olasılığı
na elveda!...

Bay Dean Forsyth  ve D ok to r H udelson’a  gelin
ce, kesin yuvarlanm aya dönüşecek ilk kıpırtıları 
gördüklerinde Francis G ordon akıllarını yitirm ele
rinden korktu . Kollarını um utsuzca uzatıyorlardı. 
Yardım a çağırıyorlardı, bu çağrıya karşılık verm ek 
olasıymış gibi!

“Benim göktaşım !...” diye haykırıyordu biri.
“Benim göktaşım !...” diye haykırıyordu öteki.
“Bizim göktaşım ız!...” diye haykırdılar daha be

lirgin bir hareket altın küreyi uçurum a yaklaştırd ı
ğı anda!...

O  anda, bu  tu tuşm uş ortam ın ortasına Omic- 
ro n ’la aynı anda ileri doğru atıldılar... Bay S tanfort 
ve Francis G ordon onları yakalayam adan bir yüz 
adım kadar yaklaştılar! D üşeceklerini hissettikle
rinde birbirlerine tutundular, sonra hareketsiz yere 
yığıldılar...

Francis G ordon onlara doğru derhal atılmıştı, 
Bay Seth S tanfort onu izlemekte tereddü t etmedi... 
Ve kuşkusuz kendisini tehlikeye attığım  görünce 
Bayan A rcadia W alker eski eşinin karşı karşıya b u 
lunduğu tehlikeden dehşete düşm üştü, çünkü ağ
zından b ir çığlık döküldü:

“Seth!... S e th !...”
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Francis G ordon ve Seth S tanfort arkalarında 
b irkaç yürekli izleyiciyle yerde sürünm ek, hava o 
kadar solunam azdı ki ağızlarını b ir mendille kapa
tarak  sürünerek  gitm ek zorunda kaldılar.... Sonun
da hepsi Bay Forsyth ve doktorun  yanm a vardılar; 
onları kaldırdılar, bağırsaklarına değin yanabile
cekleri, aşılm asına izin verilm eyen o sınıra taşıdı

lar...
B irkaç adım daha ilerde olan O m icron’a gelince 

daha şimdiden tu tuşm uştu  denebilir!...
İyi ki bu üç, tedbirsizlik kurbanı zam anında k u r

tarılmıştı... H içbir tedaviden kaçınılmadı... Yaşama 
yeniden döndüler am a yazık! U m utlarının y ok  olu

şunu izlemek için!...
Saat tam  olarak sabah sekiz kırk  yediydi. Güneş 

ışığıyla sürekli aydınlattığı ufku daha yeni sıyırıp 
geçmişti, yükseliyordu.

Göktaşı, bu  eğimi artm ış düzlükte kah kendi ha
reketiyle, kah ağırlığı altında yüzey  azar azar daha 
da eğimini artırdığı için ağır ağır kaym aya devam 
ediyordu. A ltında diklemesine yarılm ış unalak y a 
m acının derinlem esine sulara göm üldüğü sivri b u 
ru n a  doğru yaklaşıyordu.

H er yandan  çığlıklar yükseldi ve o anda kalaba
lığın heyecanının nereye vardığını düşünm ek olası 

değil.
“D üşecek... D üşecek!...”
Bu korku  sözcükleri tüm  ağızlardan çıkıyordu 

ve susan bir tek Francis G ordon vardı!...
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Altın küre hareketsiz kalm ıştı!... Ah! H epsi d a 
ha öteye yuvarlanm ayacağı, eğim bu  y erd e  daha 
az belirgin o lduğundan düzlüğün sivri ucunu  geç
m eyeceği um uduna kapıldı. Evet! Şimdi bu yerde 
kalm a şansı vardı!... Ve artık  o rada aşam a aşam a 
soğuyacaktı... Ve ö nayak laşm ak  m üm kün olacak
tı... Ve D anim arka H üküm eti temsilcisi sonunda 
bu gök hâzinesine el koyacaktı!... Ve Bay Forsyth 
ve Bay H udelson onu bol bol okşayabilecekler- 
d i!... Ve bin k ad a r geminin, altından yüklerin i a l
m ak için U pernav ik ’e gelm elerini beklerken onu 
her tü r  kö tü lükten  korum ak am acıyla önlem ler alı
nacaktı!...

"Pekâlâ Bay Stanfort, kurtu ldu  mu, göktaşı?”
Kum sala yaklaşm ış olan Bayan A rcadia Wal- 

k e r’ın bu  sorusuna b ir yan ıt olarak korkunç bir ça
tırtı duyuldu... Kaya pes demişti ve m eteor denize 
uçuyordu...

E ğer kıyının yankıları kalabalığın korkunç uğul
tusunu yansıtm adıysa bu, uğultunun bulutları y ır
tan  yıldırım ın gürlem esinden daha şiddetli b ir p a t
lam anın çatırtısıyla o anda boğulm asındandır!...

Adanın yüzeyinden bir hava dalgası gibi geçti ve 
istisnasız tüm  seyirciler dayanam ayarak yere dev
rildiler...

Göktaşı atm osfer tabakalarını geçerken patlayan 
b ir yığın öteki havataşı y a  da  göktaşı gibi patlam ış
tı... Ve aynı zam anda yüksek  sıcaklığının etkisiyle 
sular b uhar fırtınası halinde savruluyorlardı!...
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O  nedenle öyle oldu ki göktaşının düşmesiyle 
kabaran  inanılmaz b ir dalga kıyıya atıldı ve karşı
sında hiçbir şeyin direniş gösteremeyeceği b ir öf
keyle yere  döküldü.

N e yazık  ki Bayan A rcadia Walker, bu  dalgaya 
yakalandı, sıvı kitle kum sala doğru geldiğinde yere 
devrildi, sü rük lend i!...

Bay Seth Stanfort, yardım  için atılmıştı, nere
deyse ku rtarm a um udu olmadan, hayatını onun 
için tehlikeye atarak  ve tek  b ir yerine iki kurbanın  
sayılmak zorunda kalınacağı öylesi koşullarda!...

Seth Stanfort, genç kadına sürüklendiği sırada 
ulaşm ayı başardı ve b ir kayaya tu tu n arak  bu  cana
v ar dalganın anaforuna karşı koyabildi...

O  anda Francis G ordon ve başka birkaçı onlara 
doğru  atıldılar ve onları kum salın geri kesimine ge
tirdiler.

Bay Seth S tanfort daha bilincini yitirm em işti 
am a Bayan A rcadia W alker hareketsizdi. En acil 
tedaviler onu yaşam a döndürdü  ve eski kocasının 
elini sıkarak ona özel sözcüklerle şöyle dedi:

“K urtarılm am  gerektiği anda  kesinlikle belliydi 
ki, sevgili Seth'im  kurtarıc ı siz olacaktın ız! ”

Ama m uhteşem  göktaşı, Bayan A rcadia Wal- 
k e r’dan daha az m utlu, uğursuz yazgısından kaça- 
mamıştı! U çurum a uçm uştu ve duyulm am ış çaba
lar pahasına yarın  eteklerindeki bu  derin  tab ak a
lardan çekip çıkarılabileceği varsayılsa bile, bu  
um uttan  vazgeçmek gerekiyordu...
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Aslında çek irdek  patlam ıştı. B inlerce kırıntısı 
açıklara saçılm ıştı ve Bay de Scback, Bay D ean 
Forsyth, D o k to r H udelson kıyıda b irkaç parçasını 
bulm aya çalıştılar, boşuna aram alar, bu dört mil
yardan , o lağanüstü  göktaşından geriye hiçbir şey 
kalmamıştı!
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XV II. Bölüm

Salt hayal gücü bu öyküye ilişkin son 
olayların aktarıldığı ve içinde son 
sözün W haston  Su lh Y argıcı B ay 
Jo h n  P ro th ’a  kaldığı son bölüm.

Ş imdi bu binlerce m eraklının m erakları gide
rildiğine göre artık  yo la koyulmalıydılar. 
Giderildi, belki de değildi. Tüm  sonucu, bu 

kayalık düzlükte b irkaç saatliğine am a dö rt yüz 
m etreden daha yakın ına yaklaşılam adan m eteoru 
görm üş olm ak olan böyle b ir yolculuğun y o rg u n 
luklarına, ku tup  havzasına b ir gezinin m asraflarına 
değer miydi? Ve uçurum a uçm am ış olsaydı, G ök
yüzünün  Yeryüzüne bu değerli arm ağanı sonsuza 
değin y ok  olup gitmiş olm asaydı bile!... Tüm  d ü n 
yayı ve özellikle Büyük Britanya, Birleşik Devlet^ 
ler, Rusya, Norveç, Afganistan, N ikaragua, Kosta 
Rika ve nihayet D an im arka’y ı h ırsla dolduran bu iş
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için ne üzüntü  verici son! D em ek ki bilim insanla
rı hiç hata  yapm am ışlardı... Altın küre D anim ar
ka' nın koloni alanına giren toprak lardan  birine 
düşm üştü... Ve şu anda ondan artık  geriye b ir şey 
kalm am ıştı ve U pernavik A dası’nın kuzeybatısın
daki bu kum salın kum larına göktaşının tek b ir zer
resi karışm am ıştı...

Yeryüzü görüş alanlarının birinin üstünde b in
lerce m ilyar değerinde b ir ikinci m eteorun ortaya 
çıkacağına güvenm ek uygun düşer miydi?... Hayır, 
kesinlikle hayır!... Böyle b ir olasılık kuşkusuz bir 
daha belirm eyecekti. U zayda o altın yıldızlardan 
dolaşanların olması, m üm kündü am a yeryüzünün 
çekim alanına atılmaları şansı o kadar zayıf ki hiç 
kimse buna en küçük bir değer atfedem iyordu.

Ve özetle çok iyi olm uştu. D ört trilyonluk altını 
dolaşım a sokm ak, bu m adenin -hiçbir şeyi olma
y an lar için beş para  etmez, her şeyi olanlar için çok 
değerli- tüm üyle değerini yitirm esine yol açardı. 
Hayır!... D an im arka’nın onu b ir müze meteorsal 
nesnesi olarak b ir vitrine kapatm a ve du k a  altını, 
(kuron)' ve öteki D anim arka paraları biçiminde 
ortaya hiç çıkarm am a sağduyusunu gösterm em esi 
durum unda, m ülkiyeti dünya mali piyasalarını k ar
ma karışık edecek olan bu göktaşının y ok  olup git
mesinde üzülecek hiçbir şey yoktu!

Yine de bu sonucu, ilgililerin bunu  b ir düş k ırık
lığı olarak kabul etme hakları vardı elbette. Bay

1. Çizilmiş bir sözcüğün yerine “kuronu" koyuyoruz.
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Dean Forsyth ve Bay Stanley H udelson, göktaşla
rının patlam ış olduğu yere, seyretmeye ne acılarla 
gittiler! Ve kum salda boşuna b irkaç kırıntı arad ı
lar... Bay de S chack’ın kendi ülkesi için istem eye
ceğini varsayarak  bir k ravat iğnesi y a  da b ir kol 
düğm esi yaptırabilecekleri bu  göksel altından bir 
tohum  kadar bile y o k tu !

Kaldı ki ortak  acılarında iki rakip artık  kıskanç
lıklarının etkisi altında değil gibiydiler ve bu  Bay 
Seth S tanfort ve Bayan A rcadia W alker'ı gerçek
ten m em nun ederken Francis G ordon’u sonsuz se
vindiriyordu. Bu iki eski dost, artık  var olmayan 
bir m eteora adlarını bile verem eyecek olduklarına 
göre niçin korkunç b ir düşm anlık sınırları içinde 
kalacaklardı.

Bu durum da artık  bu G roenland yörelerinden 
uzaklaşm ak, -avcılık argosunda doğru b ir ifadeyi 
kullanırsak- “eli b o ş” dönm ek, Avrupa, Asya, Ame
rik a’nın daha az yukarıla rdak i enlem lerine u laş
m ak gerekiyordu. Altı hafta geçm eden Baffin D e
nizi, Davis Boğazı kullanılam az olacaklardı, buzu l
lar oraları kaplayacak ve şu anda U pernavik  önün
de dem ir atmış olan filotilla sekiz aylığına yerinden 
kıpırdayam az durum a gelecekti. O ysa bu yo lcu lar
dan  hiçbiri için bu uzak kuzey bölgelerinde kışı ge
çirm ek uygun değildi.

A h ! E ğer göktaşı hâlâ o rada olsaydı, eğer ilkba
hara  kadar altın kürenin  yan ında  nöbet tu tm ak  ge
rekseyeli, hiç kuşku y ok  Bay de Schack, belki de
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Bay D ean  F orsyth  ve D ok to r H udelson bir kuzey 
kışının şiddetine m eydan okuyacaklardı. Am a h a
vacıydı göktaşı, denizci olm uştu ve h a tta  denizaltı- 
cı: A rtık  onunla ilgilenilmemeliydi..

Tüm  bu Ingiliz, Amerikan, D anim arka, Fransız, 
Alman, Rus gemileri, 7 Ağustos sabahında U per- 
navik Takım adası arasından seyretm eyi kolaylaştı
ran  güzel b ir kuzeydoğu meltemiyle dem ir aldılar. 
Zaten yelkenliler değillerdi ve iyi çalışan bu b u h ar
lı gem ilerin pervaneleri onları çabucak boğazın d ı
şına çıkaracaktı. Bay Forsyth ve O m icron, D oktor 
Hudelson, Francis G ordon’un  JVlozik’teki kam ara
larına döndüklerini söylemenin b ir y a ra rı yoksa da, 
Bay Seth S tanfort'un  da yaptığı gibi Bayan A rca
dia W alker’in d a  oraya bindiğini söylemek için d u 
rum  öyle değil. Bay de Schack doğrudan  K open
hag’a dönen b ir D anim arka gem isinde yolculuk 
yaptığ ından  kam arası boş kalm ıştı ve en kısa y o l
dan A m erika’y a  dönm ek isteyen bayan yolcunun 
hizm etine sunulabilmişti.

Davis Boğazı’nı geçiş, deniz tu tm asına karşı kö
tü hazırlanm ış m ideler için çok kötü olmadı. G re
enland kıyısını izleyen JVlozik açıktaki dalgalardan 
korunuyordu  ve bu yolcular ciddi b ir biçim de etk i
lenm eden Farewell B urnu nu 15 Ağustos akşamı 
geride bıraktılar.

Am a o andan  itibaren  yalpalam alar ve sallam alar 
yeni ku rban lar alm akta gecikm edi ve b ir tek  m e
raklarını tatm in için bunca yararsız  ve zahm etli bir
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yolculukta serüvene atılmış olm aktan kim bilir kaçı 
pişm an oldu!

Bay Forsyth  ve Bay Hudelson, bu  durum da y e 
niden o iğrenç midesi bu lananlar topluluğunda bir 
araya geldiklerini gördüler ve Francis G ordon ihti
mam larını aralarında sürekli paylaştırıp durdu.

Bay Seth S tanfort ve Bayan A rcadia W alker'a 
gelince uzun  yolcu luklar alışkanlığıyla her tü r 
olum suzluktan uzak kaldılar ve onlar için zaman 
hoş sohbetlerle akıp gitti. Geçmişten mi söz ediyor
lardı, gelecekten mi söz ediyorlardı? B üyük soru... 
K onuşm alarına çoğunlukla karışan Francis G or
don boşanm a engeliyle b irbirlerinden ayrılmış olan 
iki eski eşin arasında hep karşılıklı b ir sem patinin 
var olduğunu görebildi.

M o zik  Am erikan kıyılarında, önünde göründü
ğü ilk sem afor yerleşim  birimine, hem yak ında 
döndüğünü hem  de Kuzey D enizi’ndeki bu seferin 
sonucunun ne olduğunu bildiren b ir bilgi gönderdi.

M eteordan, U pernavik A dası’na  düşüşünden ve 
Baffin Denizi derinliklerine gömülmesiyle ilgili ilk 
haber böylece bu buharlı gem iden gelmiş oldu.

Bu haber olağanüstü b ir çabuklukla yayılm ış ol
sa da, te lg raf telleri ve kabloları Eski ve Yeni D ü n 
y a y a  onu birkaç saat içinde ulaştırm ış olsalar da, 
acınası sonunun ne olduğu öğrenildiğinde duyarlı
lık büyük  olsa da, ısrar boşuna insanların, m erakını 
ve de açgözlülüğünü üzerine bol bol çekmiş olan 
bu göktaşı hakkında biraz gülünç şeyler de söyle
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nebilecektir. H alkın  yas tu ttuğunu  iddia etm ek bel
ki abartılı olacaktır am a bununla birlikte A m eri
k a ’da, bu  m eteorolojik düş kırıklığıyla alay eden 
b ir tek  W baston ’un  şu sorum suz P unch’u  oldu.

M ozik, yolcuların  çoğunluğunun hiç de hoşnut 
kalm adıkları, doğu rüzgârlarıy la çok sık allak bu l
lak olan b ir seyirin ard ından  27 Ağustos tarihinde 
C harleston L im anı’na dem ir attı.

G üney K arolina 'dan Virginia y a  uzaklık çok faz
la değil ve zaten dem iryolları Birleşik D evletler’de 
hiç yok  değil. B uradan  şu çıkıyor ki hem en ertesi 
gün, 28 A ğustos’ta, Bay D ean F orsyth  ve O m icron 
b ir yandan, Bay Stanley H udelson öte yandan, bi
rinciler E lizabeth Sokağı ndaki kuleye, ikinci M o r
ris Sokağı ndaki b u rca  dönüş yolundaydılar.

M o zik ’in A m erikan sem aforundan yak ında dö
neceğinin bildirilm esinden bu y an a  bekleniyorlar
dı. C harleston tren i üç yolcuyu bırak tığ ında Bayan 
H udelson ve iki kızı W haston garında bulunuyor
lardı.

Kendilerine gösterilen karşılam adan gerçekten 
sadece etkilenebilirlerdi. N e Bay F orsyth  ne de 
doktor, Francis G ordon 'un nihayet karısı olacak 
nişanlısını kollarında sıkm asından ne de Bayan 
H udelson’u içtenlikle kucaklam asından şaşırmış 
görünm ediler. O  şaşkın Bayan Loo y a  gelince işte o 
da şöyle söyleyerek Bay D ean  F orsy th ’nin boynu
na atıldı:

“Pekâlâ, b itti değil m i?”
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Ve aslında bitm işti ve alışkın oldukları dilde k a 
tin ler doğal o larak şöyle derler: Sublata causa, tol- 
litur effectus. N edensiz sonuç olmaz. Y öre gazete
leri tam  da buna dikkati çektiler, Punch  da  dışında 
kalmadı, iki rakibin dönüşüne ilişkin olarak espri 
dolu sevimli b ir yazı yayımladı.

Geriye artık, 5 Eylül de Saint-A ndrew  çanları
nın Virginia kenti üzerine ses dalgalarını var güçle
riyle yaydıklarını söylem ek kalıyor. Saygıdeğer 
O ’G arth, Francis G ordon ve Je n n y  H udelson’un 
nikahlarım , anne babalarının, iki ailenin dostları
nın, kentin  ileri gelenlerinin oluşturduğu b ir top lu 
luk önünde, o inanılmaz m eteorun yeryüzü  görüş 
alanındaki varlığından kaynaklanan onca kararsız
lıktan sonra kıydı!

Ve kimse kuşku  duym asın, heyecan içindeki hiz
metçi M itz, tö rende hazırdı ve de iki aydır hazır 
güzel giysisiyle çok sevimli Bayan Loo da!...

A yrıca durum , F orsyth  ve H udelson aileleri için 
çok iyiye dönm üş olsa da Bay Seth S tanfort ve Ba
yan  A rcadia W alker için de daha az iyi b ir yön  tu t
turm adı.

Bu kez ne at üstünde oldu ne de doğru ve eksik
siz doldurulm uş evraklarını b irb irlerin in  peşi sıra 
Yargıç P ro th ’un evine verdiler. H ayır! Kol kola 
oraya geldiler. Ve yargıç b irkaç haftalık b ir boşan
m ayla ayrılmış olan iki eski eşi yen iden  evlendire
rek  görevini yerine getird ikten  sonra önlerinde ki
b arca  eğildi.
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“T eşekkürler Bay P ro th ” dedi Bayan Stanfort. 
“Ve elveda” diye ekledi Bay Seth Stanfort.
Ve bu saygıdeğer filozof bahçesine döneceği sı

rad a  yaşlı hizmetçisiyle başbaşa kaldığında,
“O n lara  elveda, dem eyip hoşçakalın dem ekle 

belki de dajia iy iy ap ard ım ” diye belirtti.
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