MOBYDİCK
Adım Ishmael, kaç yıl önce olduğunu hatırlamıyorum, ama o zamanlar biraz param vardı.
Karada ilgimi çeken bir şeyin olmadığını da anlayınca denizlere açılmaya karar verdim.
Böylece dünyanın değişik yerlerini de görme imkanım olacaktı. Bunda şaşılacak bir şey yok
çünkü bazen her insan okyanusa karşı ilgi duyar.
Çünkü denizin insanları kendine çeken büyüleyici bir yanı vardır. Ama bu deniz yolculuğumu
bir yolcu olarak yapacağımı düşünmeyin. Gemiye tayfa olarak bineceğim. Bu yolla para da
kazanacağım. Ticaret yapan gemilere çok sık bindim. Ama şimdi balina avcılığı yapan bir
gemi ile yolculuk yapmayı kafama koydum .

Çünkü durmadan anlatılan büyük balinaları çok merak ediyordum. Balinaları görmek onlar
hakkında geniş bilgiler edinmeyi çok arzuluyordum. Onların yaşadığı o vahşi denizler, onları
avlamaya çalışan insanların yaşadığı tehlikeli hayatlar sürekli beni kendine çekmiştir.
Üstelik uzak yerlere gitmek ve insanların hiç görmediği yerlerde bulunmak çok ilgimi
çekiyordu. Hele o el değmemiş kıyılara çıkmak insana ayrı bir zevk veriyor. Bunları anlatarak
sizin fazla zamanınızı almak istemem.

Hemen bir iki gömlek alarak Horn Burnu’ndan Pasifik’e doğru yola çıktım. Yola çıkmadan
evvel Massachusettes eyaletinin New Bedford kentine gittim. Balina avcıları hep burada
toplanırdı. Bir gemiye yerleşmem için New Bedford’da bir iki gün gecelemem gerekiyordu.
Birkaç oteli dolaştım ama bu oteller çok pahalıydı. Yanımda az para olduğu için dikkat etmem
gerekiyordu. Sonunda cebime uygun bir han buldum. Oldukça eski ve loş bir yer olan bu han
ancak benim gibi fakirlere hitap ediyordu. İçeri girdiğimde içerinin dışarıdan daha berbat
olduğunu gördüm.

İçeride denizci olduğu anlaşılan birkaç kişi daha vardı. Hancı beni görünce: “Hoş geldiniz,”
dedi. Ben de selam vererek: “Hoş bulduk,” dedim. Daha sonra yanına gittim. Hancı: “Oda mı
istiyorsunuz?” diye sordu. Ben ellerimi cebime koyarak: “Evet bir iki gün kalacak bir yer
istiyorum.” Benden hoşlanmadığı belli olan hancı: “Üzgünüm ama her yer dolu.
Hiç boş yerim yok.” Sonra biraz düşündükten sonra: “Bir dakika,” dedi. Defterine bakan
hancı: “Bir zıpkıncı ile aynı yatağı paylaşır mısın?” diye sordu. Benim cevap vermediğimi
görünce: “Sanırım balina avına çıkacaksınız.

İşte bu yüzden bu tür sıkıntılara şimdiden alışmanız gerek,” dedi. “Ama ben yatağımı
başkalarıyla paylaşmaktan rahatsız olurum.” “Buna alışmalısın.” “Üstelik zıpkıncının kim
olduğunu da bilmiyorum.” “Ne fark eder ki?” “
Nasıl bir insanla aynı odayı paylaştığımı öğrenmem gerek.” “Üzgünüm ama başka yerimiz
yok.” “O zaman onunla aynı yatağı paylaşmaya mecburum.” Hancı omzuma dokunarak:
“Sanırım öyle,” dedi. Sonra da: “Haydi otur bakalım acıkmışsındır.” “Evet çok acıktım.” “O
zaman şu masaya otur ben şimdi orayı donatırım.” En yakındaki masaya oturdum. Akşam
yemeğini yerken hana dört beş adam girerek bir masaya oturdular. Ama zıpkıncıdan henüz
bir iz yoktu.

İsmail, ömrünü denizlerde geçirmiş kimsesiz bir karada yaşamaktan hoşnut olamayan bir
denizcidir. Pequod adlı gemi ile balina avcılarının arasına katılmak için geldiği Bedford ki bir
handa yüzünde ilginç çizgileri ile iri yarı bir adam olan Queequeg ile tanışır ve onunla aynı
odada kalır. Fakat bu acayip ve iri yarı adamdan korkan İsmail ise tüm gece korkusundan
uyuyamaz. Ama ertesi gün Queequeg’i hem kilisede hem de kitap okurken görmüş olduğu
için onun korkulacak bir adam olmadığını anlamış ve Queequeg ile dost olmuştur.
İsmail ile Queequeg kendilerine iş aramaya başlamış ve Pequod adlı balina avına çıkmaya
hazırlanan gemide iş bulmuşlardır. Geminin kaptanını göremeyen İsmail ile Queequeg ikinci
kaptan Starbuck, üçüncü kaptan Stubb ya da dördüncü kaptan Flask ile tanışırlar.
Balina avcılığı yapmak amacıyla Pequod adlı gemide çalışmaya başlayan İsmail kısa bir
süre sonra bu geminin zannettiği gibi balina avlamak ve ticaret yapmak amaçlı bir gemi
olmadığını anlar.
İsmail, Pequod adlı gemiye geldiğinde bu geminin sıradan bir balina avcılarının olduğu bir
gemi zannetmiştir. Denize açıldıktan çok daha sonra geminin kaptanı olan Kaptan Ahab’ ın
tek bacaklı bir kaptan olduğunu görünce de oldukça şaşırmıştır.
İsmail kısa sürede Kaptan Ahab ve gemi hakkında her şeyi öğrenmiştir. Tek bacaklı Kaptan
Ahap, bu bacağını okyanusların efsanesi Moby Dick’e kaptırmıştır. Bu geminin denizlere
açılmasının sebebi de kaptanın bacağını kopartan Moby Dıck’ı yakalamaktır. Ortaya çok
büyük bir para ödülü konulmuş olduğundan İkinci kaptan Starbuck haric kimse buna itiraz
etmemiş gemi deki herkes de bu intikam uğruna Moby Dick’in peşine düşmüşlerdir.
Tek bacağı tahta ayaklı Kaptan Ahab, hem bacağını hem de gemisini kaybettiği için Moby
Dıck’ı mutlaka yakalamak ve avlamak azmindedir. Bu nedenle Kaptan Ahab, düzensiz
davranışlar sergileyen Moby Dick’in nerede olduğunu düşünmekten öte başka bir şeye
odaklanamayan ne bir şey yiyen ne de bir şey içen çok ilginç bir adamdır.
Pequod adlı gemiyle birkaç balina da yakalamışlar ama Kaptan bunları hiç
önemsememiştir. Bir gün Queequeg çok hastalanır herkes onun öleceğini düşünmüş onun
için tabut bile hazırlanmıştır. Fakat Queequeg ölmemiş ve hızlıca iyileşmeye başlamıştır.
Kaptan Ahab Okyanus’ta karşılaştığı her gemiye Moby Dick’i soruyor ve diğer gemilerin
kaptanlarına ‘O balinayı gördüğünüzde kaçın’ diyerek tembihler veriyordu.
Bir gün Kaptan Ahap’ın gemisi balina avcılığı yapan Rachel adlı gemi ile karşılaşır. Rachel'ın
kaptanı, Ahab'dan kendisine bir gün önce kaybolan balina avcılarını aramak ve kurtarmak
onlardan yardım ister Üstelik kaptanın oğlu da kayıpların arasındadır. Fakat Ahab, bu olaya
Moby-Dick ‘in sebep olduğunu anlamış onlara yardım etmeyi reddederek Moby-Dick'in
peşinden gitmeyi tercih etmişti.
En sonunda Bir gün Kaptan Ahap’ın gemisi Moby-Dick’le karşılaştı…

WHİTE FANG
Beyaz Diş annesinin diğer yavrularından çok farklı olan gri tüylü bir kurttur. Her yavru gibi o
da annesine muhtaç, annesinin yaptıklarını izler durur. Yavru kurt olmanın merakı ile bir gün
yuvasından dışarı çıkar ve etrafı incelemeye başlar, dışarıda bir insan görür. İnsanı
incelemeye başlayan beyaz diş, ardından yavaş yavaş adama yaklaşır. Annesi beyaz dişin

yuvadan ayrıldığını, sesini duyarak anlar ve yavrusu kurtarmak için adama doğru koşar,
ancak adam yavru kurt' u ve annesini de yakalayarak bir toplama kampına götürür.
Burada diğer köpekler tarafından yavru kurt' a beyaz diş ismi takılır. Beyaz Diş diğer
köpeklerden farklı olması nedeniyle köpeklerin saldırısına uğramaktadır. Yavru küçük bir kurt
olması sebebiyle kendisin savunamamaktadır. Bir yandan da annesini başka bir yere
gönderilir. İyice tek başına kalan yavrumuz hayatta kalmayı mücadele etmeyi kendi korumayı
öğrenir. Bir gün barınağın sahibinin çocuğunu diğer çocukların saldırsın dan korur. Sahibi
tarafından daha iyi bir bakıma alınır ve daha çok sevilir.
Günler geçer aylar geçer. Bir gün kapta kıtlık başlar o kadar zor günler gelir ki köpekleri
yenmeye bile başlanır. Yavru kurdumuz gitme zamanın geldiğini anlar ve kaptan kaçar ancak
belli bir süre sonra kampa geri döner sahibi onunun güçlü olduğunun farkına varır. Beyaz Diş'
i satmaya karar verir. Yeni sahibi Beyaz Dişi köpek dövüşlerin de kullanır ve ona çok kötü
davranır her gün daha da hırçınlaşır, baya bir kavgada kazanır. Yeni birisi beyaz dişi görür ve
onu satın alır yeni sahibi çok iyidir. Kurt yeni sahibine çok bağlanır öyle ki yeni sahibi scott a
saldıran bir adama karşı sahibini korur. Bu esnada ağır yaralanır. öleceği söylenir ancak
sahibi ona çok iyi bakar bu hikayeden sonra beyaz dişin namı dil den dile yayılır.

Alternatif özet(uzun)
Ladin ormanlarının soğuk karları arasında iki adam altı köpeğin çektiği bir kızakla yol
almaktadır. Hava öyle soğuktur ki solukları havaya çıkınca donmaktadır. Kızağın ardasında ise gömülmek üzere bir başka yere, -M'Gurry adlı şehre- götürülen bir ölü vardır.
İki adam, ölünün kendilerinden daha şanslı olduğunu düşünmektedir. Çünkü böyle bir
ortamda kendileri ölse kimse onları bir başka yere götürmeyecek, onlann ölüsü ancak aç
kurtların işine yarayacaktır. Adamlar, kurt ulumalarını duymakta ve çok korkmaktadırlar.
Adamlardan birincisi Bili, aç kurtların peşlerinde olduğunu anlamıştır. Diğeri Henry, çok
korkmaktadır. Sadece üç fişekleri vardır. Yavaş yavaş köpeklerin azaldığı dikkatlerini
çeker. Geceleri kurtlar köpekleri kapıp yemekte, adamların yanında ateş yandığı için
onlara yaklaşmamaktadır. Fakat dişi bir kurt, onların yanma kadar sokulmakta, onlara taze
etmiş gibi bakarak uzaklaşmaktadır. Adamlar kurdun ancak köpek soyundan geldiğini bu
yüzden yanlarına yaklaşabildiğini düşünür.
Kurtlar her geçen gün yanlarına kadar sokulmakta, bu da onların iyice sinirlerini
bozmaktadır. Ve bir gün Bill'i haklarlar. Bili, canlı canlı kurtların yemi olur. Henry, geceleri
hiç uyumamakta, tek koruyucusu ateşe sokulmaktadır. Kurtlar ateşe yaklaşamadıkları için
bu birkaç gece böyle devam eder. Artık uykusuzluktan canından bile vazgeçecek hâle
gelir. Bir gün tam kurtların yaklaştığı sırada adam uyuyakalır ve ateş söner. Adam kurtlara
arkadaşı gibi yem olacakken bazı adamlar ona rastlar ve şans eseri kurtulur.
Bu aç kurt sürüsünün içinde en öne çıkan dişi kurttur. Önderin yanı başında yer alır her
avda. Bir yere doğru ilerlerler. Burada av eti bol olduğu için bir süre beslenebilirler. Dişi
kurt için sürü içinde iki kurt birbirlerine saldırır ve savaşta genç kurt ölür, yaşlı kurt dişi
kurda sahip olma hakkını kazanır. Bundan sonra yaşlı kurtla dişi kurt birlikte avlanmaya,
öldürmeye ve yol almaya başlar.
Zamanla dişi kurt hamile kalır ve bir mağaraya çekilir. Yaşlı kurt onu bu dönem boyunca
besler. Fakat kıtlık vardır. Av bulamamaktadır. Dişi kurdun beş tane eniği olur. Diş kurt çok
hırçınlaşmıştır. Baba kurtların aç olduklarında kendi eniklerini (bilgi yelpazesi.net) yediğini
bildiği için yaşlı kurdu eniklerine yaklaştırmamaktadır. Yaşlı kurt zor bela dışarda tavuk,

kuş avlamakta fakat bu av eniklere yetmemektedir Müthiş bir kıtlık baş gösterir ve enikler
birer birer ölür. Yalnızca bir tanesi hayatta kalır. Hayatta kalan boz enik mağaradan başka
bir dünyadan haberdar değildir. Babasının bir av sırasında ölmesi ile dışarıya çıkmaya ve
dünyayı tanımaya başlar.
Vahşi doğada canlı ve cansız varlıkların olduğunu, canlıların tehlikeli olabileceğini anlar.
Doğada sen yemezsen seni yerler kuralının geçerli olduğunu idrak eder. İlk yediği tavuk
avı ile taze et ve kanın lezzetini tanır. Bundan sonra ormanda çok iyi avlanabilen bir kurt
hâline gelir.
Bu boz eniğin hayatında bir değişim olur. Boz enik, ilk kez ormanda ateş yakan
insanlarla karşılaşır. Onların kendinden daha üstün olduğunu anlar. Meğer Kızılderili olan
bu dört adam boz eniğin annesini tanımaktadırlar. Onu yanlarına alınca boz eniği de
alırlar. Sahibi ona Beyaz Diş adını takar ve çadırlarının olduğu yere götürür. Beyaz Diş,
zamanla evcilleşir; fakat sahibinin köpekleri tarafından dışlanır. Bu yüzden çok sinirli bir
kurt olur. Annesinden de ayrılmak zorunda kalınca kendini yapayalnız hisseder.
Sahibi onu sık sık dövmesine rağmen o sahibine alışmıştır. Onlarsız bir hayat
düşünememektedir. Fakat bir gün Yakışıklı Smith adlı çok çirkin ve gaddar bir adam onu
satın alır. Sürekli sahibinin yanına kaçan Beyaz Diş, yakışıklı Smith'ten feci şekilde dayak
yer, ona hiç alışamaz bu yüzden. Yakışıklı Smith, onu kafesin içine tıkar ve dövüştürmek
için kullanır.
Yanına koyduğu en güçlü köpekleri dahi yendiği için onun üzerinden çok para kazanır.
Fakat Beyaz Diş, çok yırtıcı ve nefret dolu bir hayvan olmuştur. Onu bu korkunç
yaşantıdan Weedon Scott kurtarır. Merhametli ve saygın bir adam olan Scott onun hâline
acır ve onu bu adamdan kurtarır. Ona sevgiyle yaklaşır, okşar. Başlangıçta insanlardan
hep dayak ve ceza gören Beyaz Diş ona yaklaşmaz, yırtıcı davranır. Daha sonra
aralarında çok güzel bir muhabbet gelişir. Beyaz Diş, sahibine sevgi dolu bakar, onun
elinde evcilleşir, insanlara kötülük yapmaz.
Bir gün, Scott'm sıcak iklime sahip memleketine dönmesi gerekir. Beyaz Diş, bunu
önceden sezer ve içine bir hüzün çöker. Sahibi kurdun sıcak iklimde yaşamayacağını
düşündüğü için onu götürmeyecektir. Onu, sahibinin gidişini görmemesi için bir yere
kapatırlar. Fakat Beyaz Diş kapatıldığı yerin camını kırar ve sahibinin gemisine son anda
biner. Scott, onu götürmek zorunda kalır.
Scott'ın ailesi, kurt olduğu için Beyaz Diş'i istemezler. Ondan korkmaktadırlar. Fakat
Scott onun evcilleşeceğini söyler. Beyaz Diş, birkaç kişiyi yaraladıktan ve komşuların tavuklarını yedikten sonra bunların yapılmaması gerektiğini anlar ve bir köpek gibi evcilleşir.
Ailenin hayatını bir hırsızdan kurtarır. Bunun üzerine artık bu evde yaşayacaktır. Komşularının köpeğinden enikleri de dünyaya gelir.
……………………………………………………………………………………………………………
…………

KARAKTERLER:
Dişi Kurt: Bir kurtla köpeğin birleşmesinden doğmuş olan dişi kurt, romanda tamamen
yırtıcılığı, hayvansal özellikleri ile çarpıcı bir şekilde anlatılır. Diğer kurtlar gibi yaşamak
için taze ete ihtiyaç duyar ve soğuk bölgelerde yaşar. Diğer kurtlardan farklıdır. Kanının
yarısı köpek kanı olduğundan evcilleşebilir.

Tek Göz: Romanda sözü edilen erkek kurttur. Yaşlıca ve kördür. Dişi kurtla
çiftleşmesinden romanın başkahramanı olan Beyaz Diş doğmuştur. Bir kıtlık sırasında av
peşinde koşarken ölür.
Beyaz Diş: Annesinden dolayı köpek kanı taşıdığı için evcilleşebilen ve insanlarla dost
olabilen bir kurttur. Uzun zaman köpeklerle insanların yanında yaşar. Bu bakımdan köpeklerin yanında kendini hep dışlanmış hisseder, kendini savunmak zorunda kaldığından
yaşıtlarına göre daha yırtıcıdır. Dişleri bembeyaz olduğundan sahibi adını 'Beyaz Diş'
koyar.
Collie: Taşındıkları güney ülkesinde önceleri ona rahat vermeyen köpek. Daha sonra
Beyaz Diş'ten enikleri olur.
Weedon Scott: Beyaz Diş'i çok kötü bir durumdayken kurtaran ve onu sevgisi sayesine
evcilleştiren bir gençtir.

