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TELEFONU İCAT EDEN M UCİT  

ALEXANDER GRAH AM  BELL

Bölüm 1

Irmak denizi, çalışmak ise kudret ve gücü besler

M art ayıydı ve 1847 yılının ilk ayları çok sert geçiyordu. 
Güzel, neşeli, coşkulu bahar günleri, sürekli kar yağdığı için 
bir türlü gelemiyordu. Hele şu son günlerde yağışlar hiç aman 
vermemişti. Durmaksızın, A ralıksız üç gün, üç gece kar yağ
mıştı. Hiç kim seler kar yağışını um ursam azken Bell ailesinin 
reisi Profesör A lexander M elville eşi her an doğum yapa
bileceğinden, kar yağışının biraz hafiflemesi için günlerce bol 
bol dua etmiş, en nihayet kadıncağız bebeğini dünyaya 
getirince derin bir nefes almıştı.

Bugün yine kar yağıyordu, ancak günlerdir yağan tipi 
yerini lapa lapa yağan kara bırakmıştı.

Profesör Alexander M elville pencereden dışarı baktı, 
derin bir oh çekti. Eşi ikinci çocuğunu sabaha karşı dünyaya 
getirdiği için zor bir gece geçirmişti. Dün gece yağan tipi tüm 
yollan tıkamıştı. O, eşinin sancısı tutunca doktoru eve getire
bilmeyi gece diz boyu karlara basa basa, güçlükler içinde 
başarmıştı ve oğlu dünyaya sağlıklı geldiği için huzurluydu. 
Pencere kenarından,

“Şükürler olsun ki doktor doğum a yetişti ve oğlum 
sağlıklı dünyaya geldi!” dedi ve bahçeye baktı. “Gece yağan
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lapa lapa kar yine bahçedeki patika yolu kapatm ış, hemen 
yolu açm alıyım .”

Kendi kendine söylenen profesör parm ak uçlarında 
yürüyerek aşağıya indi. Dolaptan kar çizm elerini ve paltosunu 
çıkarıp usulca giyindi. Evin içinden çıt ses çıkmıyordu. Profe
sörün büyük oğlu en ufak gürültüde uykudan uyandığı için 
mümkün olduğunca sessiz olmaya çalışıyordu. Büyük bir itina 
içinde dış kapıyı hafifçe aralayıp dışarı çıktı.

Köm ürlük arka bahçedeydi. Oraya gitm ek için Baba Bell 
karlara bastı, ancak kar gıcırtıları sessiz bahçeyi inletti. 
Adamcağız yüzünü buruşturdu, yeni yağm ış karlara bastıkça 
gacır gucur sesleri onun içini yürüdükçe bir garip yaptı. En 
nihayetinde köm ürlüğe ulaşarak tahta saplı küreği eline aldı, 
aklına m inik oğlu ve büyük oğlu gelince durup kendi kendine 
konuştu.

“Onların varlıkları her türlü zorluğu unutturuyor,” dedi 
göz bebekleri gülerek.

Adam cağız oğullarını en iyi şekilde yetiştirm ek istiyordu. 
Elindeki kürekle ön bahçeye doğru ilerlerken ayak izlerinin 
üzerine yiyecek bir şeyler aram ak için konan serçeler hemen 
kanatlanıp havalandı.

“Karı tem izledikten sonra onların önüne ekm ek kırıntısı 
atayım  da zavallı hayvancıkların karınları doysun,” dedi Baba 
Bell, ancak yere bastıkça çıkan kar gıcırtıları serçeleri iyice 
ürküttü ve birden gözden kayboldular.

Profesör, düşünceliydi, ağır adım larla ilerledi. Saçlarına, 
om uzlarına yağan karlar vücut ısısından etkilenip hem encecik 
eridi, ama yerlerine gelen yeni karlar onların bıraktığı beyaz
lığın yerini doldurdu.
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İri omuzlu, hafif göbekli, kumral saçlı adam kapı önüne 
gelince küreğe asılıp karları kiiremeğe başladı. Küreği, kalın 
kar tabakasının altına geçiren adamcağız peş peşe salladığı 
küreklerle karları patika yolun kenarına yığm ayı başardı, 
ancak uzun bir süre çalışınca birden küreği yere koyup par
m ak uçlarını ovuşturdu ve,

“Dondu parm aklarım ,” dedi. “Bizler ne kadar dayanıksız 
canlılarız. Toprak diz boyu geçen karı aylardır bağrında tutu
yor ve capcanlı duruyor. Biz ise en ufak bir soğukta perişan 
oluyoruz. Gerçekten toprak ana çok güçlü.”

Yarım saat sonra Profesör A lexsander patika yolu 
tam am en açmayı başardı ve işi bitince gerisin geriye köm ür
lüğe doğru yürüdü, am a gözleri yerdeki ayak izlerindeydi. Ani 
bir hamle ile köm ürlüğün tahta kapısını açıp küreği içeri 
koyarak başını yukarı çevirdi. Hâlâ kar iri taneler halinde 
yağıyordu. Arada bir esen rüzgâr onları sağa sola savuştu
rurken yüreği coşkulu olan adam kömürlüğün önünden ayrıldı.

Birkaç dakika içinde eve varan adamcağız kapıyı usulca 
açar açmaz m utfağa doğru yürüdü. Tezgâhın üzerinde duran 
ekmek poşetini alarak oradan çıkardığı bir dilim ekmeği ufala
yarak bir tabağa yerleştirdi, sonra kapı önüne çıkıp tabağın 
içindekileri itina ile ağaç altına koyarak etrafı süzdü. G örü
nürde hiçbir kuş yoktu, ancak o kapıya doğru ilerleyince kuytu 
köşelere gizlenmiş kuşlar hem en ağacın altına üşüştü.

Genç adam kapının eşiğinde ekmek kırıntısı için m üca
dele veren kuşlara biraz bakıp gülüm seyerek içeri girdi, usulca 
kapıyı kapattı, sonra paltosunu ve çizmelerini çıkarıp üst kata 
çıkmak için m erdivenlere doğru ilerledi. Aklı eşiyle, yeni 
dünyaya gelen bebeklerindeydi. Profesör odaya yaklaşınca 
kapıyı aralayıp sessizce içeri girdi ve genç kadının uyandığını 
görünce gülümsedi.
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Eşi Eliza Grace doğuştan sağır ve dilsizdi; gülüm seyerek 
yeni doğan bebeğini işaret etti; ancak çok sabırsızdı, hislerini 
bir an evvel anlatm ak istedi ve el işaretleriyle bebeğin çok 
güzel olduğunu söyledi. O sırada adamcağız hemen çekm e
ceden küçük bir not defterini çıkarıp şunları yazdı.

“Çok güzel bir bebek dünyaya getirdin, sana ne kadar 
teşekkür etsem azdır.”

Genç kadın çok duygulanarak işaretlerle duygularını 
anlatm aya çalıştı, ancak işaretler düşüncelerini anlatm aya 
yetm eyince elini not defterine doğru uzatıp bir şeyler yazm ak 
istedi. Tam eline kalemi aldığı an içeri iki yaşındaki M elville 
Jam es girdi.

Profesör A lexsander hemen m inik oğlunu kucağına alıp 
yanaklarından öptü, sımsıkı babasına sarılan küçük çocuk 
eliyle pencereyi göstererek,

“Dışarı çıkalım ,” dedi ve aydınlık yüzü pırıl pırıl 
parlıyordu.

“Oğlum kar yağıyor,” dedi adamcağız. “ Şimdi seni dışarı 
çıkaram am .”

Bu sözleri işiten James mızırdanarak,

“K ar topu yapacağım ,” diye bağırdı.

Bayan Eliza Grace hırçınlaşan oğlu karşısında elindeki 
not defteri ile öylece kaldı,... çok üzgündü, oğluyla iletişim 
kuramamak, onun ne istediğini anlayam am ak onu perişan 
ediyordu. Kadıncağızın yüz ifadesindeki çaresizliği gören 
Profesör oğluna,

“Tamam, seni birazdan dışarı çıkaracağım, önce 
üzerindeki pijamayı çıkaralım, sonra sana bir pantolon ve bir 
kazak giydirelim. Üstün sıkı olunca dışarı çıkarız,” dedi.

Küçük çocuk bir anda gülerek,
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“Yaşasın,” dedi.

Genç kadın büyük oğlu artık ağlam adığı için rahatlamıştı, 
dolabın önünde oğluna giysi giydiren eşine büyük bir 
hayranlıkla bakarken elindeki defteri yastığın üzerine koyup 
düşüncelere daldı. Gözlerinde hüzün vardı. M inik bebeğine 
bakınca kederi dağıldı, ancak o kulakları işitm ediği için 
küçüklüğünden beri hep sıkıntılıydı ve için için bu durumuna 
üzülüyordu.

Bayan Bell aniden hareketlendi, yanında yatan bebeğini 
kucağına alıp içinden,

“Abinle çok rahat iletişim kuramıyorum. Bu yüzden sana 
sahip olma konusunda çok büyük sorunlar yaşadım . Abinin 
bakımını doğduğu günden beri zor işittiğim için güçlükle 
yapıyorum ,” diye sessizce konuşup oğluna baktı.

Küçük bebek o kadar sevimliydi ki genç kadın ona 
sarılm am ak için kendini zor tuttu, çünkü m inik bedenini 
incitmekten ürkıiyordu ve pamuk ellerini kafasında gezdirip,

“İnan bana senin için en iyisini düşündüm hep, dünyaya 
gelm en gerektiğine inandım ve karar verdim  seni dünyaya 
getirmeye. Şimdi kucağımdasın. Seni ve abini çok seviyorum. 
Seni dünyaya getirdiğim için ayrıca çok m utluyum . Biliyor 
musun?... Abinin ve senin bir kez anne dediğinizi duysam 
dünyalar benim olur. Büyükbaban ile baban duyabilm em  ve 
konuşabilm em  için araştırmalar yapıyorlar. İnşallah çabaları 
bir gün işe yarayacak ve beni sevdiklerim le konuşacak 
duruma getirecekler. İyileşince ben de herkesle rahatlıkla ileti
şim kuracağım. Hep ses duyduğumun, konuştuğum un hayalini 
kuruyorum. Sizin isteklerinizi duyam ayacağım , anlayam a
yacağım  diye de büyük korkuya kapılıyorum. Sana ve abine 
en iyi şekilde bakmalıyım, sakın sizlere bir şey olmasın. Sizler 
benim gözüm den sakındığım bebeklerim siniz.”
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Bu arada Profesör Alexander oğluna kahverengi kum aş 
bir pantolon, kırmızı bir kazak, krem renkli süveter giydirdi, 
sonra onu pencere önüne götürdü. Küçük çocuk sabırsız 
olduğu için,

“Hadi gidelim ,” dedi.

“Kahvaltım ızı yapalım ,” dedi adamcağız. “Söz sana 
kahvaltıdan sonra bahçede kar topu oynatacağım .”

K üçük çocuk başını salladı ve babasına sarılınca Baba 
Bell,

“Hadi annenin yanına gidelim ,” dedi. “ Seni küçük 
kardeşinle tanıştırayım .”

Kardeş lafım duyan James hemen babasının kucağından 
inip koşarak annesinin yanına vardı, ancak şaşkındı, neler olup 
bittiğini tam  olarak anlayamadığı için durgunlaşm ıştı. Babası 
da peşinden hızlı adım larla onu takip ederek yatağın baş 
ucuna vardı ve eşine sevgi dolu baktı.

Bay Bell çok duygusal ve şefkat dolu bir baBaydı ve 
eşinin her zaman iyi bir desteğe ihtiyacı olduğunu biliyordu. 
Grace Eliza duygusal olarak eşinden aldığı destekle ilk 
bebeğinin bakımını kendine göre çok zor olsa da başarmıştı, 
ancak profesör bu işi eşinin başarı ile yürüttüğünü düşü
nüyordu.

Profesör Alexander ile göz göze gelen kadın yastığın 
üzerinde duran not defterini eline alıp,

“ Korkuyorum!... Kulağım duymadığı için hep sıkıntı
lıyım. Jam es senin sayende rahat büyüdü. İkisinin sorum 
luluğunu üzerime sen olmasan alam azdım,” diye duygularını 
ifade ederek yazdı.

Profesör eşinin yazdığı notu okuyunca eline kalemi alıp.
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“Evlendiğim iz günden beri birbirim izin eksikliklerini 
tamamlıyoruz. Birlikte bu çocukların sorumluluklarını üzeri
mize alacağız. Her iki çocuğum uz da çok güzel. Beni çok 
mutlu ettin. Sanki bir hayalin içindeyim. Sen çok iyi bir 
annesin,” diyerek yazdı.

Notu okuyunca gözleri nem lenen kadıncağız eline kalem 
alarak bir şeyler yazdı, ancak notu yazıp bitirdiği halde eli 
titriyordu. Birkaç saniye içinde Baba Bell minik defteri eline 
alarak;

“ Sen de çok iyi bir babasın. Bebeğim izin adını Alexander 
Graham Bell koyalım  mı?” diye okudu, sonra tebessüm 
ederek başını olur anlam ında sağladı.

O sırada m inik bebek ağladı, ama Bayan Bell kulakları 
işitmediği için duymadı. Yüzünde tatlı bir tebessüm  olan 
Profesör, eşine bakıp işaret parm ağıyla bebeği gösterince ani 
hareketle doğrulanan Bayan Bell telaşlandı.

Kadıncağız onu pışpışlarken M elville Jam es Bell çığlık 
çığlığa bağıran küçük kardeşine bakıp dudaklarını büktü. O 
annesini çok seviyordu, bu yüzden bir an evvel küçük bebeğin 
yerinde olmak istiyordu. Kadıncağız onun durgunlaştığını fark 
edince hemen yanm a çağırdı. Küçük James de koşarak yatağın 
içine girdi.
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Bölüm 2

İnsanın amacı yaşam zirvesine erişmektir

Aradan bir yıl geçti. Mayıs ayının ortalarında Graham 
B ell’in bir kardeşi oldu. Babası onun adını Eduard Charles 
Bell koydu. Bell ailesi çok mutluydu. Jam es üç yaşına 
yaklaştığı için çok güzel konuşup kardeşlerinin isteklerini 
annesine el işaretleri ile anlatabiliyordu. Oğlundan ve eşinden 
destek alan Bayan Bell de işitme problemini artık çok fazla 
dert etmez olmuştu.

Aylar, haftalar derken aradan iki yıl geçti. M evsimlerden 
bahar, günlerden cumaydı. Edinburg Tren İstasyonuna yarım  
saat sonra gelecek trende Bayan B ell’in babası vardı.

Yaşlı adam torunlarına ve kızına çok düşkün bir bilim 
insanıydı. Kızı E liza’nın sessiz dünyasını canlandırm ak için 
bilimsel araştırm alar yapıyordu. Son yaptığı araştırmalarda 
bulduğu ilginç kayıtları bir an evvel profesör olan damadına 
gösterm ek istiyordu. Heyecanını bastırm ak için yol boyu kitap 
okudu. Sabah onda bindiği tren Edinburg’a yaklaşınca sırtını 
koltuğa yasladı, sonra gözlerinin ucuyla elindeki kitaba 
bakarak,

“Tren yolculuğunu severim, am a bu kitap olmasa yolcu
luk boyunca sıkılırdım ,” dedi. “Kitap sayesinde yolculuğun 
nasıl geçtiğini anlam adım .”

Saat 2 .00’de tren Edinburg İstasyonuna vardı. Yaşlı adam 
da aşağıya bir an evvel inm ek için eşyalarını toparlayarak 
büyük camlı kapıya doğru yürüdü. K apılar açılınca yolcular 
peş peşe indi. Onun önünde iki kişi vardı, sakince onları 
bekledi, sonra usulca trenden indi. Onu istasyonda Profesör
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Bell bekliyordu. Yaşlı adam damadı ile sarmaş dolaş olduktan 
sonra at arabasına bindi. Sürücü araBayı hareket ettirince,

“N asılsın A lexander?” diye sordu.

“İyiyim .”

“Çocuklar ve Eliza da iyi mi?”

“Evet,” dedi Profesör Alexander. “Ufaklıklar siz gele
ceğiniz için çok heyecanlılar.”

“Çok seviyorum  kerataları.”

Yaşlı adam, kısa sohbetin ardına yolculuk boyu düşün
düğü araştırm asını damadına tane tane açıkladı. Profesör 
A lexander kayınpederinin anlattığı bilgileri çok değerli bulun
ca onları çantasından çıkardığı not defterine tek tek yazdı.

“En büyük amacım kızımın iyileşmesi,... hayat bana 
insanının am acına ulaşması için her zaman çaba harcam ası 
gerektiğini öğretti.”

“Ben de eşimin çok iyileşmesini arzuluyorum .”

Yarım saatlik araba yolculuğundan sonra yaşlı adam ve 
profesör bahçe içinde olan üç katlı eve geldiler. Yaşlı adam 
uzaktan eve şöyle bir baktı, sonra damadına,

“Pencerenin pervazları çok iyi görünüyor,” dedi.

“Çatıyı aktarıp çerçevelere yeni bir kaplama geçirttim . 
Soğuğu hiç içeri geçirm iyor.”

“Çok güzel. Ben de aynı kaplamadan yaptırayım ,” dedi 
ve içeri girdiler.

Bayan Eliza babasını görünce hemen onun boynuna 
atıldı. Peşinden de çocuklar kapının girişine gelip dedelerinin 
paçalarına yapıştı. Yaşlı adam kızını alnından öptükten sonra 
torunlarının elinden tutup salona geçerek bordo renkli berjar 
tipi koltuğa yerleşip üçünü birden kucağına oturttu.
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Ertesi gün yaşlı adam ve profesör laboratuara gidip deney 
yaptılar. Profesör ile kayınpederi çalışırken yanlarına ikisi 
uzun boylu, biri orta boylu genç delikanlılar geldi, onlar labo
ratuarda Profesöre asistanlık yapıyordu. B ir m üddet birlikte 
çalıştılar.

Dakikalar hızla ilerliyordu. Bir ara adamcağız saatine 
bakıp öğleden sonra yeni yapacakları deneyleri hatırladı ve 
kayınpederine,

“Benim asistanlara anlatacaklarım  var,” dedi. “İsterseniz 
laboratuarda bekleyin, isterseniz de size fayton çağırayım, 
böylece eve gidip dinlenebilirsiniz.”

“Çok iyi olur, sen bana bir araba çağır,” dedi yaşlı adam. 
“H er zaman torunlarım ı göremiyorum. Gidip biraz haylazlarla 
oynayayım .”

“Olur.”

Yaşlı adam laboratuardan çıkıp araBaya bindi. On dakika 
sonra kızının evinin önüne geldi at arabası. Adam arabacıya 
teşekkür edip indi ve ağır adımlarla eve doğru yürüdü. 
Bahçeye yaklaşınca James ve Graham ’ı kumla oynarken 
gördü. Uzaktan biraz onları izledi. James kazm a kürekle oynu
yordu. Bir deliğin içinde küçük bir solucan bulunca birdenbire 
avazı çıktığı kadar bağırdı.

“Oleeey, oleyyyy.”

Yaşlı adam torununun haykırmasını işitince telaşlandı ve 
adımlarını hızlandırıp bahçe kapısını açtı. Ufaklıklar henüz 
içeri giren dedelerini fark etmemişti.

Jam es kardeşine şöyle dedi.

“Graham, bak elimde ne var?”
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Küçük Graham abisinin yanına koşarken yaşlı adam da 
torununun ne bulduğunu m erak ettiği için hızlı adımlarla 
onların yanm a geldi.

Graham abisinin elindeki solucanı görünce gülümsedi.

“O nedir?”

James,

“Onu şu delikte buldum ,” deyince Graham da yere çöme- 
lip hemen minik parmaklarını deliğe soktu, am a eline sadece 
kara toprak gelince öfkelendi ve solucan tutm ak istediği için 
toprağı peş peşe avuçlayıp m inik ellerine gelen şeylere baktı.

Graham toprak dışında hiçbir şey görem eyince topladığı 
kara toprağı ağzına götürdü, fakat hemen dedesi durumu fark 
etti ve ani bir hamleyle onun elini ağzından çekip,

“Toprak yenm ez,” dedi ve elindeki toprağı yere döktürdü, 
sonra da yılların derin çizgilerini taşıyan elleriyle torununun 
ağız kenarlarını, üstünü başını temizledi.

James ise hâlâ solucanla oynuyordu. Yaşlı dede ona,

“O solucanı bırak,” dedi.

James inatlaşınca yaşlı dede hem en onun minik 
parmakları arasında kıvrılan solucanı alıp toprağın üzerine 
koydu. James onu tekrar almak isteyince de yaşlı adam her 
ikisini birden kucakladı, ancak onları taşım akta çok zorlandığı 
için kapıya gelir gelm ez m inik yavrucakları kucağından 
indirdi.

Torunlarının üzeri toz toprak içindeydi. Telaş içinde 
onları içeri soktu. Bayan Eliza oğullarının üzerini o vaziyette 
görünce yüzünü buruşturup başını iki yana sallayarak peşpeşe 
onları banyoya sokarak hemen yıkadı.

Akşam yemeğinden sonra dede torunlarını kucağına 
oturtup onlara toprağı ve içinde yaşayan canlıları anlattı. İki



çocuk m erakla dedelerini dinlediler, ama G raham  bu konuları 
sevdiği için çok soru sorunca yaşlı adam onun canlılarla aşırı 
ilgilenmesine şaşırdı.

Aradan günler geçti. Zaman su gibi akarken Bayan 
E liza’nın babası ile Profesör sağır ve dilsizler için çok kuram 
sal bilgilere ulaştı.

Güzel b ir sonbahar günüydü. Ağaçların yaprakları 
sararmıştı ve bazı evlerin bacalarından dum anlar çıkıyordu. 
Sabah kahvaltısını yapan Bay Bell birazdan kayınpederi ile 
elde ettiği verileri değerlendirm ek için kütüphaneye gidecekti. 
Eşine dışarı çıkacağını işaretlerle anlattıktan sonra üzerini 
giyinmek için odasına gitti. Dolaptan ceketini çıkarırken 
çocuklarını düşündü. Onun üç oğlu da çok akıllıydı, ancak 
ortanca oğlu Graham  m inikliğinden beri diğer kardeşlerinden 
çok farklıydı. Kayınpederi sık sık ona G raham ’m özel bir 
eğitim alması gerektiğini söylüyordu.

Graham şimdi 9 yaşındaydı. İlköğretim e devam ediyordu, 
ancak öğrendiği bilgiler onun zihnindeki canlılarla ilgili 
sorularını yanıtlam aya yetm iyordu, bu yüzden babası ona boş 
vakitlerinde canlıların biyolojisi hakkında bilgiler veriyordu.

Graham çok hassas bir çocuktu ve kimseyi üzmek 
istemediği için sıkıntılarını, hüzünlerini hiç kimseye anlat
mıyordu. Onun en büyük hüznü annesinin sağır ve dilsiz 
olmasıydı, küçüklüğünden beri onun sağır olm asına çok üzü
lüyordu ve küçük dünyasında onu bu rahatsızlıktan kurtarmak 
için hayaller kurup duyması ve konuşması için her gün dua 
ediyordu.

Bay Bell üzerine ceketini geçirirken Graham ’ı düşündü 
ve içinden,

“Kayınpederim  çok haklı, ona özel eğitim imkânı 
sunmalıyım, ancak Edinburg’da özel çocuklar için eğitim
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veren bir okul yok, çaresizlik yüzünden onu normal bir okula 
gönderiyorum ,” dedi ve ceketinin yakasını düzeltti, sonra da 
başına kahverengi şapkasını geçirip aşağıya indi.

Jam es ve küçük Eduard salonda oyun oynuyordu. 
Aralarında G raham ’ı görem eyince büyük oğluna sordu.

“Graham nerede?”

“Bahçede,” dedi James.

Bay Bell ayakkabılarını giydikten sonra kapının önüne 
çıktı ve ağacın altına oturm uş gökyüzünde uçan kuşları 
seyreden G raham ’ı gördü. Küçük çocuk da babasının bahçeye 
çıktığını fark edince hemen ayağa kalkarak yanına geldi.

“N ereye gidiyorsun?”

“Kütüphaneye,” dedi. “Kardeşlerin oyun oynuyor. Sen de 
onlara katılsana.”

“Çok fazla oyun oynayınca canım sıkılıyor. Ben de 
seninle kütüphaneye geleyim  mi?” diye sordu. “Orada canlı
larla ilgili ansiklopediler vardır. Onları incelerim.”

“Olur. Sen burada bekle, ben kardeşlerine benimle 
geldiğini söyleyeyim .”

Birkaç dakika sonra baba oğul birlikte evin bahçesinden 
çıktılar. Graham  ağır adım larla ilerlerken sokakta kimsesiz, 
sarı tüyleri, uzun bıyıkları olan bir kedi gördü ve hemen onun 
yanına varıp,

“Bu kedinin sahibi yok, onu biz alalım mı?” dedi 
babasına.

“Belki sahibi vardır,” diyerek babası itiraz etti.

“Peki,... sahibinin olm adığından emin olunca kediyi eve 
alabilir m iyiz?” dedi küçük Graham.

“Evet,” dedi Profesör Alexsander.
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Küçük çocuk bu cevabı alınca çok sevinerek kedinin 
başını okşadı. Bu arada zavallı, sevimli kedicik,

“M iiyaaav, m iyaaav,” diye bağırdı.

“Babacığım  bak gördün m ü? Sevimli kedi de beni çok 
sevdi.”

Kediye veda ederek babasının elinden tuttu ve kısa bir 
zaman sonra kütüphaneye vardılar.

Graham babasının kütüphaneye hangi amaçla geldiğini 
bilmiyordu. M erakla sordu.

“Buraya laboratuardaki işlerin için mi geldin?”

“H ayır,” dedi. “Annenin duymasa bile konuşabilm esi için 
araştırma yapıyorum . Dedenle birlikte çok önemli bilgiler 
edindik. Annen duym adan konuşabilir. Bugün buraya son 
edindiğimiz veriler hakkında daha detaylı bir araştırma yap
mak için geldim. O m utlaka duymasa bile konuşabilmeli. 
Bunu sağlam alıyım .”

“En yakın zam anda ben de onun konuşm asını istiyorum ,” 
dedi Graham ve babasıyla birlikte rafların arasında dolaştılar. 
Birkaç dakika sonra profesör gülüm seyerek eline bir kitap 
aldı. Kayınpederinin önerdiği kitabı bulduğu için çok 
keyifliydi.

“İşte dedenin bahsettiği kitap.”

“Onun içinde ne var?”

“ Ses telleri ile ilgili bilgiler var,” dedi babası. “Ben bunu 
okurken sen ansiklopedileri incele, eğer sıkılırsan hikaye 
okursun.”

“Tam am .”
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Böliim  3

Giiven duygusu hedefe ulaştırır

A ylar ayları, yıllar yılları kovaladı. Graham ve Eduard 
liseye gidiyordu, James ise 1859 yılının Haziran ayında 
m ezun olmuştu.

Bugün Aralık ayının son günüydü. Bell ailesinin evinde 
büyük bir noel kutlaması vardı. Amca Bell ve Bayan E liza’nın 
babası noel için onlara gelince Graham çok heyecanlandı. 
Hele dedesi ona ve kardeşlerine küçükken oynadıkları 
topaçlardan hediye edince sanki dünyalar onun oldu ve eski 
günler aklına gelince kapının yanına ilişerek coşkuyla topacını 
eline alıp çevirm eye başladı. Topacı çevirdikçe büyülendi, 
onun dönüşü gerçekten muhteşemdi. Bayan Bell de bu güzel
likten etkilendiği için hemen elindeki işi bırakıp G raham ’ın 
yanına geldi. Oğlunun çevirdiği topaçdan gözünü alamıyordu 
ve birden hiç farkında olmadan ;baba; diye ses çıkardı. Bu 
sesi işiten herkes çok şaşırdı. İlk defa kadıncağızın sesini 
işitiyorlardı ve evdekilerin hepsi bir anda gözlerini onun 
üzerine çevirdi.

Bayan Bell de hayatında ilk defa anlamlı bir ses çıkardığı 
için şoktaydı. Üzerindeki şaşkınlığı attıktan sonra birkaç kez 
daha aynı sesi çıkarm aya çalıştı, ancak beceremedi, ama 31 
Aralık 1859 tarihi Bell ailesi için unutulmaz bir gün oldu.

Aradan altı ay geçti ve Graham Bell 1860 yılının Haziran 
ayında Edinburg’daki Kraliyet Lisesinden mezun oldu. Babası 
bir pazar günü kahvaltıdan sonra ona ne yapm ak istediğini 
sordu.

“Gelecek ile ilgili tasarın nedir?”
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