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Ö N S Ö Z

Seksen Günde Devriâlem, ya da daha güncel Türkçesiyle 80 
Günde Dünya Turu, Jules Verne’in çoğu serüven sınıfına gi-
ren kitapları arasında en öne çıkanlardan biridir. Jules Verne 
esasen bilimkurgu türünün öncülerinden sayılır. Denizler 
Altında Yirmi Bin Fersah, Dünyadan Ay’a, Ay’ın Çevresin-
de Seyahat, Dünyanın Merkezine Seyahat gibi kitaplarında 
kendi yaşadığı dönemin teknolojik olanaklarını aşan bilgi-
lere yer vermiş, ileride yaşanan gelişmeler de Jules Verne’i 
haklı çıkarmıştır.

Seksen Günde Devriâlem ise aslında o dönem yavaş ya-
vaş başlayan bir konuya eğiliyor: Dünyanın çevresini do-
laşmak. Jules Verne’e bu kitabın ilhamını George Francis 
Train’in verdiği söylenir. Amerikalı seyahat yazarı, romanın 
yazılışından iki sene önce, 1870 yılında çıktığı dünya turunu 
tam seksen günde tamamlamıştır. Bunu daha sonra başka-
ları da denemiş, dünyanın çevresini dolaşmak bir çeşit spor 
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haline gelmiştir. Nelly Bly adında bir başka Amerikalı kadın 
73 günde dünyayı dolaşmıştır. 1890’da yine George Francis 
Train, dördüncü denemesinde turu 72 günde tamamlayıp 
rekoru eline geçirmiş ve şöyle demiştir: “Dört defa dünya-
nın çevresini dolaştım. Kralım ben, hızlı seyahatin argono-
tuyum. Jules Verne’in Phileas Fogg’uyum: O bunu başaran 
bir kahraman yaratmadan iki sene önce ben seksen günde 
dünyayı dolaştım.”

1872 yılında elbette henüz uçak filan yoktu. Bir yerden 
başka bir yere gitmek kolay bir iş değildi. Okyanus aşırı ça-
lışan büyük şirketlerin buharlı gemileri, fırtına ya da başka 
aksilikler olmadığı koşullarda Pasifik Okyanusu’nu en aşa-
ğı 20-25 günde, Atlantik Okyanusu’nu 10-12 günde aşabi-
liyorlardı. Demiryolu şebekesi büyük atılım içindeydi. Ama 
henüz tamamlanmamış yerler de vardı. Yani dünyanın çev-
resini dolaşmak, o günün koşullarında, ancak fantezist zen-
ginlerin yapacağı bir şeydi. O nedenle burada, hikâyenin baş 
kahramanı Phileas Fogg’a değinelim.

Phileas Fogg eksantrik ve zengin bir İngiliz centilmenidir. 
Kişiliğiyle sadece Jules Verne’in kahramanları arasında de-
ğil, bütün dünya edebiyatının içinde önemli bir yer edinmiş-
tir. Verne’in kahramanları çoğunlukla bilime adanmış, “na-
sıl dönerim” diye düşünmeden yamyamlarla dolu adalara, 
okyanusların derinliklerine, hatta Ay’a bile giden insanlar-
ken Phileas Fogg çok farklı bir kişiliktir: Bilimle pek ilgilendi-
ği söylenemez, hatta hiçbir şeyle ilgilenmediği söylenebilir; 
Jules Verne onun her şeye karşı bu ilgisizliğini anlatmak için 
hikâyenin başında üye olmadığı kulüpleri teker teker sayar.

Sonra onun yalnızlığını anlatır: “Bilindiği kadarıyla Phile-
as Fogg’un ne karısı ne de çocuğu vardı ki bu en saygın in-
sanların bile başına gelebilecek bir şeydir, ama ailesi ya da 
dostu da yoktu ki buna sahiden daha ender rastlanır.”
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En belirgin özelliği ise düzen takıntısıdır. Romanın başın-
da, tıraş suyunu her zamankinden bir derece soğuk getirdi 
diye eski uşağını kovmuş, hikâye içinde çok kuvvetli bir ka-
rakter olacak yeni uşak adayını beklemektedir. Her gün her 
şeyi aynı saatte, hatta aynı saniyede ve aynı şekilde yapar: 
“Yaptığı her şey matematiksel kesinlik içinde o kadar aynıy-
dı ki, tatmin olmayan hayal gücü bunun ötesinde bir şeyler 
arardı,” diye tarif ediyor yazar.

Ayrıca soğukkanlı, hatta görünüşte hissiz, duygusuz bir 
insandır. Asla, hiçbir şey onu heyecanlandırmaz, telaşlan-
dırmaz.

Phileas Fogg’un sevdiği iki şey dikkati çekiyor: Birincisi bü-
tün önemli gazeteleri okumak. Bu sayede bütün dünya hak-
kında etraflı bir bilgi ve genel kültüre sahip olduğunu görüyo-
ruz. İkincisi, üye olduğu tek kulüp olan Reform Club’ta arka-
daşlarıyla whist1 oynamak: “Kendi yapısına gayet uygun olan 
bu sessiz oyunda çoğunlukla kazanırdı ama buradan kazan-
dıkları asla cüzdanına girmez, hayır işlerine ayırdığı bütçe-
nin önemli bir kısmını teşkil ederdi. Zaten Mr. Fogg’un kazan-
mak için değil, oyun için oynadığı aşikârdı. Oyun, onun için, 
bir zorlukla savaşmak, mücadele etmek demekti ama hare-
ket etmeden, oturduğu yerden, yorulmadan verilebilecek bir 
mücadeleydi, bu da kişiliğine gayet uygundu.”

Yolculuk etmenin bunca meşakkatli olduğu bir devirde, 
yerinden kolay kolay kıpırdamayacağı anlaşılan bu ilgisiz 
adamı dünya turuna çıkartan nedir peki?

Kulüpteki arkadaşlarıyla tutuştuğu bir bahistir. Bütün 
servetini, dünyanın çevresini seksen günde dolaşabilece-

1	 İlk	olarak	16.	yüzyılda	oynanmaya	başlayan	whist,	briç	oyu-
nunun	atasıdır.	17	ve	18.	yüzyıllarda	Amerika	ve	Avrupa’da	
en	seçkin	iskambil	oyunu	haline	gelmiştir.	4	kişiyle	eşli	ola-
rak	oynanan	ve	el	almaya	dayanan	bir	koz	oyunudur.
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ğini ispat etmek üzere bu bahse yatırır ve birkaç saat son-
ra kalkacak ilk trenin kalkış saatini beklerken, başlamış bu-
lunduğu oyununu da sakin sakin sonuna kadar götürmek-
ten geri durmaz.

Bundan sonra, Jules Verne’in içine kuvvetli bir mizah giz-
lediği anlatımıyla türlü türlü serüvenin birbirini izlediği sıra 
dışı yolculuk başlar. Buharlı gemiler, trenler derken tahtıre-
vanlar, filler, yelkenli kızaklar da devreye girer. Phileas Fogg 
Fransız uşağı Passepartout’yla birlikte bir araçtan diğerine 
atlarken Jules Verne bize Hintlerin kutsal destanı Ramaya-
na’dan, thuglardan, Nizam Krallığı’ndan, Amerikan Sirkle-
rinden, Çin’deki afyon batakhanelerinden de bahseder. Do-
ğanın, coğrafyanın yanında kendi tarihleri ve hikâyeleriyle 
kentleri de pek güzel anlatır.

Tabii Fransız bir yazar olan Jules Verne’in bu dünya tu-
runu bir İngiliz centilmenine yaptırması tesadüf olmasa ge-
rek. Güzergâh boyunca ayak bastığımız pek çok şehirde İn-
giliz sömürgeciliğinin etkilerini ve sanayi devriminin izlerini 
görüyoruz. Jules Verne koskocaman bir coğrafyaya dağılan 
çeşit çeşit hikâyenin arasında bir yandan da küçülen dün-
yayı, yani bugünkü küreselleşmiş dünyanın küreselleşme-
ye nasıl başladığını anlatıyor ve bu hikâyede başrolü bir İn-
giliz’e veriyor.
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1

Phileas Fogg’la Passepartout,  
biri efendi, öteki uşak olarak 
birbirlerini kabul ediyorlar

1872 senesinde, Burlington Gardens’daki Saville 
Row’da, 7 numaralı evde –1814’te Sheridan’ın 

öldüğü ev– her ne kadar dikkat çekecek herhangi 
bir şey yapmamayı vazife edinmiş gibi görünse de, 
Londra’daki Reform Club’ın en şahsına münhasır ve 
en dikkat çekici üyelerinden biri, Phileas Fogg, esq.1 
oturuyordu.

Yani İngiltere’nin en büyük hatiplerinden birinin 
ardılı, Phileas Fogg adlı bu adamdı; kibar bir insan 
ve İngiliz yüksek sosyetesinin en yakışıklı centil
menlerinden biri olması dışında kimsenin hakkında 
hiçbir şey bilmediği esrarengiz bir adam.

1	 İngiliz	saygınlık	ifadesi.	“Beyefendi”	anlamına	gelen	“es
quire”ın	kısaltmasıdır.
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Byron’a2 benzediği söylenirdi, tabii yüzü bakı
mından, yoksa ayaklarına kimse kusur bulamazdı; 
ama bıyıklı ve favorili bir Byron’a, hiç ihtiyarlama
dan bin yıl yaşamış, soğukkanlı bir Byron’a benze
diği söylenirdi.

Phileas Fogg’un bir İngiliz olduğu muhakkaksa da 
Londralı olup olmadığı bilinmiyordu. Onu ne borsa
da, ne bankada, ne de şehrin herhangi bir mağaza
sında gören olmuştu. Londra’daki rıhtımlara da, is
kelelere de Phileas Fogg adında bir armatöre ait her
hangi bir gemi gelmemişti. Hiçbir yönetim kurulun
da bu centilmenin adına rastlanmıyordu. Hiçbir ba
roda; ne Temple’da, ne Lincoln’s Inn’de ne de Gray’s 
Inn’de ismi yankılanıyordu. Ne Şansölye Mahkeme
si’nde, ne Queen’s Bench’te, ne Vergi Temyiz Mah
kemesi’nde, ne de Kilise Mahkemesi’nde bir savun
ma yapmıştı. Ne sanayiciydi, ne işadamı, ne tüc
car, ne de ziraatçı. Ne Büyük Britanya Kraliyet Ensti-
tüsü’ne, ne Londra Enstitüsü’ne, ne Zanaatkârlar Ensti-
tüsü’ne, ne Russell Enstitüsü’ne, ne Batı Edebiyatı Ens-
titüsü’ne, ne Hukuk Enstitüsü’ne, ne de doğrudan iyi
liksever majestelerinin idaresindeki Birleşik Sanat ve 
Bilimler Enstitüsü’ne dahildi. Kısacası, Armonika Der-
neği’nden tutun, esasen zararlı böcekleri yok et
mek için kurulan Entomoloji Derneği’ne kadar, İngil
tere’nin başkentinde pıtrak gibi çoğalan derneklerin 
hiçbirine üye değildi.

2	 Lord	George	Gordon	Byron,	bir	İngiliz	şair	ve	politikacı-
dır;	sağ	ayağı	doğuştan	deformedir.
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Phileas Fogg, Reform Club’a üyeydi, hepsi bu.
Onun gibi gizemli bir centilmenin bu saygın der

neğin üyeleri arasında gösterilmesine şaşacak olan
lara, kendisine sınırsız kredi açan MM. Baring kar
deşlerin tavsiyesiyle kabul edildiği söylenecektir. 
Verdiği çekler, devamlı artıda seyreden cari hesabı 
tarafından düzenli olarak ödendiği için belli bir “iti
barı” vardı.

Zengin miydi bu Phileas Fogg? Hiç tartışmasız 
öyleydi. Peki nasıl yapmıştı servetini? En iyi bilenle

Phileas Fogg.
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rin bile bu konuda söyleyeceği bir şey yoktu, öğren
mek için de sorulacak son kişi Mr. Fogg’un kendi
siydi. Her halükârda, savurgan biri değildi, cimri de 
değildi, çünkü ne zaman soylu, elzem ve hayırlı bir 
iş için bir yardım gereği doğsa; sessizce, hatta adını 
bile vermeden o yardımı yapardı.

Kısacası, dünyanın en az konuşan centilmeniydi. 
Mümkün olduğu kadar az konuşur ve az konuştu
ğu ölçüde esrarengiz görünürdü. Oysa yaşadığı ha
yat gözler önündeydi ama yaptığı her şey matema
tiksel kesinlik içinde o kadar aynıydı ki, tatmin ol
mayan hayal gücü bunun ötesinde bir şeyler arardı.

Seyahat etmiş miydi? Muhtemelen etmişti, çün
kü dünya haritasına onun kadar hâkim kimse yoktu. 
Hiçbir yer, onun, hakkında özgül bir şeyler bilemeye
ceği kadar ücra olamazdı. Birkaç defa, yolunu kaybet
miş ya da ebediyen kaybolmuş gezginler hakkında 
kulüpte dolaşan çeşit çeşit hikâyeyi kısa ve açık, ama 
azıcık kelimeyle düzeltmiş; gerçekten olmuş olma
sı muhtemel şeyleri işaret etmişti; sözleri de çok kez 
bir kehanetten esinlenmiş gibi olurdu, çünkü olay, 
sonunda mutlaka onu haklı çıkarırdı. Dünyanın her 
yerini dolaşmış biri olmalıydı – hiç değilse zihninde.

Yine de kesin olan bir şey varsa, o da Phileas 
Fogg’un uzun yıllardır Londra’dan ayrılmamış ol
duğuydu. Onu, başkalarına göre biraz daha yakın
dan tanıma şerefine nail olanlar, kimsenin onu, her 
gün evinden kulübe gitmek için kat ettiği şu kestir
me yoldan başka bir yerde gördüğünü iddia edeme
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yeceğine yemin ederlerdi. Vakit geçirmek için yap
tığı tek şey gazeteleri okumak ve whist oynamaktı. 
Kendi yapısına gayet uygun olan bu sessiz oyunda 
çoğunlukla kazanırdı ama buradan kazandıkları as
la cüzdanına girmez, hayır işlerine ayırdığı bütçenin 
önemli bir kısmını teşkil ederdi. Zaten Mr. Fogg’un 
kazanmak için değil, oyun için oynadığı aşikârdı. 
Oyun, onun için, bir zorlukla savaşmak, mücadele 
etmek demekti ama hareket etmeden, oturduğu yer
den, yorulmadan verilebilecek bir mücadeleydi, bu 
da kişiliğine gayet uygundu.

Bilindiği kadarıyla Phileas Fogg’un ne karısı ne 
de çocuğu vardı ki bu en saygın insanların bile başı
na gelebilecek bir şeydir, ama ailesi ya da dostu da 
yoktu ki buna sahiden daha ender rastlanır. Phileas 
Fogg, içeri hiç kimsenin girmediği Saville Row’daki 
evinde tek başına yaşardı. İçeride ne olduğunu kim
se bilmezdi. Bütün işlerine yetişen tek bir uşağı var
dı. Öğle ve akşam yemeklerini saniyesi saniyesine 
aynı saatte, aynı salonda ve aynı masada yer, hiçbir 
ahbabıyla oturmaz, hiçbir yabancıyı masasına davet 
etmez, saat tam gece yarısı olduğunda, ancak uyu
mak için eve dönerdi, Reform Club’ın dernek üye
lerinin kullanımına sunduğu konforlu odaları da as
la kullanmazdı. Yirmi dört saatin on saatini uyumak 
ve yıkanıp hazırlanmak için evinde geçirirdi. Dolaş
maya çıkacaksa, değişmez bir biçimde parkeleri süs
lemeli giriş salonunda, ya da pembe porfirden yirmi 
İyon sütununun taşıdığı mavi vitraylı kubbenin al
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tındaki dairesel galeride, daima aynı düzenli adım
larla yapardı bunu. Öğle ya da akşam yemeğini yiye
cekse, kulübün mutfaklarından, yiyecek dolapların
dan, kilerlerinden, balıkhanesinden, süthanesinden 
gelen leziz erzakla donatırdı masasını; servisini özel 
bir porselen içinde ve Saksonya kumaşından çok gü
zel bir masa örtüsünün üstünde kulübün uşakları, 
siyah kıyafetli, tabanları yumuşak kumaştan ayakka
bılar giyen ağırbaşlı adamlar yaparlardı; şerisi, por
tosu ya da tarçın ve baldırıkara otu katılmış Bordo 
şarabı kulübün benzersiz kristal kadehlerinde gelir
di; içkilerini tatmin edici bir serinlik içinde tutan ise 
kulübün buzları, büyük maliyetlerle Amerika’daki 
göllerden getirilen buzlardı.

Eğer bu koşullarda yaşamak eksantriklikse, kabul 
etmek gerekir ki eksantrikliğin de iyi bir tarafı vardı!

Saville Row’daki ev şatafatlı bir saray olmasa da 
aşırı konforlu oluşuyla biliniyordu. Zaten içinde hiç 
değişmeyen alışkanlıklara sahip biri oturduğu için, 
pek külfetli bir iş de yoktu. Yine de Phileas Fogg tek 
uşağından insanüstü bir dakiklik, bir intizam bekli
yordu. Daha o gün, 2 Ekim’de Phileas Fogg, James 
Forster’ın işine son vermişti, çocuğun kabahati, sa
kal tıraşı için suyu otuz derece yerine yirmi dokuz 
derece sıcaklıkta getirmesiydi. Ve şimdi de, James 
Forster’ın saat on birle on bir buçuk arasında gelme
si gereken halefini bekliyordu.

Phileas Fogg koltuğunda dimdik oturmuş, bir as
kerin tören sırasında yaptığı gibi ayaklarını bitiştir
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miş, ellerini dizlerine koymuş, vücudu dimdik, ba
şı yukarıda, saatleri, dakikaları, saniyeleri, günleri, 
ayları ve yılları gösteren karmaşık bir aygıt olan du
var saatinin ibresinin ilerleyişini seyrediyordu. Saat 
on bir buçuğu vurdu mu, günlük alışkanlıkları ge
reği Mr. Fogg’un evden çıkıp Reform Club’a gitme
si gerekiyordu.

Tam bu sırada, Phileas Fogg’un oturmakta olduğu 
küçük salonun kapısı vuruldu.

İşten atılan James Forster belirdi.
“Yeni uşak,” dedi.
Otuzlu yaşlarında genç bir adam girdi içeri ve eği

lerek selam verdi.
“Fransızsınız ama isminiz John mu?” diye sordu 

Phileas Fogg.
“Jean, eğer Beyefendi kusura bakmazsa,” cevabını 

verdi yeni gelen, “Jean Passepartout,3 üstüme yapış
mış ve bir işten sıyrılmak konusundaki doğal yete
neğimi gösteren bir takma ad. Namuslu bir genç ol
duğumu düşünüyorum Mösyö, ama açık konuşmak 
gerekirse birçok iş yaptım. Sokaklarda şarkı söyle
dim, sirklerde at bindim, Léotard gibi at üstünde 
cambazlık yaptım, Blondin gibi ip üstünde dans et
tim; sonra, yeteneklerimi daha faydalı hale getire
bilmek için jimnastik öğretmenliği yaptım, son ola
rak da, Paris’te itfaiye eri oldum. Hatta özgeçmişim
de dikkate değer yangınlar bile var. Ama beş yıl ön

3	 “Passepartout”	Fransızcada	“maymuncuk”	ve	“her	yerde	
kullanılan,	her	işe	yarayan”	anlamlarına	gelir.
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ce Fransa’dan ayrıldım, aile hayatının tadını almak 
için İngiltere’de oda hizmetçisi oldum. Şimdi ise iş
siz kaldım ve Mösyö Phileas Fogg’un Birleşik Kral
lık’ın en dakik ve evcimen adamı olduğunu öğrenin
ce onun evinde sakin bir hayat sürme ve şu Passe
partout soyadına kadar her şeyi unutma umuduyla 
kalkıp geldim.”

“Passepartout benim için uygun,” dedi İngiliz cen
tilmen. “Sizi bana tavsiye ettiler, hakkınızda olumlu 
bilgiler aldım. Şartlarımı biliyor musunuz?”

Jean Passepartout.


