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Bu kitabın sahibi:



Takdim
Önde gelen bilim-kurgu yazarlarından Jules 

Verne, 200 yıl önce yazdığı kitaplarıyla günümüz 
okuyucusunu bile etkiliyor ve bizleri bambaşka 
yolculuklara çıkarıyor. Bu kitaptaki yolculuğu-
muz ise; Yeni Zelanda açıklarından, Pasifik Ok-
yanusu’na, oradan da Afrika kıtasına uzanıyor.

 Pilgrim’in birinci kaptanı, Kaptan Hull ve mü-
rettebatının balina avından geri dönmemesi üze-
rine kaptanlık görevi, on beş yaşında bir çocuk 
olan Dick Sand’a kalır. Gemiyi gidecekleri yere 
sağ salim götürmek artık onun vazifesidir. Baka-
lım genç kaptanımızı bu zorlu yolculukta hangi 
maceralar bekliyor…

Yasin ÖZKAN
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Pilgrim Yelkenlisi

Pilgrim yelkenlisi, 1873 senesi Şubat’ının 2. 
gününde Yeni Zelanda’nın Auckland şehrinde 
bulunuyordu.

Gemi, Amerika’nın zengin iş adamlarından 
James Weldon’undu. Bu yelkenli Güney Yarım-
küre’de balina avı yapmak için hazırlanmıştı. 
Geminin kaptanlığını yıllardır Kaptan Hull ya-
pıyordu. Doğrusu kaptan, ömründe ilk kez bu 
kadar az hasılat yapmıştı. 

Bu yüzden Auckland’da yeniden müretteba-
tını hazırlayarak ava çıkmak istedi ama bu iste-
ği gerçekleşmedi. Çünkü yetenekli balıkçıların 
hepsi, başka balina gemileri tarafından tutul-
muştu. Yani bu sene Pilgrim’in yükünü tamam-
lama ümidi kalmamıştı. Kaptan Hull, Auckland’ı 
tam terk etmek üzereydi ki kendisine reddede-
meyeceği bir teklif geldi.
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Ticari işleri sebebiyle sık sık Yeni Zelanda’yı 
ziyaret etmek zorunda kalan geminin sahibi, bu 
sene Auckland’a gelirken yanında eşi ve oğluy-
la birlikte amcasının oğlunu da getirmişti. On-
larla beraber evine dönmeyi umuyordu.

Fakat ailenin geri döneceği sırada oğlu Jack 
hastalanmıştı. Bay Weldon onları burada bıraka-
rak dönmeye mecbur kaldı. Aradan üç ay geç-
mişti. Eşi Bayan Weldon sıkıntılı zamanlar geçir-
mişti. Pilgrim gemisinin gelişi kendisine haber 
verildiği zaman oğlu da iyileşmişti. Bu yüzden bu 
gemiyle evlerine dönmeye karar verdi. 

Hâlbuki bu tarihte Auckland’dan San Fran-
sisko’ya gitmek hiç de kolay değildi. Bayan Wel-
don bunu aklından geçirirken, Pilgrim çoktan 
limana demir atmıştı.

Bayan Weldon, geminin geldiğini haber alır 
almaz hemen Kaptan Hull’a giderek kendisini, 
oğlunu ve yanındakileri gemisine alıp San Fran-
sisko’ya götürmesini teklif etti. 

Yolculuğun uzun sürecek olması ve üç bin mil 
mesafeyi yelkenli bir gemiyle gitmenin tehlikeli 
olması, önce Kaptan Hull’u düşündürdü. Sonra 
geminin sağlamlığına ve mevsimin yumuşak ol-
masına güvenerek bu teklifi kabul etti. Hemen 
kendi kamarasını misafirler için hazırlattı. Kırk 
elli gün kadar süreceği tahmin edilen bu yolcu-
lukta, Bayan Weldon’u balina gemisinde elinden 
geldiği kadar rahat ettirmek istiyordu. 

Bayan Weldon’un Pilgrim gemisi ile dönecek 
olması büyük bir avantajdı. Bu yolu seçmesi, 
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yolculukta karşılaşacağı aktarma ve bekleme 
gibi sıkıntıları ortadan kaldırıyordu. Yalnız bu 
yolculuğun tek kötü yanı vardı. Pilgrim’in yükü-
nü azaltmak için Valperazo şehrine uğrayacak 
olması. Bu durum, yolculuğu bir müddet daha 
uzatacaktı.

Bayan Weldon gayet cesur bir kadındı ve de-
nizden hiç korkmuyordu. Otuz yaşlarında, sağ-
lıklı, güçlü ve kanaatkâr bir yapısı vardı. Eşiyle 
birlikte birçok yolculuğa katılmış, yolculuğun 
zorluklarını görmüştü. Orta hâlli bir gemi ile ya-
pılacak olan bu uzun seyahatin ne tür sıkıntılar 
getireceğini biliyordu. Yine de bu seyahati göze 
almak zorunda kaldı. Kaptan Hull’un mükem-
mel bir gemici olduğundan hiç şüphesi yoktu. 
James Weldon’un da ona çok güvendiğini bili-
yordu.

Pilgrim, sağlamlığı ve hızı açısından diğer 
balina gemilerine göre iyi durumdaydı. Bayan 
Weldon için böyle bir gemiyle seyahat etmek 
büyük bir fırsattı. Ele geçen bu fırsattan fayda-
lanmak gerekiyordu ki Bayan Weldon tam da 
bunu yaptı. 

Amcaoğlu Benedict’in de bu seyahatte onun 
yanında olacağını söylemeye gerek yoktur sanı-
rım. Benedict elli yaşlarında, iyi kalpli, saf bir 
adamdı. Uzun boylu, zayıf, yüzü kuru ve kemikli; 
başı gayet iri ve gür saçlıydı. 

Benedict, sıkıcı bir adam değildi. Hemen 
her şeye uyum sağlayabilirdi. Herkes tarafın-
dan sevilirdi. Hatta Bayan Weldon onu Jack’in 
abisi gibi görüyordu. Benedict’in işsiz güçsüz 
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biri olduğunu düşünmeyin. Tam tersine son 
derece çalışkan bir adamdı. Tabiata olan mera-
kı, tek uğraşıydı. O bir entomologtu yani bö-
cek bilimcisi. Böcek ilminin kendi içinde bir-
çok kısmı var ama Benedict, eklembacaklılarla 
ilgileniyordu. Bütün zamanını bu ilme ayırıyor, 
uykusunda bile bu böcekleri görüyordu. Bene-
dict, ilmi bir seyahatte şapkasının içini ve dışı-
nı bile çeşit çeşit böceklerle doldururdu. 

Bu tuhaf adamın Bay ve Bayan Weldon ile 
Yeni Zelanda seyahatine çıkmasının asıl sebebi 
böceklere olan ilgisiydi. Benedict Yeni Zelan-
da’da koleksiyonuna nadir bazı böcekler ekle-
mişti. Bunları bir an önce evindeki çekmecelere 
yerleştirmek için sabırsızlanıyordu. Bu yüzden 
Bayan Weldon ve çocuğunun Amerika’ya 
Pilgrim gemisiyle dönerken Benedict’in de on-
larla olması çok normaldi.

Bayan Weldon, geminin hareketini geciktirme-
mek için hazırlıklarını alelacele tamamladı. Gemi-
nin harekete hazır olduğu esnada Bayan Weldon 
ve yol arkadaşları güvertede bulunuyorlardı. Bu 
sırada Kaptan Hull, yolcusuna yaklaşarak:

- Bayan Weldon, bu gemiyle San Fransisko’ya 
dönmeyi siz istediğiniz için her türlü sorumlu-
luğun size ait olduğunu bilmenizi isterim. 

Bayan Weldon bu söz üzerine:
- Niçin böyle bir ikazda bulunma gereği his-

settiniz, Kaptan Hull?
- Çünkü kocanızdan bu yönde bir emir al-

madım. Ayrıca bu küçük yelkenlinin yolculuk 
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esnasında pek de konforlu olmayacağını bil-
menizi isterim.

Bayan Weldon:

- Eğer eşim burada olsaydı karısının ve evla-
dının bu gemiyle yolculuk etmesinden çekinir 
miydi Kaptan Hull? 

- Hayır Bayan Weldon, çekinmezdi. Ben de 
tereddüt etmezdim. Pilgrim iyi ve sağlam bir 
gemidir. Benim demek istediğim, alışık olduğu-
nuz konforu bu gemide bulamayacaksınız. 

Bayan Weldon:

- Mademki mesele bir konfordan ibaret kap-
tan, bu sebep beni yolumdan alıkoyamaz. Ben 
her daim kamaraların darlığından, yemeklerin 
yetersizliğinden şikâyet eden, kendini beğen-
miş yolculardan değilim.




