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... Efendim konuşmasında bu gemiye olan  
büyük sevgisini açıkladı.

Samuel Pepys’in Günlüğü1

1.İngilizgünlükyazarıSamuelPepys’in(1633-1703)“Efendim”diyesözünü
ettiğikişi,kendisininhâmisi,ünlüamiralSandwichKontuEdwardMountagu’
dür(1625-1672).
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Denizdeki dostlarımla ilgili bu hikâyeyi 
Edward Garnett’e1 adıyorum.

1.EdwardWilliamGarnett(1868-1937),Conrad’ayazarlığınınilkdöneminde
yolgöstereneditörveeleştirmen.
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Narcissus1 gemisinin ikinci kaptanı Mr. Baker, bir 
adımda aydınlık kamarasından kıç güvertesinin karanlı
ğı na çıktı. Başının üzerinde, pupanın hemen kenarında 
du  ran gece nöbetçisi çana iki kez vurdu. Saat dokuz ol
muştu. Tepesinde duran adama seslenen Mr. Baker, “Bü
tün tayfalar gemide mi Knowles?” diye sordu. Adam ak
sak adımlarla merdivenden indi ve dalgın, düşünceli bir 
ifadeyle, “Sanırım gemideler efendim. Bizim adamların 
hepsi orada ve bir sürü de yeni gelen var... Hepsi orada 
ol   sa gerek,” dedi.

“Güverte lostromosuna söyle, tayfaların tümünü ge
minin kıç tarafına göndersin,” diye sürdürdü Baker ko
nuşmasını, “ve miçolardan birine söyle de buraya doğru 
dürüst bir fener getirsin, zira yoklama almak istiyorum.”

Ana güvertenin kıç tarafı karanlıktı, fakat yarı yol
dan itibaren kasara kamarasının2 açık kapılarından iki par

1.Conrad,Bombay’dan(bugünMumbai)Dunkirk’eyolculukyapan,1876yılın-
dainşaedilmiştamdonanımlı1336tonluk,demirdenyapılmaNarcissusgemi-
sinde28Nisan-16Ekim1884 tarihleri arasındaüçüncükaptanolarakgörev
yaptı.
2.Anagüvertedendahayüksektekiküçükgüvertekasaraolarakadlandırılı-
yor.Bubölümünaltındatayfalarınyatakhaneleriveambarvar.Bubölümübun-
dansonra“başaltı”diyeadlandıracağız.

I
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lak ışık huzmesi, geminin üzerine bir çarşaf gibi örtülmüş 
sessiz gecenin karanlığını kesiyordu. İnsan sesleri bir uğul
tu gibi işitiliyordu orada; sancak ve iskelede, aydınlık kapı 
ağızlarında huzursuzca hareket eden adamların siluetleri, 
teneke levhalardan kesilip biçilmiş karanlık şekiller gibi 
bir anlığına görünüp kayboluyordu. Gemi denize açılma
ya hazırdı. Marangoz, ana ambar kapağının son takozunu 
da vurarak yerine çakıp soktuktan sonra saat tam beşi gös
terdiğinde ağır ahşap tokmağını yere bırakmış ve itinayla 
yüzünde biriken terleri silmişti. Güverteler süpürülmüş, 
bocurgat yağlanmış ve demir almaya hazır ha le getirilmiş
ti; sabahın erken saatlerinin berrak, serin dinginliğinde 
gürültüyle ve tıslayarak çarklarını çevirip sıcak dumanlar 
salarak gemiye yaklaşacak römorköre hazırlık olsun diye 
bir ucu yukarı kaldırılıp, pruvadan aşağıya sarkıtılan bü
yük yedek çekme halatı, uzun rodalar halinde baş güver
tenin bir yanında yatıyordu. Kaptan, mürettebattaki ek
sikleri tamamlamak için yeni tayfalar tutmak üzere kara
ya çıkmıştı; o gün yapılması gereken işlerini tamamlamış 
gemi zabitleri birazcık olsun soluklanacak zaman bul
maktan hoşnut, ayakaltından çekilmişlerdi. Karanlık bas
tıktan kısa bir müddet sonra, izin alıp karaya çıkmış bir
kaç denizciyle yeni tayfalar, daha iskele merdivenine ya
naşmadan ücretlerini almak için yaygara koparan beyaz 
giysili Asyalıların kürek çektiği kıyı sandallarıyla gemiye 
gelmeye başladılar. Kürekçilerin konuştuğu bu Doğu dili
nin ateşli ve kulakları tırmalayan uğultusu, küfürlü haykı
rışlarla bu yüzsüzce taleplere ve sahte umutlara karşı çı
kan çakırkeyif denizcilerin sesleriyle çatışıyordu. Doğu’ 
nun göz kamaştırıcı, yıldızlarla bezenmiş dinginliği, beş 
anna ile yarım rupi1 arasında değişen paralar uğruna ko

1.RupigeçmişteolduğugibigünümüzdedeHindistan’ınstandartparabirimi-
dir.Onaltıannabirrupiyeeşdeğerdir.
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pan öfkeli feryatlar ve sitemkâr çığlıklarla parçalanıp bo
zuluyordu ve böylece Bombay Limanı’n daki herkes, yeni 
tayfaların Narcissus’a katıldığını öğrenmiş bulunuyordu. 

Kulak tırmalayıcı sesler gitgide azaldı ve dindi. Ka
yıklar artık etrafa sular sıçratan üçlüdörtlü gruplar ha
linde değil, teker teker gemiye yanaşıyorlardı ve omzun
da uzun bir çantayla sallana sallana merdivenden borda 
iskelesine çıkarken bir yandan da, “Size bir kuruş daha 
fazla vermem! Cehennem’e kadar yolunuz var!” diye ba
ğıran adamın sesi, kürekçilerin fısıltılı itiraz ve sitemleri
ni yarıda kesip boğuyordu. Başaltında, sicimlerle bağlan
mış kutular ve yatak denkleri arasında dikilen ve sağa 
sola sallanan yeni tayfalar, iki katlı ranzalarda üst üste 
oturan ve kusur arayan, ama dostça bakışlarla kendilerini 
süzen eski mürettebatla arkadaşlık kurmaya başladılar. 
Başaltındaki iki fenerin fitilleri iyice açılmıştı ve yoğun 
bir parlaklık yayıyorlardı; kıyıda giyilen sert keçeden ya
pılmış melon şapkalar ya başların gerisine itilmiş ya da 
güvertedeki zincir palamarlarının yanına yuvarlanmıştı; 
al al olmuş suratların her iki yanında, düğmeleri açık be
yaz yakalar öne doğru çıkıntı yapıyordu; beyaz manşet
lerden fırlamış iri kollar inip kalkıyor, kahkahalar ve bo
ğuk sesler arasında homurtuların kesintisiz uğultusu yük
seliyordu. “Hey evlat, buraya bak, şu ranzayı al!.. Sakın 
onu elleme!.. En son hangi gemide çalıştın?.. Evet biliyo
rum onu... Üç yıl önce Puget Sound’da1...  Bu ranza sızın
tı yapar, demedi deme!.. Hadi ama; bi el at da şu sandığı 
çevirelim!.. Karaya çıkan kibar beyler, aranızda içki geti
ren var mı?.. Biraz tütün versene bize... Biliyorum o ge
miyi; kaptanı içkiden geberip gitti... Züppenin tekiydi!.. 
Şişede değil, midesinde durmasını tercih ederdi içkinin... 

1.ABD’ninWashingtoneyaletininkuzeybatıkıyısında,PasifikOkyanusu’ndabir
körfez.
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Bakın söylüyorum, bir fahişenin güvertesine çıktınız. Bu
rada kazandığınız her kuruşun acısını çıkarırlar.”

Belfast lakaplı, Craik adında ufak tefek bir adam, sırf 
yeni gelen tayfaların zihinlerini bulandırmak maksadıyla 
ilkelerden dem vurup martaval okuyarak gemiyi şiddetle 
kötülüyordu. Gemici sandığının üzerinde yanlamasına 
oturan Archie dizlerini toparlamış, elinde tuttuğu iğneyi 
durmadan mavi pantolonundaki beyaz bir yamaya batı
rıp çıkarıyordu. Siyah ceketler, dik yakalı gömlekler giy
miş adamlar, yalınayak, kolları çıplak, renkli gömlekleri
nin açık yakasından kıllı göğüsleri görünen adamlarla, 
başaltının ortasında iç içe girmişlerdi. O itiş kakış ve ha
vaya savrulan tütün dumanları içerisinde adamlar sallana 
yalpalaya hareket ediyor, hepsi bir ağızdan konuşuyor, 
ikide bir küfrediyorlardı. Pembe çizgili sarı gömlek giyen 
bir Rus Finlisi, alnına düşmüş dağınık saçlarının altından 
hülyalı gözlerle havaya bakıyordu. Pürüzsüz, bebek yüz
lü, ızbandut gibi iki genç İskandinavyalı, yataklarını yay
mak için birbirlerine yardım ederken bir yandan da bu 
neşeli ve manasız küfür fırtınasının ortasında sessizce te
bes süm ediyorlardı. Gemideki yetkin denizcilerin en 
yaş lısı, ihtiyar Singleton, fenerlerin tam altında, yarı beli
ne kadar soyunmuş, güvertede diğerlerinden ayrı tek ba
şına oturuyordu. Güçlü, geniş göğsü ve muazzam kol 
kasları vahşi bir kabile şefi gibi dövmelerle kaplıydı. Mavi 
ve kırmızı dövme desenlerinin arasında beyaz derisi sa
ten kumaş gibi parlıyordu; çıplak sırtını cıvadranın alt 
tarafına dayamıştı ve güneşten yanmış, iri suratının önün
de, kol boyu mesafesinde bir kitap tutuyordu. Gözlükle
ri ve saygı uyandıran ak sakalı ile yaşlı, saygın ve vahşi bir 
ataerkil yöneticiyi andırıyordu; dünyanın gü nah kâr kar
gaşası içinde sükûnetini koruyan barbar bilgeliğin canlı 
örneği gibiydi. Olanca dikkatini okuduğu kitaba vermişti 
ve sayfaları çevirirken, kaba ve sert yüz hatlarında ciddi 
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bir şaşkınlık ifadesi beliriyordu. Pelham1 okuyordu Sing
leton. Güney denizlerine seyahat eden gemilerin güver
telerinde Bulwer Lytton’ın bu denli revaçta olması muh
teşem ve tuhaf bir olgudur. Onun cilalı ve içtenlikten 
yoksun cümleleri, dünyanın o karanlık ve unutulmuş 
köşelerinde dolaşan koca çocukların saf zihinlerinde ne 
gibi fikirler canlandırır? Onların o sıkıntılı, deneyimsiz 
ruhları Lytton’ın ağdalı, süslü laf kalabalığı içinde nasıl 
bir anlam bulur? Nasıl bir heyecan, nasıl bir kayıtsızlık, 
nasıl bir yatıştırma ve kendini kandırmadır bu? Akıl sır 
erdirmek mümkün değil! Acaba kavranılamayanın yarat
tığı bir cazibe ve büyülenme mi söz konusudur; yoksa 
olanaksızlığın çekiciliği mi? Ya da Lytton’ın hikâyeleri, 
yaşamın sınırlarının ötesinde mevcudiyetlerini sürdüren 
ve ömür boyu denize mahkûm olan bu insanlarda, kepa
zelik ve iğrençliğin, pislik ve açlığın, sefalet ve yok olu
şun hudutlarında gezinen görkemli bir dünyanın, hayata 
dair bildikleri tek şeyin, karaları kuşatan, saflığı bozul
maz o okyanusların sularıyla dört bir yandan sardığı bu 
dünyanın gizemlerini çözmüşçesine bir his mi uyandırır? 
Akıl sır ermez!

On iki yaşından beri güney denizlerine seyahat eden, 
son kırk beş yıl içerisinde (belgelerinden hesapladı ğı mı za 
göre) karada geçirdiği süre kırk ayı geçmeyen Singleton, 
güzel yaşanmış uzun yılların beraberinde getirdiği huzur 
ve soğukkanlılıkla, bir gemiden aldığı parayı cebine koyup 
yeni bir gemide iş bulana değin geceyle gündüzü neredey
se ayırt edemeyecek vaziyette dolaştığından bahsederek 
övünen yaşlı Singleton, bütün o seslerin ve bağırış çağırış
ların arasında kımıltısız oturmuş, Pelham’ı adeta hecele

1.EdwardGeorgeBulwerLyttontarafındanyazılmışPelham ya da Bir Beyefen-
dinin Maceraları(1828)başlıklıroman,HenryPelhamadındasoylubirzüppe-
ninbaşındangeçenmaceralarıanlatır.
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yerek yavaş yavaş okuyordu. Kendinden geçercesine dal
mıştı elindeki kitaba. Düzenli aralıklarla soluk alıp veri
yordu ve o kocaman, kararmış elleriyle kitabın sayfalarını 
her çevirişinde, büyük beyaz kollarının adaleleri, pürüz
süz teninin altında hafifçe sallanıyordu. Beyaz bıyığının 
örttüğü ve üzerinde, uzun sakalından aşağıya damlayan 
tütünlü suyun lekesi kalmış dudakları, içinden fısıldaya
rak okuduğu her kelimede kıpırdıyordu. Siyah çerçeveli 
gözlüğünün pırıltısı ardına gizlenmiş yorgun ve sulanmış 
gözlerini sabit bir noktaya dikmişti. Singleton’ın tam kar
şısında, yüzünün hizasında, çömelmiş bir ejderha edasıyla 
bocurgat çarkının üzerinde oturan geminin kedisi, eski 
dostuna bakıp yeşil gözlerini kırpıştırıyordu. Sanki Sing
leton’ın ayak ucunda oturan acemi gemicinin eğik sırtının 
üzerinden yaşlı adamın kucağına zıplamaya niyetli bir 
hali vardı hayvanın. Charley cılız ve uzun boyunlu bir de
likanlıydı. Eski gömleğinin altından kendini belli eden 
belkemiği, bir dizi küçük tepecik halinde çıkıntı yapıyor
du. İnce, geniş ağzının her iki yanından aşağıya inen derin 
çizgilerle kaplı, sokak çocuklarına has yüzünde büyümüş 
de küçülmüş gibi, zeki ve alaycı bir ifade vardı. Başını ke
mikli dizlerinin üzerine eğmiş, eski bir halat parçasıyla 
gemici düğümü atmayı öğreniyordu. Çıkık alnında küçük 
ter damlaları birikmişti; ara sıra huzursuz gözlerle ihtiyar 
denizciye kaçamak bakışlar atıp burnunu çekiyordu, ama 
Singleton’ın homurdanarak elindeki halatla uğraşan bu 
şaş kın gence aldırış ettiği yoktu.

Gürültü arttı. Ufak tefek Belfast, başaltının yoğun 
sı cağında galeyana gelmiş, patavatsızca, şaka yollu bağı
rıyordu. Gözleri fıldır fıldırdı; kıpkırmızı, bir maske ka
dar komik suratı esnerken tuhaf şekillere giriyor, bir ma
ğara gibi karanlık ağzı açılıp kapanıyordu. Karşısında 
ya rı çıplak, elleri belinde bir adam, kafasını geriye savu
rup kahkaha atarken diğerleri şaşkın gözlerle olan biteni 
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izliyordu. Üst ranzalarda iki büklüm oturmuş pipolarını 
tüttüren adamlar, aşağıda gemici sandıkları üzerine sere 
serpe uzanmış, kâh aptalca sırıtarak, kâh küçümseyici 
bakışlar fırlatarak dinleyenlerin başları üzerinde çıplak, 
esmer ayaklarını sallıyorlardı. Ranzaların beyaz kenarla
rından gözlerini kırpıştıran kafalar uzanmıştı; fakat bu 
kafalara ait bedenler, beyaz badanalı ve aydınlatılmış bir 
morgdaki tabut yuvalarını andıran dar oyukların karanlı
ğında kaybolmuştu. Sesler daha da yükselerek bir uğul
tuya dönüştü. Archie dudaklarını sımsıkı kapamış, sanki 
daha da küçük bir alana sıkışırcasına, oturduğu yerde 
iyice büzülmüş, tek kelime etmeden büyük bir gayretle, 
boyuna dikiş dikiyordu. Belfast ise adeta vahiy gelmiş bir 
derviş gibi heyecanla bağırıyordu: “...Ve ben de dedim ki 
ona çocuklar, dedim ki o geminin üçüncü kaptanına, ‘af
federsiniz effendimm’ dedim, ‘affedersiniz ama Meslek 
ve Ticaret Odası’ndakiler size kaptanlık belgenizi verir
ken herhalde sarhoştular!’ ‘Sen ne diyorsun be adam!’ 
diyerek bembeyaz kıyafetleri içinde, çılgın bir boğa gibi 
üzerime geldi; ben de elime katran kovasını aldığım gibi 
o kahrolası sevimli suratından ve fiyakalı ceketinden aşa
ğı boca ettim... ‘Al bakalım!’ dedim. ‘Seni gidi kaptan 
yardakçısı, işe yaramaz herif seni. Bana denizci derler, 
adamı böyle benzetirim ben!’ diye bağırdım... Ardına 
bakmadan nasıl da tüydü görmeliydiniz çocuklar! Yüzü 
gözü, her yanı katrana batmış halde! Derken...”

“Sakın inanmayın buna! Katran filan dökmüş değil; 
ben oradaydım!” diye bağırdı biri. Yan yana bir sandığın 
üzerine oturmuş, birbirlerine çok benzeyen kendi halin
de iki Norveçli, dalın üzerine tünemiş bir çift muhabbet 
kuşu gibi, yuvarlak gözleriyle masum masum etrafı sü
züyorlardı; fakat tüm o şamatanın ve kahkahaların orta
sındaki Rus Finlisi, omurgasız, sağır bir adam gibi cansız 
ve hissiz bir ifadeyle kımıldamadan duruyordu. Onun 
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yanındaki Archie, elindeki iğneye bakıp tebessüm edi
yordu. Gemiye yeni katılan tayfalardan, geniş göğüslü 
baygın bakışlı bir adam, sesler bir anlığına kesilince Bel
fast’a dönerek, “Gemide senin gibi bir babayiğit varken 
güverte zabitlerinden herhangi biri hâlâ hayatta mıdır 
merak ediyorum doğrusu! Eğer onları da yıldırıp ehlileş
tirdiysen herhalde kimseye bir fenalıkları dokunmaz ar
tık, ha evlat,” dedi.

“Fena değildirler! Hiç fena değildirler!” diye bağırdı 
Belfast. “Ama biz birbirimizi kollayıp dayanıştığımız için... 
Fena değildirler! Ellerine fırsat geçmedikten sonra asla 
fena değildirler. Topunun canı cehenneme...”

Belfast öfkeden köpürerek kollarını sağa sola savur
du, sonra birden sırıttı, cebinden bir kalıp siyah tütün 
çıkardı ve vahşice bir gösteri yaparcasına, komik bir ha
reketle kenarından bir parça ısırdı. Yeni gelenlerden bir 
başkası, gemi ortasındaki ambarın gölgesinde ağzı açık, 
konuşulanları dinleyen, kurnaz bakışlı ve suratı bir naca
ğı andıran, sarı benizli bir adam, tiz bir sesle lafa girdi: 
“Eh, ne de olsa memlekete dönüş yolculuğu nihayetinde. 
İster iyi olsunlar isterlerse de fena. Kendi elimle kendi 
başımı kaşırım ben, eve varacak olduktan sonra. Hem 
haklarımı savunmasını da iyi bilirim! Gösteririm onlara!” 
Bütün başlar ona döndü. Sadece toy gemici Charley ve 
kedi, oralı olmadılar. Kirpikleri beyaz, ufak tefek bu 
adam, elleri belinde öylece duruyordu. Sanki tüm reza
letlere tanık olmuş, olan biten öfke ve gazaba uğramış 
gibi bir havası vardı. Sille yemiş, itilip kakılmış, çamur
larda yuvarlanmıştı sanki; tırmalanmış, üzerine tükürül
müş, kelimelerle anlatılmaz iğrençliklere maruz kalmış 
gibiydi... ve etrafında kendini süzen suratlara, kendinden 
emin, korkusuz bir ifadeyle gülümsüyordu. Kulakları, 
paralanmış keçe şapkasının ağırlığı altında aşağı doğru 
kıvrılmıştı. Siyah ceketinin yırtık pırtık etekleri, baldırla
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rının üzerinde, salkım saçak dalgalanıyordu. Kalan iki 
düğmeyi de çözmüştü ve ceketin altında gömleği olma
dığını herkes görmüştü. Kimselerin sahip olmak isteme
yeceği kadar hırpani görünümlü o paçavraların, onun 
üzerinde çalıntı gibi durması hak edilmiş bir talihsizlikti. 
Boynu uzun ve inceydi; göz kapakları kırmızıydı; seyrel
miş saçları, başının her iki yanından çenesine doğru ini
yordu; zayıf omuzları bir kuşun kırılmış kanatları gibi 
düşüktü. Vücudunun sol yanı baştan başa çamura bat
mıştı, bu da yakın bir zamanda ıslak bir hendekte uyu
duğunu gösteriyordu. Bir gaflet anında katılma cüretini 
gösterdiği bir Amerikan gemisinden1 sıvışarak, işe yara
maz bedenini mahvolup şiddetli bir yıkıma uğramaktan 
kurtarmıştı; iki hafta boyunca yerli mahallelerinde sürt
müş, içki için dilenmiş, açlık çekmiş, çöp yığınları üze
rinde uyumuş, gündüzleri de avare gezmişti; karabasan
lar diyarından kopup gelen ürkütücü bir ziyaretçiydi o. 
Birdenbire güverteye çöken sessizliğin ortasında tiksin
dirici görüntüsüyle gülümseyerek duruyordu. Bu temiz 
başaltı onun sığınağıydı; aylaklık yapabileceği, yan gelip 
yatarak, yiyip içerek – ve yediği lokmaya lanet okuyarak 
– keyif çatabileceği; işten kaytarmak, hile yapmak ve in
sanlara avuç açmak için tüm hünerini ortaya koyabilece
ği bir yerdi burası; şüphesiz burası yaltaklanmak ya da 
kabadayılık yapmak için birilerini bulup tüm bu yaptık
ları karşılığında para alabileceği bir yerdi aynı zamanda. 
Herkes onu tanıyordu. Bir kötülük habercisi gibi, yalan
ların, arsızlık ve hayasızlığın ebediyen varlıklarını sürdü
receklerinin canlı ispatı olan bu gibi adamların bilinme
diği tek bir yer bile var mıdır şu yeryüzünde? Sırtüstü ya 
tarak piposunu tüttüren, uzun kollu, parmaklarının ye

1.Amerikanticarigemilerindekikatıdisiplinveağırçalışmakoşullarıdillere
destandı.
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rinde bir kanca olan yaşlı ve deneyimli bir denizci yata
ğında dönerek onu kayıtsız bakışlarla inceledi, sonra he
rifin başının üzerinden kapıya doğru uçarak giden uzun 
bir tükürük savurdu. Herkes tanıyordu onu! O, dümen 
tutamayan, halat bağlayamayan, karanlık gecelerde işten 
kaytaran adamdı; gemi direklerinin tepesine tırmanırken 
her iki kolu ve bacağıyla serenlere sımsıkı sarılan, rüz gâ
ra, sulu kara ve karanlığa sövüp sayan; diğerleri çalışırken 
denize küfreden adamdı o. Tüm tayfalara çağrı yapıldı
ğında en son ortaya çıkan ve işinin başından herkesten 
önce ayrılan, çoğu şeyi beceremeyen ve geri kalan işleri 
de yapmak istemeyen adamdı o. Hayırseverlerin, çıkarcı 
ve denizden anlamayan, gemide işe yaramayan adamla
rın gözdesiydi. Haklarını gayet iyi bilen fakat cesaret, 
dayanıklılık ve açığa vurulmamış inanç, dile getirilme
miş bağlılık gibi bir geminin mürettebatını birbirine kay
naştıran kavramlardan haberdar dahi olmayan, sevimli, 
takdire şayan bir yaratık. Denize hizmet etmenin zor
luklarını hafife alan, nefret dolu, kenar mahallelerin re
zil, aşağılık başına buyruk dölü. 

Birisi ona seslendi: “Adın ne senin?” Neşeli bir yüz
süzlükle etrafına bakınıp, “Donkin!” dedi. “Nesin sen?” 
diye sordu bir başkası. İçten bir tavırla söylenmek istenen 
ama ağzından küstahça çıkan sözlerle, “Ne olacak, senin 
gibi bir denizciyim, ihtiyar,” diye cevap verdi. “Eğer bitip 
tükenmiş bir ateşçiden daha perişan bir görüntün yoksa 
ben de ne olayım,” diye yorum yaptı tayfalardan biri, ken
dinden emin bir mırıltıyla. Charley kafasını kaldırdı ve 
alaycı, tiz bir ses tonuyla, “Hem adam, hem de denizci,” 
dedi ve burnunu elinin tersiyle sildikten sonra eğilip bü
yük bir gayretle ipleriyle uğraşmaya devam etti. Birkaç 
kişi güldü. Diğerleri kuşkulu bakışlar fırlattılar. Pejmürde 
kılıklı içerlemişti. “Başaltına yeni gelen bir arkadaşı ne de 
güzel bir karşılama biçimi ama,” diye huysuzca homur



23

dandı. “Siz insan mısınız yoksa bir alay insafsız yamyam 
mı?” Belfast öne fırlayıp ateşli, tehditkâr, ama aynı zaman
da da dostça bir tavırla, “Sakın gömleğini çıkarma, yol
daş!” diye bağırdı. Korkuluk kılıklı inatçı herif güya şaşır
mış gibi sağına soluna bakarak, “Kör mü bu adam yahu?” 
diye sordu. “Gömlek filan giymediğimi görmüyor mu?”

Kollarını çarmıha gerilmiş gibi yanlara açtı ve ke
miklerinin üzerinde asılı duran paçavraları gösterişli bir 
hareketle silkeledi.

“Neden peki?” diye devam etti yüksek sesle. “Kahro
lası Amerikalılar haklarımı savundum diye bağırsaklarımı 
deşmeye çalışıyorlardı. Ben bir İngilizim, tamam mı! Üze
rime saldırdılar ve ben de kaçmak zorunda kaldım. İşte 
nedeni bu. Hayatınızda hiç sıkıntıya düşmüş, meteliksiz 
kalmış birini görmediniz mi? Ne biçim bir gemi bu böy
le? Beş parasızım. Hiçbir şeyim yok. Ne çanta ne yatak ne 
yorgan ne gömlek – üzerimdekilerden başka lanet olası 
bir çaput parçası bile yok. Fakat o Amerikalılara karşı ko
yacak cesaretim vardı. Dostunuza fazla pantolonlarından 
birini verecek kadar vicdan sahibi biri var mı aranızda?”

Bu adam oradaki kalabalığın saf dürtülerine seslen
meyi iyi biliyordu. Kimi şaka yollu kimi hor görerek kimi 
de öfkelenip kızarak ona karşı şefkat ve merhamet hisle
rini çabucak dışa vurdular; hayal gücünü zorlayan siyah 
paçavraların arasından görünen ve insan türüne mensup 
olduğunu kanıtlayan kollarının beyaz derisiyle orada du
rurken üzerine atılan bir battaniye ile gösterdiler merha
metlerini ilk başta. Ardından bir çift eski kundura düştü, 
çamurlu ayaklarının dibine. Denizcilerden birinin, “Alt
tan!” diye bağırarak dürüp büküp attığı, katran lekeleriyle 
ağırlaşmış branda bezinden bir pantolon omzuna çarptı. 
Aniden bastıran sağanak bir yağmur gibi yağmaya başla
yan yardım ve cömertlikleri, kuşku dolu yüreklerine dalga 
dalga acıma hissi saldı. Başı darda bir yoldaşlarının içine  
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