
H
EYECAN

LI KİTAPLAR
Serüven

Paul Biegel

KÜÇÜK KAPTAN’IN
DÖNÜŞÜ

Çeviren: Gülten İldeniz Resimleyen: Carl Hollander





Paul Biegel

KÜÇÜK KAPTAN’IN
DÖNÜŞÜ

Çeviren: Gülten İ ldeniz Resimleyen: Carl Hol lander



Can Sanat Yayınları 

Yapım, Dağıtım, Ticaret ve Sanayi Ltd. Şti.

Hayriye Caddesi No. 2, 34430 Galatasaray, İstanbul

Telefon: (0212) 252 56 75 - 252 59 89 Faks: 252 72 33

www.cancocuk.com cancocuk@cancocuk.com

1. Basım: 2003

3. Basım: Ocak 2011

ISBN 978-975-07-0025-5

De kleine kapitein het land van Waan en Wijs, 

Paul Biegel

© U.M. Holland, Haarlem, 1973 

© Can Sanat Yayınları Ltd. Şti., 2003

Tüm hakları saklıdır. Tanıtım için yapılacak kısa 

alıntılar dışında yayıncının yazılı izni olmaksızın 

hiçbir yolla çoğaltılamaz.

Yayın Yönetmeni: Samiye Öz

Yayın Koordinatörü: İpek Gür

Kapak ve İç Tasarım: Gözde Bitir S.

Uygulama ve Dizgi: Taner Börü

Düzelti: Fulya Tükel

Kapak Baskı: Azra Matbaası

İç Baskı ve Cilt: Özal Matbaası



Pa
ul

 B
ie

ge
l  

 K
Ü

Ç
Ü

K 
KA

PT
A

N
’I

N
 D

Ö
N

Ü
ŞÜ

3

Bu kitabın sahibi:

....................
.................



Paul Biegel

1925’te Hollanda, Bussum’da doğdu. Gazetecilik 
yapan, edebiyatın çeşitli dallarında yapıtlar veren 
Biegel, dünya çapında, en çok çocuklar için yazdığı 
kitaplarla tanındı ve bu alanda klasikler arasına girdi.

KÜÇÜK KAPTAN, KÜÇÜK KAPTAN ve KORSAN HAZİNESİ

yazarın yayınevimizden çıkan diğer kitaplarıdır.
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Fırtına

Dünya haritasına bir bakın, yeryüzünde de 

nizlerin karalardan daha çok olduğunu göreceksiniz. 

Denizler ya büyük, geniş ve ma  vidir, ya da, gökyüzü 

bulutlarla kaplanınca, kül rengi olurlar.

Her çeşit tekne, kaptanları ve gemicileriyle de

nizlere açılır. Ama bir tekne, çok kü  çük bir tekne var

dır ki, üstünde çocuklardan başka kimsecikler yoktur.

Bu tekne, Küçük Kaptan’ındır, adı da Hiç    bat

maz’dır.

Hiçbatmaz’ın, ters çevrilmiş banyo kü  ve tinden 

bir buhar kazanı, soba borusundan bir ocağı, altı 

tane dipsiz su kovasının birbirine geçirilmesiyle oluş

muş bir de bacası vardır.

Küçük Kaptan, ayaklarını iki yana aç  mış, gözleri 

ufukta, kımıldamadan dümende du  ruyordu. Tombul 

Erik, ocağın önüne uzanmış ateşe üflüyordu. Marin
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ka, çörek yap  mak için geminin mutfağına inmişti. Ür

 kek Thomas ise güverteyi süpürmek zo  runday dı; 

çünkü tekneye kaçak olarak binmişti.

Bu dört çocuğun başından bir yığın se  rüven geç

mişti. “Uzunlar Adası”na gitmişler, bir günde büyük 

birer insan oluvermiş  lerdi. Bir sürü sirk hay vanı bul

muşlar, Ateş    dağı Adası’na gitmişler, Soluk Başkan’ı 

us  landırdıkları Sisli Şehir’de bu  lunmuşlardı.

Bütün bunlar, Küçük Kaptan adlı ilk ki  ta bı mızda 

anlatıldı. Eski bir denizci olan Yaş  lı Kurt’tan da söz 

edildi. Yaşlı Kurt, bir fırtınada, arkadaşlarıyla birlikte 

denize dö  kül müş  tü; denizcileri kaybolmuştu. Yaşlı 

Kurt, da  ha sonra üç deniz ka  zası daha geçirmişti.

Yaşlı Kurt, Hiçbatmaz yola çıkmadan ön     ce Küçük 

Kaptan’a, “Belki de onların hepsini bulup getirirsin,” 

demişti.

Deniz kazasında birlikte olduğu arkadaşlarını dü

şünmüştü. Dalgaların sürüklediği bu denizcileri bir 

daha göreceğini hiç ummuyordu.

Ne var ki çocuklar, denizci Gus’u Uzunlar Ada

sı’nda buldular. Denizci Dirk ile Ateş  dağı Ada sı’nda 

karşılaştılar. Denizci Max’le de Sisli Şe hir’de buluştu

lar. Yaşlı Kurt’un, iri yarı birer de niz kurdu olan üç de

nizcisi, bu küçük tekneye sığmamıştı; onlar da, Hiç 

batmaz’a halatlarla sıkıca bağlanmış bi  rer sala bin

mişlerdi.

Şimdi evlerine dönüyorlardı. Uçsuz bu  caksız ok
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yanusta günler geçiyordu. Ve evlerinin olduğu liman, 

binlerce fırtına dalgasının ötesindeydi.

Yine gece oldu. Kaptan, trompetini du  dak la rının 

arasına yerleştirdi, Ay’a doğru üf  ledi: Tarantara! Ay, 

parlak bakırdan yapılmış gibiydi, ama önüne bir bu

lutun geçmesiyle ışıkları birdenbire soldu.

“Fırtına çıkıyor,” dedi Küçük Kaptan. “Ateşi can 

lan   dırın.”

Tombul Erik, hemen ocağa üflemeye baş    ladı, ta ki 

altı kovadan yapılma bacadan bu  lut gibi kara duman

lar çıkana kadar. Kü      çük tekne, dalgaları yararak bü

yük bir hızla ileri atıldı, ama artan rüz gâr onu yine 

geri sa  vur du.

Ürkek Thomas, ağlamaklı bir sesle, “Evimizi bir 

daha göremeyeceğiz!” de  di.

“Ne güzel işte,” diyerek bir kahkaha attı Ma rinka. 

“Böylece okula dönmek zorunda kalmayacağız!”

Rüzgâr, vızlayıp uğuldamaya, sonunda kük    re    meye 

başladı. Dalgalar yığıldı, birer te  pe oldu, dağ oldu; 

derken köpükler fışkırtan birer yanardağ oldular.

“Boğuluyoruz!” diye bir çığlık atan Ür  kek Tho

mas, ambarın ağzından içeri daldı.

Marinka, arkasından, “Korkarım ayaklarını ısla

tacaksın,” diye ba  ğırdı.

Tombul Erik, ateşe üflemekten kıpkırmızı ol 

muştu.

Küçük Kaptan ise köpük tepeleri arasın dan ileriyi 
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görmeye çalışarak ayakları iki ya  na açılmış, dümende 

duruyordu.

Hiçbatmaz, bulutlardan daha yükseklere çıkıyor, 

yine de fırtınaya karşı durabiliyordu, ama ha  latlarla 

arkasından çektiği sal   ların durumu kor  kunçtu...

Küçük Kaptan, “Salları çeken halatlara bir düğüm 

da ha atın!” diye seslendi. “Çift ilmek olsun!”

Tombul Erik, üflemeyi kesti; çünkü rüz gâr ar  tık 

yeterince sert esiyordu. Erik, halatı çekmeye başladı, 

üstüne üç ilmekli iki dü  ğüm attı.

“Dümene yardım edin!” diye haykırdı Kü          çük Kap

tan.

Tombul Erik ile Marinka, dümeni kavra dılar. Yine 

de her dalga gelişinde kuklalar gibi oraya buraya sav

ruluyorlardı. Dalgalar güvertenin üs  tünden aşarken 

sanki yüzlerce itfaiyeci aynı an  da hortumlarını kulla

nıyordu.

Küçük Kaptan, “Ürkek Thomas gelsin, güvertede

ki su  la  rı boşaltsın!” diye haykırdı.

Ürkek Thomas, ölü gibi sapsarı, sürünerek am   

bardan çıktı. Eline bir kova verdiler. Ne var ki, onun 

denize boşalttığı her kova suyun on katı su güverteye 

dolmaktaydı.

Ürkek Thomas, “Batıyoruz!” diyerek ağlamaya 

başladı.

Bu, Hiçbatmaz’ın şimdiye kadar karşılaşmadığı 

çok şiddetli bir fırtınaydı. Sular ocağın dibine kadar 

yükselmişti.
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Derken, küçük tekneyi baştan sona sarsan bir ça

tırtı duyuldu.

Ürkek Thomas, kovayı elinden fırlattı.

Tombul Erik ile Marinka, “Vay canına!” diye ba

ğırdılar.

Küçük Kaptan, ayaklarını iki yana açmış dü  mende 

dimdik duruyor, gözleri fırtınalı ve kapkara geceyi de

liyordu. Hiçbatmaz, dalgaların üstünde çılgınca dans 

ederek bu  lut  ların aralandığı, ak   şam güneşinin fırtına

yı dağıttığı yere doğru hız   la ilerliyordu.

Tombul Erik, bir süre sonra, “Kurtulduk,” dedi.

Küçük Kaptan başını salladı, kasketinden sular 

sıçradı. Arka güverteye yürüdü, sallara bağlı halatı 

çekmeye başladı. Yedi il  mek sonra halatın sonu eline 

geldi. Halatın ucu bomboştu. Ona bağlı hiçbir şey 

yoktu. Üç saldan hiçbiri...

Denizciler fırtınada kaybolmuşlardı.
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Küçük Kaptan ve arkadaşları  
ile heyecan sürüyor! 

Bizim kafadarlara en son denizci Yaşlı Kurt’un 
kaybolan arkadaşlarını bulmak üzere gittikleri 

“Uzunlar Adası”ndan dönerken rastlamıştık. 
Ancak dönüşleri hiç de düşündükleri kadar 

kolay olmayacak. Bu kez de aniden çıkan fırtına 
ile tekneleri savrulacak ve kendilerini yine hiç 

beklenmedik olayların içinde bulacaklar! Denizin 
dibindeki bahçelere, “Saçmalık ve Bilgi Ülkesi”ne, 

“İstiridye Sarayı”na gidecek, denizcileri büyüleyen 
denizkızları, korsanlar, haydutlar ve cücelerle 

karşılaşacaklar. Bakalım bu güçlüklerin de 
üstesinden gelebilecekler mi?

YAŞ
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