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80 Günde
Dünya Turu

Jules Verne

Bu kitabın sahibi:



Takdim
Jules Verne’in en başarılı eserlerinden biri 

şüphesiz 80 Günde Dünya Turu’dur. Eser ya-
yımlandığı yıldan bu güne ilgi görmeye devam 
ediyor. Bundan yaklaşık 150 yıl önce yazılması-
na rağmen kıymetini hâlâ koruyor. 

Macera son derece titiz biri olan Phileas 
Fogg’un günün birinde arkadaşlarıyla giriştiği 
iddia ile başlar. İddiaya göre Phileas Fogg 80 
günde Dünya’nın etrafını dolaşacaktır. Kahra-
manımız imkânsız gibi görünen bu seyahat için 
bütün servetini ortaya koyar. Uşağı Passepar-
tout’yu da yanına alarak dünyanın dört bir tara-
fında vapur, demir yolu, araba, ticaret gemisi, 
kızak ve fil gibi birçok araç kullanarak macera-
dan maceraya atılır. Bir taraftan da bütün yolcu-
luk boyunca onu tutuklamaya çalışan müfettiş 
Fix tarafından takip edilir.

Bakalım Phileas Fogg Dünya’yı 80 günde do-
laşmayı başarabilecek mi?
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Phileas Fogg Passepartout’yla 
Tanışıyor

1872 yılında Londra Reform Kulüp’ün en ga-
rip ve en dikkat çekici üyelerinden biri şüphesiz 
Phileas Fogg’tu. Fogg, Saville Row Sokağı’ndaki 
7 numaralı evde oturuyordu. O, belki bir Lond-
ralı değildi fakat kesinlikle bir İngiliz’di. Kimse 
onu, bankada veya Londra limanlarında görme-
mişti. Adını devletin bir kurumunda ya da bir 
mecliste duyan yoktu. Ne sanatkâr, ne tüccar, ne 
de çiftçiydi. Sadece Reform Kulüp üyesiydi. O 
kadar…

Böyle meşhur bir kulübün üyeleri arasında bu-
lunduğuna şaşıranlara; kendisini kulübe tavsiye 
eden Baring biraderlerin bankalarında ciddi mik-
tarda parası bulunduğunu söylerdi. Cömert sayıl-
mazdı ama cimri de değildi. Yardımları gizlice 
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yapardı. Peki, Phileas Fogg nasıl zengin olmuş-
tu? İşte buna kendinden başka cevap verecek 
kimse yoktu. 

Phileas Fogg ile dostluk kurmak neredeyse 
imkânsızdı. Mümkün olduğunca az konuşurdu. 
Bu da onu daha gizemli gösterirdi. Oysa bütün 
hayatı göz önündeydi. Kesin bilinen bir şey var-
sa o da uzun zamandır Phileas Fogg’un Lond-
ra’dan uzaklaşmadığıydı. Eğer kulübe gitme-
mişse onu başka bir yerde bulmanız imkânsızdı.

Phileas Fogg, tek başına yaşıyordu. Karısını, 
çocuğunu ya da herhangi bir akrabasını gören 
olmamıştı. Evi, pek gösterişli sayılmazdı ama kul-
lanışlıydı. Tek hizmetçi bütün işlerine yetiyordu. 
Hizmetçiden istediği tek şey; son derece dakik 
ve düzenli olmasıydı. Sabah kahvaltısını ve ak-
şam yemeğini belli saatlerde kulüpte, kendine 
özel yemek takımı ve sofra örtüsüyle donatılmış 
masasında yer, asla kimseyle sohbet etmezdi. 
Gece yarısı da olsa yatmaya evine giderdi. 

 Phileas Fogg, sakalını yıkadığı suyun sıcaklı-
ğını 86 derece değil de, 84 dereceye getirdiği 
için 2 Ekim’de hizmetçisi Forster’ın işine son 
verdi. Şimdi saat 10.00-10.30 arasında gelecek 
olan yeni hizmetçi bekleniyordu.

Phileas Fogg, saat 10.30’da her gün olduğu 
gibi kulübe gitmek için ayaklandığında küçük 
salonun kapısı çalındı, eski hizmetçi:

- Efendim yeni hizmetçiniz geldi, dedi.
Otuz yaşlarında bir adam içeri girdi ve selam 

verdi.
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- İsmim Jean Jean. İş bitiriciliğimden dolayı 
bana Passepartout derler. Bir süredir iş arıyo-
rum. İngiltere’nin en meşhur ve en titiz adam-
larından biri olan sizin hizmetçiye ihtiyacınız 
olduğu haberini aldım. Kabul edilirsem hizme-
tinizde sakin bir hayat geçirmek istiyorum. 

- Lakabınız güzelmiş. Sizi bana tavsiye ettiler. 
Durumunuzdan haberdarım. Tam da aradığım 
bir elemansınız. Çalışma şartlarını biliyor musu-
nuz?

- Evet efendim.
- Pekâlâ. Saatiniz kaç?
- 10.26 efendim.




