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İşte size bir soru. Ailenizden biri – örneğin, 

Ernie Amca’nız– evinizi konserve balık 

imalathanesine dönüştürmeye karar verse, 

hoşunuza gider miydi? Ne tarafa baksanız, 

kova kova sardalyeler, uskumru dolu fıçılar 

görseydiniz? Ya küvette bir istavrit sürüsü 

yüzüyor olsaydı? Ernie Amca’nız, balık 

kafalarını koparmak, kuyruklarını kesmek, 

içlerini ayıklamak, temizleyip pişirmek ve 

konserve kutularına doldurmak için makine 

üstüne makineler yapıp dursaydı? Nasıl bir 

gürültü patırtı olurdu, tahmin edin bakalım. 

O karmaşayı gözünüzün önüne getirin hele. 

O pis kokuyu düşünsenize!

Ya Ernie Amca’nızın makineleri, giderek 

azmanlaşıp bütün odalarınızı kaplasaydı  

– örneğin, yatak odanızı da işgal etse ve bir 
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dolabın içinde uyumak zorunda kalsaydınız? 

Ya Ernie Amca’nız, artık okula da gitmeyip, 

balıkların konservelenmesine yardım 

etmek zorunda olduğunuzu söyleseydi? Hoş 

geldi mi kulağınıza? Ah, ama okula gitmek 

yerine her sabah saat tam altıda kalkıp 

işe koyulmanız gerekiyorsa? Üstelik hiç 

tatiliniz yoksa? Eski arkadaşlarınızı da hiç 

göremiyorsanız? Hoşunuza gider miydi bu? 

Düşman başına! Eh, Stanley Potts’un da hiç 

hoşuna gitmiyordu tabii.

Stanley Potts. Sıradan bir sokakta, 

sıradan bir evde yaşayan, sıradan bir 

çocukken, pat! Hayatı arapsaçına döndü! Her 

şey bir gecede oluverdi. Bir gün Stan, Ernie 

Amca’sı ve Annie Yenge’si, Balık İskelesi 

Sokağı’ndaki küçük sevimli sıra evlerden 

birinde otururlarken, ertesi gün bam! 

Sardalyeler, uskumrular, istavritler, tam bir 

çılgınlık!

Aslında Stan, Ernie Amca’sıyla Annie 

Yenge’sini çok severdi. Ernie, Stan’in 

babasının kardeşiydi. Stan o korkunç 
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kazada babasını kaybettikten, annesi de bu 

üzüntüye dayanamayıp öldükten beridir, 

ona çok iyi bakmışlardı. Sanki ona yeni 

bir ana baba olmuşlardı. Ama çılgınlık bir 

kez başlayınca, hiç sonu gelmeyecek gibi 

olmuştu ve çok geçmeden de dayanılmaz bir 

hal alacaktı zaten.
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Her şey Simpson Tersanesi’nin kapanmasıyla başladı. 

Simpson Tersanesi ezelden beridir nehir kıyısınday-

dı. Nehir boyunda yaşayan adamlar da ezelden beridir 

orada çalışırdı. Stan’in babası, kazaya değin orada çalış-

mıştı. Ernie Amca’sı da; onun ağabeyi, babası, dede-

si, büyükbabası gibi gençliğinden beri orada çalışmıştı. 

Sonra puff! Her şey bitti. Kore, Tayvan, Çin ve Japonya’ 

da daha ucuza, daha iyi tekneler yapılıyordu. Böylece 

Simpson’ın kapıları kapandı, eline birkaç kuruş tutuş-

turulan işçilere yol verildi ve yıkım ekipleri işe girişti. 

Ernie Amca gibi adamlara göre iş yoktu artık. Ama Er-

nie Amca gibi onurlu ve çalışkan adamların, ailelerini 

geçindirmeleri gerekiyordu.

Bazıları başka işler buldu –Perkins Plastik Ambalaj 

İmalathanesi’nde örneğin, ya da Genel Sigorta ve Finans 

Kurumu’nda telefon operatörlüğü ya da Stuffco’da raf-

lara mal dizme işi ya da Büyük Endüstriyel Miras Müze-
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si’nde (Simpson Tersanesi’nde İmal Edilegelmiş Müthiş 

Tekneler özel sergisi) rehberlik. Bazılarıysa, asık suratla 

bütün gün sokaklarda dolanmaya, köşe başlarında ta-

kılmaya ya da hastalanıp ortadan kaybolmaya başladı-

lar. Birkaçı kendini içkiye verdi, birkaçı suça bulaştı, bir 

ikisi de kodesi boyladı. Ama Stan’in amcası Bay Ernest 

Potts gibi bazılarının çok büyük planları vardı.

Simpson Tersanesi’nden atıldıktan birkaç ay son-

ra Ernie, Stan ve Annie’yle nehir kıyısındayken, vinç ve 

antrepolar yıkılıyor, çitler ve duvarlar indiriliyordu. Or-

talık enkaz yığınına dönmüştü. İskele ve mendirekler 

sökülüyordu. Kırıp dökme ve yıkımın gürültüsü kulak-

ları patlatıyor, ayaklarının altındaki zemin sarsılıyordu. 

Nehir çok dalgalı ve çalkantılıydı. Açık denizden şiddetli 

rüzgâr esiyordu. Martılar, ilk defa böyle bir şeyle karşı-

laşmışçasına çığlıklar atıyorlardı.

Ernie haftalardır bağırıp çağırmış, sızlanıp durmuş-

tu. Yine iç geçirip, homurdanarak tükürdü.

“Dünya çıldırdı!” diye bağırdı rüzgâra doğru. “Tam 

anlamıyla çivisi çıktı!” Ayağını yere vurdu. Yumrukları-

nı sıkıp havaya salladı. “Ama beni yenemeyeceksin!” 

diye bağırdı. “Hayır, Ernest Potts’u alt edemeyeceksin!”

Sonra da eski tersaneden öteye, nehrin döküldü-

ğü gümüşsü pırıltılı denize doğru baktı. Bir trol teknesi 

yaklaşıyordu. Çevresinde beyaz bir martı sürüsünün do-

landığı, güzel, kırmızı bir tekneydi. Akıntıyla birlikte ba-

tıp çıkarken, hoş bir şekilde güneşte parlıyordu. Çok 

güzel bir görüntüydü. Sanki bir düşün parçasıydı. Bir 


