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KAPTAN STORMFIELD'IN
CENNETİ ZİYARETİNDEN

BİR BÖLÜM





1. BÖLÜM

Neredeyse otuz senedir ölü olduğum için artık huzursuz-
lanmaya başlamıştım. Gerçi bunca zamandır bir kuyrukluyıl-
dız gibi uzayda fink atıyordum. Kuyrukluyıldız gibi! Ya Peters, 
birçoğunun üzerinde gezdim. Kuyrukluyıldızların bir kemen-
tin dönüşü gibi uzun, daire çizen şeyler olmasından dolayı ve 
tabii biliyorsun ki ben de kendimi bir ok gibi ahirete hedef-
lediğim için hiçbiri benim yoluma çıkmadı ama arada sırada, 
bir saat boyunca yolumda giden bir tanesine denk geldim ve 
bir süre dirsek dirseğe ilerledik. Fakat çoğunlukla bu tek ta-
raflıydı çünkü ben onların yanından geçerken onlar sabit du-
ruyor gibiydi. Sıradan bir kuyrukluyıldız dakikada 200 bin 
milden daha hızlı gitmez. Mesela Encke ya da Halley kuyruk-
luyıldızı gibi kuyrukluyıldızlara denk geldiğimde elbette göz 
açıp kapayıncaya kadar hepsi yok oluyordu. Buna tam olarak 
yarış denilemezdi. Bu durumda kuyrukluyıldız bir yük treni, 
bense telgraf gönderisi kadar hızlıydım. Ancak astronomik 
sistemimizin dışına çıktıktan sonra böyle şeyler beni heyecan-
landırırdı. Bizim böyle kuyrukluyıldızlarımız yok. Bizimkiler 
henüz oluşmadı. 

Bir gece sancak pruvamdan yaklaşık üç derece uzakta, alı-
şılmadık biçimde büyük bir tanesine denk geldiğimde kendi 
hâlimde salınıyordum. Her şey yerli yerinde ve rüzgâr benim 
lehimeydi. Tahminime göre dakikada yaklaşık 1 milyon mil 



Mark Twain6

hızla gidiyordum. Daha fazla olabilirdi ama kesinlikle daha az 
değildi. Pupa ışıklarına bakarsak kuzeydoğu ve kuzey-kuzey-
doğu arasındaki noktanın tam ortasına yöneliyordu. Rotama 
o kadar yakındı ki bu şansı kaçıramazdım; bu yüzden tekne-
yi rüzgâr altına doğru çevirdim, dümenimi sabitledim ve ona 
doğru yelken açtım. Ok gibi fırlayıp tozu dumana nasıl kat-
tığımı görmeliydin! Yaklaşık bir buçuk dakika içinde miller-
ce, kilometrelerce alevler içinde yanan ve bütün uzayı gündüz 
gibi aydınlatan elektrikli bir hare ile sarılmıştım. Kuyrukluyıl-
dızı uzaktan ilk gördüğümde mavi, hastalıklı bir meşale gibi 
titriyordu ama ona yaklaştıkça büyümeye başladı. 150 mil-
yon mil hızla gittiğim için ona o kadar sinsice sokulmuştum 
ki arkasında bıraktığı izin pırıltılı görkemi tarafından yutula-
cak gibiydim ve bu parıltıdan başka hiçbir şey göremiyordum. 
Düşündüm ki onun içine doğru ilerlemek yeterli olmayacaktı. 
Bu yüzden yan tarafına doğru yöneldim ve daha da hızlandım. 
Çok geçmeden kuyruğuna yaklaşmıştım. Bu nasıl bir şey bili-
yor musun? Bir sivrisineğin Amerika kıtasının yanına yaklaş-
ması gibi. Onunla bir bütün oldum. 150 milyon mil boyunca 
yanında süzüldüm ve daha kuşağa yaklaşmamış olmama rağ-
men onun şeklini görebildim. Peters, biz dünyalılar kuyruklu-
yıldızlar hakkında gerçekten hiçbir şey bilmiyoruz. Eğer kuy-
rukluyıldızların, kuyrukluyıldız olduğunu görmek istiyorsan 
yeterince alan bulunan yere, güneş sistemimizin dışına çıkma-
lısın. Anlıyorsun değil mi? Dostum, orada henüz yörüngele-
rine oturamamış, kuyrukları daha tamamlanmamış görkemli 
kuyrukluyıldızlar gördüm.

Anlayacağın üzere bir kez daha 150 milyon mil sıçradım ve 
omzunun yanına eriştim. Sana şu kadar söyleyeyim; kendimi 
gayet iyi hissediyordum. Sonrasında güvertedeki nöbetçi suba-
yın yana doğru geldiğini fark ettim ve gözlüklerini kaşlarına 
kadar kaldırıp bana baktı. Tereddüt bile etmeden bana baka-
rak bağırdığını duydum: 
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“Aşağıdaki! Ahoy!* Salla onu, salla onu! 100 milyon ton kü-
kürdü fırlat!”

“Başüstüne efendim!”

“Gemiyi sancak tarafına döndürün! Herkes iş başına!”                                                                                                                          

“Başüstüne efendim!”

“Hemen 200 bin milyon adamı, soyluları ve gökdelenleri 
sarsmak için armadaya gönderin!”

“Başüstüne efendim!”

“Cunda yelkenini sar! Sahip olduğun her paçavrayı as! Baş-
tan kıça kadar giydir bu kızı!”

“Başüstüne efendim!”

Bir saniye içinde epey belalı bir insanı uyandırdığımı an-
lamaya başladım Peters. On saniyeden az bir süre içinde kuy-
rukluyıldız kızgın akkordan bir tablo bulutuna dönüştü. Göz-
den uzakta gökkubbeye yığılmış yaşlı şey şişerek yükselmiş ve 
bütün uzayı kaplamış görünüyordu. Kazan dairesinden çıkan 
kükürt dumanının nasıl yuvarlanıp gökyüzüne karıştığını, na-
sıl koktuğunu ve geminin nasıl çarpışmaya başladığını kimse 
tarif edemez. Tıpkı bir kabile toplantısı gibi binlerce lostro-
mo** aynı anda uğulduyor, çığlık atıyor ve bizim gibi dünyanın 
nüfusu kadar mürettebatın hepsi aynı anda küfür ediyordu. 
Böylesini daha önce hiç duymamıştım. 

İkimiz de elimizden gelenin en iyisini yaparak yan yana 
uzun süre kükreyip durduk çünkü daha önce bir kuyrukluyıl-
dıza hiç çarpmamıştım. Üzerime çökebilirdi ve bu yüzden ya 
onu yenmem ya da bir şeyi kırmam gerekiyordu. Uzayda bir 

* Gemici selamı. (ç.n.) 
** Marinel başı. (ç.n.)






