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Jules Verne’in Mundi’deki diğer kitapları:



JULES VERNE, 1828’de Fransa’nın Nantes şehrinde doğdu. Jules Verne kısa öy-
küler ve şiirler yazmaya başladığı yatılı okul döneminin ardından 1846’da hu-
kuk öğrenimi görmek üzere Paris’e gitti. Yazarlığa, arkadaşı müzisyen Jean-Louis 
Aristide Hignard’la birlikte tiyatro oyunları yazarak başladı. İlk tiyatro eseri 12 
Haziran 1850’de sahnelendi. 1852-1855’te bir Paris tiyatrosunda sekreterlik 
yaptı; komediler, operetler yazdı; kısa hikâyeler kaleme alıp dergilerde yayım-
latmaya başladı. Üzerinde çalıştığı kitabı çeşitli yayıncılar tarafından reddedilen 
Jules Verne’in edebî kariyeri yayıncı Pierre-Jules Hetzel’le tanıştıktan sonra baş-
ladı. Balonla Beş Hafta 1863’te Hetzel tarafından yayımlandı ve bir anda büyük 
başarı kazandı. Jules Verne ömrü boyunca ardı ardına eser vermeyi sürdürdü. 
İlerleyen şeker hastalığı sonucu 1902’de kısmen görme yeteneğini kaybeden 
yazar, 24 Mart 1905’te Amiens’teki evinde hayatını kaybetti.

GÖKÇE YAVAŞ, lise öğrenimini Galatasaray Lisesi’nde tamamladıktan sonra İs-
tanbul Teknik Üniversitesi’nde tasarım eğitimi aldı. Émile Durkheim, Jean Staf-
ford ve Stephen King’den çeviriler yaptı. Editör ve çevirmen olarak çalışmalarına 
devam ediyor.
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1866 yılı, şüphesiz kimsenin unutmadığı, tuhaf, açık

lanmamış ve açıklanamayan bir olayla akıllarda yer etti. 

Bu olay liman bölgelerinde yaşayanları, iç kesimlerde 

otu ranları ama özellikle de denizcileri heyecanlandırmış

tı. Bir süredir, birçok gemi denizde “kocaman bir şey”le 

karşılaşıyordu; uzun, iğ biçiminde, bazen parıldayan, bir 

balinadan daha büyük ve daha hızlı bir şeydi bu.

Bu varlıkla ilgili seyir defterlerine kaydedilenler, 

nesnenin ya da canlının yapısı, hareketlerinin olağanüs

tü hızı ve şaşırtıcı gücü konusunda birbirini yeterince 

tutuyordu. Bu bir balinaysa kütlesi bilimin o zamana 

dek sınıflandırdıklarından çok daha büyüktü.

Farklı zamanlarda yapılan gözlemlerin ortalama

sı alındığında bu varlığın bugüne dek belirlenen tüm 

boyutları aştığı kabul edilebilirdi. Tabii gerçekten var

sa. Ama gerçekten vardı, varlığı artık inkâr edilemezdi. 

İnsan beyninin olağanüstü olaylara inanma eğilimi de 

HAREKETLİ KAYALIK
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hesaba katılırsa bu olağanüstü varlığın tüm dünyada ya

rattığı heyecanı tahmin edebilirsiniz.

Canavar her yerde ünlendi; kafelerde adına şarkılar 

söylendi, gazetelerde alaya alındı, tiyatrolarda oyunu 

oynandı. Bilim camiası ve bilimsel dergilerde inanan

lar ve inanmayanlar arasında bitmek bilmez tartışmalar 

başladı. “Canavar konusu” herkesin aklını karıştırıyor

du. Altı ay boyunca bu savaş farklı mecralarda sürdü. 

1867 yılının ilk aylarında unutulmuş gibi görünen 

bu konu, yeni haberler kamuya sunulmasa yeniden gün 

yüzüne çıkmazdı. Ama artık mesele bilimsel bir sorun 

değildi, kaçınılması gereken gerçek ve ciddi bir tehlike 

halini almıştı. Yeni bir şekle bürünmüştü. Canavar ye

niden bir adacık, kayalık olmuştu ama yeri belirleneme

yen, hareketli bir kayalıktı.

5 Mart 1867’de Moravian son hızla ilerlerken hiç

bir haritada görünmeyen bir kayaya çarptı. Gemi sağ

lam olmasa Kanada’ya götürdüğü iki yüz otuz yedi 

yolcusuyla beraber batardı. 13 Nisan 1867’de Scotia 

sakin denizde hızla ve güzelce yol alırken, akşamüstü 

dördü on yedi geçe, yolcular büyük salonda toplanmış 

yemeklerini yediği sırada arkadan bir darbe aldı. Scotia 

bir yere vurmamıştı, bir şey ona çarpmıştı. Çarpma o 

kadar az hissedilmişti ki güverteye çıkan mürettebat, 
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“Batıyoruz! Batıyoruz!” diye bağırmasa kimse endişeye 

kapılmazdı.

Başta yolcular çok korktular ama kaptan onları sa

kinleştirdi. Gemiyi hemen durdurdu, mürettebattan 

bi ri zararı anlamak için suya daldı. Birkaç dakika sonra 

geminin arkasında iki metre genişliğinde bir delik açıl

dığını öğrendiler. Zorlu bir yolculuğun ardından gemi 

üç gün sonra kıyıya vardı.

Mühendisler karaya çekilen Scotia’yı görmeye git

tiler ve gözlerine inanamadılar. Su kesiminin iki buçuk 

metre altında düzgün, ikizkenar üçgen biçiminde bir 

delik vardı. Delik kusursuzdu. Bunu açan neyse, çok 

büyük bir kuvvetle öne atılıp gemiyi deldikten sonra 

geriye doğru ve gerçekten açıklanamaz bir hareketle 

çekilmiş olmalıydı.

Böylece halk yeniden bu konuyu konuşmaya başla

dı. O günden sonra nedeni belirlenemeyen tüm deniz 

kazaları canavarın hesabına yazıldı. Birçok gemi kaza

sının yegâne sebebi bu fantastik hayvan sayısı ne yazık 

ki. Haklı ya da haksız yere suçlanan canavar yüzünden 

ulaşım iyice tehlikeli hale geldi, halk denizlerin ne pa

hasına olursa olsun bu devasa balinadan temizlenmesi

ni istiyordu.
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Bu olayların olduğu dönemde Amerika’daki Neb

raska’nın çorak topraklarında gerçekleştirdiğimiz bilim

sel bir araştırmadan dönüyordum. Bu geziye Paris Doğa 

Tarihi Müzesi’nde yardımcı profesör olduğum için 

Fransa hükümeti tarafından gönderilmiştim. Nebras

ka’da altı ay geçirdikten sonra, mart ayının sonuna doğ

ru değerli koleksiyonlarla beraber New York’a vardım. 

Fransa’ya mayısın ilk günlerinde dönecektim. Dönüşü 

beklerken botanik ve zoolojik zenginlikleri sınıflandır

makla uğraşıyordum. Scotia olayı tam da bu sırada oldu.

Gündemdeki bu olay konusunda her şeyi biliyor

dum, bilmemek mümkün müydü ki zaten? Bütün 

Amerika ve Avrupa gazetelerini tekrar tekrar okumuş 

ama pek yol alamamıştım. Bu gizem aklımı kurcalıyor

du. Belli bir fikirde karar kılmanın imkânsızlığıyla bir o 

tarafa bir bu tarafa meylediyordum. 

New York’a vardığımda tartışmalar çok yoğundu. 

FARKLI GÖRÜŞLER
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Yüzen adacık ve hareketli kayalık varsayımlarından 

vazgeçilmişti. İçinde makine olmayan bir şey nasıl bu 

kadar büyük bir hızla yer değiştirebilirdi? Aynı sebep

ten sürüklenen devasa bir gemi enkazı da olamazdı.

Bu durumda geriye iki ihtimal kalıyordu, iki ayrı 

grup oluşmuştu: Bir grup olağanüstü güçte bir canavar 

olduğuna inanıyor, diğeri motoru aşırı güçlü bir deni

zaltı olduğunu düşünüyordu. Bu ikinci ihtimal ne kadar 

kabul edilebilir olsa da araştırmaların ardından elendi. 

Tek bir kişinin böyle bir makineye sahip olması pek 

mümkün değildi. 

New York’a vardığımda birçok kişi bu konu hakkında 

bana danışarak beni onurlandırdı. Fransa’da Deniz Derin-

liklerinin Gizemleri adlı iki ciltlik bir eser yayımlamıştım. 

Bu kitap beni doğa tarihinin karanlıkta kalan bu alanında 

uzman haline getiriyordu. Fikrim soruluyordu. Elimden 

geldiğince kaçtım ama ısrarların ardından artık sessiz ka

lamayacağım için konuştum. Sorunu siyasi, bilimsel her 

açıdan ele aldım. 30 Nisan tarihli gazetede yayımlanan 

makalemden bir parça aktarıyorum: “Diğer hipotezleri 

teker teker inceledikten ve reddettikten sonra aşırı güçlü 

bir deniz hayvanının varlığını kabul etmek zorundayız. 

Okyanusun derinlikleri bizim için bilinmezlerle dolu. 

Gezegenimizde yaşayan tüm canlıları tanımıyorsak ve 
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doğanın hâlâ bizden sakladıkları varsa, yeni türlerden ba

lık ve balinaların varlığını kabul etmek en mantıklısıdır. 

Ancak gezegenimizde yaşayan tüm canlıları tanıyorsak, 

bu canlıyı daha önceden sınıflandırılan deniz canlıları 

arasında aramak gerekir. Bu durumda onun normalinin 

belki on katı büyüklüğünde dev bir narval, denizgerge

danı olduğunu söyleyebilirim. Bu açıklanamaz olay işte 

bu biçimlerde açıklanabilir. Tabii ortada başka bir gizem 

olması da hâlâ mümkün!” Temelde “canavar”ın varlığını 

kabul ediyordum. Makalem çok tartışıldı. Varlığın do

ğasına dair belli bir fikir oluştu ve halk hiç itiraz etme

den bu olağanüstü canlının varlığını kabul etti. Ama bir 

kesim bunu sadece bir sorun olarak değerlendirirken 

özellikle Amerika ve İngiltere’den bazıları denizleri bu 

korkunç yaratıktan temizlemeyi önerdiler. 

Kamuoyunun fikri belirlenince Amerika ilk çalış

malara başladı. New York’ta narvali bulmak için çıkıla

cak bir seferin hazırlıkları başladı. Abraham Lincoln adı 

verilen çok hızlı bir fırkateyn en kısa zamanda denize 

açılacaktı. 

2 Temmuz’da California’dan Şangay’a giden bir ge

mi den hayvanı üç hafta önce, Pasifik Okyanusu’nun ku

zeyinde gördükleri haberi geldi. Bu haber aşırı bir he

yecan yarattı. Geminin kumandanı Farragut’a yirmi dört 
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saat bile verilmedi. Erzakı, kömürü yüklendi. Mürettebat 

görevini eksiksiz yerine getirdi. Sadece kazanlarını yakıp 

yola çıkmak kalmıştı! Yarım gün geç kalmasını bile iste

miyorlardı! Zaten kumandan da yola çıkmak istiyordu.

Abraham Lincoln Brooklyn’den ayrılmadan üç saat 

önce bir mektup aldım:

Mösyö Aronnax, Paris Müzesi profesörü

Fifth Avenue Hotel

New York

Mösyö, 

Abraham Lincoln keşif seferine katılmak isterseniz 

Amerika Birleşik Devletleri hükümeti bu keşifte Fransa’yı 

temsil etmenizden memnuniyet duyacaktır. Kumandan 

Farragut sizin için bir kamara ayırdı.

Saygılarımla,

J.B. Hobson, 

Denizcilik Bakanı
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