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BALONLA BEŞ HAFTA

JULES VERNE
1828 yılında Fransa’nın Nantes kentinde doğdu. Ailesinin isteğine 
uyarak hukuk diploması aldı. Şahsen tanıştığı Victor Hugo, Alexandre 
Dumas (Fils) gibi yazarların etkisinde tiyatro eserleri, şiirler yazdı. 
Yaşadığı bohem hayata kızan babasının maddi desteğini çekmesi üze-
rine geçimini yazarak karşılamaya karar verdi.
1863’te kaleme aldığı XX. Yüzyılda Paris’i yayıncısı Hetzel fazla uçuk 
bulup yayımlamadı. Bir tarafa atılan bu müsveddeler ancak 1994’te 
bulunup yayımlanabildi. Bir tek bu kitaba bakarak bile günün bi-
limsel ve teknolojik gelişmelerinden hareketle 100 yıl sonraki geliş-
melere ilişkin kestirimlerde bulunmakta Jules Verne’nin dünyada bir 
eşinin daha olmadığı görülür.
Verne, “Olağanüstü Yolculuklar” üst başlığıyla yayımlanan romanla-
rında okurunu Fransa’dan başlayıp diğer Avrupa ülkelerinde, sonra 
Türkiye dâhil Asya, Afrika, Amerika, Avustralya’da, kutuplarda, ok-
yanuslardaki takımadalarda, derken gezegenimizin içinde yolculu-
ğa çıkardıktan sonra Ay’a, daha sonra da Güneş Sistemine götürür. 
Fantastik sayılabilecek roman ve öykülerinin yanı sıra bilimkurgu 
sınırlarında dolaşanları da bulunmakla birlikte eserlerinin çoğunun 
yarı-bilimsel romanlar olduğunu söylemek pek yanlış olmaz. 1905’te 
Amiens’de öldüğünde aralarında Seksen Günde Devri Âlem, İki Sene 
Okul Tatili, Denizler Altında Yirmi Bin Fersah gibi dünyanın en çok 
okunmuş kitaplarının da bulunduğu, bir kısmı ölümünden sonra ba-
sılacak olan çok sayıda eser bırakmıştı. Eserlerinin sayısını tam olarak 
vermek zordur. Bilinen 54 romandan başka 22 öykü kitabı, inceleme 
kitapları bulunmaktadır.  
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DOKTOR SAMUEL FERGUSSON KİMDİR?

14 Ocak 1862’de, Londra Kraliyet Coğrafya Derneğinin 
toplantısında kalabalık bir dinleyici topluluğu vardı. 
Başkan Sör Francis M… sık sık alkışlarla kesilen nut-

kunda saygın meslektaşlarına önemli bir açıklamada bulu-
nuyordu:

“İngiliz gezginlerinin coğrafi keşifler yolundaki gözü pek-
likleri pek meşhurdur. İngiltere’nin şanlı evlatlarından Doktor 
Samuel Fergusson da Afrika haritasının dağınık parçalarını 
bir araya getirip eksiklerini tamamlayacaktır!” 

“Yaşa! Varol!” diye bağırdılar bu dokunaklı laflardan gale-
yana gelen dinleyiciler.

Dernek üyelerinden biri başkana, Doktor Fergusson’un 
takdim edilip edilmeyeceğini sordu.

“Doktor Fergusson’u içeri alınız.” dedi Sör Francis M…
Doktor alkışlar arasında hiç heyecanlanmadan içeri girdi.
Kırk yaşlarında, orta boylu, düzgün hatlara sahip soğuk bir 

yüzü vardı. Ayakları yere özgüvenle basıyordu.
Doktor Fergusson nazik bir el hareketiyle sessizlik istedi-

ğinde alkışlar kesildi. Kendisi için hazırlanmış koltuğa doğru 
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yöneldi; sağ elinin işaret parmağını gökyüzüne kaldırdı, ağzı-
nı açtı ve tek bir kelime söyledi: 

“İleri! Daha ileri!”
Peki, bu doktor kimdi ve kendini hangi girişime adayacaktı?
Genç Fergusson’un babası, İngiliz Donanması’nın yiğit bir 

kaptanı, oğlunu küçük yaştan itibaren mesleğinin tehlike ve 
maceralarına ortak etmişti. 

Babası öldüğünde, yirmi iki yaşındaki Samuel Fergusson 
dünyayı zaten dolaşmıştı. Askerlikten istifasını verdikten son-
ra kuzeye doğru çıktı ve Hint Yarımadası’nı Kalküta’dan Su-
rat’a kadar katetti. 

Sonra Surat’tan Avustralya’ya geçtiğini ve 1845’te Yeni 
Hollanda’nın merkezinde var olduğu sanılan iç denizi keşfet-
mekle görevli Yüzbaşı Sturt’ın seferine katıldığını görürüz. 
1850’den 1853’e kadar, Farewel Burnu’ndan Behring Boğa-
zı’na değin bütün Amerika kıtasının etrafını dolaşan seferin-
de Yüzbaşı MacClure’e eşlik etti. 1855’ten 1857’ye kadar ise 
Schlagintweit kardeşlerle Tibet’in bütün batısını gezmesi hiç 
şaşırtıcı değildi.

Toplantının ardından doktorun şerefine Pall Mall’da muh-
teşem bir şölen düzenlendi. Şölende tüm ünlü gezginler için 
kadehler havaya kaldırıldı.
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HERKES ONU KONUŞUYOR

E rtesi gün Daily Telegraph’in15 Ocak tarihli sayısındaki 
bir makalede şöyle deniliyordu: 

Afrika’nın uçsuz bucaksız ıssızlıklarının sırrı nihayet açığa 
çıkacak. Doktor Samuel Fergusson, bu korkusuz kâşif, doğudan 
batıya bütün Afrika’yı balonla katetmek niyetinde. Aldığımız 
bilgiler doğruysa, bu şaşırtıcı yolculuğun hareket noktası doğu 
kıyısındaki Zanzibar Adası olacak. Varış noktasına gelince, onu 
bir tek Tanrı biliyor. 

Makale beklendiği üzere, muazzam bir yankı uyandırdı ve 
kuşku fırtınaları yarattı. Zaten çok geçmeden kuşkuya mahal 
kalmadı çünkü Londra’da yolculuk hazırlıkları çoktan başla-
mıştı. Lyon’daki fabrikalar balonun yapımı için büyük mik-
tarda tafta siparişi almıştı. Sonunda Britanya Hükümeti de 
Resolute gemisini Kaptan Pennet’le beraber doktorun emrine 
tahsis ediyordu.

Hemen binlerce teşvik ve tebrik yağdı. Dünyada bu olayı 
her bakımdan ele almayan bilimsel dergi ve gazete kalmadı.
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Fergusson ise seferiyle ilgili kesin bilgileri seve seve pay-
laştı. Girişiminin şanını ve tehlikelerini paylaşmak isteyen 
birçok gözü pek maceracı başvuruda bulundu, ancak doktor 
neden göstermeksizin hepsini reddetti. Kendini seyahat ha-
zırlıklarına verdi.
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DOKTORUN ARKADAŞI DICK KENNEDY

Doktor Fergusson’un bir arkadaşı vardı. Adı Dick Ken-
nedy idi. Azimli ve inatçı bir İskoç’tu. Edinburgh ya-
kınlarındaki küçük Leith beldesinde oturuyordu. 

İki dostun tanışmaları, Hindistan’da aynı alaya mensup ol-
dukları dönemde gerçekleşti.

Kennedy, arkadaşı ocak ayında onu bırakıp Londra’ya dön-
düğünde, “Kara kara ne düşünüyor olabilir ki böyle?” diye 
sordu kendi kendine.

Sorusunun yanıtını bir sabah Daily Telegraph’ın makalesin-
den öğrendi.

“Tanrım!” diye haykırdı. “Çıldırmış bu! Afrika’yı balonla 
geçmek, ha? Bir bu eksikti!” 

Aynı akşam Kennedy, yarı endişeli, yarı kızgın, General Ra-
ilway İstasyonu’ndan trene biniyor ve ertesi gün Londra’ya 
varıyordu. 

Kırk beş dakika sonra, körüklü bir atlı araba onu doktorun 
evine bırakıyordu. Basamaklı sekiyi geçip kapıya beş sağlam 
darbe vurarak geldiğini belli etti. 

Kapıyı bizzat Fergusson açtı.
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“Dick?” dedi sakince. “Nasıl oldu da kış avı döneminde 
Londra’ya geldin, sevgili Dick?”

“Adlandırılması imkânsız bir deliliği engellemeye! Bu ga-
zetede yazanlar doğru mu?” dedi Kennedy, Daily Telegraph’ın 
ilgili sayısını uzatarak.

“Kesinlikle, hazırlıklarım hızla ilerliyor ve ben…”
“Ciddi misin sen?” 
“Gayet ciddiyim ve sen de benimle geliyorsun.”
“Ya sana eşlik etmeyi reddedersem?”
“Reddetmeyeceksin.”
“İyi de ya edersem?”
“Yalnız giderim.”
“Sevgili Samuel,” dedi avcı, “projen saçma! Her çeşit teh-

like ve engel yüzünden projenin ciddi ve uygulanabilir hiçbir 
tarafı yok gibi!”

“Engeller aşılmak için vardır,” diye cevap verdi Fergusson 
ciddiyetle. “Tehlikelere gelince, kim onlardan kaçmakla övü-
nebilir ki? Hayatta her şey tehlikedir.”

“Ama sonuç itibarıyla,” dedi Kennedy, “ille de Afrika’yı ka-
tetmek istiyorsan ve mutluluğun için bu mutlaka gerekliyse, 
alışılmış yolları kullanmamak niye?”

“Niye mi?” diye karşılık verdi doktor hararetle. “Çünkü 
şimdiye kadar yapılan bütün girişimler başarısızlığa uğradı! 
Çünkü doğal afetlere, açlık ve susuzluğa, hummaya, yırtıcı 
hayvanlara ve onlardan daha vahşi kabilelere karşı savaşmak 
imkânsız! Çünkü bir şekilde becerilemeyen işe başka bir şekil-
de girişmek gerekir!”

“Keşke mesele üstünden geçmekten ibaret olsaydı!” diye 
karşılık verdi Kennedy. “Ama uçarak geçmek söz konusu!”

“Afrika’nın batı kıyısına varana kadar balonumdan ayrıl-
mayı düşünmüyorum. Onunla, her şey mümkün.
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Yeni şehirlerin üzerinde süzülürüm”
Cesur Kennedy heyecanlanmaya başlıyor, bununla birlik-

te gözünün önünde canlanan manzara başını döndürüyordu. 
Samuel’i hem kaygı hem de hayranlıkla süzüyordu.  

“En fazla üç ay içinde Zanzibar’da olacağım, balonumu 
şişirme işini orada halledip yola çıkacağız. Hâlâ bir itirazın 
varsa, söyle, dostum Kennedy.” 

“Bir itiraz mı? Binlerce var ama diğerleri bir yana, sen söy-
le bakalım: Şayet bütün ülkeyi görmeyi ve onun için istediğin 
gibi yükselip alçalmayı planlıyorsan, bunu gazını yitirmeden 
yapamazsın. Şimdiye kadar başka bir şekilde yapmanın yolu 
bulunmadı ve atmosferde uzun seyahatlere çıkılmasını engel-
leyen şey hep bu oldu. Bunu nasıl yapacaksın, peki?” 

“Bu benim sırrım, Dick arkadaş. Bana güven ve sadece 
şunu söyle: Daha ileri!” 

“Öyle olsun. Daha ileri!” diye cevapladı avcı.
Ama dostunun bu seyahate çıkmasını önlemek için müm-

kün olan her yolu denemekte kararlıydı. 


