
Nantucket Adas›’ndaki ve New Bedford’daki
balinac›l›k müzelerine, bana sa¤lad›klar›

de¤erli bilgiler için minnettar›m. 
New Bedford’dakine balinac›l›k terimleri

sözlü¤ü için ayr›ca teflekkür ederim.
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Sarah Casket gemisinin güvertesi. 

Uykucu uyan›yor. 
Pembe balinan›n hikâyesi. 

Evden yar›m dünya uzakta.

Uzun y›llar önce, sakin bir k›fl gecesi, ikinci nöbetin geç
saatlerinde, kare yelkenli, üç direkli Sarah Casket gemisi,
y›ld›z ›fl›klar› alt›nda Kuzey denizlerinde a¤›r a¤›r ilerli-
yordu. Havada yak›c›, ac› bir so¤uk vard›; geminin gü-
vertesinde k›ra¤› beyaz beyaz p›r›ld›yor, halatlar› gümüfl
rengine boyuyor; yelkenleri alttan geren bumbalardaki
uzun buz sark›tlar› zaman zaman, ç›nlayarak tahtalar›n
üstüne düflüyordu. Gecenin sessizli¤inde, çok çok uzak-
lardaki ay›bal›klar›n›n hafif havlay›fllar› d›fl›nda hiçbir
ses iflitilmiyordu.

Güvertede, saman dolu tahta bir kutunun içinde bir
k›z çocu¤u uyuyordu. Onu s›cakça sarmalayan koyun
postlar› yüzünden boyu posu görünmüyordu; ama yü-
züne ve karman çorman saçlar›na bak›l›rsa, yedi sekiz
yafllar›nda oldu¤u tahmin edilebilirdi. So¤uk havada ip-
lik iplik yükselen solu¤u olmasa, insan de¤il büyükçe
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bir oyuncak bebek san›labilirdi –O kadar k›p›rt›s›z, o ka-
dar solgun yat›yordu. Yan› bafl›ndaki o¤lan, kollar›n› diz-
lerine dolam›fl, kamburunu ç›kar›p oturmufl, onu izliyordu.
Afla¤›ya inme s›ras› gelmiflti –Asl›nda yata¤›nda olmal›yd›
flimdi; ama ne zaman bofl kalsa, bunu uyuyan çocu¤un
yan›nda geçirmeyi tercih ediyordu.

Çocuk on aydan fazlad›r uyuyordu.
Bir çan çald› ve nöbet de¤iflimi oldu. Sakall› deniz-

ciler esneyerek güverteye ç›karken, di¤erleri afla¤›ya in-
diler; biri o¤lan›n yan›ndan geçerken seslendi: “Hey,
Nate! Hâlâ yaflam belirtisi yok, ha?”

O¤lan, yan›t vermeden bafl›n› iki yana sallad›.
Adamlar›n bir ikisi, “Neden pes etmiyorsun, evlat?”

dediler. “O çocuk bir daha bu dünyaya gözlerini açma-
yacak.”

Gözleri birbirine yak›n duran, sinsi ve kurnaz görü-
nüfllü biri, “Neden zaman›n› harc›yorsun, küçük aptal?
Sen ve senin aziz kaptan›n olmasayd›, k›z çoktan bal›k
yemi olmufltu,” dedi ters ters.

“Yok, öyle deme ama, Bay Slighcarp,” diye itiraz et-
ti bir di¤eri. “fiimdiye kadar çok flans getirdi bize, de¤il
mi? Ambar›m›z t›ka basa balina ya¤› doluyor.”

“Hah!” diye dudak büktü Slighcarp denen adam.
“Bunun flansla ne ilgisi var? Onu alsak da almasak da,
balina bulacakt›k zaten. fians›m›z terse dönmeden deni-
ze atal›m onu derim ben. Kazazede piliçlere hizmetten
nefret etmiflimdir hep.”

Slighcarp öfkeyle homurdanarak afla¤›ya indi. Bu
arada o¤lan, Nate, yorumlara kulak asmadan, uyuyan ço-
cukla konufluyordu sakin sakin.
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“Hadi bakal›m, ufakl›k. Akflam yeme¤i vaktin geldi.”
Denizcilerin birkaç› durup izlerken, çocu¤u bir ko-

luyla dikkatlice kald›rd› ve di¤er elindeki teneke kahve
demli¤ini e¤erek balina ya¤› ve pekmezden oluflan yo-
¤un, siyah bir s›v›y› k›z›n bo¤az›ndan afla¤› döktü. K›z
uykusunda yutkundu. Gözkapaklar› titremedi bile. Dem-
lik boflal›nca, Nate çocu¤u samandan yuvas›na yat›rd›
yine ve koyun postlar›yla örttü.

“O fleyden içerek yaflamak istemezdim,” diye m›r›l-
dand› adamlardan biri. “Ama di¤er yandan, k›z› o s›v›yla
hayatta tuttun ha, Nate? Sen olmasan iyice s›skas› ç›km›fl-
t› flimdi bunun.”

“San›r›m canl› yarat›klara bakmak hofluma gidiyor,”
dedi Nate yumuflak bir tav›rla. “Kuflum Bay Jenkins biz
yelken açmadan hemen önce, New Bedford sokaklar›n-
da uçup gitti¤inden beri bakacak bir fley istiyordum. Hem,
dünyada balina ya¤› ve pekmezden daha besleyici g›da
yok der Kaptan Casket. Ufakl›¤a nas›l da iyi geldi¤ini gö-
rüyorsun; ben onu beslemeye bafllad›¤›mdan beri on befl
santime yak›n boy att›.”

“Ne için peki?” diye h›rlad› sinsi Bay Slighcarp, lom-
bar a¤z›nda belirerek. Bay Slighcarp ikinci kaptand›. “Er-
za¤›m›z›n veledin bo¤az›nda kaybolup gitti¤ini izlemek
ne zevk verecek ki bize? Bofluna oldu¤u ortada! Art›k
iflinize bak›n, baylar! Afla¤› inecekler insin!”

Yukar›dan gelen bir hayk›r›fl adamlar› canland›rd›
ve afla¤›ya inmek yerine gemiye da¤›ld›lar hemen.

“Püs-kür-tü-yooor! fiurda püskürtüyor! ”
Yukar›da, gözetleme yerindeki gözcü hoplay›p z›p-

l›yor, o heyecanla, bir sürü buz sark›t›n›n kopup, ç›nlaya
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fl›ng›rdaya güverteye düflmesine neden oluyordu. Adam
kolunu dümdüz ileriye uzatm›flt›.

“Balinaaa! Tam ileride, bir mil kadar uzakta!”
Gerçekten de, ufukta solgun, gümüfli bir su f›flk›rd›-

¤› görülebiliyordu.
Bay Slighcarp emirler ya¤d›r›rken, adamlar kar›nca-

lar gibi kofluflturmaya bafllad›lar gemide.
“Babafingo ve kontrata yelkenlerini toplay›n! Uç yel-

kenleri aç›n! Kay›klar› indirin!”
Sedir a¤ac›ndan üç uzun balina kay›¤›, yaprak gibi

sallanarak, vinçlerle sakin denize indirildi. Ancak tam de-
nizciler de kay›klara iniyordu ki, flafl›rt›c› bir fley oldu.
Saman dolu kutusunda uyumakta olan çocuk, bunca fla-
mata yüzünden uyanm›fl gibi döndü, gerindi, esnedi ve
koyun postlar›n›n alt›ndan ince ellerini ç›kararak, yumuk
gözlerini ovalamaya bafllad›. Nate adl› o¤lan afla¤›ya in-
miflti; ama denizcilerden biri koflarak geçerken k›z› gö-
rünce, “Toprak yüzü görmeyeyim, e mi! Bizim de¤erli
kargoya bak›n! K›p›rdan›yor! Uyan›yor!” diye ba¤›rd›.

“fieytan›n difli herif! B›rak flimdi flu s›ska veledi! Ka-
y›klarla ilgilen!” diye kükredi Bay Slighcarp.

Bunun üzerine denizciler çevik hareketlerle kay›k-
lardaki yerlerine indiler; ama ço¤unun gözü hâlâ çocuk-
tayd›. Koyun postu y›¤›n›n›n alt›nda, gözlerini açmadan,
huzursuzca k›p›rdan›yordu flimdi küçük k›z. Solgun yüzü
dalga dalga pembelefliyordu.

Ancak, çocuk gözlerini aç›p, zorlukla do¤rulup otur-
du¤unda, kay›klar karanl›k denizin üstünde beyaz para-
leller halinde, h›fl›rt›lar ç›kararak uzaklaflm›fllard› bile.

K›z bofl bofl çevresine bak›nd›. Balina gemisinde
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her fley k›p›rt›s›zd› art›k. Birkaç kifli nöbetçi kalm›flt› yal-
n›zca ve onlar da baflka yerlerde meflguldüler.

Çocuk görmeyen gözlerle bak›nd›. Sonunda zeki
bak›fllar› flaflk›n flaflk›n, tepesinde as›l› duran fenerin lofl
›fl›¤›nda seçilebilen birkaç fley üstünde odaklanmaya bafl-
lad›. Beyaz k›ra¤› kapl› tahtalar›, kendisiyle y›ld›zlar ara-
s›nda duran dev halat düzeneklerini, geminin ortas›nda
karanl›k bir kütle oluflturan eritme f›r›n›n› ve yukar›da,
k›zaklara depolanm›fl yedek aletlerin par›lt›s›n› görebi-
liyordu.

“Siyah Çiy diil bu,” diye m›r›ldand›, yar› kendi ken-
dine. “Nerdeyim ben?”

Nate o s›rada yan›ndan geçiyordu. K›z›n sesini du-
yunca irkildi, az kals›n elindeki kupay› düflürüyordu. Dö-
nüp, ihtiyatla k›za yaklaflt›.

“Vay can›na, ödüm patlad›!” diye flaflk›nl›kla soludu.
“Uyuyan Güzel sonunda uyanmad›ysa ne olay›m!”

Çocuk merakla ona bakt›. Nate de çocu¤a bakt›. Kar-
man çorman olmufl uzun, kahverengi saçlar› omuzlar›na
gelen sivri yüzlü bir k›z gördü. Uyan›kken daha büyük
görünüyordu –Belki dokuz on yafllar›nda, diye tahmin
etti Nate. K›z ise, avurtlar› çökük, on alt› yafllar›nda bir
o¤lan gördü. O¤lan›n gözleri öyle derine gömülmüfltü ki,
renklerini tahmin etmek bile güçtü.

“Sen Simon diilsin,” dedi k›z hayretle. “Simon ner-
de?”

“Hem de insan dili konufluyor! Simon kim?”
“Arkadafl›m.”
“Bu balina gemisinde Simon diye biri yok,” dedi o¤-

lan, gelip k›z›n yan›na çömelerek. “Al, bal›k çorbas› ister
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misin? S›cak; tam da dümenciye götürüyordum –Dümenci
benim Lije Day›’m olur. Ama sen içebilirsin.”

“Sa¤ olas›n,” dedi k›z. Hâlâ tam uyanmam›fl, düfl gö-
rüyor gibiydi; ama s›cak çorba ay›lmas›n› sa¤lad›. “Ad›n
ne?” diye sordu.

“Nathaniel Pardon. Bana Nate diyorlar. Seninki ne?”
“Dido Twite.”
“Dido –Amma komik isim! ‘Dionis’i duydum da,

‘Dido’yu hiç duymam›flt›m. ‹ngilizsin, de¤il mi?”
“Elbet,” dedi kafas› kar›flan Dido. “Sen diil misin?”
“De¤ilim. Ben Nantucket Adal›’y›m,” deyip, yumuflak

sesle bir flark›ya bafllad›:

“Ah, mavi mavi sallan›r leylak, yeflil yeflil 
büyür m›s›r,

Benim do¤du¤um yerdir oras›, Nantucket Adas›.
Can›m Nantucket Adas›! Erikleri k›rm›z› 

sulu sulu,
Gay Burnu’nun on saat on iki dakika 

güneydo¤usu.”

“Hiç duymad›yd›m,” dedi Dido. “Bu hangi gemi o zaman?”
“Sarah Casket –Nantucket’tan geldik.”
“Beni siz mi ald›n›z?” diye sordu çocuk. Neler oldu-

¤unu hat›rlamaya çal›flarak kafllar›n› çatt›.
“Elbette, seni Kuzey Denizi’nden ald›k. Ringa yavru-

su gibi yüzüyordun. O gün bu gündür güvertede yatm›fl,
yunus gibi horluyorsun; uyanma zahmetine katlanaca¤›-
n› düflünmemifltim hiç. K›yamete kadar uyuyup duracak-
s›n sand›k. Kaptan Casket, bu kadar çok uyudu¤una gö-
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re, kafana direk falan çarpm›fl olabilece¤ini söyledi. Ba-
fl›na neler geldi¤ini hat›rl›yor musun?”

“Gemimizde –Siyah Çiy ’de yang›n ç›kt›,” diye m›-
r›ldand› Dido, aln›n› ovuflturarak. “Ben ve Simon deniz-
deydik, dire¤e tutunuyoduk. Simon arkadafl›md› –O da
gemideydi, Hanover’a gidiyoduk. Onunlan olmak için,
e¤lencesine ben de gizlice bindiydim gemiye... Simon
diye bi o¤lan bulmad›¤›n›zdan emin misin?”

“Hay›r, tatl›m,” dedi Nate nazikçe. “Ama, seni bul-
du¤umuz yerden pek çok ‹ngiliz gemisi geçer. Belki bafl-
ka bir gemi alm›flt›r onu da.”

“Evet, kesin öyle olmufltur,” diye onaylad› Dido he-
vesle. “O da kurtulmufltur, diil mi? Simon’a zarar gelmesi-
ni istemem, çünkü bana iyi davranan bi o vard›. Annemin
evinde kirac›yd›. Bana hikâyeler anlat›r, panay›ra götürür-
dü. Eve döner dönmez onun iyi olup olmad››n› soruca-
am. Ne zaman limana var›caaz?”

“Yaklafl›k sekiz ay sonra. Belki dokuz.”
“Sekiz ay m›? Deli misin sen? Hey, biz hangi cehen-

nemdeyiz ki?”
“East Burnu’nun kuzeyinde –Kuzey Buz Denizi’nde.”

Bunun Dido için bir fley ifade etmedi¤i ortadayd›; aç›k-
lamaya giriflti: “K›sa süre sonra f›ç›lar›m›z dolacak ve
Büyük Okyanus’tan afla¤›ya inip, Horn Burnu’nu dolafla-
rak Nantucket’a yollanaca¤›z. Bu, seni gitmek istedi¤in
yere yaklaflt›racakt›r. Nantucket’ta, New Bedford’dan ya
da Boston’dan gelmifl ve seni ‹ngiltere’ye götürecek bir
posta gemisi bulabilirsin herhalde. Bir y›ldan az sürede
de evinde olursun.”

“Daha erken olmaz m›?”
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