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MOBY DİCK HAKKINDA

Edebiyat eleştirmenleri İngilizce yazılmış en 
büyük romanın hangisi olduğunu tartışır-
ken, Moby Dick her zaman güçlü bir aday 

olarak ortaya çıkar. Roman, Kaptan Ahab’ın hikâye-
sini anlatır. Moby Dick isimli, karbeyazı, kötücül bir 
balina, eski bir sefer sırasında Kaptan Ahab’ın ba-
cağını kopartmış ve onu “direksiz” bırakmıştır. Kap-
tan Ahab saplantılı bir şekilde balinayı kovalamak-
tadır ve kitabın kalbinde bu intikam arayışı yatar. 
Bununla birlikte, romanın yazarı Herman Melville 
basit bir öykü anlatmaktan fazlasını yapmak ister. 
Melville’in kitabı, okuru büyüleyen çoklukta ve çe-
şitlilikte tartışmalar, incelemeler, şaşırtmacalar ve 
tasvirler içerir. Moby Dick kitapların kitabıdır, adını 
aldığı yaratık kadar girift ve kudretlidir. 

Melville 1850 yılında başyapıtına başlamak üzere 
masasına oturduğunda, halihazırda beş roman yaz-
mıştı. Heyecan dolu deniz maceraları yaratmakla 
ilgili sağlam bir şöhrete sahipti, ama onu gerçekten 
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etkileyen şey, insanoğlunun tabiatı ve keyfiyetiydi. 
Kütüphanesi felsefe, din, bilim ve tarih kitaplarıyla 
doluydu ve Melville bu konulardaki fikirlerini okur-
larına aktarmanın bir yolunu bulmak istiyordu. Bu 
arzusunu yerine getirmeye yetecek kadar geniş bir 
konu aramaya başladı. Dünyanın en heybetli hay-
vanlarından birini tüketme noktasına kadar avla-
yan insanlar zeminine oturtulmuş saldırgan bir ba-
lina –insanoğluna karşı tabiat– fikri, kusursuz bir 
tercih gibi görünüyordu. 

Melville, 1800’lerin başında Şili açıklarında gö-
rülen bir ispermeçet balinasıyla ilgili bazı hikâyeler 
duymuştu. Bu balina iki özelliğiyle nam salmıştı: 
Fazlasıyla agresifti ve bembeyaz bir deriye sahipti. 
Denizciler bunun gibi dikkate değer balinalara la-
kap takardı, ona da Mocha Dick demişlerdi. Mocha, 
hayvanın ilk kez görüldüğü adaydı, Dick de hayva-
nın peşine düşen denizcinin adı. Mocha yıllar içinde 
sayısız tekne mürettebatı öldürmüş, sonunda ölüm-
cül bir şekilde zıpkınlanmıştı, gösterdiği dayanıklı-
lıkla da balina avcılığı camiasını şaşırtmıştı. Moc-
ha’nın gövdesi incelendiğinde, hayvanın yağ doku-
suna gömülü yirmiden fazla paslanmış zıpkın ucu 
bulunmuştu. Melville bu hikâyeyi, bir başka gerçek 
olayla birleştirdi: Essex isimli balina avı gemisinin 
1820 yılında batışı.

Essex, bütün balina avcılığı yapan gemilerin mü-
rettebatlarını titreten bir kader yaşadı. Serseri bir 
ispermeçet balinası, gemiye suyun altından yanaşa-
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rak gövdeye defalarca çarptı. Gemiye zarar vermeye 
kararlı görünüyordu. Essex’in ikinci kaptanı, balina-
nın bu kötü niyetini seyir defterine bile kaydetmiş-
ti. “İki çenesini sert bir şekilde birbirine vurduğunu 
görebiliyordum. Öfkeden deliye dönmüş gibiydi.” 
Essex battığında, geminin korku dolu mürettebatı 
küçük tekneler içinde aylar boyunca okyanusta sü-
rüklendi. Çoğu açlıktan ve susuzluktan öldü.

Melville, bu felaketin detaylarını ve Mocha Di-
ck’in hikâyesini kullanarak romanının başkahrama-
nını şekillendirdi: Beyaz balina Moby Dick. Bu yok 
edici, gizemli yaratık, romanın bütününe hâkimdir 
ve kitabın sayfalarına yayılan bir önsezi duygusu 
yaratır. Korkunç bir hızla yazan ve silip tekrar ya-
zan Melville, böyle bir canavarın peşine düşmeye 
layık bir karakter yaratır: Kaptan Ahab. Kaptan, 
kırk yıl boyunca okyanuslarda balina kovaladıktan 
sonra, zihnin yüceliği ve vahşi eylemler arasında gi-
dip gelmeye başlamış sıra dışı bir insandır. Sadece 
İsmail, kitabın iyi kalpli ve nazik anlatıcısı, Ahab’ın 
saplantılı ve nefret dolu tesirinden kaçma umuduna 
sahiptir.

Pequod’un mürettebatı çeşitli dünya ırklarına 
sahip denizcilerden oluşur. İnsanoğluna mahsus ap-
tallığın, açgözlülüğün ve ahlaksızlığın sembolü olan 
geminin İngiliz edebiyatında bir dengi yoktur. Ge-
minin adı bile manidardır. Pequod, beyaz göçmenler 
tarafından zulme uğratılmış ve yok edilmiş bir Kı-
zılderili kabilesinin adıdır.
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İnsanların yok edilmesine yapılan bu gönderme, 
Melville’in bu romanla yapmak istediği şeyi ortaya 
koyar. Bazı yorumcular Pequod’u dengesiz bir dik-
tatör tarafından yönetilen bir ülke olarak görür. 
Diğerleri, kitaptaki balina endüstrisinin, doğayı 
parçalayan ve yok eden Batılı toplumların bir sem-
bolü olduğunu söyler. Fakat romana ne açıdan yak-
laşırsanız yaklaşın, Moby Dick çeşitli karakterleri 
ve heyecan dolu sahneleriyle olağanüstü bir deniz 
macerasıdır. 


