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Takdim

Orijinal ismi Deux Ans De Vacances olan İki Yıl Okul 
Tatili, on dokuzuncu asrın en popüler macera romanla-
rından biridir. Bilim kurgu yazarı Jules Verne’in kaleme 
aldığı bu eser 1886-1887 yıllarında tamamlanarak yayım-
landı. Eser ilk defa Ahmed İhsan Tokgöz tarafından 
1308/1890 yılında İstanbul’da Âlem Matbaası’nda İki 
Sene Mekteb Tatili ismiyle Osmanlıca olarak basıldı. 1931 
yılında Sinan Reşat tarafından Türkçeye tercüme edilen 
eser, daha sonra muhtelif yayınevleri tarafından birçok 
defa yayımlandı. Elinizdeki kitap, Osmanlı devrinde bası-
lan eserden sadeleştirilerek hazırlandı.

Macera, 9 Mart 1860’ta Chairman Okulu’nda okuyan 
bir grup öğrencinin, okul tatillerini gemi kiralayarak deniz 
seyahatine çıkmak istemeleriyle başlar. Yaşları 8 ile 15 ara-
sında değişen on beş çocuğun ailesi, Sloughi isminde bir 
gemi kiralar. Çocuklar gemiye yerleşip uyurlar. Gemi mü-
rettebatı son kontrollerini yaptıktan sonra gemiden kısa 
bir süreliğine ayrılır. O sırada bilinmeyen bir sebepten ötü-
rü geminin halatları kopar. Çocuklar, okyanusun engin su-
larına doğru sürüklenir. Uyandıklarında kendilerini, okya-
nusun hırçın dalgalarıyla boğuşan gemide bulurlar.

Büyük Okyanus’taki şiddetli fırtınanın tesiriyle Sloughi 
gemisi, ıssız bir ada kıyısındaki sarp kayalıklara çarparak 
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paramparça olur. Hiçbir hayat tecrübesi olmayan çaresiz 
çocukları zor günler beklemektedir. Artık onlar için süresi 
bilinmeyen tatil günleri başlar. Cesur çocuklar hayata tu-
tunmak için avlanmayı, tuzak kurmayı ve hayvanları evcil-
leştirmeyi öğrenirler. Bulundukları adayı keşfetmek ve sığı-
nacak yerler bulmak için günlerce, haftalarca tehlikeli ve 
macera dolu yolculuklar yaparlar.

Umutlarını hiçbir zaman yitirmeyen bu çocuklar, ge-
çen gemiler kendilerini fark etsin diye yüksek tepelere di-
rekle bayrak asarlar. Sonra adanın yakınından geçecek 
gemileri beklerler. Bu zorlu hayat mücadelesi devam 
ederken, küçük ada halkı arasında fikir ayrılıkları ve grup-
laşmalar yaşanır. Çocukların yaşadığı bu gruplaşma ayrı-
lığa kadar gider. Ancak bu ayrılık, adaya düşen meçhul bir 
gemideki haydut çetesinin ortaya çıkmasıyla son bulur. 

Bundan sonra çocukların birlik olup eli kanlı haydut 
çetesine karşı hayatta kalma mücadelesi başlar. Acaba 
çocuklar, adadaki haydutların elinden kurtulabilecek mi? 
Okyanusun ortasındaki ıssız ve kimsesiz adadan kurtula-
bilecekler mi? On beş çocuğun heyecan dolu ve bir o ka-
dar da tehlikeli macerası sizleri bekliyor.

  

Muhammet YILDIZ  - Yasin ODABAŞI 
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Jules Verne

1828’de Fransa’nın Nantes şehrinde doğan Jules Gab-
riel Verne, zengin ve başarılı bir avukat olan Pierre Verne 
ile eşi Sophie Henriette Allotte de la Fuye’ün beş çocu-
ğundan en büyüğüdür. Denizcilikle uğraşan bir aileden 
gelmesi onun yazı hayatına derinden tesir etti. Küçük bir 
çocukken gemilerde tayfalık yapmak için evden kaçtı ama 
yakalanıp ailesine teslim edildi.

Hukuk öğrenimi görmesi için 1847’de Paris’e gönderi-
len yazar, 1849 yılına kadar Paris’te hukuk eğitimi aldı. 
Babası, hukuk öğrenimini bıraktığını duyduğunda arala-
rında büyük bir tartışma çıktı ve ihtiyaçları için gönderi-
len harçlık kesildi. Bu durum Verne’i hikâyelerini satarak 
para kazanmaya zorladı. 1850’lerin sonlarında ise ilk oyu-
nu yayımlandı. Önce devlet memurluğu, sonradan da 
Amiens’te belediye meclis üyeliği yaptı. Zamanının bü-
yük bir kısmını Paris’in kütüphanelerinde jeoloji, mü-
hendislik ve astronomi okuyarak geçirdi.

Romanlarının büyük beğeni toplaması Jules Verne’i 
zengin bir adam yaptı. 1876’da büyük bir yat aldı ve Avru-
pa’nın çevresini yatıyla dolaştı. İlk yazılı ürünleri arasın-
da komedyalar ve librettolar vardı. Kendisine dünya ça-
pında şöhret kazandıran eserleri ise hayatının daha geç 
bir dönemine denk gelir. Jules Verne, altmışın üzerindeki 
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kitabının önemli bir kısmını 1865 ile 1870 yılları arasında 
ailesiyle birlikte yaşadığı Amiens ve Crotoy’da kaleme 
aldı. 1905 yılında Fransa’nın Amiens şehrinde son nefesi-
ni verdi.

Hugo Gernsback ve H. G. Wells gibi isimlerle beraber 
“Bilim kurgunun babası” olarak adlandırılan Jules Verne, 
sadece yaşadığı çağın bilim adamlarına değil, kendinden 
sonraki devirlerde yaşayan bilim adamlarına da düşünce-
leriyle rehberlik etmiştir.

Başlıca Eserleri

“İki Yıl Okul Tatili (1886-1887), Denizler Altında 20.000 
Fersah (1870), Seksen Günde Devriâlem (1872), İnatçı Ke-
raban (1882), Michael Strogoff (1876), Ay’a Yolculuk 
(1865), Kip Kardeşler, Doktor Ox’un Deneyi, Dünya’nın 
Ucundaki Fener, Meteor Avı (1901), Altın Yanardağ, Ma-
cellanya, Gezgin Cambazlar, Deniz Yılanı, Kahraman Fe-
nerciler, On beş Yaşında Bir Kaptan, Dünyanın Hâkimi, 
Yüzen Şehir, Bir Gazetecinin Yolculuk Notları, Balonla Beş 
Hafta, Dünya’nın Merkezine Seyahat, Kaptan Grant’ın 
Çocukları, Karpatlar Şatosu, Esrarlı Ada, Kaptan Hatte-
ras’ın Maceraları, 20. Asırda Paris... ”
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Fırtınaya Yakalanan Gemi

9 Mart 1860 gecesi bulutlar denizle birleşmiş, görüş 

mesafesini birkaç kulaca kadar sınırlandırmıştı. Dalgalar 

yuvarlandıkça garip şelaleler oluşturan denizde ufacık bir 

gemi, yelkeniyle gidiyordu.

Gemi, yüz ton ağırlığında devasa bir seyahat gemisiy-

di. Böyle gemilere İngiltere ve Amerika’da genellikle us-

kuna* adı verilir. Geminin ismi Sloughi idi. Boşuna arka-

sında bu ismi görmeye çalışmayın. Çünkü dalga veya 

çarpışmanın tesiriyle, darbelerden dolayı oradaki levha 

kopup gitmişti. Gece yarısına bir saat vardı. Yeryüzünün 

bu kıtasında mart ayının başlarında geceler kısaydı. Saba-

hın ilk ışıkları saat beşe doğru beliriyordu.

Sloughi’yi tehdit eden tehlikeler acaba Güneş doğdu-

ğunda daha mı az olacak? Küçük gemi yine dalgaların 

arzusuna boyun eğmeyecek mi? Bunda şüphe yoktu. 

Gemiyi kurtaracak bir çözüm varsa, o da rüzgârın kesil-

mesi ve denizin durulmasıdır. Yoksa güneşin doğmasıy-

la karadan uzak olan şu Büyük Okyanus üstünde yuvar-

lanan çaresizler, tehlikeyi kendi başlarına bertaraf 

edemezler.

* Uskuna: İki direkli yelkenli gemi.




