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Hannon (505) - Herodote (485) - Pytheas (340) - Near
que (326) - Eudoxus (146) - Cesar (100) - Strabon (50) 

Kartacalı Hannon - Kanarya Adalan - Rio do Ouro Körfezi 
- Herodote'un Mısır, Libya, Etyopiya, Finike, Arabistan, Ba
bil, İran, Hindistan, Medya, Kolşid, Hazer Denizi, Trakya ve 
Yunanistan seyahati - Pytheas'ın İberya, Kelt, Manş, İngilte
re, Orkney Adalan, Thule Adası sahilleri keşfi - Nearque'ın 
İndus'den Basra Körfezi'ne kadar Asya kıyılannı dolaşması -
Eudoxus'ün Afrika'nın batı kıyılarını görmesi - Cesar'ın Gal
ya'Yl ve Bilyük Britanya'Yı fethetmesi - Strabon'un İç Asya'
Yl, Mısır'ı, Yunanistan'• ve İtalya'yı dolaşması. 



T ARİHİN bize kronolojik düzene göre gösterdiği ilk 
gezgin, Kartaca Senatosu'nun, Afrika batı kıyılarının 

bazı kısımlarını kolonize etmek üzere gönderdiği Han
non' dur. Bu gezinin hikayesi Kartaca dili ile yazılmış ve 
Yunancaya çevrilmiştir; «Hannon'un Kıyı Gezisi» adıyla 
tanınmıştır. Bu gezgin, acaba hangi çağda yaşamıştır? 
Tarihçilerin bu konuda aralarında bir fikir birliği yoktur. 
Fakat, seyahatnamenin metni, pek muhtemel olarak, Mi
laddan önce, Afrika kıyılarının dolaşıldığı 505 yılını gös
termektedir. 

Hannon, her birinde elli kürek bulunan ve uzun bir 
yolculuğa gerekli yiyeceklerle birlikte otuz bin kişiyi ta
şıyan altmış gemiden kurulu bir filoyla Kartaca'dan ay
rılmıştır. Bu göçmenler, -onlara böyle bir ad verilebi
lir- Kartacalılar'ın Libya batı kıyılarında yani Afrika'
da kurulmasını istedikleri yeni şehirleri nüfuslandırma
ya memur edilmişlerdir. 

Filo, Cebelitarık ve Septe dağlarının hakim olduğu 
boğazdan geçmiş ve güneye doğru inerek, Atlantik'te yol 
almıştır. Hannan, boğazın aşılmasından iki gün sonra, 
sahillerin karşısına demirlemiş ve Thymaterion şehrini 
kurmuştur. Sonra, tekrar denize açılmış, Solois Burnu'
nu geçmiş, yeni ticaret merkezleri meydana getirmiş ve 
kıyılarında göçebe çobanlardan oluşan bir kabilenin ya
şamakta olduğu büyük bir Afrika nehri ağzına kadar 
ilerlemiştir. Kartacalı denizci, bu çobanlarla bir dost
luk ve ittifak anlaşması yaptıktan sonra, keşif seyaha
tini güneye doğru devam ettirmiştir. Bir koyun iç kıs
mında ve çevresi dokuz yüz yirmi beş metre tutan Cer
ne Adası yakınma varmıştır. Bu ada, Hannon'un jumalı
na göre, Cebelitank Boğazı dağlarıyla ilişkili olmak üze-
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re, bu dağları Kartaca'dan ayıran mesafeye eşit bir me
safede bulunmaktadır. Bu ada neresidir ? Hiç kuşkusuz 
Kanarya adaları grubuna dahil bir adacıktır. 

Deniz yolculuğuna tekrar başlanmış ve Hannon, bir 
çeşit iç koyu oluşturan Chretes Nehri ağzına varmıştır. 
Kartacalılar, bu nehri izleyerek kaynak yönüne doğru 
ilerlemişler ve zenci ırkı vahşileri tarafından taşlanmak 
suretiyle karşılanmışlardır. Bu yöre sularında timsahla
rın ve su aygırlarının pek bol olduğu görülmüştür. 

Filo, bu keşif seyahatini yaptıktan sonra, Cerne Ada
sı'na dönmüş ve oniki gün sonra da, kokulu ağaçların 
ve güzel bitkilerin bol olduğu dağlık bir bölge karşısı
na vararak bir ova ile sonuçlanan geniş bir körfeze gir
miştir. Gündüzleri sakin olan bu bölgenin, geceleri, ge
rek vahşiler tarafından yakılmış ateşlerden gerekse yağ
murlar mevsiminden sonra kuru otların rasgele tutuş
masından ileri gelen alevlerle aydınlık olduğu görülmüş
tür. 

Hannon, beş gün sonra « Corne du soir» adı veril
miş olan burnun karşısından geçmiştir. Kendi anlatı
mına göre, burada da, kaval sesleri, zil, davul gürültü
leri ve sayılamayacak kadar çok bir halkın haykırışla
rını işitmiştir. Kartacalılar'ın seferi heyetine katılmış 
olan kahinler, bu korkunç ve tehlikeli topraklardan ka
çıp uzaklaşmayı tavsiye etmişlerdir. Tavsiyeye uyulmuş 
ve filo, daha aşağı enlem derecelerine doğru yoluna de
vam etmiştir. 

Filo, « Corne du Midi» adı verilen bir körfezi oluş
turan bir buruna varmıştır. Mösyö d'Averzac'a göre, bu 
körfez, herhalde, hemen hemen yengeç dönencesi üze
rinde olarak Atlantik Okyanusu'na dökülen Rio du Ouro'
nun ağzı olabilirdi. Bu körfezin iç tarafında, Kartacalı
lar'ın kıllı vahşiler gibi sandıklan çok sayıdaki goriller 
bulunduğu görülmüştür. Her ne kadar üç dişi gorilin ele 
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geçirilmesi mümkün olmuşsa da, bu dişi maymunların 
zaptedilmesinin kabil olamaması ve adeta kuduz bir 
durum almaları karşısında bu hayvanların öldürülmesi 
zorunluğu ortaya çıkmıştır. 

Bu Come du Midi, elbette ki, Kartaca seferi heye
tinin varabildiği en son sınır olmuştur. Bazı yorumcu
lar, seferi heyetin, yengeç dönencesinin iki derece üs
tünde bulunan Bojador Bumu'nu geçmediğini söylemiş
lerse de, aksi iddiada bulunanların düşünceleri galip gel
miştir. Pek az yiyeceği kalmış bir durumda bulunan Han
nan, bu noktaya gelince, tekrar kuzey yolunu tutmuş ve 
Kartaca'ya dönerek, bu seyahatin hikayesini Baal Mo
loch tapınağında kazılmak suretiyle yazdırmıştır. 

Kartacah kaşiften sonra, ilk çağ gezginlerinin en ün
lüsü, hiç şüphesiz ki, «Tarihin Babası» adı verilen Hero
dot olmuştur. Biz, kendi hesabımıza, gezgini tarihçiden 
ayırarak onu dolaştığı bölgeler içinde izleyeceğiz. 

Herodot, Küçük Asya'nın bir şehri olan Halikamas'
da (Bodrum) Miladdan önce 484 yılında dünyaya gelmiş
tir. Zengin bir aileye mensup olması 'Ve geniş çaptaki 
ticari ilişkileri dolayısıyla, kendisinde doğmakta olan 
keşif istek ve hevesinden faydalanabilmiştir. O devirde, 
dünyanın şekli hakkındaki düşünceler çok değişik olmuş
tur. Pitagor Okulu öğretime başlamış bulunuyor ve bu
nunla birlikte, dünyanın yuvarlak olduğu kesinlik ka
zanıyordu. Fakat Herodot, o sıralarda, bilginleri tutku 
derecesinde ilgilendiren bu tartışmaya hiç bir şekilde ka
tılmıyordu. Henüz genç olduğu için, devrinin görülmüş, 
belirlenmiş ve haklarında verilmiş olan bilgilerin kesin 
olmadığı anlaşılan bölgelerini büyük bir dikkatle dolaş
mak amacıyla yurdundan uzaklaşmak istiyordu. 

464 yılında, yirmi yaşında Halikamas'tan ayrılmış
tır. Pek muhtemel olarak önce Mısır'a doğru yollanmış 



10 D Ü N Y A N I N  KEŞF İ 

ve Menfis'i, Heliopolis'i ve Teb'i ziyaret etmiştir. Bu se
yahatte, Nil'in taşkınları hakkında çok faydalı fikirler 
edinmiş ve Mısırlılar'ın bir tanrı gibi taptıkları bu bil· 
yük nehrin kaynaklarına dair çeşitli düşünceleri aktar· 
mıştır. Anlatımına göre, «Nil taşınca, şehirlerden başka 
bir şey görülmez, şehirler sular üstünde kalır ve bu şe
hirler, aşağı yukarı Ege Denizi adalarına benzermiş.» Mı· 
sılılar'ın dini törenlerini, kurbanlarını, İzis tanrıçası bay· 
ramlarının nasıl kutlandığını, kutsal sayılan vahşi ve ev· 
cil hayvanlara karşı gösterilen saygılı davranışları anlat· 
maktadır. Çok meraklı bir doğabilimci gibi, Nil timsa
hını, yapısını, adetlerini, tutulmak istendiği vakit yap· 
tığı hareketleri, sonra, su aygırını, tüpinambisi, Anka ku
şunu kara leyleği, Jüpiter'e tahsis olunmuş yılanları tas
vir etmektedir. Mısırlılar'ın töreleri hakkında bilinmeyen 
hiç bir şey bırakmamaktadır. Ev hayatına ait töreleri, 
oyunları, o devirdeki kimyagerlerin yaptıkları mumyala
maları not etmektedir. Sonra, ilk kralı Menes'den itiba
ren ülkenin tarihini yazmakta, Keops devrinde piramit· 
lerin dikilişini, ne şekilde inşa edildiğini, Moeris Gölü'· 
nün biraz üstünde kurulmuş olup 1799 yılında kalıntı· 
ları keşfedilmiş iki piramiti anlatmakta, Sais'deki Miner
va tapınağını, Vulcain ve İzis tapınaklarını, hepsi de ge
mici olan iki bin kişinin o çok büyük monoliti, üç yıl 
boyunca Sais'e nasıl getirdiğini hikaye etmektedir. 

Herodot, Mısır'ı esaslı biçimde gezip dolaştıktan 
sonra Libya'ya, yani asıl Afrika'ya geçmiş, fakat, genç 
gezgin, Afrika'nın yengeç dönencesinin öte tarafına ka
dar uzadığını sanmıştır; çünkü, Finikeliler'in bu kıtanın 
çevresini dönebildiklerini ve Cebelitarık Boğazı yolu ile 
Mısır'a geldiklerini düşünmüştür. Herodot o sıralarda, 
deniz kıyılarında yaşayan basit göçebe kabilelerden baş· 
ka bir şey olmayan Libya kavimlerini tesbit etmekte, 
vahşi hayvanlarla çok tehlikeli olan iç kısım topraklarda, 
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Libya çölünün kuzey doğusunda, Kahire'ye beş yüz ki
lometrelik mesafede kalıntıları keşfedilmiş olan o meş
hur Jüpiter Ammon tapınağına sahip olan Ammonlular'ı 
anlatmaktadır. Libyalılar'ın adet ve gelenekleri hakkında 
da değerli ve detaylı bilgiler vermektedir. Her türlü ge
lenekleri anlatmakta, ülkede bulunan çok iri boydaki yı
lanlar, arslanlar, filler, ayılar, gergedan olması muhte
mel boynuzlu eşekler, köpek başlı maymunlar, tilkiler, 
sırtlanlar, yabani koçlar, panterler ve saire gibi hayvan
lardan söz etmektedir. Sonra, bütün bir bölgenin ancak 
iki yerli halkla yerleşik olduğunu, bunların da Libyalı
larla Etyopiyalılar'dan ibaret bulunduğunu söylemekle 
anlatmasını tamamlamaktadır. 

Herodot'a göre, Etyopiyalılar, Elephantine, yani Mı
sırlılar'ın fil adası dedikleri yerin yukarı tarafında bu
lunmuşlardır. Acaba bilgin gezgin, gerçekten bu bölgede 
seyahat etmiş midir? Bu konuyu inceleyenler, kuşku 
içindedirler. Etyopiya'nın başkenti Meroe, halkın Jüpiter 
ve Baküs'e tapmaları ve hepsinin uzun ömürlü olması 
hakkında Herodot'un verdiği detaylı bilgileri Mısırlılar' -
dan öğrenmiş olması pek muhtemeldir. Açıkça belirtti
ğine göre, itiraz kabul etmez ve tartışma götürmez bir 
şey vardır ki, o da, Finike'deki Tyr şehrine denizden 
gitmiş olmasıdir. Burada, iki güzel Hercule tapınağım 
hayranlıkla seyretmiştir. Sonra, Taşoz'u ziyaret etmiş, 
Finike, Suriye ile Filistin'in çok kısa tarihini yazmak 
için yörelerinden aldığı bilgilerden faydalan!"!llŞtır. 

Herodot, bu bölgelerden Arabistan'a, Asya Etyopi
yası olarak sandığı Güney Arabistan bölgesine doğru gü
neye inmiştir. Arapları en dindar insanlar olarak gör
müş, tanrılarının Urani ve Bacchus olduğunu, bölgenin 
günlük, zamk, tarçın ve çin darısı itibarile bol ürün ve
ren bir durumda bulunduğunu öğrenmiş, o güzel koku-
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lu maddeler rekoltesi hakkında ilgi çekici bilgiler ver
miştir. 

Herodot'u bundan sonra, belirsiz bir şekilde Asurya 
veya Babil diye adlandırdığı o meşhur bölgelerde görü
yoruz. Önce, bugün kalıntıları Bağdat'ın güney batısın
da ve yetmiş sekiz kilometrelik mesafede, Fırat nehrinin 
iki kıyısı üzerinde dağınık tepecikler halinde görülen 
Ninova şehrinin tahrip edilmesinden beri kralların otur
makta oldukları o büyük Babil sitesini inceden inceye 
tarif ve tasvir etmiştir. Büyük, derin ve akıntısı hızlı 
olan Fırat, o vakitler şehri ikiye bölmüştür. Bu bölgele
rin birinde kralın müstahkem sarayı yükseliyor, diğerin
de ise, belki Babil kulesinin bulunduğu aynı yerde inşa 
edilmiş olan Jüpiter Belus Tapınağı bulunuyordu. He
rodot, bundan sonra, Semiramis ve Nitocris gibi iki kra
liçeden sözetmekte ve özellikle kraliçe Nitocris'in baş
kentin refahını ve asayişini sağlamak için neler yaptığı
nı anlatmaktadır. Bunun arkasından bölgenin ürünleri
ne ve buğday, arpa, darı, susam, üzüm, incir, hurma ta
rımına geçmektedir. Sonunda, Babilliler'in giyinişlerini 
tarif etmekte, törelerini ve özellikle açık artırma sure
tiyle yapılan evlenmelere ait geleneklerini belirterek söz
lerini bitirmektedir. 

Herodot, Babil'deki seyahatinden sonra İran'a yol
lanmış ve seyahat amacının İran'la Yunanistan arasında 
süren uzun savaşlara ait dökümanları yerinden sağla
mak olması dolayısıyla, tarihini yazmak istediği savaş
lara sahne olan yerleri gezip dolaşmak istemiştir. Tan
rılara bir insan biçimini hiç bir şekilde vermeyen, ta
pınak bilmeyen ve yalnızca dağların tepesinde tapın
makla yetinen İranlılar'ın bu töresini anlatmakla işe baş
lamıştır. Sonra, onların eş hayatı törelerini, ete karşı 
ilgisizliklerini, tatlı şeylere karşı duydukları zevkleri, 
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şarabı sevmelerini, çok içtikleri vakit her şeye karşı ta
kındıkları ciddi tavırları, yabancıların törelerine karşı 
gösterdikleri merakı, zevke olan düşkünlüklerini, savaş-

Açık artırma suretiyle evlenme. 
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çı üstünlük ve erdemlerini, çocukların yetiştirilmesinde 
gösterdikleri sertlik ve ciddiyeti, insan ve hatta esir ha
yatına karşı olan saygılarını, yalana ve borca karşı nef
retlerini, hastalığı güneşe karşı günah işlemesinden ile
ri gelen bütün cüzzamlılar için duydukları tiksintiyi not 
etmektedir. 

Mösyö Vivien de Saint-Martin'e göre Herodot'un 
Hindistan'ı, Pencap'ın beş kolu ile sulanan bölgeyi kap
samakta ve buna Afganistan da eklenmektedir. Genç gez
gin, İran krallığından ayrılırken, önce adımını Af ganis
tan' a atmıştır. Ona göre Hintliler, bilinen ülkeler halkı
nın en kalabalığı olan insanlardı. Bunlardan bazılarının 
sabit konudan bulunuyor, bazıları da göçebe halinde ya
şıyorlardı. Doğu bölgesinde olup Padeen adı verilenler, 
hastaları ve ihtiyarları öldürüp yiyiyorlardı. Çok yiğit, 
çok çalışkan 'Ve sanatçı olan Kuzeyliler, kumlar içinden 
altın topluyorlardı. Herodot'a göre, Hindistan, Doğu'nun 
yerleşik olan en son bölgesidir ve o, mevsimlerin en hoş 
ısısına sahip olan Yunanistan gibi, yeryüzünün bu son 
bölgesinde bazı güzelliklerin var olduğunu görmüştür. 

Yorulmak bilmez bir insan olan Herodot, bundan 
sonra Medya'ya geçmiş, ilk insanların Asurlular boyun
duruğunda yaşamış olan bu kavimlerin tarihini yazmış
tır. Bu Medler, etrafı yedi surla çevrili o muazzam He
medan şehrini kurmuşlar ve Dayakku'nun hükümdarlığı 
sırasında bütün ulus, tek vücut olarak birleşmiş, bir bü
tün olmuştur. Yunanlı gezgin, Medya'yı Kolşid'den ayı
ran dağları geçtikten sonra, Jason'un çabalarıyla ünlü 
bir ülke haline gelen ülkeye girmiş ve en önce, gelenek 
ve görenekleri inceden inceye tetkik etmiştir. 

Herodot, Hazer Denizi'nin topografik durumunu 
mükemmel öğrenmiştir. Onun «tek başına bir deniz» ol
duğunu, başka bir denizle hiç bir ilişiği bulunmadığını 
söylemiştir. Ona göre, Hazer Denizi, batıda Kafkasya, do-
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ğuda ise, Arrien ve Diodore de Sicile'in kabul edilmiş 
görüşüne göre de, İskitler olan Massajetler'in yaşadığı 
bir geniş ova ile sınırlanmıştır. Bu Massajetler ancak gü
neşe tapmışlar ve atlan güneşe kurban etmişlerdir. He
rodot bu bölgede bulunan iki büyük nehirden söz etmek
tedir ki, bunlardan biri, adı sonra Volga olan Aras, di
ğeri ise adı sonra Tuna olan İster'dir. 

Gezgin, bundan sonra, İskit ülkesine geçmiştir. Ona 
göre, İskitler, Tuna ile Don arasındaki bölgede, yani Av
rupa Rusyası'nın önemli bir kısmında yaşayan kabile
lerdir. İskitler'in, tutsaklarının gözlerini oyma töreleri 
vardır. Hiç de tarımcı değillerdir ve göçebe halinde yaşa
mışlardır. Herodot, İskit ulusunun kökenini karanlıkta 
bırakan çeşitli masallar anlatmakta ve Hercule, bu ma
sallarda büyük bir rol oynamaktadır. Sonra, bu ulusu 
oluşturan çeşitli kavimleri ya da kabileleri bildirmekte, 
fakat, Karadeniz'in kuzeyindeki bölgeleri bizzat dolaştığı 
sanılmamaktadır. Bu basit insan topluluklarının töreleri 
hakkında çok kısa bir tasvir ve tarifte bulunmakta, hiç 
durgun bir deniz olmayan Karadeniz'e karşı içten bir hay
ranlık duymaktadır. Karadeniz, Boğaziçi, Marmara, Azak 
ve Ege denizleri hakkında verdiği ölçüler hemen hemen 
doğrudur. Karadeniz'e sularını akıtan Tuna, Dnieper, 
Don gibi nehirlerden sözetmekte ve İskitlerle Amazon
lar'ın nasıl anlaşıp birleştiklerini anlatmakla sözünü bi
tirmektedir ki, bu da, ülke genç kızlarının bir düşmanı 
öldürmeden önce neden evlenemediklerini açıklamakta
dır. 

Herodot, Trakya'da kısa bir süre kaldıktan ve bu 
zaman içinde çok yiğit insanlar olan Yüeçiler'i tanıdık
tan sonra seyahatlerinin sonu olarak Yunanistan'a var
mış ve bu ülkede, yazacağı tarihe gerekli son döküman
lan toplamak istemiştir. Yunanlılar'ın İranhlarla olan 
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başlıca savaşlarının cereyan ettiği ünlü yerleri ziyaret 
etmiş, Termopil geçidinde esaslı bir inceleme yaparak 
buranın tarifine girişmiş, sonra, Maraton Ovası'nı, Plate 
Savaşı alanını ziyaret etmiş ve Yunanlılar'ın bir çok ko
loni kurdukları sahilleri dolaşarak Küçük Asya (Ana
dolu)'ya dönmüştür. 

Ünlü gezgin, Halikarnas'taki Karya'ya (Muğla) dön
düğü vakit henüz yirmi sekiz yaşındadır. Yazdığı tarihi, 
Miladdan önce 456 yılı olan ilk Olimpiyat devresinde ve 
Olimpiyat Oyunları sırasında bu yaştayken okumuştur. 
O sıralarda, yurdunun Lygdamis'in zalim yönetiminde 
bulunması dolayısıyla Samos'a (Sisam Adası) çekilmek 
zorunda kalmıştır. Zalim, az bir zaman sonra devrilmiş, 
fakat yurttaşlarının nankörlüğü onu sürgün yolunu tut
maya zorlamıştır. 444 yılında Panatheneeler şenliğinde 
hazir bulunmuş, tamamlanmış olan eserini okumuş, ken
disine karşı büyük bir ilgi duyulmuş ve hayatının son
larına doğru İtalya'daki Thurium şehrine çekilerek, dün
yaya en büyük gezgin, ilk çağın en ünlü tarihçisi Unva
nını bırakarak Milattan önce 406 yılında bu şehirde öl
müştür. 

Herodot'tan sonra, Xenophon'un çağdaşı olup her
halde yapmamış olduğu bir Hindistan seyahati hikaye
sini yayınlayan doktor Ctesias'dan sözederek bir buçuk 
yüzyıllık zamanı aşacağız ve devrinin en büyük şöhret
lerinden biri olup hem gezgin, hem coğrafyacı, hem de 
astronom olan Marsilyalı Pytheas'a kronolojik olarak 
varacağız. Pytheas, 340 yılına doğru, tek gemi ile Cebel
tarık Boğazı öte tarafına gitmiştir; fakat, kendisinden ön
ce Kartacalılar'ın yaptığı gibi, Afrika kıyılarından güney 
yolunu tutacak yerde, İberya ve Kelt kıyılarından uza
narak kuzeye doğru yol almış ve böylece halen Finistere'i 
oluşturan en ileri noktalara varmıştır. Sonra, Manche Bo-
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ğazı'na girmiş, İngiltere'ye yani ilk kaşifi olduğu o Albi
on adasına yanaşmıştır. Nitekim, sahillerin çeşitli nok
talarına çıkmış ve buralarda büyük ölçüde kalay tica
reti yapan basit, namuslu, kanaatkar, iyi huylu ve sa
natkar halk ile ilişki kurmuştur. 

Golualı denizci, daha kuzeye çıkarak, İskoçya'nın uç 
noktasında bulunan Arcades adalarım geçmiş ve yaz 
mevsiminde gece süresi iki saati geçmeyen çok yukarı 
bir enlem derecesine kadar ilerlemiştir. Altı günlük bir 
deniz yolculuğundan sonra Thule adı verilip Jutland ya 
da Norveç olması muhtemel bulunan bir karaya varmış 
ise de, bu yeri geçmemiştir. Kendi anlatımına göre, bu 
karanın öte tarafında ne deniz, ne kara, ne de hava gur
müştür. Bunun üzerine geri dönmüş, ilk yolunu değişti
tirerek, Astionlar'ın ve daha uzakta da Cermenler'in ya
şamakta oldukları Rhin ağzına varmıştır. Bu noktadan 
sonra Tanais (Don) ağzına ulaşmış ve doğduğu şehri 
terkedişinden bir yıl sonra da Marsilya'ya dönmüştür. 
Pytheas, cesur bir denizci olmakla birlikte aynı zamanda 
önemli bir bilgindir. Gelgitlerde ayın etkisi olduğunu ilk 
keşfeden o olmuş ve dünyanın ekseninde bulunduğu sa
nılan Kutup yıldızının o noktayı tamamen kaplamadığını 
anlamıştır. 

Pytheas'dan bir kaç yıl sonra, Milattan önce 326 yı
lına doğru, Makedonyalı bir gezgin, kaşifler mesleğinde 
ün yapmıştır. Bu da İndus ağzından Fırat'a kadar bü
tün Asya kıyılarını dolaşmak görevini üzerine almış olup 
İskender'in amirali olan Girit doğumlu Nearque'dır. 

İskender, Hindistan'ın Mısır'la olan ulaşımını sağla
yabilecek bir keşif seyahatine girişme düşüncesini aklın-
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dan geçirdiği vakit, İndus yatağının yukarı tarafında se
kiz yüz bin kişilik kara ordusu ile bulunuyordu. Near
que' a iki güverteli gemiler olan otuz üç kadırgadan ku
rulu bir filo ile bir çok nakliye gemisi vermişti. Y akla
şık sekiz yüz yelkeni olan bu filoya iki bin kişi bindiril
mişti. Nearque, böylece, her iki kıyısı İskender ordula
rı tarafından işgal edilen indus'den dört ayda aşağı. in
miştir Büyük nehrin ağzındaki deltanın dolaşılıp keşfe
dilmesinden yedi aylık bir zaman geçirilmiş, sonra, yel
ken açan Nearque, Bümücistan krallığı sınırını oluştu
ran kıyıları izlemiştir. 

Nearque, 2 Ekim tarihinde denize açılmış, yani ta
sarılarına daha uygun bir yönü muhafaza etmesini sağ
layacak olan kış mevsimindeki Muson rüzgarlarının baş
lamasından bir ay önce yola çıkmıştır. Seyahatinin ilk 
günleri hiç de iyi geçmemiş ve ilk kırk beş gün boyunca, 
batıya doğru ancak seksen mil kadar yol alabilmiştir. 
İlk uğrak yerleri Stura ve Coreestis olmuştur ki, halen 
sahillerde bulunan şehir ve kasabaların hiç birine bu 
isimler uymamaktadır. Crocala Adası'na varılmış, rüz
garlardan bir hayli zarar gören filo, Monze Burnu'nu geç
tikten sonra, doğal bir limana sığınmış ve amiral, kor
san kabileleri oluşturan barbar Sangarlar'ın saldırıları
na karşı kendini savunma için burada güçlenmek zo
runda kalmıştır. 

Nearque, yirmi dört gün sonra, 3 Kasım tarihinde 
tekrar yelken açmıştır. Fırtına halinde esen rüzgarlar, 
denizciyi, kıyıların çeşitli noktalarında çoğunlukla dur
maya mecbur etmiş ve birtakım barbar kabilelerin sal
dırılarına karşı durmak zorunda kalmıştır. Makedonya 
filosunda o zamana kadar hiçbir önemli arıza meydana 
gelmemiş iken, 10 Kasım tarihinde, enginden esen rüz
gar o kadar şiddetli bir hal almıştır ki, iki kadırga ile 
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bir gemi batmıştır. Nearque, bunun üzerine, Crocala 
Adası sularında demirlemeye gitmiş ve İskender'in gön
dermiş olduğu buğdayla yiyecek durumunu düzelterek 

Filo, sürü halinde balinalarla karşılaşmıştı. 
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her bir gemiye on günlük ihtiyacı karşılayacak yiyecek 
vermiştir. 

Nearque, seferin çeşitli olaylarından ve sahillerdeki 
barbarlarla kısa süren bir çatışmadan sonra, Moran 
Bumu ile belirtilen bir noktaya varmıştır. Hikayesinin 
bu yerinde, ışınları eğik olarak yansıyan güneşin hareke
tinin tam ortasında bulunduğu sırada, objeler üzerinde 
hiç bir gölge meydana getirmediğini iddia etmiştir. Fa
kat yanıldığında da hiç kuşku yoktur; çünkü, güneş, o 
devrede, güney yarım küresinde oğlak dönencesi üzerin
de bulunuyor ve aslında Nearque'ın gemileri: yengeç dö
nencesinden daima birkaç derece uzakta kalıyordu. Bu 
nedenle, tam yaz mevsimi ortasında bulunulsa bile, böy
le bir tabiat olayı meydana gelemezdi. 

Doğu Muson rüzgarlarının başladığı sırada, deniz 
yolculuğu çok iyi şartlarla devam etmiştir. Nearque, ot
lakları hiç bulunmayan ve koyunlarını ancak deniz ürün
leriyle besleme zorunda kalan kabilelerden ibaret balık 
yiyen insanların sahilleri boyunca ilerlemiş ve filo yeni
den yiyecek sıkıntısı çekmeye başlamıştır. Posmi Bur
nu'ndan geçmiş ve burada bir yerli kılavuz almış ve ka
radan esen rüzgarlardan faydalanan gemiler, hızla ilerle
yebilmişlerdir. Sahillerin pek o kadar çorak olmadığı, 
ötede beride bazı ağaçların var olduğu görülmüştür. 
Nearque, balık yiyici insanların adını vermedikleri kü
çük bir şehire varmış ve yiyecek malzemesi olarak bir
şey kalmadığı için, bu yiyecek malzemesini, kuvvete bo
yun eğen halkı zorlayarak elde etmiştir. Gemiler, Cana
sida'ya varmışlar; buğday kalmadığı için, Nearque, sıra
sıyla Canate, Trois ve Dagasira'ya uğradığı halde, çok 
fakir olan halktan yiyecek sağlamak imkanını bulama
mıştır. Ne etleri, ne de buğdayları kalmış olan denizci-



D ÜN Y A N I N  K E Ş F İ  21  

ler, sonunda o yöre sularında pek bol olan kaplumba
ğaları yemeye karar vermişlerdir. 

Hemen hemen Basra Körfezi karşısına gelen filo, 
sürü halinde yüzen balinalarla karşılaşmıştır. Bu hay
vanları görünce korkuya kapılan denizciler, kaçmak is
temişler; fakat, sözleriyle onları yatıştırıp cesaret veren 
Nearque, gemileri, pek o kadar tehlikeli olmayan bu iri 
hayvanlara karşı sürmüş 'Ve balinalar dağılmakta gecik
memişlerdir. 

Gemiler, İran'ın Kerman bölgesi yukarı kısmına va
rarak, yönü biraz batıya doğru değiştirmişler ve böyle
ce batı ile kuzey arasında kalmışlardır. Sahillerin ürün 
verici, her tarafın buğday tarlaları ve otlaklarla kaplı 
olduğu, yalnız zeytin ayrık olmak üzere, her çeşit meyve 
ağaçlarının bulunduğu görülmüştür. Nearque, önce Ba
dis'e uğramış ve Maceta yahut da Muissendon burunla
rı geçildikten sonra, Basra Körfezi'nin giriş bölgesi gö
rülmüş ve Arap coğrafyacılarıyla uzlaşan Nearque, bu 
denize hiç de uygun bir isim olmayan Kızıldeniz adım 
vermiştir. 

Nearque, körfeze girmiş ve tek duraklamadan son
ra, önce Harmozia ve daha sonra da Ormuz (Hürmüz) 
adı verilen küçük adaya varmıştır. Burada, İskender or
dusunun yürüyüşe başlamasından beri beş gün geçtiğini 
öğrenen Nearque, cihangire yetişmek amacıyla karaya çık
makta acele etmiştir. iskender, yirmi bir haftadan beri 
filodan hiçbir haber alamadığı için artık ümidini kesti
ği bir 'sırada, yorgunluktan zayıflamış ve tanınmayacak 
bir hale gelmiş olan amiralı karşısında görünce pek se
vinmiştir. İskender, Nearque'ın dönüşünü kutlamak için 
jimnastik oyunları düzenleyerek şenlik yaptırmış ve kur
banlar keserek tanrılara şükretmiştir. Nearque, bundan 
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sonra, Sus'a kadar götürmek için filosunun komutasını 
tekrar almak isteyerek Harmozia'ya dönmüş ve tanrı 
Jüpiter'den yardım diledikten sonra tekrar yelken aç
mıştır. 

Filo, belki Arek ve Kirmis adalan olmak üzere çe
şitli adaları ziyaret etmiş, az bir zaman sonra, gemiler 
oturmuş, fakat sonra, suların yükselmesiyle tekneler 
tekrar yüzerek, Bestion Burnu'ndan geçmek suretiyle 
Keish'e varmışlardır. Burası, Kerman ülkesinin son sı
nırıydı 've bundan sonra İran toprakları başlıyordu. Ge
miler, İran sahillerini izlemişler ve Gillam, İnderabia, 
Shevu, Konkun gibi çeşitli noktaları ziyaret ederek, İs
kender tarafından gönderilmiş buğdayın alındığı Sita -
Reghiau'ya uğramışlardır. 

Filo, birçok günlük deniz seferinden sonra, İran'ı 
bugün Kuzistan denilen Sus bölgesinden ayıran Endian 
Nehri ağzına varmıştır. Burada, içinde pek bol balığı 
olan ve Cataderbis adı verilen büyük bir gölün ağzına gel
miştir. Sonunda, bu nokta ile İndus Nehri arasındaki 
bütün kıyıları gördükten sonra, Fırat Nehri kaynakları 
olan Degela adındaki Babil kasabası karşısında demirle
miştir. Nearque, kendisini çok güzel ödüllendiren ve fi
losunun komutanlığını kendisinde bıraktıran ikinci bir 
buluşmayı sağlamıştır. İskender, Kızıldeniz'e kadar olan 
bütün Arap sahillerinin görülmesi girişiminde bulunul
masını istemiş ise de, ölüm onu bu girişimden alıkoy
muş ve tasarılarının sonunu getirememiştir. 

Sanıldığına göre, Nearque, bundan sonra, Lisiya ve 
Panfiliya valisi olmuştur. Boş zamanlarında, seyahatle
rinin hikayesini bizzat yazmış ve bu hikaye her ne ka
dar bir kazaya uğramış ise de bir Yunan filozof ve ta
rihçisi olan Arrien, yazmış olduğu (Historia Indica) adlı 
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eserinde bu seyahat hakkında tam ve esaslı bir analiz 
yapmıştır. Seyahati, denizcilik tarihinde çok önemli bir 
olay gibi görülen Nearque'ın dünyaya yetenekli bir de
nizci şöhreti bırakarak Ipsus savaşında ölmüş olması 
muhtemeldir. 

Şimdi, Milattan önce 146 yılında yaşamış olup 
önemli bir coğrafyacı ve denizci olan Cysiqueli Eudoxus'� 
ün cesur bir girişiminden sözetmek zorundayız. Bu de
nizci, Mısır'ı ve Hindistan sahillerini ziyaret ettikten son
ra, ancak bin altı yüz yıl sonra Vasco da Gama tarafın
dan yapılabilmiş olan bir Afrika turunu düşünmüştür. 
Eudoxus, bu iş için büyük bir gemi ile iki küçük tekne 
sağlamış ve Atlantik'in bilinmeyen sulan üzerinde serü
vene atılmıştır. Acaba, bu gemileri nereye kadar götür
müştür? Bu noktanın belirtilmesi zor bir sorundur. Her 
ne olursa olsun,Etyopiyalılar gibi saydığı vahşi kabile
lerle görüştükten sonra, Moritanya'ya dönmüştür. Bu
radan İberya'ya geçmiş ve Afrika kıtası çevresindeki ye
ni bir seyahatin hazırlıklarını yapmıştır. Bu seyahat ger
çekten yapılmış mıdır? Buna cevap verilemez ve hatta 
eklemek gerekir ki, cesur olduğu kadar dürüst bir insan 
da olan bu Eudoxus, bazı bilginler tarafından yalancı 
olarak gösterilmiştir. 

Milattan önce ün yapmış gezginler arasından iki is
min belirtilmesi işi kalmış bulunmaktadır. Bu isimler 
de Cesar ile Strabon'dur. Milattan önce 100 yılında doğ
muş olan Cesar, amacı yeni ülkeler keşfetmek olmayan 
bir cihangir olarak yaşamıştır. Yalnız, şunu hatırlatalım 
ki, 58 yılında Galya'yı zaptetmiş, geniş harekatı on yıl 
kadar sürmüş, muzaffer ordularını, eyaletleri Cermen 
kökenli halk tarafından yerleşik olan Büyük Britanya 
kıyılarına kadar sevketmiştir. 
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Milattan önce 50 yılında Kapadokya'da doğan Stra
bon'a gelince, bu adam, bir gezginden çok bir coğrafyacı 
olarak seçkinleşmiştir. Bununla birlikte, Asya'nın iç kı
sımlarını, Mısır'ı, Yunanistan'ı, İtalya'yı dolaşmış ve 
uzun zaman Roma'da yaşayarak, İmparator Tiberius sal
tanatının son yıllarında orada ölmüştür. Strabon, bü
yük bir kısmı bize kadar intikal etmiş on yedi kitaba 
bölünmüş bir coğrafya bırakmıştır. Bu eser, Ptolemee'
nin eseriyle birlikte, ilk çağın zamanımız coğrafyacıları
na bırakılan en önemli anıtını oluşturmaktadır. 



İKİNCİ BÖLÜM 

BİRİNCİ YÜZYILDAN DOKUZUNCU Yüzyıu KADAR 
ÜNLÜ GEZGİNLER 

Pausanias (174) - Fan-Hian (399) - Cosmas Indıcopleu
stes (5 • •  ) - Arculphe (700) - Willibald (725) -

Süleyman (851) 

Pline, Hippalus, Arrien ve Ptolemee - Pausanias'ın Atik, Ko
rent, Lakonya, Mesenia, Elid, Arkadlya, Beoti ve Phocide'i zi
yareti - Fa-Hian'ın Kan-Çeu, Tataristan, Kuzey Hindistan, 
Pencap, Seylan ve Cava'yı keşfi - Cosmas Indicopleustes ve 
dünyanın Hristiyan topografyası - Arculphe'ün Kudüs, .Jo
sapbat Vadisi, Zeytin Dağı, Ürdün, Lübnan, Lut Gölü, Nasıra, 
Şam, Sur, iskenderiye ve İstanbul'u tarifi - Willibald ve kut
sal yerler - Süleyman'ın Umman Denizi'ni, Sumatra'yı, Sey
lan'ı, Siyam Körfezi'ni, Çin Denizi'ni dolaşması. 



M iLATTAN sonraki ilk iki yüzyıl boyunca, coğrafi ha
reket tamamen bilimsel nitelikte olarak çok artmış 

ise de, yeni ülkelerin kaşifleri demek istediğimiz asıl 
gezginler çok azalmıştır. 

Pline, Milattan sonra 23 yılında «Doğal Tarih» adlı 
eserinin 3, 4, 5 ve 6'ncı kitaplarını coğrafyaya ayırmış
tır. Becerikli bir denizci olan Hippalus, 50 yılında, Hint 
Okyanusu Muson rüzgarlarının kanunu bulmuş ve bu 
devamlı rüzgarlar sayesinde, bir yıllık süre içinde Hin
distan' a gidiş ve geliş seyahatlerini yapabilmek için dai
ma denizin açığında bulunulmasını öğrenmiştir. 105 yı
lında doğmuş olan Yunanlı tarihçi Arrien, «Karadeniz'
de Sahil Seyahati» eserini yazmış ve önceki keşif seya
hatlerinde meydana çıkarılmış bulunan bölgeleri büyük 
bir dikkat ve özenle tesbite çalışmıştır. Sonunda, Mı
sırlı Claude Ptolemee, 175 yılına doğru, kendisinden ön
cekilerin çalışmalarını koordine ederek, çok büyük yan
lışlıklara rağmen, ilk kez matematik esaslara uygun ol
mak üzere şehirlerin enlem ve boylam derecelerini gös
termiştir. 

Milattan sonraki ilk gezgin, ikinci yüzyılda Roma'
da oturan Yunanlı yazar Pausanias, çağdaşımız olan 
Adolphe Joanne'nın «Gezginin Rehberi» eserinden çok 
önce bir eser vermiş ve böylece hünerli ve çalışkan bir 
kimse olan Fransız'ın Avrupa'daki çeşitli bölgeler hak
kında yaptığını, eski Yunanistan için yapmıştır. Çok gü
zel yazılmış, doğru ve güvenilir bir el kitabı olan bu 
eserde her türlü detaylar tesbit edilmiş 'Ve ikinci yüzyı
lın turistleri bu rehberle Yunanistan'daki çeşitli eyalet
leri rahatlıkla dolaşabilmişlerdir. 

Pausanias, Atik'i ve özellikle Atina'yı, anıtlarını, me-
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zarlarını, zafer taklarını, tapınaklarını, kalesini, ceza 
mahkemesini, akademisini, kolonlarını inceden inceye ta
rif ve tasvir etmiştir. Korentiya'dan sonra, Lakonya ve 
Isparta'yı, Cythere adasını, Meseniya'yı, Elid'i, Arkadi
ya'yı, Beoti'yi ve Phocide'i dikkatle incelemiştir. Eyale
tin yollan, şehir sokakları eserde gösterilmiş ve Yuna
nistan'ın çeşitli bölgelerinin genel görünümünden hiçbir 
şey unutulmamıştır. Fakat, şu da var ki, Pausanias, ken
disinden önce gelmiş geçmiş gezginlerin yaptıkları ke
şiflere hiç bir yenisini katmamıştır. O, bir kaşif, bir bu
lucu değil, yalnızca, Yunanistan'ın doğru bir keşfini ya
pıp yazmakla yetinmiş bir gezgin olmuştur. Bununla bir
likte, seyahatnamesi, Hellas ve Peleponez üzerinde çalı
şan bütün coğrafyacılar ve araştırıcılar için çok fayda 
sağlamış ve on altıncı yüzyılın bir bilgini, bu seyahat
name için, pek haklı olarak, «En eski ve ender bir bilgi 
hazinesi» demiştir. 

Yunan tarihçisinden yaklaşık yüz otuz yıl sonra, 
dördüncü yüzyılın sonlarına doğru, Çinli bir gezgin, bir 
rahip, Çin'in batısında bulunan ülkelerde bir keşif seya
hati yapmıştır. Seyahatnamesi zamanımıza kadar korun
muştur ki, bu seyahatnameye, «Bizi Batı uygarlığına sap
lı kalmış bir durumda bırakmış olan görüşümüzün dışı
na çıkartan en değerli bir anıt» gibi bakan Mösyö Char
ton'un duygularına herhalde ortak olunması gerekmek
tedir. 

Batı tarafından olmak üzere Çin'den çıkmak iste
yen Fa-Hian, yanında birkaç rahip olduğu halde birçok 
sıradağları aşmış ve büyük Çin seddinin pek uzağında 
olmayan ve bugün Kan-Çeu'yu oluşturan ülkeye varmış
tır. Burada, Samaneenler kendisine katılmışlardır. Şa-ho 
nehrini ve Marco Polo'nun sekiz yüzyıl sonra keşfetmiş 
olduğu bir çölü geçmişlerdir. On yedi günlük bir yürü
yüşten sonra, hala Çin Türkistanı'nda bulunan Lobe Gö-
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lü'ne varabilmişlerdir. Bu noktadan itibaren, bu din 
adamlarının ziyaret ettikleri bütün krallıklann gelenek 
ve görenek itibarıyla birbirlerine benzedikleri, yalnız dil
lerinin ayn olduğu görülmüştür. 

Halkı tarafından pek iyi karşılanmadıkları Ouigour 
bölgesinden pek memnun kalmayarak ve nehirleri son 
derecede bir zorlukla geçerek bir çöl ülkesi olan güney 
doğuya doğru gitmişlerdir. Küçük kervan, otuz beş gün
lük bir yürüyüşten sonra, Kotan krallığında olmak üze
re Tataristan'a varmıştır. Fa-Hian ve yol arkadaşları, 
burada özel manastırlara kabul edilmişler ve üç aylık 
bir beklemeden sonra, budistlere ve brahmanlara özgü 
büyük bir «Ruhani tasvir alayı» töreninde hazır bulun
muşlar ve bu tören sırasında, çiçeklerle donatılmış yol
lardan ve güzel koku bulutları içinden çok süslü bir ara
ba üzerinde tanrı tasvirlerinin dolaştırıldığını görmüş
lerdir. 

Din adamları, şenlikten sonra Kotan'dan ayrılmışlar 
ve bugün Kouke-Yar kantonunu oluşturan ülkeye doğru 
yollanmışlardır. On beş günlük bir dinlenmeden sonra, 
daha güneye inerek, halen Balistan'ı teşkil edip buğday
dan başka hiçbir tahılın yetişmediği soğuk ve dağlık bir 
bölgeye gelmişlerdir. Fa-Hian, bu ülkeden Afganistan'ın 
doğu kısmına geçmiş, üzerinde sürekli kar bulunan dağ
ları aşmak için en aşağı bir aylık zamanın geçmesi ge
rekmiş ve bu bölgede zehirli ejderlerin bulunduğunu bil
dirmiştir. 

Gezginler, bu dağların öte tarafında, Sind yahut İn
dus nehrini oluşturan ilk su yollarıyla sulanan Kuzey 
Hindistan bölgesine gelmişler. Sonra, Ou-Çang, Su-Ho
to ve Kian-tho-wei krallıklarını geçmek suretiyle Kabil 
ile İndus arasında bulunan Peşaver şehri olması muhte
mel Fo-lou-cha'ya varmışlar ve yirmi dört fersah batıda 
olup Kabil nehrinin bir kolu kıyısında kurulmuş olan 
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Hilo şehrine gelmişlerdir. Fa-Hian, bütün bu şehirlerde, 
Buda'dan başka bir şey olmayan Foe ibadetine ait bay
ram ve törelerden özellikle sözetmektedir. 

Bir daha ayağa kalkmamak üzere Yere yakılmıştır. 
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Din adamları, Hilo'yu terkederek Tokharistan ile 
Gandhara arasında yükselen Hindu-Kuş dağlarını aşmak 
zorunda kalmışlardır. Bu bölgede, çok şiddetli bir so
ğukla karşılaşılmış, Fa-Hian'ın yol arkadaşlarından biri, 
bir daha ayağa kalkmamak üzere yere yıkılmıştır. Ker
van, bir çok yorgunluklardan sonra, hala var olan Banu 
şehrine varmayı başarmış, İndus nehrini orta kısım yata
ğından geçtikten sonra da, Pencap'a girmiştir. Buradan, 
Hint Yarımadası'nın kuzey kısmını dolaşmak amacıyla 
güney doğuya inerek, Agra eyaletinin bir şehri olan Mat
hura'ya varmış ve İndus'un doğusunda bulunan büyük 
tuzlu çölü geçerek Fa-Hian'ın «Halkı namuslu ve dindar 
insanlar olup ne hakimleri, ne kanunları, ne işkenceleri 
olan, canlı yaratıklardan hiçbir besin sağlamayan, kasap
ları ve şarapçıları olmadığı halde bolluk ve neşe içinde, 
soğuk ve sıcağın ılımlı olduğu bir iklimde yaşayan mer
kezi bir ülke» diye isimlendirdiği bir diyarı dolaşmıştır. 
Bu diyar, Hindistan'dır. 

Fa-Hian, güneydoğuya inerek, efsaneye göre, değerli 
basamakları olan bir merdiven vasıtasıyla gökten inen 
Buda'nın ayak bastığı ve halen ismi Fenıhabad olan bir 
şehri ziyaret etmiştir. Dindar gezgin, Budizm hakkındaki 
inançlarını daha da geliştirmiştir. Heng diye adlandırdı
ğı Ganj Nehri'nin sağ kıyısındaki Kanuce şehrini ziya
ret için bu noktadan hareket etmiştir. Buda ülkesinin 
çok mükemmel olduğunu görmüş, tanrının oturduğu her 
yerde, ona bağlı dindar kimselerin yüksek kuleler yap
tıklarına dikkat etmiştir. Bu dindar kimseler, Çibuan ta
pınağına gitmeyi hiç ihmal etmemişler ve Foe, bu kutsal 
yerde, beş yüz körün gözlerini açmıştır. 

Gezginler, Nepal sınırı üzerinde Kapila, Gorakpur, 
Kin-i-na-kie gibi Foe mucizeleriyle ün yapmış yerlerden 
geçerek tekrar yola çıkmışlar; Magadha krallığında� 
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Ganj deltasında, Palian-fu şehrine varmışlardır. Bura
nın, filozofik tartışmaları seven iyi yürekli ve dürüst ah
laklı bir halkla yerleşik zengin bir ülke olduğunu gör
müşlerdir. Fa-Hian, Dahder ve Banurah nehirleri kay
naklarına yükselen Akbaba tepesini aştıktan sonra, 
Ganj'a inmiş, vaktiyle büyücülerin sık sık uğradıkları 
İssi-Pattene tapınağını ziyarette bulunmuş, parlak bir 
krallık ülkesi olan Benares'e varmış ve daha aşağı inerek 
halen Kalküta'ın kapladığı yere az bir mesafedeki nehir 
ağzında kurulu bulunan Tomo-li-ti şehrine girmiştir. 

Bu sırada, bir tacirler kervanının, Seylan Adası'na 
gitmek üzere denize açılmak için hazırlık yaptığı öğre
nilmiştir. Fa-Hian, yolcu olarak, bu tacirin gemisine bin
miş ve on dört günlük bir deniz yolculuğundan sonra, 
Yunan taciri Jamboulos'un bir kaç yüzyıl önce, hakkın
da oldukça ilgi çekici bilgiler verdiği eski Tabrobane kı
yılarına çıkmıştır. Dindar Çinli, bu ülkede, tanrı Foe'ye 
bağlanan bütün efsanevi gelenekleri bulmuş ve burada 
bibliyografik araştırmalarla meşgul olmak üzere iki yıl 
kalmıştır. Cava'ya gitmek üzere Seylan'dan ayrılmış, 
gökyüzünün karardığı sırada, çatlayan iri dalgalardan, 
ateş rengindeki şimşeklerden, kaplumbağalardan, tim
sahlardan, deniz canavarlarından başka bir şeyin görül
mediği çok kötü bir deniz yolculuğundan sonra gideceği 
yere varmıştır. Fa-Hian, Cava'da beş ay kadar kaldıktan 
sonra, Kanton'a gitmek üzere tekrar deniz yolculuğuna 
başlamış, fakat, rüzgarların ters yönden ve şiddetli es
mesi yüzünden binbir türlü yorgunluk çekerek Şan -
Tung'a çıkmış ve Nan-King'de bir süre kalarak, on sekiz 
yıllık bir uzaklaşmadan sonra doğduğu şehir olan Sian -
Fu'ya dönmüştür. 

Abel de Rernusat'nın güzel bir çevirisini yaptığı se
yahatin hikayesi budur ve bu seyahatname, Tatarlar'ın, 
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Hintliler'in özellikle dinsel törenlerine değinen gelenek
leri hakkında çok ilgi çekici bilgiler vermektedir. 

Kronolojik sıraya göre, Çinli rahipten sonra, altıncı 
yüzyılda adı Cosmos İndicopleustes olup M. Charton'un 
«Hindistan'da Kozmograf Seyyah» diye çevirdiği bir Mı
sırlı gezgin gelmektedir. İskenderiyeli bir tacir olan bu 
adam, Etyopiya'yı ve Asya'nın bir kısmını dolaştıktan 
sonra, dönüşünde rahip olmuştur. 

Seyahatnamesi, «Dünyanın Hıristiyan Topografyası» 
adını taşımaktadır. Hikaye, yazarın seyahatleri hakkın
da hiçbir açıklama yapmamaktadır. Dört köşe olan dün
yanın diğer yıldızlarla birlikte, uzunca büyük bir sandık 
içinde kapalı olduğunu kanıtlamak için yapılan kozmog
rafik tartışmalar eserin başlangıcını teşkil etmekte ve 
bunu meleklerin fonksiyonları tartışmaları ve İbrani ra
hiplerinin kostümüne ait bir tarif izlemektedir. Cosmos, 
bundan sonra, Hindistan ve Seylan hayvanlarının evri
mini yazmakta ve eve ait işlerde kullanılan gergedan, 
boğa, güzel kokulu kanını almak için avlanan zürafa, ya
ban öküzü, misk keçisi, ancak hayali bir yaratık gibi sa
yılan boynuzlu at, yaban domuzu gibi hayvanlarla su 
aygırından, foktan, yunustan, kaplumbağadan sözetmek
tedir. Cosmos, hayvanlardan sonra çok nazik ve gevrek 
bir ağaçcık olan biber fidanından, meyvesi son derecede 
lezzetli Hindistan cevizi ağacından sözetmektedir. 

Hıristiyanlığın doğuşundan sonraki ilk zamanlardan 
beri, dindar kimseler, yedinin beşiği olan kutsal yer
leri ziyaret konusunda büyük bir çaba göstermişlerdir. 
Bu ziyaretler, gitgide sıklaşmış ve tarih, Hıristiyanlığın 
ilk zamanları boyunca Filistin'e yollanan başlıca kimse
lerin adlarını korumuştur. 
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Bu hacılardan yedinci yüzyıl sonlarına doğru yaşa
mış Arculphe adındaki bir Fransız piskoposu, seyahati
nin ayrıntılı hikayesini bırakmıştır. 

Arculphe, Kudüs'ün topografik durumunu göster
mekle işe başlamış ve kutsal şehrin etrafını çeviren suru 
tarif etmiştir. Bundan sonra, büyük, küçük bütün kilise
leri görmüş, İsa'nın çarmıha gerildiği tepe ile mezarını 
ziyaret etmiştir. 

Şehrin doğu kesimindeki Josaphat vadisine inmiş, 
vadinin öte tarafındaki ve şehrin tam karşısındaki Zey
tindağı 'na tırmanmış ve burada İsa'nın ibadet ettiği ma
ğaraya girmiştir. Bundan sonra, şehir dışındaki Sion ya
ni Sahyun tepesine çıkmış ve söylentiye göre, Juda'nın 
kendini astığı o muazzam incir ağacı önünden geçmiş 
ve şimdi yıkıntı halindeki Cenacle kilisesini ziyaret et
miştir. 

Piskopos, Siloe vadisinden şehrin çevresini dönerek 
ve Cedron sel yatağından yukarı çıkarak, zengin buğday 
ve arpa gibi ürünlerle ot ve çiçeklerin örttüğü Zeytin
dağı'na dönmüş, kutsal dağın tepesini ve İsa'nın gökyü
züne çıktığı yeri tarif ve tasvir etmiştir. 

Tuzunu tattığı Lut Gölü kıyılarını dolaştıktan, Şe
ria Nehri kaynaklarını oluşturan Lübnan toprağında Fi
nike'yi aradıktan, Taberiye Gölü'nün büyük bir kısmını 
gezip dolaştıktan, isa'nın su içtiği Samariya kuyularını, 
geniş Gazan ovasını gördükten sonra Caphamaüm'e doğ
ru inen Arculphe, İsa'nın çocukluk çağını geçirdiği Na
sıra'ya gitmiş ve Celile bölgesindeki Sina Dağı'nda kut
sal yerlere yapılan seyahatten ibaret olan seyahatname
sini tamamlamıştır. 

Piskoposun seyahatnamesi, bundan sonra, ziyaret 
ettiği diğer şehirlerin coğrafi ve tarihi detaylarını kap
samaktadır ki, bu şehirler de, içinden dört büyük nehrin 
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geçtiği Şam, Finike'nin kara yolu olan Sur, vaktiyle Mı· 
sır'ın başkenti olup gezginin Yafa' dan ayrıldıktan sonra 
kırk günde vardığı İskenderiye ve sonunda, içinde, İsa'· 
nın gerildiği ahşap çarmıhın saklandığı o büyük kilise· 
nin bulunduğu İstanbul'dan ibarettir. 

Fransız piskoposundan birkaç yıl sonra, bir İngiliz 
din adamı, dinsel amaçla aynı seyahati yapmaya teşeb
büş etmiş ve seyahatini hemen hemen aynı şartlarla ta
mamlamıştır. 

Bu din adamının adı Willibald'dır; Southampton 
konduğunda yaşamış zengin bir aileye mensuptur. Aile
si, aşırı bir yorgunluk hastalığından sonra onu Tanrı'
ya emanet etmiş ve gençlik çağı Waltheim manastırında 
hep ibadetle geçmiştir. Willibald, gençlik yıllarının so
nuna gelince, Roma'daki Saint-Pierre kilisesinde ibadet 
etmeye karar vermiş ve onun çok kuvvetli ısrarları, ba
bası Richard, kardeşi Wimebald ve genç kızkardeşi 
Walpurge'yi kendisine eşlik için karar vermeye zorlamış
tır. 

Dindar aile, 721 yılının ilkbaharında, Hamble - Ha
ven' den gemiye binmiş ve Seine nehrinden yukarı çı
karak, Rouen şehri yakınında karaya ayak basmıştır. 
Willibald, Roma'ya kadar olan gezisi hakkında pek az 
bilgi vermektedir. Liguriya'nın şehri olan Cortone' dan, 
Tascana'daki Lucques'den geçip 5 Şubat 722 tarihinde, 
Richard'ın yol yorgunluğundan güçsüz kalıp öldüğü bir 
sırada, iki erkek kardeşle kızkardeşleri, kış mevsimi sı
rasında Apeninler'i aştıktan sonra, Roma'ya girmişler, 
hepsi de şiddetli bir hastalığa tutularak, kış mevsiminin 
üst tarafını orada geçirmişlerdir. 

Willibald, sağlığı düzelir düzelmez kutsal yerlere ka
dar olan seyahat tasarısını tekrar düzenlemiştir. Erkek 
kardeşi ile kızkardeşini İngiltere'ye göndermiş ve birkaç 
din adamı ile birlikte yola çıkmıştır. Terracine ve Gaete 
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yolu ile Sicilya'daki Catania ve Syracuse'ye doğru yelken 
açarak denize açılmışlar, Cos (İstanköy Adası) ve Sa
mos'a (Sisam Adası) uğradıktan sonra, İncil yazarı Yu
hanna'nın, Marie-Madeleine'nin mezarları bulunan Kü
çük Asya'nın Efes şehrine çıkmışlardır. 

Din adamları, bir süre Strobole ve Patara'da kal
dıktan sonra, Midilli Adası'na geçmişler ve oradan da 
Kıbrıs'a yollanmışlar; Paphos ve Constance'ı ziyaret et
mişler ve havarilerden Saint-Thomas'ın mezarının bulun
duğu Edissa adlı Finike şehrine varmışlardır. 

Willibald ve arkadaşları, bu yerde Müslüman Arap
lar tarafından casus olarak hapsedilmişler; fakat, kral, 
bir İspanyol'un tavsiyesi üzerine onları serbest bırakmış
tır. Din adamları, şehri hemen terketmişler ve o andan 
itibaren, yol programları hemen hemen piskopos Ar
culphe'ün yoluna göre tertiplenmiştir. Suriye'de Şam'ı, 
Celile'de Nasıra'yı, Turu Sina'yı, Tabariye Gölü'nü, Mag
dala'yı, Galgala'yı, Jericho'yu ve Kudüs'ü ziyaret etmiş
lerdir. 

Kudüs, Josaphat vadisi, Zeytindağı, Beyt-Lahm, He
rode'un küçük çocukları öldürdüğü Thema, Laura vadi
si ve Gazze bu dindar hacıların gezdikleri yerler olmuş
tur. Willibald, Gazze şehrindeki Saint-Mathias kilisesin
de yapılan bir ayin sırasında, gözlerinin birdenbire gör
mez bir hale geldiğini ve görme duyusunu ancak iki ay 
sonra Kudüs'te Saint-Croix kilisesine girerken tekrar ka
zandığını anlatmaktadır. Willibald, bundan sonra, Ku
düs'e on millik mesafedeki Diospolis vadisini, Suriye de
nizi kıyılarındaki Sur ve Sayda'yı, bundan sonra da Lüb
nan, Şam, Şeyzer'i dolaşmış ve gezginler sonunda bü
tün kış mevsimini Kudüs'te geçirmişlerdir. 

Bu yorulmak bilmez dindar gezginler, yaptıkları ke
şif seyahatleriyle yetinmemişlerdir. Onlar, sırasıyla, 
Ptolemais (Akka), Emessa (Humuz), Kudüs, Şam, Sa-
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mariya, Sur'da bulunmuşlardır. Sur'da uzun bir zaman 
kaldıktan ve İstanbul'a hareket ederek burada da iki yıl 
kadar oturduktan sonra, Sicilya 'Ve Colabre yolu ile Na-

Bir köpekbalığı tutmuşlar ve ... 
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poli ve Capoue'ya dönmüşlerdir. İngiliz din adamı, ül
kesinden ayrıldıktan on yıl sonra İtalya'nın Cassino te
pesindeki manastıra varmıştır. Bununla birlikte, onun 
için dinlenme zamanı henüz gelmemiştir. Papa Üçüncü 
Gregoire tarafından Franconie piskoposu olarak atan
mış ve piskopos olduğu vakit kırkbir yaşında olduğu 
anlaşılmıştır. Piskoposluk makamım bir süre işgal et
tikten sonra 745 yılında ölmüştür. Willibald, 938 yılında 
Papa Yedinci Leon tarafından aziz ilan edilmiştir. 

Birinci yüzyıldan dokuzuncu yüzyıla kadar olan 
gezginler listesini Basralı bir tacir olan Süleyman adlı 
bir kişiyle tamamlamış olacağız. Bu tacir, Basra Kör
fezi'nden hareket edip Asya'yı izleyerek Çin kıyılarında 
karaya çıkmıştır. Bu seyahatin hikayesi, birbirinden 
farklı iki kısmı içermektedir: Bu kısımlardan birincisi, 
bu seyahati gerçekten yapmış olan Süleyman tarafın
dan 85 1 yılında yazılmıştır. Diğeri ise, birinci kısmı ta
mamlamak amacıyla Ebu Zeyd Hasan adındaki bir coğ
rafyacı tarafından 878 yılında yazılmıştır. Doğa bilgini 
Reinud'ün fikrine göre, bu seyahatname, bir taraftan, 
dokuzuncu yüzyılda, Basra Körfezi sahil ülkelerinin Mı
sır ve Arabistan sahilleriyle, diğer taraftan Hindistan ve 
Çin'in geniş eyaletleriyle cereyan etmiş ticari ilişkileri 
gün ışığına çıkarmıştır. 

Süleyman, Maskat'dan su yedeğini tamamladıktan 
sonra, Basra Körfezi'nden dışarı çıkmış, önce ikinci de
niz olan Umman'ı geçmiştir. Kaşalot olması muhtemel 
bulunan muazzam bir balık görmüştür ki, tedbirli ge
miciler, çan çalarak hayvanı ürkütmek çaresini aramış
lar ve seyahatin çok belirli bir abartmasına göre, kar· 
mnda daha küçüğü bulunan ve onun karnında biraz da
ha küçüğü olan bir köpek balığı tutmuşlar ve her iki 
küçük köpek balığının da canlı olduğunu görmüşlerdir. 
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Süleyman, karşılaşmış olduğu kırlangıç ve domuz balı
ğı gibi hayvanları tarif ettikten sonra, Maldiv ile Sunda 
adaları arasındaki Herkend Denizi'nde en aşağı bin do
kuz yüz ada bulunduğunu, bu adaların kıyılarında gri 
renkte iri amber parçalannın serpili olduğunu söyle
mektedir. Bir kadın tarafından idare edilen bu adalar 
arasında Arapça adı Seylan olup İnci avcılığı ile meş
hur bir ada bulunmakta, bundan sonra, altın madenle
riyle zengin olup insan eti yiyen vahşilerle yerleşik Su
matra ve içinde yaşayan kabilelerin bugün dahi hala 
yamyam olduğu Nicobar ve Andaman adalarından söz. 
edilmektedir. Süleyman, seyahatnamesinde, bu Herkend 
Denizi'nin bazen hortum şeklinde kudurduğunu, gemi
leri parçaladığını, sahillere muazzam miktarlarda ölü ba
lıklar attığını ve hatta iri taş bloklarını fırlattığını söy
lemektedir. Bu denizin kabardığı sırada, suların, yan
makta olan bir ateş görünüşünde olduğu ifade olunmak
tadır. Süleyman, bu denizde insanları parçalayıp yiyen 
bir tür cana'Varın bulunduğunu sanmakta ve yorumcular 
ise bunun iri köpek balığı olduğunu söylemektedirler. 

Nicobar adalarına gelen Süleyman, ada halkıyla, de
mire karşın Hindistan cevizi, şeker kamışı, muz ve Hin
distan cevizi şarabı gibi malların değişimini yaptıktan 
sonra, Malaka kıyı sularına geçmiş, on günlük bir deniz 
yolculuğundan sonra da, su almak için Singapur olması 
muhtemel bulunan bir yere doğru yollanmış, Kamboç 
Burnu'nun güneyinde bulunan Poulo-Oby karşısına ge
lerek Siyam Körfezi kuzeyine çıkmıştır. 

Bu sıralarda, Basralı tacirin gemileri karşısında, Mo
lük adalarıyla Çin Hindi arasını oluşturan geniş bir de
niz açılmıştır. Süleyman, Varela Burnu'na doğru bir yer
de bulunan Sander-Foulat Adası'ndan yiyecek malzeme
si almaya gitmiş ve buradan Çin Denizi'ne ve biraz son-
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ra da o devirde, gemilerin birbirine aborda olmasının 
töreleştiği Çe-Kiang şehrinin Çin limanı olan Khan-Fu'
ya girmiştir. 

Süleyman'ın Ebu-Zeyd-Hasan tarafından tamamlan
mış olan seyahatnamesinin üst tarafı, Hintliler'in, Çinli
ler'in ve Afrika doğu kıyı bölgelerinde yaşamış insanla
rın gelenek ve görenekleri hakkında gayet detaylı bilgi
ler vermektedir. Seyahatnamenin bu kısmında konuşan 
kimse gezgin değildir ve verilen bilgiler çok esaslı, çok 
da ilgi çekicidir. 

Milattan önce on altı yüzyıl ve sonra dokuz yüzyıl 
boyunca dünyayı dolaşmış olan kaşiflerin çalışmalarım 
özetlemek için söylenmesi gereken şudur ki, Atlantik'i, 
Akdeniz'i, Kızıldeniz'i, Hint Okyanusu'nu ve Çin Deni
zi'ni geçerek Norveç'ten Çin İmparatorluğu en son sı
nırlarına kadar olmak üzere sahillerin m�azzam alanının 
büyük bir kısmı görülmüş, ziyaret edilmiştir. Mısır'dan 
Etyopiya'ya, Küçük Asya'dan Kafkaslar'a, Hindistan ve 
Çin'den Tataristan'a kadar olmak üzere karaların iç kı
sımlarına cesaretle keşif seyahatleri de yapılmıştır. Gez
ginler tarafından tesbit edilen çeşitli noktalar hakkında 
matematik bir açıklık henüz yoksa da hiç olmazsa, in
sanların ahlak, gelenek ve görenekleri, çeşitli ülkelerin 
ürünleri, dinsel töreler yeteri kadar belirtilmiştir. Dü
zenli ve sürekli esen rüzgarlardan faydalanan gemiler, 
denizlerde daha güvenle seyir yapabilmişler, kervanlar, 
bir kıta içinde seyahat ederken nereye gitmekte oldukla
rını güvenle bilmişler ve bilim adamlarının yazılarıyla 
yayılmış bütün bu bilgiler topluluğu sayesinde, ticaret, 
ortaçağın son devresinde muazzam bir gelişme göster
miştir. 



ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

ONUNCU YÜZYILDAN ONÜÇÜNCÜ YÜZYILA KADAR 
ÜNLÜ GEZGİNLER 

Benjamin de Tudele {1 159 - 1 173) - Plan de Carpin {1245 -
1247) - Rubruquis (1253 - 1254) 

İskandinav ülkeleri, İzlanda ve Groenland - Benjamin de Tu
dele'nin Marsilya, Roma, Eflak, Konstantiniye, Akdeniz ada
ları, Filistin, Kudüs, Beyt-Lahm, Şam, Baalbek, Ninova, Bağ
dat, Babil, Basra, İsfahan, Şiraz, Semerkand, Tibet, Malabar, 
Seylan, Kızıl Deniz, Mısır, Sicilya, ltalya, Almanya ve Fran
sa'yı ziyareti - Plan de Carpin'in Kuman ülkelerini ve Tür
kistan'ı keşfetmesi --,.. Tatarlar'ın gelenek ve görenekleri -
Azak Denizi, Volga, Başkırlar ülkesi, Karakurum, Astrakan, 
Derbend. 



Q NUNCU yüzyıl süresince ve onbirinci yüzyılın baş-
langıcında Avrupa'nın kuzeyinde oldukça önemli bir 

coğrafi hareket meydana gelmiştir. Norveçliler'le cesur 
Golualılar, Kuzey Denizi'nde dolaşmışlar ve az çok ger
çek hikayelerin bazılarına inanılacak olursa, Beyaz De
nize kadar uzanmışlar ve bugün Samoyedler'in bulundu
ğu bölgeleri ziyaret etmişlerdir. Bazı belgeler, Prens Ma
doc'un Amerika kıtasını dahi keşfettiği iddiasında bulun
maktadır. 

İrlanda'nın 861 yılına doğru, İskandinav serüvencile
ri tarafından keşfedildiği ve Normanlar'ın bu ülkeyi ko
lonize etmekte gecikmedikleri ileri sürülmektedir. Bu 
devrede, Avrupa'nın en batısında bulunan yeni bir ülke
ye sığınmış olan bir Norveçli, arazinin görünüşüne hay
ran kalarak, bu ülkeye Yeşil Arazi ya da Groenland adı
nı vermiştir. Fakat, Amerika kıtasının bu kısmı ile ulaş
tırma sağlanması çok zor olmuş ve coğrafyacı Cooley'in 
anlattığına göre, bir gemi, Norveç'ten Groenland'a git
mek ve Groenland'dan Norveç'e dönmek için tam beş 
yıl geçirmiştir. Bununla birlikte, o kadar sert kışlar ol
muştur ki, Kuzey Okyanusu tamamen donmuş ve Nor
veç'ten Groenland'a yaya veya kızakla gidilmesi imkanı 
doğmuştur. Fakat, hala efsane ve söylentiler devrinde ya
şadığımızı, çok yukarı kuzey bölgelerinin güzel gelenek
ler bakımından hayli zengin olduğunu unutmayalım. 

Biz, kanıtlanmış, reddi mümkün olmayan gerçek 
olaylara dönelim ve bir İspanyol musevisinin, doğruluğu 
en bilgin yorumcular tarafından onaylanmış olan seya
hatini anlatalım. 

Bu musevi, Navarre krallığı şehri olan Tudeleli bir 
hahamın oğlu olup adı Benjamin de Tudele'dir. Amacı
nın, seyahat ederek dünya üzerine dağılmış dindaşlarını 
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görüp sayılarını bilmek olduğu pek muhtemeldir. Fakat 
hareket yöntemi ve amacı ne olursa olsun 1 160 yılından 
1 173 yılına kadar ondört yıl boyunca, hemen hemen bü
tün bilinen dünyayı gezip görmüş ve seyahat hikayesi, 
etkisi onaltıncı yüzyıla kadar sürmüş olan çok detaylı 
ve hatta ince elenmiş bir belgeyi oluşturmuştur. 

Benjamin de Tudele, Barselona' dan ayrılmış ve Tar
ragone, Girone, Narbonne, Beziers, Montpellier, Pous
quierse Lunel, Arles ve Saint-Gilles yolu ile Marsilya'ya 
varmıştır. Bu şehrin iki sinagogunu ve başlıca musevile
rini ziyaret ettikten sonra, gemisinin dört günde vardığı 
Cenova'ya gitmek üzere yola çıkmıştır. Cenovalılar, o za
manlar, denize hakim bir durumda bulunuyorlar ve gez
ginin anlatımına göre, kralları ve prensleri olmayıp yal
nızca kendi isteklerine uygun olarak seçtikleri yargıç
larla yetinen ve kendileri kadar cesur, gözü pek Pizan
larla savaşıyorlardı. 

Benjamin de Tudele, Lucques'i ziyaret ettikten son
ra, altı günde Roma'ya varmıştır. O sırada, Üçüncü Alex
andre Papa bulunuyor ve seyahatnameye göre bakanlan 
arasında museviler de yer alıyordu. Benjamin de Tude
le, ölümsüz şehrin anıtları arasında özellikle Saint-Pierre 
ve Saint-Jean de Latran kiliselerini belirtmekteyse de, 
tarif ve tasvirlerinde acayip bir yavanlık görülmektedir. 
Roma'dan hareket ederek, o sıralarda yarı sulara gömü
lü durumda bulunan Cappoue ve Pouzzoles yolu ile Na
poli'ye yollanmış, burada hiçbir şey görmemiş, yalnız, 
bu şehirde beş yüz musevinin oturmakta olduğun'..l öğ
renmiştir. Sonra, Salerno' dan geçerek Amalfi, Benevent, 
Ascoli, Trani, Saint-Nicolas de Bari, Tarente ve Brindi
zi'yi görmek suretiyle aynı isimdeki körfezde bulunan 
Otranto şehrine 'Varmış, böylece, bu çok ilgi çekici bölge 
hakkında önemli hiçbir şey yazmaksızın İtalya seyaha
tini tamamlamıştır. 
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Şehir adlarının sayılması her ne kadar hoşa gitmese 
bile, Benjamin de Tudele tarafından belirtilmiş o�an bu 
şehirlerin görülmediğini söyleyemeyiz ve bir tekini dahi 
yazmayı unutmamak zorundayız; çünkü, musevi gezginin 
yol programı belirlenmiştir. Otranto'dan Eflak'daki Zey
tin şehrine kadar devam eden etaplar, Korfu, Arta Kör
fezi, Etolya'nın eski şehri olan Acheloüs, Patras, Lepan
te, Grissa, Korent ve Teb olmuştur ki, gezgin Yunanis
tan'daki ipekli kumaş üretiminde çalışan iki bin musevi 
işçisinden sözetmeyi unutmamış ve sözü geçen etaplar
dan sonra Negrepont yani Eğriboz Adası'na ve Zeytin 
şehrine vardığını bildirmiştir. 

İspanyol gezginine göre Eflak bu şehirden başla
maktadır ve Eflaklılar yani Ulahlar, karaca gibi koşmak
ta ve Yunan topraklarını talan etmek için dağlardan aşa
ğı inmektedirler. Benjamin de Tudele, bu noktadan ha
reket ederek, Gardiki, Venedikliler'in, Cenovalılar'ın ve 
Pizanlar'ın sık sık uğradıkları bir liman olan Armyros, 
hala yok olan Bissina, eski Tesalonya olan Selanik, Dar
ına, Hristopoli ve Abydos yolu ile Konstantiniye'ye var
mıştır. 

Gezgin, burada, bütün Bizans topraklarının bu bü
yük beldesi hakkında bazı detaylı bilgiler vermektedir. 
İmparator Emanuel Commene, bu sıralarda hükümdar 
bulunuyor ve deniz kenarında inşa ettirmiş olduğu bir 
sarayda kalıyordu. Bu sarayda yaldızlı ve gümüş kaplı 
sütunlar yükseliyor ve kral oturunca, tamamen kafa öl
çüsüne göre yapılmış olup üstünde altın zincirlerle sar
kan altından bir tacın asılı bulunduğu yine altın ve de
ğerli taşlarla bezenmiş bir taht bulunuyordu. Bu tacın 
üzerindeki taşların o kadar büyük bir değeri vardı ki, hiç 
kimse, bu taşlara paha biçemezdi ve geceleri ışığa hiç 
hiç de ihtiyaç yoktu; çünkü, bu değerli taşların her biri 
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parlak bir ışık saçıyordu. Gezginin eklediği kadarıyla şe
hir hayli kalabalıktı. Buraya her taraftan tacirler geliyor 
ve bu nedenle şehir, Bağdat'la kıyaslanabiliyordu. Halk. 
işlemeli ve sırma saçaklarla süslü ipek elbiseler giyiyor
lar ve atlarına binmiş durumda görüldükleri vakit, on
ların kral çocukları olduklarına dair insanda bir sanı 
uyanıyor; fakat, onlarda savaşmak konusunda ne yürek, 
ne de cesaret olduğu görülüyor; kendileri hesabına sa
vaşmak üzere her ulustan ücretli asker topluyorlardı. 
Benjamin de Tudele'in üzüldüğü bir konu vardı ki, o da 
şehir içinde musevilerin bulunmaması ve bunların liman 
giriş yeri yakınındaki Galata Kulesi'nin öte tarafına ta
şınmış olmalarıydı. Burada, hahamcılar ve Karaitler ol
mak üzere iki mezhepten oluşan iki bin beş yüze yakın 
musevi nüfus bulunuyor; bunlardan bir çoğunun ip.ek 
işçisi ve zengin tacirlerden ibaret olduğu görülüyor ve 
hepsi de sert ve kötü muamele yapan romlardan çok nef
ret ediyorlardı. Bu zengin musevilerden hiç birinin ata 
binme hakkı bulunmuyor; yalnız, kralın doktoru olan 
Mısırlı Salomon bu yasağın dışında bırakılıyordu. Kons
tantiniye'nin anıtlarına gelince, Benjamin, Ayasofya ki
lisesinden, kilisenin içindeki kolon, mihrap, altın ve gü
müş şamdanlar ve birçok süslemeden sözetmekte, bugün 
Atmeydanı olan Hipodrom hakkında bilgi vermektedir. 

Benjamin de Tudele, Konstantiniye'den ayrılırken, 
Eski Bizans'ın doğu sahilleri limanı olan Gelibolu ve 
Kilia'yı ziyaret etmiş, sonra, bir gemiye binerek, Midilli, 
Sakız, Sisam, Rodos ve Kıbrıs gibi Akdeniz adalarını gör
müştür. Suriye topraklarına doğru yelken açarak, son 
zamanlarda meydana gelmiş olup bütün İsrail ülkesinde 
hissedilen bir depreme uğrayan Trablus Şam'a gitmek 
üzere, sularına hayran kaldığı Antakya'dan ve Latakya'
dan geçmiştir. Trablus Şam'dan hareket ederek Beyrut'a, 
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Sayda'ya, cam üretimiyle meşhur Sur'a, Akka'ya, Hay
fa'ya ve oradan da Kudüs'e varmıştır. 

İspanyol musevi, kutsal şehirde, kuşkusuz ancak bir 

Absalon'un mezarı. 
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Hıristiyanın gördüğü hiçbir şeyi göremezdi. Kudüs, ona 
göre, üç surla savunulan ve genellikle Jakobitler, Suri
yeliler, Rumlar, Gregoryanlar ve Franklar gibi her dil 
ve ulustan insanlarla yerleşik küçük bir şehirdi. Şehrin, 
birinde savaşa daima hazır bir durumda dört yüz şö
valyenin yatıp kalktığı iki hastahanesi, İsa'nın mezarı 
kabul edilen büyük bir tapınağı, içinde musevilerin bir 
ücret karşılığı boyacılık yapma hakkına sahip oldukları 
bir binası vardı. Aslında, Benjamin de Tudele'in Kudüs
teki dindaşları hiç de kalabalık değildi ve ancak iki 
yüzü bulan museviler, şehrin bir köşesinde Davut Kalesi 
civarında oturuyorlardı. 

Gezgin, Kudüs dışında, Absalon'un mezarından, 
Asias'ın türbesinden, Cedron çağlayını yakınındaki Siloe 
çeşmesinden, Josaphat vadisinden, tepesinden Sodome 
Denizi'nin görüldüğü Zeytindağı'ndan sözetmektedir. İki 
fersah ötede L-cı.t'un karısının harap olmamış heykelinin 
dikilmekte olduğunu söyleyen gezgin, «Geçmekte olan 
sürülerin bu tuzdan heykeli devamlı surette yalamaları
na rağmen, heykel eskiden nasılsa aynı durumunu daima 
korumaktadır» demektedir. 

Benjamin de Tudele, oradan geçen bütün musevile
rin törelerine uyarak Rachel'in mezarına adını yazdık
tan sonra, Kudüs'ten hareket ederek, oniki boyacının bu
lunduğunu anladığı Beyt-Lahm'a yollanmış ve daha son
ra da, şimdi çöl ve yıkıntı halinde olan Hebron şehrine 
varmıştır. 

Makfela Ovası'ndaki Abraham ve Sara'nın, İsak ile 
Rebeka'nın, Jacob ile Lia'nın mezarlarını ziyaret ettik
ten sonra Beyt-Jaberim, Scilo, Morija Tepesi, Beyt Nu
hi, Rama, Yafa, Jabneh, Azotos, Ascalon, Lud, Serain, 
Sufarieh, ılıcaları bulunan Tabariye, museviler için hala 
bir hac yeri olan Meirün, Alma, Kadis, Şeria Nehri'nin 
çıktığı mağara yakınındaki Belinas gibi yerlerden geçen 
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musevi gezgin, sonunda İsrail topraklarını terkederek 
Şarn'a varmıştır. 

Benjamin, bu şehir hakkında şu bilgiyi vermektedir: 

«Şehir çok büyük, çok güzeldir ve surlarla çevrili
dir; arazisi sebze ve meyva bahçeleri, bostanlar itibarıyla 
hayli zengin olup çevresi onbeş mil kadar tutmaktadır. 
Bütün dünya üzerinde bunun kadar bereketli bir ülkenin 
görülmesi mümkün değildir. Şehir Hermon Dağı (Ce
belüş-şeyh) eteğinde kurulmuştur ki, buradan Amana ve 
Farfar adında iki nehir çıkar. Bu nehirlerden biri, şeh
rin ortasından geçer; suları, meydanlara ve pazarlara da
ğıldığı gibi bentler aracılığıyla önemli kişilerin evlerine 
de sevk olunur. Bu ülke, bütün dünya ile ticaret yap
maktadır. Farfar Nehri, şehir dışındaki bahçeleri ve 
bostanları sulamaktadır. İsmailiyeliler'in Şam'da büyük 
bir camii vardır. Bütün dünya üzerinde buna benzer hiç 
bir bina yoktur. Bu binanın vaktiyle bir saray olduğu da 
söylenmektedir. Burada, sihirli bir sanat eseri olarak 
inşa edilmiş camdan bir duvar görülmektedir. Bu duvar
da, yılın güneşli günleri sayısı kadar delikler bulunmak
tadır. Güneş, günlerin saat sayısına göre, oniki derece 
alçalarak, her gün bu deliklerin birinden içeri girmekte 
ve herkes bu deliklerden saat kaç olduğunu öğrenebil
mektedir. Yıkanmak, banyo yapmak istenildiği takdirde, 
üç kişiyi alabilecek büyük bir fıçı şeklinde altın ve gü
müşten meydana getirilmiş yapılar da vardır.» 

Benjamin de Tudele, Şam'a iki günlük bir mesafede 
bulunan Galad ve Saikalı' dan geçtikten sonra Lübnan 
vadisinde Hazreti Süleyman tarafından inşa ettirilmiş 
olup Yunanlılar'ın ve Romalılar'ın Heliopolis adını ver
dikleri Balbek'e, sonra da hep iri taşlarla inşa edilmiş 
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olan Tadmor'a varmıştır. Bundan sonra, Cariatin'den 
geçerek, Hama' da durmuştur ki, burası 1 157 yılında mey
dana gelerek Suriye şehirlerinin büyük bir kısmını aynı 
zamanda yerle bir eden o depremle harap olan kısım
dır. 

Seyahatnamede daha birçok şehirlerin adları yer al
maktadır ki, bunlar da Halep, Beles, Racca, Harran, Ni
zip, Cezine, İran ticaretinin yapıldığı Dicle Nehri üze
rindeki Musul, gezginin Fırat Nehri'ne doğru dönmek 
üzere hareket ettiği nokta olan Ninova, ahaba, Korkesia, 
Juba Abkera ve sonunda halifenin oturduğu Bağdat'tır. 

Bağdat, musevi gezginin pek hoşuna gitmiştir. Bu
rası, içinde alelade hastalar ve museviler için hastaha
neler bulunan ve çevresi üç mil tutan büyük bir şehir
dir. Bilginler, filozoflar ve her türlü büyüde uzman olan 
sihirbazlar, her taraftan bu beldeye koşmaktadırlar. Bu
rası halifenin oturduğu başşehirdir. Bazı yazarların an
latımına göre, halifenin bulunduğu yer Batı İran'da ve 
Dicle kıyısındadır. Halife, Dicle'nin bir kolu ile sula
nan ve içinde vahşi hayvanların beslendiği bir parkın 
ortasında geniş bir saraya sahip bulunmaktadır. Bu hü
kümdar, bazı düşüncelere göre, dünyadaki bütün mut
lak hükümdarlara örnek gibi gösterilmektedir. Bu mut
lak hükümdar çok iyi bir insan, gerçek aşığı, karşılaş
tığı herkese karşı bağışlayıcı ve uygardır. Sarayından yıl
da bir kez çıkmakta ve bu çıkış da Bas karşısında bu
lunan camiye gitmek üzere Ramazan Bayramı'nda vuku 
bulmaktadır. Dini görevlerini yerine getirdiği gibi, ulu
suna da kanun ve nizamı uygulamaktadır. Başka bir yol
dan sarayına dönmekte ve izlediği yol, hiçbir yolcunun 
ayak izleriyle saygısızlık gösterilmemesi amacıyla bütün 
yıl korunmaktadır. Halifenin bütün kardeşleri kendisi 
gibi aynı sarayda oturmaktadırlar. Bu kardeşlerden her 
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biri son derecede saygı görmekte, şehirlerin ve kasaba
ların komuta ve yönetimi, yaşayışlarının gerektirdiği 
masrafları karşılamak üzere bu şehir ve kasabalardan el-

Babil Kulesi. 
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de edilen gelirler kendilerine verilmektedir. Yalnız bir 
keresinde, bu kardeşlerin hükümdarlarına başkaldırmış 
olmaları dolayısıyla, hepsi de zincire vurulmuş ve konut
larının önüne nöbetçiler dikilmiştir. 

Benjamin de Tudele, bu özellikleri not ettikten son
ra, Fırat ve Dicle ile sulanan Asya Türkiyesi'ne girmiş 
Gihiagin' den ve harabeye dönmüş olup sokaklarının çev
resi otuz mile kadar uzanan Babil'e geçmiştir. Yol alır
ken, Ananias, Misael, Azarias, Hillah. ve Babil Kulesi'ni 
görmüş 'Ve kuleyi şu şekilde tarif etmiştir: «Burada Ba
bil Kulesi bulunmaktadır. Tuğladan yapılmıştır; temelle
rinin genişliği yaklaşık iki mil tutmakta, genişliği ikiyüz 
kırk kulaç, yüksekliği ise yüz kamış ölçüsünde bulun
maktadır. On kulaçtan on kulaca, kulenin tepesine ka
dar sümüklü böcek kabuğu şeklinde basamakları olan 
yollar vardır. Bu kulenin üstünden yirmi millik bir ala
nı görmek mümkündür. Fakat, gökyüzü ateşi, kule üs
tüne düştüğü için kule aşınmış ve zemine kadar alçal
mıştır.» 

Gezgin, Babil'den hareket ederek, Fırat üzerinde bu
lunan Ezechiel Sinagogu'na yollanmıştır ki, burası, Pey
gamberin eliyle yazılmış büyük kitabı okumak için mu
sevilerin akın ettikleri kutsal bir yerdir. Benjamin de 
Tudele, bundan sonra, Alkotzonath, Ain-Japhata, Lephras
Hephar, Kuffa ve vaktiyle önemli bir musevi üniversi
tesinin merkezi olan Sura, sinagogu Kudüs taşlarıyla in
şa edilmiş olan Shafjathib'e uğramış ve Yemen Çölü'n
den geçerek Thema, Tilimas, içinde elli bin musevinin ya
şadığı Chaibar ve Naseth'e varmış, sonunda İran Kör
fezi'nin (Basra Körfezi) sonuna kadar olmak üzere Dicle 
üzerinde bulunan Basra'ya girmiştir. 

Gezgin, bu önemli ticaret şehri hakkında hiçbir açık
lamada bulunmamaktadır. Buradan muhtemelen Kama'
ya gitmiş, sonra İran'a girmiş, Dicle'nin biri zengin di-
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ğeri fakir iki bölgeye ayırdığı ve kısmen harap olmuş 
büyük bir şehir olan Kuzistan'da bir süre kalmıştır. 

Benjamin de Tudele, İran'daki seyahatine Rudbar, 
Holwan, Mulehet, Amaria yolu ile devam etmiştir. Anlat
tığına göre, birtakım uydurma mucizeler gösterip ken
dini musevilerin İsa'sı gibi tanıtmaya çalışan David-el 
Roi ile burada karşılaşmıştır. Sonra, Hemedan'dan iler
leyerek Dabrestan yolu ile çevresi oniki mil tutup baş
kent durumunda olan Isfahan'a varmıştır. 

Seyahatname, burada, biraz karanlık bir biçim al
maktadır. Notlara bakılacak olursa, gezgin, Şiraz'da, 
muhtemelen Afganistan'ın Herat kantonunda, sonra Se
merkant'ta, daha sonra da Tibet eteğinde bulunmuştur. 
Kuzeydoğu yönünde olarak, bu en son noktadan hare
ketle Nisabur'a ve Dicle kıyılarında bulunan Kuzistan'a 
dönmüştür. İki günlük deniz yolculuğu yaparak, İran 
Körfezi'nin inci avcılığı yapılan ve bir Arabistan şehri 
olan El-Keşif tarafına inmiştir. Sonra, Umman Denizi'ni 
yedi günde geçerek, Malabar kıyılan üzerinde olup bu
gün Quilon denilen Choulan'a varmıştır. 

Benjamin de Tudele, sonunda, güneşe tapanların, 
yıldızlara hayranlık duyanların ülkesi olan Hindistan'a 
geçmiştir. Burası, biber, tarçın ve zencefil üretilen bir 
ülkedir. Musevi gezgin, Choulan'dan ayrıldıktan yirmi 
gün sonra, halkı ateşe tapan fanatiklerden ibaret olan 
Cinrag adalarına, yani Seylan'a varmıştır. 

Benjamin de Tudele, Seylan'dan hareket ettikten 
sonra, acaba sözünü ettiği Çin'e kadar gerçekten gitmiş 
midir? Bunu doğrulamak pek mümkün değildir. O, de
nizden yapılacak bir seyahati son derecede tehlikeli gör
müştür. Çok sayıda geminin battığını bildiğinden, insa
nın kendini böyle bir deniz tehlikesinden sıyırmak için 
şöyle garip bir harekette bulunmasını tavsiye etmiştir : 
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« İnsanın yanında sığır derisi bulundurması çok yerinde 
bir hareket olur; rüzgarın sertleşip gemiyi tehdide baş
laması üzerine, kendini tehlikeden kurtarmak isteyen bir 

Benjamin de Tudele sahrada. 
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kimse, bu derilerden biri içine girer, suların girmemesi 
için deriyi içeride diker ve ondan sonra kendini denize 
bırakır. Bu sırada, çok iri kartallardan biri onu görüp 
bir hayvan sanarak aşağı iner, onu yakalar ve parala
mak için karaya, herhangi bir dağa veya vadiye götürür. 
Deri içine kapanmış olan adam, bıçağı ile kartalı öldü
rür; sonra, deriden dışarı çıkarak, yerleşik bir yer bu
luncaya kadar yürür. Bir çok kimseler, hayatlarını bu 
yöntemle kurtarmışlardır.» 

Benjamin de Tudele, tekrar Seylan'da bulunmuş ve 
muhtemelen İran Körfezi girişindeki Sokotora Adası'na 
ve Sebid'e gittikten sonra, Kızıldeniz'i geçmiş ve Etyo
piya bölgesine varmıştır. Buradan hareket edip Asuan 
bölgesi içinden olmak üzere Nil yatağından aşağıya ine
rek Kolvan kasabasına varmış ve rüzgarın, kervanları 
bir kum tabakası altına gömdüğü Sahra'dan geçerek Zo
vila, Kous, Faisum, Misraim yani Kahire'ye ulaşmıştır. 

Gezginin anlatımına göre, Misraim, meydanlarla ve 
dükkanlarla süslü büyük bir şehirdir. Buraya hiç yağ
mur yağmaz; fakat her yıl bir kez taşkın yapan Nil, on
beş gün kadar yürünecek çok geniş bir alanı kapsamak 
üzere ülkeyi sular ve böylece son derecede bir verim
lilik sağlar. 

Benjamin de Tudele, Misraim'den ayrılarak, Pira
mit'lere hiç bakmaksızın Gize'den geçmiş ve Büyük İs
kender tarafından inşa edilmiş olan İskenderiye' de dur
muştur. Yine gezginin anlattığına göre, bu şehir, ticaret 
bakımından çok canlıdır ve buraya dünyanın her tara
fından insanlar gelmektedir. Şehrin meydanları ve cad
deleri çok işlektir. Caddeler, sonunu görmenin mümkün 
olamayacağı kadar uzundur. Denizde, uzunluğu bir mil 
kadar tutan bir dalgakıran veya mendirek bulunmakta 
ve bu dalgakıranın uç tarafında bir kule yükselmektedir. 
Üst kısmı ışıklı olan bu kule, bir deniz feneri görevini 
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yapmaktadır. Gezgine inanmak gerekirse, bu ışık kulesi, 
İskenderiye sularında hareket eden bütün gemilere sin
yal vermekte ve ışığı çok uzaklardan, yani yüz millik me
safeden görünmektedir. Bu bol ışıklı fenerin yanında, 
ışıkları elektrikle sağlandığı halde, ancak otuz mile ka
dar etki yapan deniz fenerlerimizin ne önemi olabilir ki? 

Damiette, Sunbat, Ailah, Refidim ile Sina eteğinde
ki Thor kasabası, musevi gezgin tarafından ziyaret edil
miştir. Gezgin, Damiette'e dönerek denize açılmış ve yir
mi gün sonra da, Mesina'dan karaya çıkmıştır. Dindaş
larının sayımına hala devam etmek isteyerek, Roma'ya, 
Saint-Bernard'a kadar uzanmış ve musevilerin sığınmış 
oldukları Almanya ve Fransa'nın birçok şehirlerinden 
sözetmiştir. Onun izlediği seyahat yolu üzerinde Cha
teaubriand tarafından yapılan bir özete göre, tesbit edi
len musevi sayısı, yedi yüz altmış sekiz bin yüz altmış 
beştir. 

Gezgin, seyahatnamesini tamamlamak için, hiç kuş
kusuz ziyaret ettiği Paris'ten, Kral Louis'in yönetiminde 
olup Seine Nehri kıyısında bulunan o büyük şehirden 
sözetmekte ve şöyle demektedir: « Şehir, bugün, bütün 
dünya üzerinde benzerleri olmayan olgun ve bilgin ki
şilerle yerleşik bulunmaktadır. Bu kişiler, gece ve gün
düz kanun ve nizamların uygulanmasına önem vermek
tedirler; bütün yabancılara karşı son derece konuksever 
kişilerdir ve bütün musevi kardeşlerine karşı dostluk ve 
kardeşlik göstermektedirler.» 

İşte, Benjamin de Tudele'nin seyahati budur. Bu se
yahatname, onikinci yüzyılın ortalarında coğrafya bili
minin çok önemli bir anıtını oluşturmuş ve seyahatna
mede belirtilmiş olan her bir şehri bugünkü isimleriyle 
karşılaştırmak suretiyle, bu seyahat yollarını modern 
haritalar üzerinden izlememiz kolay olmuştur. 
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Kronolojik sıraya göre, Benjamin de Tudele'den 
sonra, bazı yazarların yalnızca Carpini adını verdikleri 
Jean du Plan de Carpin gelmektedir. İtalya'nın Perouse 
bölgesinin bir kasabasında 1 1 82 senesinde dünyaya ge
len bir Fransiskendir. Cengiz Han'ın komutasındaki Mo
ğol ordularının hareket ve gelişmeleri bilinmektedir. Bu 
önemli başkomutan, 1206 yılında, Çin'in kuzeyindeki Ta
taristan' da eski Türk şehri olan Karakurum'u impara
torluğun başkenti yapmıştır. Cengiz Han'ın halefi olan 
Oktay ya da Ogeday Han zamanında, Moğol eeemenliği 
Orta Çin'e kadar uzanmış ve bu büyük hükümdar altı 
yüz bin kişiden ibaret bir ordu kurarak Avrupa'yı istila 
etmiştir. Böylece, Rusya, Gürcistan, Polonya, Moraviya, 
Silezya ve Macaristan Ogeday Han'ın lehine sonuç ver
mek suretiyle kanlı savaşlara sahne olmuştur. Bu Mo
ğollar'a, herhangi cehennemi bir güç tarafından salıve
rilmiş şeytanlar gibi bakılmış ve batı dünyası, onların 
saldırı ve istilasıyla ciddi biçimde tehdit edilmekte ol
duğunu görmüştür. 

Papa Dördüncü İnnocent, Tatarların Hanına ilk kez 
bir elçi göndermiş ve buna karşılık ancak gururlu ve 
pek az tatmin edici bir cevap almıştır. Aynı zamanda, 
Moğol saldın ve baskınlarının durdurulması amacıyla 
kuzeydoğu bölgesi Tatarlan'na yeni elçiler göndermiş ve 
bu elçilerin şefi olarak da zeki ve becerikli bir diplomat 
gibi sayılan Fransisken Carpini'yi seçmiştir. 

Carpini, yanında Bohemyalı Etienne olduğu halde, 
6 Nisan 1245 tarihinde yola çıkmıştır. Önce Bohemya'ya 
gitmiştir. Bu ülkenin kralı, Polonya' da bulunan akraba
ları için kendisine güven mektupları vermiştir ki, bu 
kralın etkinliği, elçilerin Rusya'ya girişlerini kolaylaştır
mıştır. Carpini ile arkadaşı, Rusya dükünün eyaletleri
ne kadar hiç zorluk çekmeden varmışlar ve dükün tav
siyesi üzerine, Tatar reislerine armağan olarak sunulmak 
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üzere kastor ve diğer hayvanların kürklerinden tedarik 
etmişlerdir. Carpini, böylece, ihtiyaçlarını sağlayarak, 
kuzeydoğuya doğru yollanmış, o sırada Rusya'nın baş
kenti olan Kiev'e varmış ve bölgede dolaşan o haç düş
manı Lituanyalılar'dan çekinmek suretiyle seyahatini 
yapmıştır. 

Kiev valisi, Papa elçilerine, kendi atlarını, karlar al
tında ot bulmaya alışık Tatar atlarıyla değiştirmeyi sağ· 
lamış ve böylece yolculukları uygun şekilde düzenlenmiş 
olan elçiler, Danilon şehrine varmışlardır. Burada tehli
keli biçimde hastalanmışlar; fakat, biraz iyileşir iyileş
mez, bir yük arabası satın almışlar ve soğuğa rağmen, 
yollarına devam etmişlerdir. Dnieper Nehri üzerindeki 
Kaniew şehrine varmakla Moğol İmparatorluğu'nun ilk 
kasabasına girmişlerdir. Burada armağanlarla yumuşa
tılması gereken oldukça sert ve hırçın bir reis, onları Ta
tarlar'ın karargahına göndermiştir. 

Tatarlar, onları oldukça kötü bir şekilde karşıladık
tan sonra, altmış bin kişilik bir öncü ordusuna komuta 
eden Corrensa düküne götürmüşlerdir. Karşısında diz 
çöktükleri bu general, yanlarına üç Tatar katarak, on
ları imparatordan sonra en güçlü reis durumunda bulu
nan Prens Bathy'ye göndermiştir. 

Yol üzerinde menziller hazırlanmış ve seyahat, gece 
ve gündüz, daima hızlı olarak günlerce sürmüştür. Fran
sisken elçi, böylece, Dnieper, Tanais, Volga ve Jaek ara
sındaki Kumanlar ülkesinden geçmiş, çoğunlukla, don
muş nehirler üzerinden yürümüş ve sonunda Kumanlar 
ülkesinin sınırları üzerinde, Prens Bathy'nin sarayına 
varmıştır. 

Carpini şöyle demekt�dir: «Bizi bu prense götürür
lerken, iki ateş arasından geçmemizin gerektiğini bize 
bildirmişlerdir. Bundan da amaç, eğer efendilerine ve 
reislerine karşı kötü bir niyetimiz varsa 'Ve yanımızda 
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zehir gibi zarar verecek bir şey taşıyorsak, ateşin her 
şeyi yok etmesiydi ki, bu konu üzerinde durumu anlamış 
ve bizden kuşkulanmaya neden olabilecek her şeyi üze
rimizden atmıştık.» 

Sarayın orta yerinde ve ince keten bezinden yapıl
mış çok güzel bir çadır içinde, etrafında subayları oldu
ğu halde tahtında oturan prens, ziyaretçileri kabul etmiş
ti. Bu prensin, halkına karşı çok iyi, çok bağışlayıcı, fa
kat savaşları sırasında çok gaddar olduğu söyleniyordu. 
Carpini ile Etienne, adamın sol tarafına oturmuşlardı. 

O gün cuma idi. Papa'nın mektupları, Hırvat, Arap 
ve Tatar dillerine çevrilerek prense sunulmuştu. Prens, 
mektupları dikkatle okumuş ve Papa elçilerini çadırları
na yollamıştı. Elçilere, yemek olarak, küçük bir kase 
içinde dan çorbası verilmişti. 

Ertesi gün, Bathy, iki elçiyi çağırmış ve imparatoru 
görebileceklerini kendilerine bildirmişti. Carpini ile iki 
arkadaşı, Paskalya günü iki kılavuzla birlikte yola çık
mışlardı. Yalnızca darı, su ve tuzla beslenmek zorunlu
ğu yüzünden iki zavallı gezgin son derecede güçsüz kal
mışlardı. Bununla birlikte, daha hızlı gitmek için zorla
nıyorlar ve günde beş, altı kez at değiştiriyorlardı. İçin
den geçtikleri Kuman ülkesi, hemen hemen ıssızdı; halkı
nın çoğu Tatarlar tarafından yok edilmişti. Gezginler, 
Kuman ülkesinin doğusundaki Kangiteler ülkesine gir
mişlerdi ki, bu toprakların birçok yerlerinde su bulun
muyordu. Bu bölgede seyrek görülen kabileler, hayvan 
yetiştirmekle meşgul oluyorlar ve Moğollar'ın çetin yö
netimi altında yaşıyorlardı. 

Carpini, Kantigeler ülkesini kısa bir zamanda ge
çerek, bugünün Türkistan'ı olan bölgesine girmişti. Her 
tarafta, şehirler, kasabalar ve yıkıntı halinde şatolar bu
lunuyordu. Papa'nın elçileri, bu dağlık bölgeden geçtik
ten sonra, 1 Temmuz tarihinde, Kara-Kıtay'a girmişler-
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di. Eyaletin valisi, onları iyi karşılamış ve şereflerine 
karşılarında iki oğlu ile sarayın başlıca kişilerini oynat
mıştı. 

Gezginler, Kara-Kıtay'dan ayrılarak Yemen şehri ku
zeyindeki bir göl boyunca birçok günler at sırtında yol 
almışlardı. 

Carpini ile Etienne, Yemen şehrinde bütün bir gün 
dinlenmişler ve burada kendilerine karşı iyi bir konuk
severlik gösterilmemişti. Sonra, çadırlar içinde yaşayan 
göçebe Naymanlar'ın dağlık ve soğuk ülkesinden tekrar 
yola çıkarak, Moğollar'ın ülkesini aşmışlar ve hızlı yol 
almalarına rağmen, seyahat üç hafta kadar sürmüştü. 
Sonunda, 22 Temmuz günü, hükümdarın daha doğrusu, 
seçilmek üzere olan hi.ikümdarın bulunduğu yere varmış
lardı. 

Bu gelecekteki hükümdarın adı Cuyne idi. Bu zat, 
Papa elçilerine cömertçe ikramda bulunmuş ise de, he
nüz hükümdar olmaması ve işlere karışmaması dolayı
sıyla onları kabul edememişti. Bununla birlikte, Prens 
Bathy'nin bir mektubu, Papa Dördüncü İnnocent'ın 
kendisine elçiler göndermekteki nedenleri bildirmişti. 

Ogeday'ın ölümünden sonra, Moğol İmparatorluğu'
nun saltanat naipliği, Prens Cuyne'nin annesi olan dul 
imparatoriçeye verilmişti. Fransisken ile yol arkadaşını, 
içine iki bin kişiyi alabilecek kadar geniş bir çadır al
tında resmen dinlemek üzere kabul eden bu prenses ol
muştu. 

Carpini şöyle anlatmaktadır : 

«Orada bulunduğumuz sırada, her taraftan adamla
rıyla gelmiş olan dük ve prenslerden oluşmuş büyük bir 
topluluk gördük. Adamların her biri, çevredeki kırlara 
ve tepelere yayılmak suretiyle at üstünde bulunuyordu. 
Birinci gün beyaz, ikinci gün kırmızı renk elbise giymiş-
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ler ve o sırada Cuyne çadıra gelmişti. Üçüncü gün mor 
elbise, dördüncü gün ise çok parlak koyu kırmızı renk 
elbise giyilmişti. Çadır yakınındaki tahta perdede iki bü
yük kapı bulunuyor; bu kapıların birinden yalnız hü
kümdar giriyor ve tamamen açık bir durumda olan ka
pıda muhafız olarak hiç kimse bulunmuyor; bu kapıdan 
girip çıkmaya hiç kimse cesaret edemiyor ve kılıç, mız
rak ve okla silahlı muhafızların bulunduğu diğer kapı
dan giriliyor veya çıkılıyordu. Eğer, bir kimse, tesbit 
olunan sınırı aşarak çadıra yaklaşacak olur da bu yüz
den yakalanır ve oklardan kurtulursa dövülüyordu. Ora
da, atlarının koşumları çok zengin olan birçok beyler 
bulunuyordu.» 

Bu sırada, Cuyne'nin imparator ilan edilmesinden 
önce bütün bir ay geçmiş ve Papa'nın elçileri, bu kişi 
tarafından kabul edilebilmek için onun seçilmesini bek
lemek zorunda kalmışlardı. Carpini, bütün boş zamanla
rını değerlendirerek, çok ilgi çekici olan bu ulusun ge
lenek 'Ve göreneklerini incelemeye başlamıştı. Seyahat
namede bu konuda çok ilgi çekici detaylı bilgiler vardır. 

ülke ona, genellikle dağlık, fakat biraz bereketli 
topraklarla her tarafı hemen hemen kumluk görünmüş
tür. Odunun hiç bulunmaması yüzünden hükümdar ve 
prensler, hayvan tezeklerini yakarak ısınmaktadırlar. 
Bölgenin çorak olmasına rağmen kolaylıkla hayvan ye
tiştirilmektedir. İklim çok değişiktir. Yazın sürekli fır
tınalar meydana gelmekte ve yıldırımlar birçok kimse
lerin ölümüne neden olmaktadır. Rüzgar o kadar kuvvetli 
esmektedir ki, çoğu kez süvarileri devirmektedir. Kışın 
hiç yağmayan yağmur yalnızca yazın yağmakta ve ancak 
toprağı ve tozu bastırmaktadır. Dolular müthiştir. Car
pini'nin bulunduğu sırada, bu tabiat olayı o kadar şid
detli bir şekilde cereyan etmiştir ki doluların erimesi s1-
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rasında, yüz kırk kişi sular altında kalmıştır. Kısacası, 
ülke, uçsuz, bucaksız şekilde geniştir; fakat, çok fakir ve 
insanın ne diyeceğini bilemeyeceği kadar sefildir. 

Carpini, Tatarlar'ın çok esaslı bir portresini çizmiş 
ve seyahatnamesindeki anlatımıyla çok mükemmel bir 
gözlemci olduğunu göstermiştir. 

Tatarları şöylece tanımlamaktadır : 

«Gözlerle yanaklar arasında çok büyük bir genişlik 
vardır ve yanaklar, dışarıya doğru hayli çıkıktır. Burun 
yayvan ve küçüktür; gözler de küçüktür ve göz kapaklan 
kaşlara kadar yükselmektedir. Tipleri ince ve belleri 
kuşaklı olan çoğunun boyları kısadır. Biraz sakalları var
dır. Bazılarının dudakları üstünde ve çenelerinde biraz 
kıl vardır ki, bu kılları hiç kesmeden büyütmektedirler. 
Kafalarının üstü, papazlarınki gibi tıraşlıdır ve onlar, bir 
kulaktan diğer kulağa kadar olmak üzere, üç parmaklık 
bir yeri tıraş etmektedirler. Saçlarını kaşlarına kadar 
bırakarak büyütmektedirler. Saçlarını kadınların saçları 
gibi uzatmakta ve bu saçları iki kordon halinde kulak 
arkasında bağlamakta ve bükmektedirler. Oldukça kü
çük ayakları vardır.» 

Yukarıdan aşağıya doğru önü açık kürklü tünik giy
meleri dolayısıyla elbiselerinde hiçbir fark olmayan ka
dınla erkeği ayırdetmek çok zordur. Yukarıdan aşağıya 
doğru genişleyen uzun bugran bonelerini başlarında ta
şımaktadırlar. Gerekirse demonte edilebilen ve hayvanlar 
üzerine kolayca yükletilebilen çubuk halinde dallardan 
yapılmış çadır biçimi konutlarda oturmaktadırlar. Bu 
konutların daha büyükleri, hiç bozulmadan yük arabala
rına yüklenmekte ve ülke içinde sahiplerini izlemekte
dirler. 

Tatarlar, görünmeyen her şeyi gören, insanları la
yık oldukları derecede ödüllendiren 'Veya cezalandıran, 
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her şeyin yardımcısı olan bir tanrıya inanmaktadırlar. 
Fakat, güneşe, aya, ateşe, toprağa ve suya da tapmakta, 
insana benzer şekilde yapılmış keçeden tanrılar karşı-

Tatarlar .. 



64 D Ü N Y A N I N  K E Ş F İ  

sında da secde etmektedirler. Oldukça hoşgörüsüz insan
lardır. Boş inançları vardır; sihirlere ve büyülere inan
maktadırlar. Ateşin her şeyi temizlediğini kabul ederler. 
Büyüklerinden biri ölünce, ölüyü bir masa, içi et dolu 
bir lenger, bir kase kısrak sütü, eğerlenmiş ve koşumla
rı takılmış bir atla birlikte gömerler. 

Tatarlar, büyüklerine karşı son derecede itaatkar
dırlar. Aralarında yalan söylemekten çekinirler ve tartış
malardan kaçınırlar. İnsan öldürme ve şiddete başvur
ma olayları pek enderdir. Hırsızlık çok azdır ve değerli 
eşya hiçbir zaman kapalı yerde tutulmaz. Bu insanlar, 
şikayette bulunmadan açlığa, yorgunluğa, sıcağa ve so
ğuğa dayanırlar. Her fırsatta oynarlar, şarkı söylerler; 
fakat, sarhoşluğa düşkündürler. Başlıca kusurları, kibir
li ve yabancılara karşı kırıcı olmalarıdır. İnsan hayatına 
hiç saygı göstermezler. 

Carpini, Tatarlar'ın tanımını tamamlamak için, bu 
insanların köpek, kurt, tilki, at ve hatta fırsat çıkarsa 
insan eti gibi her türlü etleri yediklerini eklemektedir. 
İçkileri, kısrak, koyun, keçi, inek ve deve sütünden iba
rettir. Şarapla diğer alkollü içkileri bilmezler; fakat, 
bununla birlikte, keyif verici içkilere de düşkündürler. 
Temizliğe hiç uymazlar. Elbiselerini ve çamaşırlarını 
pek yıkamazlar. Erkekler, herhangi bir işle uğraşmak 
için kendilerini mecbur tutmazlar. Bütün işleri, avlan
mak, ok atmak, sürüleri gözetmek ve ata binmekten iba
rettir. Kızlar ve kadınlar bu beden hareketlerini hiç de 
küçümsemezler. Hepsi de hünerli ve hayli de cesur kim
selerdir. Kürkler ve elbiseler imal ederler; yük araba
larını ve develeri sürerler. Aileler içinde kalabalık ol
dukları için çeşitli işlerin yapılmasına yeterli olmakta
dırlar ve birçok kadınla evlenme adetinde olan erkek
ler ise, besleyebilecekleri kadar kadın alırlar ve bu ka
dınları hayli pahalıya mal ederler. 
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Carpini'nin, hükümdar seçimini bekleyerek, Syra -
Orda' da geçirmiş olduğu bir ay boyunca izlenimlerinin 
özeti budur. Bu sırada, bazı belirtiler, bu seçimin yakın 
olduğunu göstermişti. Cuyne, çadırından dışarı çıkarken 
şarkılar söyleniyor ve herkes, ucunda kırmızı bir yün 
kumaşın bağlı bulunduğu güzel değneklerle reverans ya
pıyordu. Syra-Orda' dan dört fersahlık mesafede, bir ova
da, bir çay boyunca, içi tamamen kırmızı halılarla dö
şenmiş bir tahta çıkış çadırı hazırlanmış bulunuyordu. 
Sonunda, 24 Ağustosta büyük bir toplantı yapılmış ve 
herkes, yüzünü güneye doğru dönüp hiç durmadan dua 
ederek secdeye kapanmış, Fransisken ile arkadaşı bu 
ibadete katılmayı reddetmişlerdi. Sonra, Cuyne, hüküm
darlık tahtına kurulmuş, beylerle halk, onun karşısın
da diz çökmüştü. Hükümdar, artık kutsal bir kimseydi. 

Carpini ile Etienne, yeni hükümdarın karşısına çı
karılmalarını hemen istemişlerdi. Önce üstleri aranmış 
ve sonra, zengin armağanlar getirmiş olan diğer elçiler
le birlikte hükümdarın çadırına girmişlerdi. Papa'nın za
vallı elçilerine gelince, onların armağan olarak sunacak 
hiçbir şeyleri yoktu. Huzura kabullerinde böyle bir du
rumun farkına varılmamış mıydı acaba? Bunu bilmiyo
ruz; fakat bilinen bir şey vardı ki, o da, Carpini ile 
Etienne'in getirmiş oldukları sorunları Tatar hükümda
rıyla görüşebilmeden önce uzun bir zamanın geçmiş ol
ması idi. Günler geçiyor, elçiler hayli kötü muamele gö
rüyorlar; açlık ve susuzluktan ölüyormuş gibi bir du
ruma düşüyorlar; sonunda, hükümdarın tercüman ve 
sekreterleri, Asya hükümdarının tesbit edilmiş formülü
nü oluşturan şu kelimelerle Papanın mektuplarına ce
vap vermiş oluyorlardı: «Bizler Tanrı'ya inanırız, yalnız 
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ona ibadet ederiz ve onun yardım ve inayetiyle doğudan 
batıya kadar bütün dünyayı yerle bir edeceğiz.» 

Elçiler, hareket etmişler ve bütün kış boyunca, buz 
tutmuş çöllerde yol almışlardı. Prens Bathy'nin sarayı
na varmışlar, pasaportlarını almışlar ve 1247 yılında 
Kiev'e dönmüşlerdi. Papa, 9 Ekim tarihinde, Carpini'yi, 
Dalmaçya'nın Antivari bölgesi başpiskoposu olarak ata
mış ve bu ünlü gezgin 1251 yılında Roma'da ölmüştür. 

Carpini'nin görev gezisi hiçbir sonuç vermemiş ve 
Tatarlar, eskiden nasılsa yine öyle sert ve haşin kalmış
lardır. Bununla beraber, Fransisken papazının dönüşün
den altı ay sonra, ismi Guillaume de Rubruquis olan Bel
çika kökenli başka bir rahip, Don ile Volga arasındaki 
bölgede yaşayan Tatarlar'a gönderilmiş ve onun da se
yahati şöyle cereyan etmiştir : 

O sıralarda, Fransa Kralı Saint Louis, Suriye müs
lümanlarıyla savaşıyor ve bu savaş bütün şiddetiyle de
vam ederken, Moğol Prensi Erkaltay, Fransa Kralı le
hine faydalı bir oyalama hareketi olmak üzere, İran ta
rafından saldırıda bulunuyordu. Bu prensin Hıristiyan
lığı kabul ederek din değiştirdiği söylentileri ortalıkta 
dolaşıyordu. Olaydan emin olmak isteyen Saint Louis, 
papaz Rubruquis'e Erkaltay'ı kendi ülkesinde görüp du
rumunu incelemek görevini vermişti. 

Rubruquis ve arkadaşları, 1253 yılının Haziran ayın
da, Konstantiniye'ye gitmek üzere gemiye binmişler, 
oradan hareketle Azak Denizi'ndeki Don Nehri ağzına 
varmışlar ve burada Cermen kabilelerinden gelen birçok 
Got'la karşılaşmışlardır. Tatarlar ülkesine varan Fransa 
Kralı elçileri, önce hayli kötü muamele görmüşler; fa
kat, mektupların sunulması üzerine, Han'ın akrabası 
olan Zagathal valisi, seyahatleri için onlara yük araba
ları, atlar ve öküzler sağlamıştır. 
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Yola çıkmışlar ve ertesi gün, önce bir gezici köye 
rastlamışlardır ki, bu gezici köyün de valiye ait evlerin 
yüklenmiş olduğu arabalardan ibaret bulunduğunu an
lamışlardır. Gezginler, on gün boyunca hiç de cömert 
görünmeyen bu kabile içinde kalmışlardır. Rubruquis ile 
arkadaşlarının yanlarında peksimet yedeği bulunmadığı 
takdirde açlıktan öleceklerinden hiç kuşku bulunmadığı 
anlaşılmıştır. Azak Denizi'nin son sınırına varınca, tek 
ağacı, tek taşı bulunmayan çorak topraklardan ilerle
mek suretiyle doğuya doğru yollanmışlardır. Burası, vak
tiyle, Carpini'nin daha kuzey kısmından geçtiği Kuman
lar ülkesidir. Rubruquis, Çerkeslerle yerleşik olan dağ
ları güneyde bırakarak iki aylık yorucu bir seyahatten 
sonra, Volga Nehri kıyılarına yerleşmiş olan Sertaç pren
sinin kampına varmıştır. 

Burada, Batu Han'ın oğlu olan prensin sarayı bulu
nuyordu. Adamın altı karısı vardı. Bu kadınlardan her 
birinin bir sarayı, evleri, bazılarının genişliği yirmi ayak 
olup her bir sırasında onbir hayvan bulunan iki sıra 
halindeki yirmi iki öküzle çekilen iki yüz yük arabası 
bulunuyordu. 

Sertaç, Fransa kralının elçilerini büyük bir incelik
le kabul etmiş ve onların fakir olduklarını görerek, ih
tiyaçları olan her şeyi sağlamıştı. Rubruquis ile arkadaş
ları, prensin karşısına ruhani elbiselerini giymiş olarak 
çıkmak zorunluğunu duymuşlar; sonra, Fransa kralı ta
rafından verilmiş olan güzel ·bir kutsal kitapla kraliçe
nin armağanı olan bir mezamir kitabı ile bir dua kita
bını, bir haç ile bir buhurdanı bir yastık üzerine koya
rak, kapı eşiğine dokunmak gibi kutsallığı boğan ve ba
ğışlanmaz bir davranış sayılan hareketten sakınarak 
prensin huzuruna çıkmışlardı. Prens ile bu törende ha
zır bulunan prenseslerden biri, adamların üstlerindeki 



68 D Ü N Y A N I N  K E Ş F İ 

dini kisve ve süslere dikkat etmişler ve çekilmelerine 
izin vermişlerdi. Sertaç'ın Hıristiyan olup olmadığının 
öğrenilmesi sorununa gelince, Rubruquis, bunu pek an
layamamıştı. 

Bununla birlikte, Kral Saint Louis'in elçiler misyo
nu görevini bitirmiş değildi. Hatta prens, babasının sa
rayına gitmeleri için onları zorlamıştı. Rubruquis, iste
ğe uymuş ve Don ile Volga arasındaki bölgeyi paylaşan 
müslüman kabileler arasından geçerek, nehir kıyısında 
kurulu olan kral kampına varmıştı. 

Prens Sertaç'ın sarayında olduğu gibi burada da, 
aynı tören yapılmıştı. Din adanılan, kilise süslerini içe
ren elbiselerini giymişler ve bir yatak kadar geniş olan 
yaldızlı tahtında oturan Han'ın karşısına çıkmışlardı. 
Fakat, Batu, Fransa kralı elçileriyle bizzat görüşme zo
runluğunda olduğunu sanmayarak, onları Karakurum'da
ki Mangu Han'ın sarayına göndermişti. 

Rubruquis, Başkırlar ülkesini aşarak Carpini'nin, 
içine girmeden karşısında durduğu Karakurum' a var
mıştı. 

Rubruquis'in anlattığına göre, bu şehir, dört kapısı 
olan toprak duvarla çevrili bulunuyordu. İki cami ile 
bir kilise, şehrin başlıca önemli binalarını oluşturuyor
du. Papaz Rubruquis, çevredeki kabileler ve özellikle 
Tangurlar hakkında bazı bilgiler toplamıştı. Tibet'in ün
lü hayvanlarından ve sığır cinsinden olan yaklar hak
kında bazı şeyler öğrenmiş ve Tibetliler'in çok saygılı bir 
defin töreni sağlamak amacıyla ölen baba ve anneleri
nin cesetlerini yeme gibi acayip bir töreleri olduğunu 
da gözlemlerine eklemişti. 

Bununla birlikte, büyük hakan, Karakurum' daki 
başkentte o sırada bulunmuyordu. Rubruquis ile arka-
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daşları, bölgenin kuzey kısmında yükselen dağların öte 
tarafındaki saraya gitmek zorunda kalmışlardı. Gelişle
rinin ertesi günü, parmaklarının donması pahasına ol
mak üzere, Fransisken usulünce yalın ayak saraya yol
lanmışlardı . Mangu Han'ın karşısına çıkarıldıkları za
man «bir yatak üzerine serilmiş, fok derisi gibi benekli 
ve parlak bir kürke bürünmüş yassı burunlu ve orta 
boylu bir adam» görmüşlerdi. Kralın etrafı şahinler ve 
diğer kuşlarla çevrili idi. Arak punçu, mayalanmış kıs
rak sütü vesaire gibi birçok değişik içkiler, Fransa kra
lı elçilerine sunulmuştu. Elçiler ise, bu içkileri içemeye
ceklerini özür dileyerek geri çevirmişler; fakat, onlara 
karşı sakinliğini koruyamayan Han, başa vuran bu içki
lerin etkisiyle bilincini kaybetmekte gecikmemiş ve elçi
ler heyetinin görevini yerine getirmesine zaman kalma
dan görüşmeye son verilmişti. 

Rubruquis, birçok günlerini Mangu Han'ın sarayın
da geçirmişti. Orada, özellikle silah yapımında ve Bocol 
madenleri işletmesinde kullanılan çok sayıda Alman ve 
Fransız esirler bulmuştu. Tatarlar tarafından çok iyi 
muamele gören bu esirler, durumlarından hiç de şika
yetçi değillerdi. Rubruquis, büyük Han'ın kendisini bir
çok kereler huzura kabul edip görüşmesinden sonra, yo
la çıkma iznini almış ve Karakurum'a dönmüştü. 

Bu şehrin yakınında Han'a ait çok güzel bir saray 
yükseliyordu. Hükümdar, kuzey yönü sonunda yüksek 
bir peyke üzerinde oturuyor; erkekler sağında, kadınlar 
ise solunda bulunuyordu. Bu sarayda, yılda iki kez gör
kemli şenlikler yapılıyor ve ülkenin tüm ileri gelenleri, 
hükümdarlarının çevresinde toplanıyorlardı. 

Rubruquis, Karakurum'da bulunduğu sırada, Çinli
ler, töreleri, yazılan vesaire hakkında ilgi çekici dökü
manlar toplamıştı. Sonra, Moğollar'ın başkentini bıraka-
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rak, gelmiş olduğu yolu tekrar tutmuştu. Fakat, büyük 
nehrin ağzında bulunan Astrakan'a gelince, güneye in
miş, Suriye'ye girmiş, saldırgan ve yağmacı kabileler
den korunmak zorunluğu karşısında, bir Tatar müfreze
sinin korumasında Kafkasya'nın Dağıstan bölgesinin 
Derbend şehrine varmıştı. Bu noktadan hareket edip Gü
ney Kafkasya' da Erivan'ın güneydoğusundaki Nahçevan 
kasabasından, Erzurum'dan, Sivas'tan, Şeyzer (Kayseri) 
kasabasından, İconium'dan yani Konya'dan geçerek 
Curch (Tarsus) limanına varmış ve yurduna dönmek üze
re buradan gemiye binmişti. 

Görüldüğü gibi, bu adamın gezisi, Carpini'nin seya
hatine çok benzemektedir. Fakat, seyahatname pek o ka
dar ilgi çekici değildir ve Belçikalı papaz, İtalyan Fran
sisken'in başlıca özelliği olan gözlem esprisinden nasibi 
yokmuş gibi görünmektedir. 

Carpini ve Rubruquis'le onüçüncü yüzyılda ün yap
mış kaşiflerin listesi tamamlanmakta ise de, onların bu 
ünleri, bütün o devrin en ünlü gezgini olan Venedikli 
Marco Polo'nun ünüyle aşılmakta, hem de çok aşılmak
tadır. 



DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

MARCO POLO (1253 - 1324) 

1 

Ceneviz ve Venedik tacirlerinin Orta Asya'da keşif seyahati yap
malarına neden olan çıkar - Polo ailesi ve Venedik'deki du
rumu - İki kardeş Nicolo ve Matteo Polo - Konstantiniye'den 
Çin İmparatoru'nun sarayına gidiş - Kubilay Han'ın sarayına 
kabul - İmparatorun papalık nezdinde elçilerini ataması -
Venedik'e dönüş - Marco Polo - Marco Polo'nun babası Ni
colo ve amcası Matteo ile birlikte Tatar Kralı sarayına doğru 
hareketi - Yeni Papa Onuncu Gregoire - Marco Polo'nun 
Fransızca olarak yazılmış seyahatnamesi. 



C ENOVALI ve Venedikli tacirler, gözüpek ve cesur 
gezginlerin Orta Asya'da, Hindistan'da ve Çin'de gi

rişmiş oldukları keşif seyahatlerine karşı ilgisiz kalamı
yorlardı. Onlar, bu bölgelerin yakın bir zamanda, mal
larının satışı bakımından yeni pazarlar olacağını anlı· 
yorlar ve diğer taraftan doğuda üretilmiş malların batı
ya getirilmesiyle elde edilecek kazancın ne kadar büyük 
olacağını takdir ediyorlardı. Ticari çıkarlar bazı yeni 
araştırıcıları keşifler yolu üzerine itiyordu. İşte, Vene· 
dikliler'in yurtlarından ayrılmak, bütün yorgunluklara 
göğüs germek, her türlü tehlikeleri göze almak suretiy
le ticari ilişkileri uzatmak, genişletmek amacıyla o çok 
tehlikeli seyahatleri yapmaya karar verdiren nedenler 
bunlardı. 

Bu iki Venedikli, aslen Dalmaçyalı Polo ailesine men· 
sup bulunuyorlardı. Yapmakta oldukları ticaretten elde 
ettikleri servet onları Venedik'in kibar aileleri sınıfına 
sokmuştu. Bir şube açtıkları Konstantiniye'de yıllarca 
bulunmuş olan Nicolo ve Matteo kardeşler, 1260 yılın
da, büyük kardeşleri Andrea Polo tarafından yönetilen 
Kırım şubesine götürülmek üzere değerli mücevher ve
saireden ibaret birçok mal ile yola çıkmışlardı. Bu nok
tadan hareketle kuzeydoğuya doğru çıkarak ve Kumanlar 
ülkesini geçerek Volga üzerinde bulunan Barkay Han 
kampına varmışlardı. 

Nicolo ile Matteo, Moğol kampında bir yıl kadar kal
mışlarsa da, 1262 yılında, Barkay ile İran fatihi prens 
HülagCı arasında bir savaş patlak vermiştir. İki kardeş, 
Tatarlar tarafından istilaya uğramış bölgeler içinde se· 
rüvene atılmayı istemeyerek, Barkay'ın yönetim merke
zini teşkil eden Buhara'ya gitmeyi tercih etmişler ve bu-
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rada üç yıl kalmışlardır. Fakat, Barkay yenilerek baş
kent zaptedilmiş, Hülagü taraftarları, Tataristan'ın bü
yük Hanının başkentine kadar iki Venedikli'yi götür-

Onları mükemmel şekilde ağırlamış ve . . .  
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müşlerdir. Cengiz Han'ın dördüncü oğlu olan Kubilay 
Han, Çin İmparatoru durumunda bulunuyor ve Çin İm
paratorluğu sınırı üzerinde, Moğolistan' daki yazlık ko
nutunda oturuyordu. 

Venedikli tacirler yola çıkmışlar, Buhara'yı Çin'in 
kuzey sınırından ayıran geniş bir ülkeyi aşmak için bü
tün bir yılı geçirmişlerdir. Kubilay Han, batıdan gelmiş 
olan bu yabancıları kabul etmekle çok memnun kalmış
tır. Onları mükemmel şekilde ağırlamış ve o sırada, Av
rupa'da olup biten olaylar hakkında onları sorguya çek
miş, imparatorlar ve krallar, yönetimleri, savaş metod
ları hakkında detaylı bilgiler istemiş, sonra Papa ile la
tin kilisesi sorunları hakkında onlarla uzun uzadıya gö
rüşmüştür. 

Tatar dilini çok iyi konuşan Matteo ile Nicolo, hü
kümdarın bütün sorularına rahatça cevap vermişlerdir. 
Kubilay Han, bunun üzerine, Papa'ya mesaj gönderme
yi düşünmüş ve Papa nezdinde elçileri olmalarını iki kar
deşten rica etmiştir. Tacirler, öneriyi şükranla karşıla
mışlar; çünkü, böyle bir görev sayesinde ülkelerine dö
nüşlerinin çok iyi şartlarla geçeceğini düşünmüşlerdir. 
Bunun üzerine, hükümdar, Türkçe olarak mektup hazır
latmış ve bu mektupta, bazı puta tapanların Hıristiyan 
olmaları istendiği takdirde, yüz kadar bilgin adamın gön
derilmesini istemiştir. İki Venedikli'nin yanına Hazreti 
İsa'nın mezarına kandil koyacak Cogatal adında bir yük
sek rütbeli kişi katılmıştır. 

İki kardeş, imparatorluğun bütün topraklarında ken
dilerine adam ve at verilmesini sağlayan pasaportları 
taşıyarak, Han'dan izin almışlar ve 1266 yılında yola çık
mışlardır. Kısa bir zaman sonra, Cogatal hastalanmış ve 
kendisinden ayrılmak zorunda kalan Venedikliler, yolla
rına devam etmişler ve gördükleri bütün yardıma rağ
men, İskenderun Körfezi'ndeki Ayas limanına varmak 



76 D Ü N Y A N I N  K E Ş F İ  

için en aşağı üç yılı geçirmişlerdir. Ayas'dan ayrılarak. 
1269 yılında Akka'ya yollanmışlardır. Burada, elçi olarak 
gönderildikleri Papa Dördüncü Clement'ın ölümünü öğ
renmişlerdir. Bu şehirde papalık temsilcisi olarak bulu
nan Tebaldo, Venedikliler'i kabul etmiş ve büyük Hakan'
ın onlara vermiş olduğu görevi öğrenerek, yeni papanın 
seçimine kadar onları tutmak istemiştir. 

Onbeş yıldan beri ülkelerinden uzak kalmış olan 
Matteo ile Nicolo, Venedik'e dönmeye karar vermişler
dir. Eğriboz Adası'na gitmişler ve kendilerini doğdukla
rı şehre dosdoğru götüren bir gemiye binmişlerdir. 

Nicolo Polo, gemiden dışarı çıkarken kansının ölü
münü ve 1254 yılında yola çıkışından birkaç ay sonra 
bir oğlunun dünyaya gelmiş olduğunu öğrenmiştir. Bu 
çocuğa Marco Polo adı verilmiştir. İki kardeş, iki yıl 
boyunca görevlerini yerine getirme isteğiyle yeni papa
nın seçilmesini Venedik'te beklemişlerdir. Bu seçimin 
yapılmaması dolayısıyla, Moğol İmparatoru yanına dön
melerinde daha fazla gecikmemek zorunda olduklarını 
sanmışlar ve bu sefer, o sıralarda, onyedi yaşından faz
la olmayan genç Marco'yu da yanlarında götürerek Ak
ka'ya hareket etmişlerdir. Bu iş bitince Venedikliler, Ak
ka'ya dönmüşler ve Papa'nın bulunmaması dolayısıyla. 
Papa Dördüncü Clement'ın ölümünden sözedilerek Kubi
lay Han'a bir mektup yazılmasını papalık temsilcisinden 
istemişlerdir. Tebaldo, onlara, istenilen mektubu vermiş. 
ve iki kardeş Ayas'a dönmüşlerdir. Burada, papalık tem
silcisi Tebaldo'nun 1 Eylül 1271 tarihinde Onuncu Gre
goire adı ile papa seçildiğini duymaları onları çok sevin
dirmiştir. Yeni seçilen Papa, onları derhal çağırmış ve 
Ermenistan Kralı, Akka'ya hızla gitmeleri için emirlerine 
bir kadırga tahsis etmiştir. Papa, kendilerini büyük bir 
iltifatla kabul etmiş, Çin İmparatoru'na iletilmek üzere 
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onlara mektuplar vermiş 'Ve yanlarına Viçenzalı Nicolas 
ile Trabluslu Guillaume adında iki vaiz rahip katarak 
onları kutsamıştır. 

Marco Polo'nun asıl seyahati buradan başlamakta
dır. Acaba, anlattığı bütün ülkeleri, bütün şehirleri ger
çekten ziyaret etmiş midir? Kuşkusuz ki, hayır. Çünkü, 
Pizalı Rusticien tarafından dikte edilerek Fransızca ya
zılmış hikayede, «Venedik'in bilgin ve kibar yurttaşı 
Marco Polo'nun her şeyi gözleriyle gördüğü ve görme
diğini de sözlerinin gerçeğe uygun olduğuna inanılır kim
selerin ağzından duyduğu» belirtilmiştir. Fakat, ekleye
lim ki, Marco Polo tarafından anlatılan şehirler ve ülke
ler, gerçekten kendisi tarafından dolaşılmıştır. Biz, hü
kümdar Kubilay Han'ın vermiş olduğu görevi yüklenmiş 
bulunan önemli misyonların devamı sırasında, meşhur 
gezginin söylenti olarak öğrenmiş bulunduğu olayları an
latmaya çalışarak, hikayesinde yeralan sırayı izleyeceğiz. 
Venedikli, bu ikinci seyahat sırasında, Çin İmparatoru'na 
doğru yaptıkları ilk seyahatlerinde tutmuş oldukları ay
nı yolu tamamen izlememişlerdir. İlk seferde, Çin ülke
sinin Thian-Şan-pe-lu dağları olan kuzey bölgesi dağları
nı aşarak yollarını uzatmışlardır. Bu kere ise, aynı da
ğın güneyinden dönmüşler ve bununla birlikte, bu yolun 
öteki yoldan daha kısa olmasına rağmen, yağmurlar ve 
büyük nehirlerin taşkınları nedeniyle yolun geçiş süresi 
üç buçuk yıla varmıştır. Bu geziyi bir Asya haritası üze
rinde izlemek kolay olacaktır; çünkü, Marco Polo'nun 
seyahatnamesindeki o eski isimlerin yerine bugünün ha
ritalarındaki adlar yazılmıştır. 



il 

Ayas'dan ayrılış - Ararat (Ağrı) Dağı - Gürcistan - Musul. 
Bağdat, Basra, İran, Kirman ili - Comadi - Hürmüz - Keş
mir - Kaşgar - Semerkand - Çöl - Tangut - Karakurum -
Signan-fu - Çin Seddi - Şan-tu şehri - Kubilay Han'ın yö
netim merkezi - Peking - Hükümdar şenlikleri - Avlanma
lar - Peking'in tarifi - Çin banknotları - İmparatorluk pos
taları. 



Marco Polo, İskenderun Körfezi'ndeki Ayas sahil 
şehrinden ayrıldıktan sonra, Anadolu'nun çorak bölgele
rinden geçerken eskiden cesur ve yiğit, o sırada ise çe
kingen ve cılız bir hal almış olan insanlarla karşılaştı
ğından ve bunların içki içmekten başka bir meziyetleri 
olmadığından bahsetmektedir. Ayas limanına gelince, bu
rası, Asya'nın değerli ticaret mallarının bir antreposu ve 
çeşitli ülke tacirlerinin randevu yeri olduğu belirtilmek
tedir. Marco Polo, bir süre sonra, kabileleri basit ve bi
raz da vahşi olup otlakları çok güzel işlenen ve ünü yay
gın atlar, katırlar yetiştiren Türkmenler ülkesine varmış
tır. Anlattığına göre, şehirlerdeki işçilerin halı dokumada 
ve ipekli kumaş yapımında çok mükemmel oldukları gö
rülmüştür. Marco Polo, bundan sonra, yaz mevsiminde 
Tatar ordularına çok uygun bir kamp yeri olan bölgeyi 
ziyaret etmiştir. Gezgin, buradan Nuh'un gemisinin tu
fandan sonra durduğu Ararat (Ağrı) Dağı'nı görmüş ve 
Hazar Denizi'nirı çevresindeki topraklarda çok önemli bir 
işletme konusu olan bol miktardaki petrol kaynakların
dan bahsetmiştir. 

Marco Polo, kuzeydoğudan, Kafkasya'nın güneyine 
kadar uzayan bir ülke olan Gürcistan'a doğru yollanmış
tır ki, bir söylentiye göre, Gürcistan'ın eski kralları, sağ 
omuzları üzerinde bir kartal resmi olduğu halde doğar
larmış . . .  Gezgine göre, Gürcüler, iyi ok atan savaşçı in
sanlardır. İşçiler, çok mükemmel ipekli ve sırmalı kumaş
lar dokumaktadırlar. Burada, Kafkas etekleri ile Hazar 
Denizi arasında bulunan, Türkler'in Demirkapı, Avrupa
lılar'ın Derbent Boğazı adını verdikleri dört fersah uzun
luğundaki meşhur geçit görülmektedir. 
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Gezginler, bu noktadan, Musul Krallığı'na doğru İn· 
mişler, Dicle Nehri'nin sağ tarafındaki aynı adlı şehre 
varmışlar ve sonra, bütün dünya müslümanlarının hali
fesinin oturduğu Bağdat'a girmişlerdir. Marco Polo, Bağ
dat'ın 1255 yılında Tatarlar tarafından ele geçirildiğini 
aniatmakta, sonra, bu şehirden İran Körfezi'ne giden yo
lu tacirlere göstermekte ve hurmalar ülkesinden olmak 
üzere Basra içinden geçen bu yolun onsekiz gün sürdü
ğünü bildirmektedir. 

Marco Polo'nun bu noktadan itibaren Azerbaycan 
ilinin bir İran şehri olan Tebriz'e kadar olan gezi yolu 
kesilmiş gibi görünmektedir. Marco Polo, güzel bahçeler 
ortasında kurulmuş büyük ve ticari belde olan Tebriz'. 
de bulunmuş ve burada değerli taşlarla yüksek fiyatlı 
diğer malların ticar�tinin yapıldığını ve halkın da pek 
dürüst olmadığını görmüştür. İran'ı, coğrafi bölünme ba
kımından sekiz eyalete ayırmıştır. Ona göre, İran yer
lileri, yanlarında yay ve ok bulundurmadan seyahat ede
bilen tacirler için çok tehlikeli insanlardır. ülkenin baş
lıca ticareti, Kis'e, Hürmüz Adası'na ve Hindistan'a gön
derilen at ve eşektir. Toprak ürünlerine gelince, bunlar 
da, bol miktarda yetişen buğday, arpa, darı ve üzümden 
ibarettir. 

, Marco Polo, İran'ın en doğudaki güzel, kibar ve sa
nayi şehri olan Yezd'e kadar olmak üzere güneye in
miştir. Gezginler bu şehirden ayrılırlarken, Kirman ili
ne varmak için av hayvanı pek bol olan enfes ormanlar 
içinde yedi gün at üstünde gitmek zorunda kalmışlar
dır. Madencilerin bu bölge dağlarında firuze, demir ve 
antimuan madenlerini hayli verimli bir şekilde işlettik
leri görülmüştür. İğne işlemelerinin, hayvan koşum ta
kımlarıyla silah yapımının, avcılıkta kullanılan doğan 
yetiştirilmesinin halkın büyük bir kısmının uğraşısı ol-
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duğu anlaşılmıştır. Marco Polo ile iki arkadaşı, Kirman 
şehrinden ayrıldıktan sonra, zengin ve nüfusu fazla bir 
ülkeyi dokuz günde geçmişler, bugünün modern Memun 
şehri olduğu sanılan Comadi şehrine varmışlardır. Ülke 
görünümünün çok enfes olduğu, her tarafta iri ve se
miz koyunların, kısa boynuzlu, kar gibi bembeyaz sığır
ların otladığı, binlerce dağ tavuğu ile diğer av hayvan
larının inip havalandığı, daha sonra, başlıcaları hurma, 
portakal ve fıstık olan güzel ağaçların her tarafı kapla
dığı görülmüştür. 

Üç gezgin, güneye doğru olan beş günlük yolculuk
tan sonra, bugünkü adı Hürmüz olan güzel Cormos Ova
sı'na girmişler; güzel nehirlerin bu ovayı suladığını gör
müşlerdir. Diğer iki günlük bir yürüyüşten sonra da, 
Marco Polo, İran Körfezi kıyılarına ve Kirman ülkesinin 
limanını oluşturan Hürmüz sitesine varmıştır. Bu ülke 
ona çok sıcak ve sağlığa zararlı görünmüş ise de, hurma 
ve baharat ağaçları itibarıyla zengin olduğu anlaşılmış
tır. Toprak ürünleri, değerli taşlar, ipekli ve sırmalı ku
maşlar, fil dişleri, hurma şarapları ve diğer ticaret eş
yasının şehir içinde bol miktarlarda depo edildiği, bu
raya birçok tek direkli yelkenli gemilerin geldiği görül
müş ve yapıları çok zayıf ve çivisiz olan bu gemilerden 
çoğunun Hint Denizi'nde batmakta olduğu öğrenilmiştir. 

Marco Polo, Hürmüz'den hareket edip kuzeydoğuya 
doğru çıkarak Kirman'a dönmüştür. Sonra, içinde ancak 
tuzlu suyun bulunduğu çorak bir çölden olmak üzere 
tehlikeli yollarda serüvene atılmıştır ki, bu bölge, bin
beşyüz yıl önce, Büyük İskender'in Amiral Nearque ile 
buluşmak üzere İndus Irmağı ağzına ordusu ile döner
ken aşmış olduğu çöldür. Marco Polo, yedi gün sonra, 
Kirman bölgesi üzerindeki Kabis şehrine girmiştir. Bu 
şehri de terkederek, sekiz günde, geniş ve ıssız toprak-
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!ardan Tonocain'e kadar ilerlemiştir. Marco Polo, bu
rada, dinsel fanatizmile şöhret yapmış bir müslüman ta
rikatı olan Haşhaşin reisi hakkında bazı detaylı bilgiler 
vermektedir. Altı günlük bir yürüyüşten sonra, çok gü
zel bir Horasan beldesi olan Şeburgan şehrine girmiştir. 
Daha sonra, arslanların hiç de seyrek olmadığı bir ülke
den geçmek suretiyle bir çok taciri çeken ve geniş bir 
tuz pazarı olan Taykan'a varmıştır. 

Gezginler, bu sırada, krallarının Büyük İskender'
den geldiğini iddia ettikleri soğuk bir bölge olup iyi cins 
koşu atları, çok iyi uçan doğanlar ve her türlü av hay
vanları yetiştiren Balacian'ın dağlık bölgesine girmişler
dir. Burada, kralın, Sighinan adı 'Verilen bir dağda ken
di hesabına işlettiği peinbe yakut madenlerinin var ol
duğu ve bu dağlık bölgeye ayak basanın ölüm cezasına 
çarptırıldığı öğrenilmiştir. Verilen bilgiye göre, başka 
yerlerden gümüş cevherleri ve dünyanın en güzel laci
verti olmak üzere lacivert taşı yapılan bir çok değerli 
taşlar da çıkarılmaktadır. Marco Polo, yerlerin durumu 
hakkında esaslı • bir bilgi almak için bu bölgede uzun 
süre oturmak zorunda kalmıştır. Balacian'dan on gün
lük bir mesafede, herhalde bugünün Peşaver bölgesi ol
ması pek muhtemel bulunan ve puta tapan halkının çok 
koyu renkte olduğu görülen bir ile rastlanmış, güneye 
doğru yedi günlük bir yürüyüşten sonra, belde ve kasa
baları çok fazla olup sarp geçitlerle savunulması çok ko
lay bir arazisi olduğu gibi iklimi de ılımlı olan Keşmir 
ülkesine varılmıştır. Marco Polo, bu noktaya gelince, 
aynı yönün daha ilerisine kadar devam etmesi halinde 
her ne kadar Hindistan topraklarına girecek ise de, ku
zeye doğru çıkmış ve oniki gün sonra da, Cihun Nehri'
nin yukarı yatağıyla sulanan Vaccan sınırına girmiş ve 
Muflon adı verilen bir çok yabani koyun sürülerinin ot
lamakta olduğu çok güzel otlaklarla karşılaşmıştır. Gez-
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ginler, Altay ve Himalaya sıradağları arasındaki dağlık 
bölgeleri oluşturan Pamir ve Belor topraklarından kırk 
gün süren çok zorlu ve zahmetli bir yürüyüşten sonra 
Kaşgar iline varmışlardır. Marco Polo, Buhara'dan Bü
yük Han'ın oturduğu şehire doğru gitmek üzere Matteo 
ve Nicolo Polo'nun ilk seyahatlerinde izledikleri yola bu
radan girmiştir. Kaşgar'dan hareket ederek Müslüman
ların ve Hristiyanların yaşadığı büyük bir şehir olan Se
merkand'a kadar batıya doğru yol almış, sonra, tekrar 
Kaşgar'dan geçerek, Hindistan'la Kuzey Asya arasında 
ticaret yapan kervanların sık sık uğradıkları bir şehır 
olan Yarkund'a yollanmıştır. Bu 5ırada, aynı isimdeki 
ilin başkenti olan Kotan'dan geçerek, Gobi Çölü sınırları 
üzerinde uzayan Ciarcian Krallığı'na varmıştır. Sonun
da içilecek sudan yoksun kumlu ovalar içinden beş gün
lük bir yürüyüşten sonra bugün tamamen yıkıntı haline 
gelmiş bulunan Lob beldesine gelerek, burada sekiz gün 
kadar dinlenmiş ve doğuya doğru uzayan çölü geçmek 
için gerekli bütün hazırlıkları burada yapmıştır. Marco 
Polo'nun anlattığına göre, cinlerin dolaştığı ve içinde gö
rünmeyen davulların ve diğer enstrümanların yankılı 
sesler çıkardığı bu yolu bütün uzunluğunca geçmek için 
bir yıllık zamanın geçmesi gerekiyordu. 

Üç gezgin, bu çölü genişliği itibarıyla aşarak bir ay
lık zamanı geçirdikten sonra, Tangut ilinde, Çin İmpa
ratorluğu'nun batı sınırı üzerinde kurulu Şa-Çeu şehrine 
varmışlardır. Bu ilde pek az tacir bulunuyor; fakat, bu
na karşın, buğday üretiminin geliriyle yaşayan büyük 
sayıda çiftçi faaliyet gösteriyordu. Tangut'un töreleri 
arasında Marco Polo'nun en çok dikkatini ve ilgisini çe
ken bir şey vardı ki, o da, müneccimler tarafından tes
bit edilen günde ölülerin yakılmasıydı. Bir düşünceye 
göre, ölü, daima ev içinde bulunuyor ve evde oturan bü
tün aile bireyleri ölüye sofrada bir yer ayırıyorlar 1ve 



86 D Ü N Y A N I N  K E Ş F İ  

sanki hayatta imiş gibi yemesine ve içmesine hizmet 
ediyorlardı. 

Marco Polo ve yol arkadaşları, çölden çıkarlarken, 
kuzeybatıya doğru olmak üzere, Abil beldesine uğramış
lar ve oradan da, yeri hakkında coğrafyacıların arala
rında pek uzlaşamadıkları bir şehir olup putperestler, 
Müslümanlar ve Neşturi Hıristiyanlarla yerleşik Ginchin
talas' a kadar ilerlemişlerdir. 

Marco Polo, Ginchintalas'dan Şa-Çeu'ya dönmüş ve 
ravent tarımına çok elverişli bir arazi üzerindeki So-Çeu 
şehrinden geçerek Tangut içinden doğuya doğru yolunu 
tutmuştur. Bütün Tangut'un başkenti olan Kan-Çeu şeh
rine uğramış ve poligam olan putperest zengin reislerle 
yerleşik önemli bir şehir durumunda bulunan bu yerde
ki halkın tercihan amca veya dayı kızlarıyla evlendikle
rini öğrenmiştir. Üç Venedikli bu büyük şehirde bir yıl 
kadar kalmışlardır. Onların böyle duraklamalar yapma
larına ve devamlı surette yollarından sapmalarına ba
karken, Orta Asya içindeki seyahatlerinin neden üç yıl
dan fazla sürdüğünü anlamak kolaydır. 

Marco Polo, Kan-Çeu'dan ayrılıp at üstünde oniki 
gün kadar gittikten sonra bir kum çölü sınırı üzerinde
ki Etzina beldesine varmıştır. Bu da, bir sapma olmuş, 
çünkü, dosdoğru olarak kuzeye çıkmıştır. Gezgin, Ru
bruquis'in 1254 yılında bir süre kalmış olduğu Tatar baş
kenti olan o meşhur Karakurum beldesini ziyaret etmek 
istemiştir. 

Marco Polo'da bir kaşif merakı olduğu kesindir; 
çünkü, coğrafi etüdlerini tamamlaması sözkonusu oldu
ğu vakit, zahmet ve yorgunluklara hiç önem vermemiş
tir. Bu nedenle, Tatar şehrine varmak için, konut ola
rak hiçbir şeyi bulunmayan, kupkuru bir çöl içinde kırk 
gün yürümek zorunda kalmıştır. 
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Sonunda Karakurum'a varmış, bu yerin çevresi üç 
mil kadar tutan bir şehir olduğunu görmüştür. Bu böl
ge, Moğol İmparatorluğu'nun başkenti olduktan sonra, o 

Peking'de imparator sarayı. 
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sıradaki imparatorun atası Cengiz Han tarafından ele 
geçirilmiştir. Marco Polo, bu bölgenin tarihini incelemiş 
v� Tatar kahramanının savaşlarını anlatmıştır. 

Marco Polo, Kan-Çeu'ya dönmüş, doğuya doğru yü
rümüş ve muhtemelen Liang-sheu şehri olan Erginul'e 
varmıştır. Buradan da hareketle, fil gibi iri yaban öküz
lerinin otlamakta oldukları bir arazi içinden geçerek Si -
gmm-fu'yu ziyaret için güneye inmiştir. Gezginler, tekrar 
Liang-sheu'ye çıkarak, dünyanın en güzel deve tüyü ku
maşlarının üretildiği Cialis şehrinin doğusuna, oradan 
da Tendue ilinin aynı adı taşıyan şehrine varmışlardır. 
Burası sınai ve ticari bir beldedir. Venedikli gezginler, 
bu noktadan kuzeye doğru dönerek Sinda-cheu yolu ile 
büyük Çin settinin öte tarafındaki güzel bir şehir olan 
Ciagannor'a kadar çıkmışlardır ki, imparatorun, turna, 
leylek, sülün ve keklik gibi kuşların pek bol olduğu bu 
bölgede ak doğanla ava çıkma isteğinde olduğu vakit, 
bir süre kaldığı şehrin burası olduğunu öğrenmişlerdir. 

Marco Polo, babası ve amcası, Ciagannor'u terket
tikten üç gün sonra, bugün adı Şang-tu olan ve seyahat
namenin Clemen-fou diye adlandırdığı Ciandu beldesi
ne varmışlardır. Papa'nın elçileri, o sırada, Hanbalık'ın 
kuzeyinde ve büyük Çin settinin öte tarafında olup ha
len Peking adını alan ve İmparatorluğun başkenti olan 
yazlık konutunda oturan Kubilay Han tarafından bura
da kabul edilmişlerdir. Gezgin, kendisi için yapılan ka
bulden pek az sözetmekte fakat, odaları tamamen yal
dızlı olup taş ve mermerden yapılmış çok büyük bina 
olan Han sarayını uzun uzadıya tarif etmektedir. Anla
tıldığına göre, bu saray, hayvan bahçelerinin ve çeşme
lerin göründüğü ve etrafı duvarlarla çevrili bir parkın 
orta yerinde inşa edilmiştir ve burada, su geçirmesi im
kansız derecede birbirine sıkı sıkıya bağlanmış kamış
larla yapılmış bir bina daha vardır. Bu bina, gerekirse 
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sökülebilen ve büyük Han'ın, haziran, temmuz ve ağus
tos gibi aylarda, yani güzel havalar mevsiminde oturdu
L'1l bir tür köşktür. Bu güzel havalar mevsiminin bozuk 
geçmesi mümkün değildir; çünkü, Marco Polo'nun an
latımına göre, Han'a çok bağlı olan müneccimler, büyü
leriyle her türlü yağmur, sis ve kötü havayı dağıtmakla 
yükümlüdürler. Venedikli gezgin şöyle demektedir: «Bu 
zeki insanlar, iki ırktan olup hepsi de putperesttirler; 
şeytani sanatlar ve büyüler itibariyle diğer bütün insan
lardan üstün zekaya sahiptirler. Yaptıklarını şeytanın 
yardımıyla yaparlarsa da, onlar, bu işleri, kutsallık gü
cü ve Tanrı'nın yardımıyla yaptıklarına herkesi inandı
rırlar. Bu insanların yaptıkları bir şey daha vardır ki, 
o da şudur: Bir insan ölüme mahkum edilip idam edildi 
mi, cesedi alınır, pişirilir ve yenilir. Ölen, eceli ile öl
müş ise asla yenilmez. Sözünü ettiğim bu büyü bilen in
sanlar, size anlatacağım mucize kabilinden işler yapar
lar. Büyük Han, sofraya on adım uzaklıkta şarap, süt ve 
diğer güzel içkilerle dolu kadehlerin sıralandığı asıl sa
lon içinde sekiz kulaç uzunluğundaki sofraya oturduğu 
zaman, bu zeki büyücüler, becerilerini ve büyülerini gös
teriyorlar; o dolu kadeh ve kupalar, kendi kendine ha
vaya kalkarak, hiç kimsenin eli değmeden, büyük Han'ın 
önüne geliyor ve büyücüler, bunu birçok kimselerin kar
şısında yapıyorlardı ki, bu durum, yalanı olmayan tam 
bir gerçektir. Aslında ruh çağırmada yetenekli olan ki
şiler, bunun olabileceğini size söyleyeceklerdir.» 

Marco Polo, bundan sonra, insanların en güçlüsü 
olup ilk babamız Hazreti Adem' den beri dünyada hiç 
kimsenin sahip olamadığı birçok toprak ve hazinelere 
sahip bulunan imparator Kubilay'ın hayat hikayesini bil
dirmektedir. O sıralarda seksen beş yaşında, orta boy
lu, oldukça şişman, gözleri kara olan bu büyük haka
nın 1256 yılında tahta nasıl çıktığını anlatmaktadır. İyi 
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bir asker olan Kubilay, kendisine karşı başkaldıran am
cası Noyan'ın dört yüz bin kişilik bir süvari kuvvetinin 
başına geçerek iktidarı almak istediği zaman, askerlikte 
ne kadar bilgili ve güçlü olduğunu göstermiştir. Kubi
lay Han, üç yüz altmış bin süvari ve yüz bin de piya
deyi gizlice toplayarak amcası üzerine yürümüştür. 
Savaş çok müthiş olmuştur. Her iki taraftan da 
çok insan ölmüştür. Fakat, Kubilay Han, zaferi kazan
mış ve Noyan, hükümdar kanından bir prens olması sı
fatıyla, kendini bir halı içine sıkı sıkıya sardırarak çok 
feci acılar içinde ölmüştür. 

İmparator, kazandığı zaferden sonra yavaş yavaş ge
lişerek bugünün Peking şehri olan başkent Hanbalık'a 
dönmüştür. Marco Polo, bu şehre gelince, imparatorluk 
içinde çeşitli işlerle görevli olduğu ana kadar burada çok 
uzun zaman kalmıştır. Venedikli gezginin tarif ve tasvir 
ettiği ve M .  Chaston tarafından aktarılıp bizim de ay
nen aldığımız bir metne göre, Moğol hükümdarları deb
debesinin ne derecede olduğu hakkında tam bir fikir ve
ren o güzel ve görkemli hükümdar sarayının yükseldiği 
yer Hanbalık'tadır. 

« Sarayın ön kısmı, her bir tarafı bir mil kadar tu
tan dört köşe şeklinde büyük bir surdur ve surun çev
resi böylece dört mil tutmaktadır. Yüksekliği on adım 
olan sur, çok iri bir yapı olup tamamen beyaz ve maz
gallıdır. Bu surun her bir köşesinde çok güzel, çok da 
zengin birer saray vardır. Buralarda, büyük hakanın si
lahları ve koşum takımları saklanmaktadır. Bu silahlar
la koşum takımlarını da, yaylar, ok kılıfları, eğerler, 
hayvan gemleri, yay telleri ve bir savaşta gerekli olan 
her türlü malzeme oluşturmaktadır. Her bir karenin or
tası, köşedekileri andırır bir saraydır ve bunlardan se
kiz tane vardır. Hepsi de silah ve malzeme ile doludur. 
Surun güney taraf�nda beş kapı vardır. Orta kısımda bu-
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lunan büyük kapı, ancak ulu hakanın girip çıkması için 
açılmaktadır. Bu büyük kapının her iki tarafında, diğer 
kişilerin girip çıkması için birer kapı ile daha iki kapı 
vardır. Surun iç kısmında, genişliği kadar uzun olan bir 
kapı bulunmaktadır. Diğerleri gibi sekiz saray daha olup 
bunlarda da büyük hana ait hayvanların aynı koşum ta
kımları korunmaktadır.» 

Buraya kadar görüldüğü gibi, bütün bu saraylar, im
paratomn hayvanlarında kullanılan koşum takımlarını 
muhafazaya ait ambarlarla silah depolarını oluşturmak
tadır. Fakat, şunu da ifade edelim ki, Büyük Hanın, kar 
gibi bembeyaz cins atlara ve bunlar arasında sütleri yal
nızca kral kanından olan prenslere verilen on bin kıs
rağa sahip olduğu bilinince, bu kadar büyük sayıda ko
şum takımı depolarının bulunmasına elbette ki hayret 
edilemez. 

Marco Polo, anlatmasına şöylece devam etmektedir: 
« Surun güney kısmında, ön taraftakini andırır şekil

de beş kapı vardır. Diğer taraftaki surların her birinde 
ise ancak bir kapı bulunmaktadır. Bu surların ortasın
da, önce de söylediğim gibi, büyük hükümdarın asıl sa
rayı görülmektedir. Bu saray, son derecede büyüktür. 
İkinci katı yoktur; fakat, zemin kat, etrafı çeviren top
rak seviyesinden hayli yüksektir. Çatının yüksekliği de 
fazladır. Salonların ve odaların duvarları altın ve gü
müşle kaplıdır ve bu duvarlarda, ejderlerin, hayvanların, 
kuşların, atların ve diğer çeşitli hayvanların hep yaldızlı 
tasvirleri görülmektedir. Salon, o kadar büyük ve o ka
dar geniştir ki, içinde altı bin kişi rahatça yemek yiye
bilir. Bu sarayda görülmeye değer derecede olağanüstü 
sayılacak pek çok oda vardır. Saray, o kadar büyük ve 
o kadar mükemmel inşa edilmiştir ki, dünyada hiç bir 
insan, çok büyük güce sahip olsa dahi, böyle bir sarayı 
bu kadar güzel yaptıramaz, düzenleyemez. Çatının üstü, 
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koyu kırmızı, yeşil, mavi, sarı ve daha bir sürü renkleri 
içermekte, cam gibi parıldamakta ve bu parlaklık uzak
lara kadar yansımaktadır. Çatı, aynı zamanda, yıllarca 
dayanacak kadar çok kuvvetli ve çok dayanıklı yapılmış 
bulunmaktadır. İki sur arasında güzel ağaçların ve çe
şitli cins hayvanların görüldüğü çayırlar vardır. Bu hay
vanlar, insanlara ayrılmış olan yollar dışında surlar ara
sında bütün araziyi dolduran beyaz geyikler, misk ke
çileri, karacalar, alageyikler ve daha bir sürü güzel ya
ratıklardan ibarettir. Kuzeybatı tarafında, içinde çeşitli 
balıkların kaynaştığı çok büyük bir göl vardır; çünkü 
Büyük Hakan, içine çeşitli cins balıkları koydurduğu bu 
gölde, dilediği vakit, balık tutma zevkini tatmaktadır. 
Bu gölde büyük bir nehir oluşarak saraydan dışarı çık
maktadır; fakat, bu nehir yolundan hiç bir balık kaç
mamaktadır. Bu da, nehir yatağına konulmuş ağlar va
sıtasıyla sağlanmaktadır. Kuzeye doğru, saraydan bir ok 
menzili kadar mesafede, Büyük Hakan tarafından bir 
tepe yaptırılmıştır. Tepenin yüksekliği yüz adım, çevresi 
ise bir milden fazla tutmaktadır. Tepenin her tarafı, 
daima yeşil olan ve yapraklarını hiç dökmeyen ağaçlar
la örtülüdür. Şunu da bilmenizi isterim ki, Büyük Ha
kan, kendisine bazı güzel ağaçlardan sözedilince, o ağa
cın bütün kökleriyle ve etrafını çeviren topraklarla bir
likte getirilmesini emretmekte ve ağaç ne kadar büyük 
olursa olsun, fillerle tepeye taşınmaktadır. Hakan, böy
lece, dünyanın en güzel ağaçlarına sahip olmakta ve tepe 
«Yeşil Tepe» adını alacak kadar yemyeşil bir halde gö
rünmektedir. Tepenin tam üst kısmında güzel ve yem
yeşil ağaçlarla çevrili çok hoş bir saray vardır. Bu te
pe, ağaçlar ve saray, o kadar güzeldir ki, insan bakmak
la, seyretmekle doyamaz. Büyük Hakan bu görünümü 
sağlamak ve seyir zevkini tatmak için bu tepeyi yaptır
mıştır.» 
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Marco Polo, Han'ın sarayından sonra, oğlu ve varisi 
olan kimsenin sarayından sözetmekte, daha sonra da, bu
günün Peking şehrini Çin ve Tatar şehri olarak ikiye bö
len bir kanal ile modern Taidu şehrinden ayrılan eski 
Hanbalık şehrini tarif etmektedir. Çok dikkatli bir göz
lemci olan gezgin, bize imparatorun gelenek ve davranış
ları hakkında bilgi vermektedir. Seyahatnameye göre, 
Kubilay Han'ın muhafız birliği olarak iki bin süvarisi 
bulunmaktadır. Fakat, böyle bir kuvvetin bulundurulma
sı korku nedeniyle değildir. Han'ın yemekleri gerçek tö
renlere bağlı olup bu törenler sırasında çok ciddi proto
kola uyulmaktadır. Hükümdar, sofrada, diğerlerine gö
re daha yüksekçe olmak üzere, solunda birinci karısı, 
sağında ise oğulları, yeğenleri, akrabaları bulunduğu 
halde kuzey yönünde oturmakta ve nefes kokularının ye
meklere ve içeceklere temas etmemesi amacıyla ağızla
rı ve burunları güzel bezlerle örtülü yüksek dereceli ki
şi! er sofraya hizmet etmektedir. Hükümdar içmeye baş
layınca, saz enstrümanlarının konseri duyulmakta ve hü
kümdar, içki kupasını eline alınca, bütün yüksek dere
cedeki kişiler ve seyirciler, alçakgönüllü bir tavırla diz 
çökmektedirler. 

Büyük Hakan'ın kendisi tarafından verilen başlıca 
şenlikler, biri doğum yıldönümü, diğeri ise, her yılın bi
rinci gününden ibarettir. Birinci şenlikte, imparatorun 
sırmalı ve incili çuhadan yüz elli bin elbiseyi kendileri
ne her yıl verdiği on iki bin yüksek dereceli kişi, put
perest ya da Hıristiyan tebalann dualarını yaptıkları sı
rada, tahtın etrafını çevirmektedirler. YılbaŞı olan ikin
ci şenlikte, erkek ve kadın bütün halk beyazlar giymiş 
bulunmaktadır ki, bir geleneğe göre, beyaz renk mutlu
luk getirmekte, her bir kişi, çok büyük değerdeki arma
ğanlarını hükümdara sunmaktadır. Yüz bin atın üzeri 
çok zengin haşa ile süslenmekte, beş bin filin Üzerleri 
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ise güzel çuha kumaşlarla örtülmekte ve çok sayıdaki 
develer imparatorun önünden geçmektedir. 

Büyük Hak::m'ın kışlık beldesinde oturduğu Aralık, 
Ocak ve Şubat gibi üç ay boyunca, ileri gelen yüksek de
receli bütün kişiler, altmış gün yürünecek bir alan için
de, domuzları, geyikleri, alageyikleri, karacaları ve ayı
ları avlamak suretiyle et ihtiyacını karşılamak zorunda
dırlar. Zaten, Kubilay Han da esaslı bir avcıdır ve av
lanma örgütü çok mükemmeldir. Vahşi av hayvanlarını 
tutmak için yetiştirilmiş, leoparl'!rı, vaşakları ve iri ars
lanlarıyla kurt, tilki, alageyik, karaca gibi hayvanları av
lamak için oldukça iri ve güçlü kartalları ve sayısı bin
leri bulan köpekleri bulunmaktadır. İmparator, Mart 
ayına doğru, avlanmalarını denize doğru yöneltmeye baş
lamakta ve bu avları sürdürürken, yanında en aşağı on 
bin doğan, beş yüz şahin, bir sürü atmaca bulundur
maktadır. Bu av gezisi sırasında, dört fil üzerine yükle
tilmiş ve dışı arslan postu, içi ise çuha ile kaplı bir por
tatif saray, bütün o Doğu debdebe ve saltanatını sürdü
ren Tatar hükümdarlarının peşi sıra gelmektedir. Hü
kümdar, böylece, Amur Nehri'nin bir kolu üzerinde lm
rulu bulunan Şaşiri-Mondu kampına doğru ilerlemekte. 
on bin süvari ile yüksek dereceli kimseleri alacak kadar 
geniş çadırını kurdurmaktadır. Kabul salonu bu çadır 
içindedir ve görüşmeler bu salon içinde yapılmaktadır. 
Hakan, çekilmek veya uyumak istediği zaman, hermin 
ve samur kürkleriyle döşeli çok güzel başka bir çadıra 
girmektedir. Kürklerin her birinin değeri çok yüksektir. 
İmparator, turna, kuğu, tavşan, alageyik ve karaca av
lamak suretiyle paskalyaya kadar bu şekilde zaman ge
çirmekte ve ondan sonra başkente dönmektedir. 

Marco Polo, seyahatnamenin bu noktasında, güzel 
başkentin tarif ve tasvirini yapmaktadır. Anlattığına gö-
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re, Hanbalık, on iki kasabadan oluşmakta, ve bu kasa
balarda zengin tacirlerin güzel ve görkemli binaları yük
selmektedir. Şehrin ticaret faaliyeti son derece hareket
lidir. Buraya, dünyanın hiçbir yerinde kolayca bulun
mayacak kadar değerli ticaret eşyası gelmektedir. Bu
rası, Hindistan'ın en zengin ürünlerinin antrepo ve pa
zarıdır. Mallar arasında, inciler ve değerli taşlar bulun
makta ve bunları satın almak için iki yüz fersahtan fazla 
bir uzaklıktan gelinmektedir. Büyük Hakan, ticaret ih
tiyaçları için para işleri dairesi olarak bir bina inşa et
tirmiştir ki, burası onun için bitmez tükenmez bir ser
vet kaynağı olmuştur. Tedavül eden para, hükümdarın 
mühürü ile damgalı bir tür banknottur ve bu para, dut 
ağacı kabuğundan imal edilmiş bir cins kartondan ya
pılmıştır. Bu şekilde hazırlanan karton, hükümdarın 
takdir ve emredeceği itibari değere göre çeşitli şekiller
de kesilmektedir. Bu paranın tedavül zorunluğu pek ta
biidir. Hükümdar, bütün ödemelerinde bu parayı kul
lanmakta ve hükümranlığına bağlı bütün ülkelerde bu 
parayı geçerli saymaktadır. Hiç kimse, hayatını kaybet
mek tehlikesini göze alarak bu parayı reddetmek cüre
tini gösterememektedir. Bundan başka, değerli taş, inci, 
altın veya gümüş gibi değerli şeylere sahip olan kimse
ler, yılda bir çok kere, bu servetlerini para işleri daire
sine getirmekte ve karşılığında o karton parçalarını al
maktadırlar. Hükümdar da, böylece, imparatorluğun bü
tün zenginliklerine sahip olmaktadır. 

Marco Polo'ya göre, imparatorluk yönetim sistemi, 
aşırı derecede bir merkeziyet üzerine kurulmuş bulun
maktadır. Otuz dört eyalete bölünmüş olan imparator
luk, Hanbalık şehrinde oturan oniki yüksek dereceli ki
şi tarafından yönetilmekte ve bu yüksek dereceli şahıs
ların sarayında, her eyaletin işlerini gören idare müdür
leri ve katipler bulunmaktadır. Kentin çevresinde, imp:ı-
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ratorluğun çeşitli noktalarına varan gayet bakımlı birçok 
yol vardır. Her iki milde bir olmak üzere, bu yollarda 
posta menzilleri bulunmakta ve bu menzillerdeki iki yüz 
bin at, imparatorun mesajlarını götürmek üzere daima 
hazır bir durumda bulunmaktadır. Bundan fazla olarak, 
her üç milde bir olmak üzere, menziller arasında, büyük 
hakanın mesajlarını yaya olarak götürecek postacıların 
oturduğu kırk kadar evden oluşan bir köy de vardır. 
Belleri sarılı, başlarında küçük bir sargı bulunan bu pos
tacıların kemerlerine, uzaklardan işitilebilen bir çıngı
rak takılıdır. Çok hızlı yürürler, üç millik mesafeyi ça
bucak alırlar; kendilerini bekleyen diğer postacılara me
sajı verirler ve hükümdar, böylece, on günlük mesafede 
bulunan yerlere, mesajlarını bir gün bir gecede gönde
rir ve buralardan haberler alır. Bu tarz ulaştırma işleri, 
Kubilay Han'a pek o kadar pahalıya mal olmamaktadır; 
çünkü, yapılan hizmetin karşılığı olarak ödenecek üc
rete karşın, postacılar vergiden muaf tutulmakta ve men
zillerdeki atlara gelince, bunlar da, eyaletler halkı tara
fından bedava olarak sağlanmaktadır. 

Fakat, bu Tatar hükümdarı, gücünü her ne kadar 
böyle kullanmakta ise de onların ihtiyaçlarıyla fiilen il
gilenmekte ve onlara daima yardım etmektedir. Mesela, 
dolu afeti, çiftçinin ürünlerini yok edince, onlardan her 
zamanki vergiyi almamakla kalmayıp onlara kendi mev
cudundan buğday göndermektedir. Bundan başka, bir 
eyaletin hayvanlarında salgın hastalık olup da kırım 
meydana gelince, ölen hayvanların yerine kendi hayvan
larını koydurmaktadır. Bol ürünlü yıllarda buğday, ar
pa, dan, pirinç ve diğer tahıllardan büyük sayılarda stok 
yaptırmakta ve tahılların bütün imparatorluk sınırlan 
içinde bir ortalama fiyat üzerinden alım ve satımını sağ
lamaktadır. Hanbalık beldesindeki fakirlere karşı özel 
bir ilgi göstermektedir. Şehrin fakir olup yiyeceği bulun-
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mayan bütün evlerinde nüfus sayımı yaptırmaktadır. Nü
fus sayısına göre, evlerin ihtiyacı olan buğday bol mik
tarda verilmektedir. Saray kapısına gelip ekmek isteyen 
herhangi bir kimse asla geri çevrilmemektedir. Her gün, 
otuz binden fazla kişi böyle bir istekte bulunmakta ve 
bu dağıtım işi bütün yıl sürmektedir ki, bu şekildeki dav
ranış da, hakanın fakir tebasına karşı ne kadar merha
metli olduğunu göstermektedir. İşte bunun içindir ki, 
halk ona Tanrı'ya tapar gibi tapmaktadır. Bütün impa
ratorluk, son derecede dikkat ve özenle yönetilmekte
dir. Çok bakımlı yollara, özellikle kırsal ve ıssız bölge
lerdeki yollara dikkati çekecek derecede güzel ağaçlar di
kilmektedir. Ülkenin ormanları da zengindir ve halk, bu 
ormanlardan ve korulardan faydalanmaktadır. Cathay'
da, bol miktarda kömür sağlayan çeşitli maden kömürü 
ocakları işletilmektedir. 

1\farco Polo, Hanbalık şehrinde uzun zaman kalmış
tır. Kuvvetli zek�sı, esprisi, imparatorluğun çeşitli lehçe
lerine kolayca intibak etmesi hükümdarın, muhakkak ki 
çok hoşuna gitmiştir. Yalnız Çin'de değil, Hindistan de
nizlerinde, Seylan'da, Coromandel ve Malabar sahillerin
de, Kamboç yakınındaki Koşinşin'de yapılmak üzere çe
şitli görevler yüklenmiş ve muhtemelen 1 277'den 1280 
yılına kadar Y ang-Çeu şehri ile diğer yirmi yedi şehrin 
valisi olarak atanmıştır. Bu görevler sayesinde, ülkenin 
çok geniş bir alanını dolaşmış ve böylece, coğrafi oldu
ğu kadar etnolojik dökümanlar elde etmiştir. Elimizde 
harita olduğu halde, bilime çok büyük bir fayda sağla
yan bu seyahatleri kolayca izleyebileceğiz. 



ın 

Tso-cheu - Tai-yen-fu - Pin-yang-fu - Sarı Nehir - Si -
Gnan-fu - Szu-Çuan - Şing-tu-fu - Tibet - Li-King-fu. -
Karajan - Yung-Şang - Mion - Bengal - Annam - Tai -
Ping - Sintingi - Sindi-fu - Te-Şeu - Tsi-nam-fu - Lin -
Tsin-Şeu - Lin-sing - Mangi - Yang-Şeu-fu - Sahil şehir
leri - Kin-say veya Hang-Çeu - Fo-kien. 
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Yirmidört mermer kemerli köprü. 



Marco Polo, Hanbalık'ta bir süre kaldıktan sonra, 
kendisini başkentten dört ay kadar uzak tutacak bir gö
revi üzerine almıştı. Hanbalık'tan on millik mesafede, 
güneye doğru inerek, Pulisanghi adını verdiği çok güzel 
Pe-ho-nor Nehri'nden ve bu nehrin üzerinde kurulmuş 
yirmi dört mermer kemerli, üç yüz adım uzunluğunda, 
bütün dünyada bir eşi olmayan çok hoş bir köprüden 
geçmişti. Otuz mil kadar daha aşağıda, özellikle sandal 
ağacının işlendiği sınai bir belde olan Tsa-şö şehrine rast
lamıştı. Tsa-şö şehrinden on günlük mesafede, vaktiyle 
bağımsız bir yönetimin merkezi olan Shan-si'nin başken
ti Tai-yen-fu adlı modern şehre varmıştı. Bütün bu il 
ona üzüm bağları ve dutluklar itibarıyla çok zengin gö
rünmüştü. O sıralarda, şehrin başlıca endüstrisi, impa
rator için koşum takımları yapımından ibaretti. Oradan 
yedi günlük mesafede, bugün adı Pin'yang-fu olup ken
dini tamamen ticarete ve ipekçiliğe vermiş olan güzel 
Pianfu beldesi bulunuyordu. Marco Polo, bu şehri ziya
ret ettikten sonra, belki su bitkileriyle suları karanlık 
bir renk almasından dolayı Karamoran ya da Kara .Ne
hir adını verdiği o meşhur Sarı Nehir kıyılarına varmış
tı. Sonra, buradan iki günlük mesafede yorumcular ta
rafından bugünkü yeri tamamen tesbit edilmiş Kasianfu 
şehrine rastlamıştı. 

Marco Polo, dikkati çekecek ve anlatılmaya değer 
hiçbir şey göremediği bu şehri terkederek, şatoların, şe
hirlerin, bahçelerin kapladığı ve av meydanlarının ga
yet bol olduğu çok güzel bir bölge içinden atla geçmiş
ti. Sekiz günlük yürüyüşten sonra, Thanglar saltanatının 
eski başkenti, halen Shen-si'nin başkenti Signan-fu olan 
Kuangianfu beldesine varmıştı. Burada, imparatorun oğ
lu Mangalai saltanat sürüyor ve şehir dışında, çevresi 



1 02 D Ü N Y A N I N  K E Ş F İ  

beş milden aşağı olmayan mazgallı bir sur ile korunan 
parkın ortasında kurulmuş çok görkemli bir sarayda 
oturan bu dürüst tabiatlı prensi halk çok seviyordu. 

Gezgin, Si-Gnan-fu' dan hareket ederek bugün Szu -
Çuan eyaleti adı verilen büyük vadilerle kesilmiş ve ars
lanların, ayıların, vaşakların, geyiklerin, karacaların ve 
alageyiklerin kaynaştığı dağlı bir bölge içinden Tibet' e 
doğru yollanmıştı. Yirmiüç günlük bir yürüyüşten son
ra, Büyük Mangi Ovası sınırları üzerinde olduğunu gör
müştü. Ülke bereketliydi; her türlü ürünü ve özellikle 
bütün Kathay eyaleti ihtiyacını karşılayan zencefili bol 
sayıda veriyordu. Toprağın verimliliği o derecede idi ki, 
bir Fransız gezgini olan E. Simon'a göre, arazinin hek
tarı otuz bin franga satılıyordu. Onüçüncü yüzyılda, bu 
ova, şehirler ve şatolarla örtülmüştü ve bu bölge halkı, 
toprak ürünleri, hayvan yetiştirilmesi ve avcıların çok 
kolay biçimde çalışmasını sağlayan av hayvanları gelir
leri ile yaşama imkanına sahip olmuşlardı. 

Marco Polo, bu sıralarda, Szu-Çuan eyaletinin baş
kenti Sindafu'ya, nüfusu halen bir milyon beş yüz bini 
geçen bugünkü Sing-tu-fu şehrine 'Varmıştı. O sırada, 
çevresi yirmi mil tutan Sindafu, bir surla çevrili olarak 
üç kısma bölünmüş durumdaydı ve bu kısımlardan her 
birinin Kubilay Han tarafından zaptedilmeden önce bir 
kralı bulunuyordu. Bu şehirin içinden bir deniz kadar 
geniş olup sularında inanılmayacak kadar çok geminin 
hareket halinde bulunduğu büyük Kiang Nehri geçmek
teydi. Marco Polo, bu ticaret ve sanayi beldesini terke
derek geniş ormanlar içinde beş günlük bir ilerleyişten 
sonra, kendi anlatımına göre, savaş dolayısıyla, epeyce 
tahrip edilmiş olan Tibet eyaletine varmıştı. 

Bambudan başka bir şey olmayan o iri kamışların 
çok bol şekilde yetiştiği Tibet'te, gezginlerin, yolcuların 
kendilerini zorlukla savundukları arslanlar, ayılar ve di-
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ğer vahşi hayvanlar vardır. Gerçekten, «Bu bölgeleri ge
celeyin geçen tacirler ve gezginler, bu kamışları toplaya
rak büyük bir ateş yakmaktadırlar. Kamışlar, çok fazla 
alev ve çıtırtı çıkardığı için korkuya kapılan arslanlar, 
ayılar ve diğer vahşi hayvanlar, uzaklara kaçmakta, ate
şe asla sokulmamakta ve yolcular da, böylece, bu ülke
de çok bol olan vahşi hayvanlardan kendilerini ve hayvan
larını korumaktadırlar. Ateşin gürültüsü şöylece meyda
na gelmektedir: Kamışlar, tamamen yeşil olarak toplan
makta ve bunların bir çoğu odun ve daldan yakılmış bir 
ateşin içine atılmaktadır. Bir süre sonra, kamışlar bü
külmekte, büyük gürültü ile ortadan yarılmakta ve bu 
sırada o kadar fazla bir çatırtı sesi çıkmaktadır ki, bu 
sesler, geceleyin on mil kadar uzaklardan işitilmektedir. 
Bu sese alışık bulunulmadığı takdirde, işitilmesi çok 
korku veren bu gürültü karşısında şaşkın bir durumda 
kalınmakta, bu şekildeki kuvvetli bir gürültüye hiç alı
şık olmayan atlar, iplerini kopararak kaçmakta ve bu 
durum çoğunlukla meydana gelmektedir. Fakat, böyle 
bir durumu önlemek için, gürültüye alışık olmadıkları 
bilinen hayvanların gözleri örtülmekte, ayakları bağlan
makta ve hayvanlar, gürültüyü işitince kaçamamaktadır
lar. Bu şekilde hareket etmekle, insanlar, hem kendile
rini hem de hayvanlarını, ülkede pek bol olan arslanla
rın, ayıların ve diğer vahşi hayvanların saldırılarından 
korumaktadırlar.» Marco Polo tarafından anlatılmış 
olan bu korunma yöntemi, bambu yetişen bölgelerde ha
len uygulanmaktadır. Gerçeği belirtmek gerekirse, alev
ler içindeki kamışların çatırtısı, bir havai fişeğinin çı
kardığı şiddetli patlama sesiyle pekala mukayese edile
bilmektedir. 

Venedikli gezginin seyahatnamesine göre, Tibet, özel 
bir dili olan, puta tapan halkıyla çok tehlikeli bir hır
sızlar ırkını barındıran son derecede büyük bir eyalettir. 
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Kumlarında altın bulunan Khin-şa-Kiang adlı çok önemli 
bir nehir bu eyaletin içinden geçmektedir. Bu nehirden, 
ülke kadınlarının önemli ölçüde kullandıkları büyük sa
yıda mercan toplanmaktadır. Tibet, o sıralarda, Büyük 
Hakan'ın egemenlik ve etkinliği altında bulunuyordu. 

Marco Polo, Sindafu'dan ayrılırken, batı yönünü 
tutmuştu. Böylece, Gaindu ülkesinden geçmiş ve muhte
melen bugün Simong ülkesini oluşturan bölgenin baş
kenti olan Li-Kiang-fu'ya varmıştı. Bu eyalet içinde, ön
ce, avlanılması yalnızca imparatora ait olan inci istirid
yesi veren güzel bir gölü ziyaret etmişti. Burası, karan
fil, zencefil, tarçın ve diğer baharatın çok bol üretildiği 
bir ülkeydi. 

Marco Polo, Gaindu'dan ayrılıp belki de İrrauadi ol
duğu düşünülen büyük bir nehirden geçtikten sonra, 
serbestçe güneydoğuya dönerek, muhtemelen Yun-nan'ın 
kuzeybatı kısmını oluşturan bir bölge olan Karajan eya
letine girmişti. Gezgine göre, bu eyaletin hemen hemer 
hepsi de süvari olan halkı, çiğ tavuk, koyun, manda ve 
sığır eti ile beslenmekteydi. Bu tarz beslenme hemen 
hemen geneldi. Yalnızca, zenginler, bu çiy etleri sarmı
sak ve baharat ile yapılmış bir salça ile çeşnilendiriyor
lardı. Bu ülkede pek çok iri kara yılan ile pek çok iğ
renç başka iri yılanlar vardı. Belki de timsahlar olan 
bu sürüngenlerin uzunluğu on adım kadar tutuyordu. Bu 
hayvanların, başlarının yakınında olup son derece iri 
görünen ve bir tırnakla silahlı iki bacakları ve insanı 
bir hamlede yutabilen geniş ağızlan vardı. 

Marco Polo, Karajan'ın batısında beş gün kaldıktan 
sonra, tekrar güney yolunu tutarak, başkenti Nosian ve 
bugünün Yung-Şang şehri olan Zardandan eyaletine gir
mişti. Bu belde halkının hepsi de altın dişliydi; yani, o 
sıralardaki modaya göre, dişler küçük ve ince levhalarla 
kaplanıyor ve yemek yenirken bu levhalar çıkarılıyor-
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du. Eyaletin hepsi de atlı olan erkekleri, işsiz, güçsüz 
oturmak, avlanmak ve savaşmaktan başka birşey bilmi
yorlardı. Bu Zardandanlılar'ın ne putları ne de kiliseleri 

Marco Polo ormanlar içinde. 
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vardı; fakat, buna karşın, ailenin en yaşlısına, yani pe
derşahi aile reisi olan kimseye son derecede tapıyorlar
dı. Doktorları yoktu; hasta ölünceye veya iyileşinceye 
kadar yanında zıplayan, oynayan ve enstrümanlar çalan 
büyücüler bulunuyordu. 

Marco Polo, altın dişli insanların ülkesinden ayrıla
rak ve Hindistan'la Çin Hindi arasındaki trafiği sağla
yan ana yolu iki gün kadar izleyerek, en uzak ülkelerin 
tacirlerini çeken ve haftada üç kez kurulan büyük bir 
pazarı olan Bam o' dan geçmişti. Filler ve diğer vahşi 
hayvanlarla dolu ormanlar içinden onbeş gün at üstün
de ilerledikten sonra, büyük Mien beldesine, yani baş
kenti, inşaatı henüz yeni tamamlanmış ve adı Amrapura 
olan Yukarı Birmanya'ya varmıştı. Şimdi yıkıntı halin
de olan eski Ava şehri ya da İrrauadi üzerinde Paghan 
olan Mien beldesi, mimari bakımdan gerçek bir harika 
idi. Burada, biri güzel taşlardan inşa edilerek altın kap
lama ile süslenmiş, diğeri ise bir gümüş levha ile kap
lanmış iki kule bulunuyordu ki, bu kulelerin her ikisi 
de ülkenin Han egemenliğine geçmeden önce Mien kra
lının mezarına ayrılmıştı. 

Marco Polo, bu eyaleti ziyaret ettikten sonra, Ban
gala'ya kadar inmişti. Halen Bengal adını almış bulu
nan bu bölge 1290 yılına rastlayan o devirde, henüz Ku
bilay Han'ın etkinlik ve egemenliği altında bulunmuyor
du. İmparatorun orduları, o sırada, pamuk, zencefil, şe
ker kamışı itibarıyla hayli zengin, sığırlarının boyu fil 
kadar iri olan bu verimli ülkeyi elegeçirmeye hazırlanı
yorlardı. Gezgin, buradan hareket ederek, belki şimdi 
Kassay şehri olan aynı isimdeki eyaletin Kansigu belde
sine kadar uzanmıştı. Bu krallığın halkı, Viicutlarına 
döğme yaptırıyorlar; yüzlerinde, boyunlarında, karınla
rında, ellerinde ve bacaklarında arslan, ejder ve kuş re
simleri bulunuyordu. 
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Kansigu, Marco Polo'nun bu seyahati sırasında, gü
neyin en son noktasıydı. Gezgin, bu beldeden itibaren, 
kuzeydoğuya doğru çıkmış, Amu, Annam yoluyla onbeş 
günlük bir yürüyüşten sonra, Tonkin'e varmış ve bugün 
Tai-Ping'in bir bölümü olan Toloman eyaletine ulaşmış
tı. Burada, cildi esmer, çok cesur ve savaşçı güzel er
keklerle karşılaşmış ve dağlardaki müstahkem mevkile
rinde yaşayan bu adamların her zamanki besinlerinin 
hayvan etleri, süt. pirinç ve baharattan ibaret olduğunu 
öğrenmişti, 

Marco Polo, Toloman'dan ayrılarak, kıyılarında çe
şitli şehirlerin sıralandığı bir nehir yatağını oniki gün 
kadar izlemişti. M. Charton, seyahatnamenin bu kısmın
da, gezginin, Ganj Nehri öte tarafında Hindistan olarak 
bilinen bir ülkeden uzaklaştığına ve Çin'e döndüğüne işa
ret etmektedir. Marco Polo, gerçekten, Toloman'dan ay
rıldıktan sonra, Gigi ya da Şintingi eyaletini ve aynı isim
deki başkenti ziyaret etmişti. Onun bu bölgede en çok 
dikkatini çeken şey, --cesur gezginin aynı zamanda esas
lı bir avcı olduğuna da inanmak gerekiyor- geçtiği ova
larda ve dağlarda çok sayıda arslan bulunması idi. Yal
nız, seyahatname üzerinde inceleme yapan bazı kimsele
rin aralarında uzlaştıkları bir nokta vardır ki, o da, Mar
co Polo'nun arslan olarak görmüş olduğu hayvanların 
kaplan olması gerekmektedir; çünkü, Çin'de arslan yok
tur. Seyahatnamede arslan konusu şöyle anlatılmakta
dır: «Bu ülkede o kadar çok arslan vardır ki, bir insa
nın parçalanmak tehlikesine düşmeden evi dışındaki bir 
yerde uyuması mümkün değildir. Nehir üzerinde gidi
lirken ve geceleyin herhangi bir yerde durulması gere
kince, karadan epeyce uzakta uyumaya dikkat edilmesi 
gerekir; çünkü, böyle bir önleme başvurulmadığı tak
dirde, arslanlar, tekneye kadar gelirler ve bir insanı ya
kalayarak parçalarlar. Bunu bilen ülke halkı, kendile-
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rını korumada son derecede dikkatlidirler. Bu arslanlar 
çok iyi, çok da tehlikelidirler. Fakat, gayet iyi bir husus 
vardır ki, o da bu bölgedeki köpeklerin arslanlara saldı
racak kadar kuvvetli ve atılgan olmalarıdır. Bununla 
birlikte, bu hayvanların saldırmak için iki tane olma
ları gerekmektedir; bir insanla iki köpeğin bir iri ars
lanın işini bitirmeye yeterli olduğu bilinmektedir.» 

Marco Polo, bu eyaletten hareket ederek, Tibet'teki 
seyahatini tamamlamak için gitmiş olduğu Szu-Çuan eya
letinin başkenti olan Sindifu'ya dosdoğru ilerlemiştir. 
Geçmiş olduğu yolu tekrar tutarak, Çin Hindi'ndeki gö
revini başarı ile tamamladıktan sonra Kubilay Han'ın 
yanına dönmüştür. Marco Polo'nun, hükümdardan, Çin'
in güneydoğusu kısmında başka bir görev almış olması 
pek muhtemeldir. M. Pauthier'in Venedikli gezgin hak
kındaki güzel eserinde belirttiği gibi, bu kısım, o geniş 
imparatorluğun en zengin ve en ticari bölgesidir. 

M. Pauthier'in haritası üzerine çizilmiş seyahat yo
luna göre, Marco Polo, Hanbalık' dan ayrılarak Te-Şö 
şehri olması pek muhtemel bulunan bir endüstri böl
gesi Siangli'ye doğru güneye yollanmış ve buradan kal
kıp Konfüçiüs'ün doğduğu yer olan San-Tung eyaletinin 
başkenti ve bugün adı Tsi-Nan-fu olarak bilinen Kondin
fü'ye altı günde varmıştır. Burası, o sıralarda, bütün 
bölgelerin en önemlisi, ipek tacirlerinin en çok uğradık
ları büyük bir şehirdi ve bu şehirin son derece mükem
mel bahçelerinden bol sayıda çok nefis meyveler alını
yordu. Marco Polo, Kondinfü'den ayrılıp üç gün yürü
dükten sonra büyük Yun-no kanalının başlangıç yerinde 
bulunan Lin-tsin-şö şehriyle karşılaşmış ve buranın Kat
hay eyaletlerine ticaret eşyası götüren birçok gemilerin 
buluşma yeri Mangi olduğunu görmüştür. Sekiz gün son
ra, bugünün Ling-Sing şehri olduğu sanılan Ligi içinden 
geçmiş, sonra Singi şehrine uğramış ve Çin Hindi'ne doğ-
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ru gitmekte olduğu sırada, yukan yatağından geçmiş ol
duğu Karamoran'a, o San Nehir'e varmıştır. Marco Po
lo, burada, Çin'in bu büyük can damarının ağzına bir 
fersahlık mesafede olduğunu anlamıştır. Nehri aştıktan 
sonra, Songlar İmparatorluğu adıyla gösterilen Mangi 
eyaletinde bulunmuştur. 

Bu Mangi Krallığı, Kubilay Han'ın egemenliğine gir
meden önce, savaştan pek hoşlanmayan, zavallı ve fe
laket görmüş kimselere karşı daima merhametli ve yar
dımsever görünen barışçı bir kral tarafından yönetilmiş
tir. Marco Polo, bu konuda bazı bilgiler vermekte ve 
olaylan o kadar güzel anlatmaktadır ki, seyahatnamesin
deki metni aynen almak istiyoruz. 

« Songlar hanedanının bu son hükümdarı, o kadar 
çok para harcıyordu ki, bu harcamaya aklın alamayacağı 
kadar büyük denebilirdi. Ben, size, onun çok soylu olan 
iki davranışının hikayesini anlatacağım. Bu hükümdar, 
her yıl, yirmi bin küçük çocuğun beslenmesini sağlıyor
du; çünkü, bu eyaletlerdeki töreye göre, fakir kadınlar, 
besleme imkanına sahip olamadıkları çocuklarını doğu
rur doğurmaz başlarından atıyorlardı. Kral, bütün bu 
bırakılmış çocukları alıyor, hangi burçta doğarlarsa 
doğsunlar, bunların kayıtlarını yaptırıyor, çeşitli yerler
de beslenmelerini sağlıyor ve ülkede yeter sayıda bulu
nan sütninelerden faydalanıyordu. Oğlu olmayan zengin 
bir adam, krala başvurarak, istediği kadar çocuk alabili
yordu. Kral, erkek çocukların ve kızların evlenme çağı
na gelmelerinde, onları evlendiriyor; geçimlerini sağlı
yor ve böylece, her yıl, erkek ve kız olmak üzere yirmi 
bin genci yetiştirerek hayata atmış oluyordu. Herhangi 
bir yoldan geçerken, iki büyük binanın arasında bir kü
çük evi görünce, bu küçük evin diğerleri kadar neden 
büyük olmadığını soruyor ve eğer kendisine, bu binanın, 
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büyük ev yapma imkanına sahip bulunmayan fakir bir 
adamın evi olduğu söylenecek olursa, o evin diğerlerin
den daha güzel, daha yüksek olmasını hemen sağlıyor
du. Bu krala binlerce soylu erkek ve kadın daima hiz
met ediyordu. Kral, ülkesinde o kadar sert ve o kadar 
da ciddi bir adalet uyguluyordu ki, hiç kimse bir suç 
işlemeye cesaret edemiyordu. Tacirierin mağazaları gece
leri açık bulunuyor; hiç kimse, bu mağazalardan bir şey 
çalamıyordu. Geceleri, gündüzden daha iyi yolculuk ya
pılabiliyordu. »  

Marco Polo, Mangi eyaletinin girişinde, halen Sarı 
Nehir kıyılarındaki Hoai-gnan-fu olan Koigangi şehrine 
rastlamıştı ki, bu bölgenin başlıca endüstrisi, tuzlalar
dan alınan tuzdur. Gezgin, güzel taşlarla döşenmiş bir 
şoseyi izleyerek bu şehirden bir günlük mesafedeki çu
halarıyla ün yapmış Pau-in-şen beldesine varmıştır. Son
ra, çok sayıdaki gemilerin uğradığı Tai-şö şehrine ve ora
dan da Yangi beldesine gelmiştir. 

Bu Yangi beldesi, Marco Polo'nun üç ay kadar va
lilik yaptığı yeni Yang-şe-fu şehridir. Çevresi herhalde 
iki fersahtan aşağı olmayan bu şehir çok kalabalık ve 
çok önemli bir ticaret merkezidir. Marco Polo, bu Yangi 
beldesinde bulunurken, sahil ve iç kısım şehirlerini ince
den inceye tetkik etme imkanını sağlayan çeşitli keşif 
gezileri yapmıştır. 

Önce, batıya doğru yönelmiş ve bugünün Nanking 
şehriyle karıştırılmaması gereken Nanghin şehrine ulaş
mıştır. Bugünkü adı Ngan-Khing olan şehir, son derece
de bereketli bir eyalet içinde bulunmaktadır. Marco Po
lo, aynı yönü izleyerek daha ileri gitmek suretiyle Hu -
Kuang eyaletinin kuzey kısmında bulunan Saianfü'ye 
varmıştır. Kubilay Han'ın egemenliğine karşı koyan 
Mangi'nin bu son şehri olmuştur. İmparator, burasını 
üç yıl kuşatmada tutmuş ve kendini çok iyi savunan bu 
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şehri ancak çok kuvvetli mancınıklar inşa edip her bi
rinin ağırlığı üç yüz libreye kadar çıkan iri taşlarla ku
şatılanları ezen üç polonun yardımı sayesinde ele geçi
rebilmiştir. 

Marco Polo, Saianfü'den hareket ederek sahil şehir
lerini keşfetmek amacıyla geri dönmüş ve hiç kuşkusuz 
Yang-çeu'ya girmiştir. Burada, genişliği bir fersah tutan 
ve bir defada beş bin gemiyi alabilen Kiang Nehri üze
rindeki Singi'yi ziyaret etmiştir. İmparator sarayının 
buğday ihtiyacının en büyük kısmını sağlayan Kain-gi'yi, 
iki nosturi Hıristiyan kilisesinin bulunduğu Cinghianfü'. 
yü, ticari ve sınai bir belde olup şimdi adı Çan-çeu-fu 
olan Singigi'yi ve çevresi altı fersah tutan büyük şehir 
Singi'yi dolaşıp gören Venedikli gezginin çok abartmalı 
seyahatnamesine göre, Kinang Nehri üzerinde, o sıralar
da, altı bin köprü olduğu tesbit edilmiştir. 

Marco Polo, Hu-çeu-fu olması muhtemel Vugi'dc ve 
bugün Kia-hing olan Siangan'da bir süre kalıp üç gün
lük bir yürüyüşten sonra kibar Kinsay beldesine girmiş
tir. Bu isim «Gökyüzü beldesi» anlamına gelmektedir ve 
bu önemli başkentin bugünkü adı Hang-çeu-fu'dur. Çev
resi altı fersahtır. İçinden geçen Tsıen-tang-kiang Nehri, 
Kinsay'ı başka bir Venedik haline getirmektedir. Song
lar'ın bu eski başkenti, hemen hemen Peking kadar ka
labalıktır. Caddeleri, sokakları taş ve tuğla döşelidir. 
Marco Polo'ya göre, burada «Altı yüz bin ev, dört bin 
hamam ve on iki bin taş köprü » olduğu hesaplanmıştır. 
Bu beldede dünyanın en zengin tacirleri «çok güzel ve 
melek gibi yaratıklar» olan karılarıyla yaşamaktadırlar. 
Burası, imparator adına yüz kırk beldeyi yöneten bir kral 
vekilinin oturduğu yerdir. Burada, etrafı güzel bahçeler, 
göller ve çeşmelerle çevrili bin odası olan Mangi hüküm
darı sarayı görülmektedir. Büyük Hakan, bu şehirden 
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ve eyaletten muazzam gelir sağlamaktadır. Ülkenin baş
lıca ürünlerini teşkil eden tuz, şeker, baharat ve ipek
ten elde edilen gelir milyonlarla anlatılmaktadır. 

Marco Polo, Kinsay'ın bir günlük güneyinde, çok 
güzel bir ülkeyi gezip dolaştıktan sonra, Tanpigi (Şao
hing-fu), Vugi (Hu-Çeu), Ghengi (Hui-Çeu), Siansian 
(Mösyö Charton'a göre Yen-çeu-fu, Mösyö Pauthier'e gö
re Sui-Çang-fu) ve Kinsay Krallığı'nın son şehri olan 
Kügi (Kui-çeu)'yı ziyaret etmiş, sonra başlıca şehri aynı 
isimde olan Fügi Krallığı'na girmiştir ki, bu şehrin 
bugünkü adı Fo-Ki-en eyaletinin başkenti olan Fu-şö-fu'
dur. Gezginin anlatımına göre, bu yörenin savaşçı insan
ları, son derecede gaddardırlar; düşmanlarına hiç acı
mazlar; kanlarını içerler, etlerini yerler. Marco Polo, 
Kuenlifü (Kien-ning-fu)'yu ve Un-Guen'i geçtikten son
ra, Fügi'nin başkenti olup inci ve değerli taşlar ticareti
nin büyük ölçüde yapıldığı ve bugünkü adı Kuang-Çeu 
olan şehire girmiş ve beş günlük bir yürüyüşten sonra, 
Güneydoğu Çin' de yaptığı keşif gezisinin en son nokta
sı olup pek muhtemelen bugünün Tsuen-Çeu Çin şehri 
olan Zaitem limanına varmıştır. 



iV 

Japonya - Üç Polo'nun imparatorun kızı ve İran elçileriyle bir
likte hareketi - Sayon - Cava - Kondor - Bintang - Su
matra - Nikobar Adaları - Seylan - Koromandel sahili -
Umman Denizi - Sokotora Adası - Madagaskar - Zengibar 
ve Afrika sahilleri - Etyopiya - Yemen - Hürmüz - Vene
dik'e dönüş - Pololar'ın evinde bir şenlik - Marco Polo, Ce
novalılar'ın mahpusu - Marco Polo'nun ölümii. 



Marco Polo, bu keşif gezisini iyi bir şekilde bitir
dikten sonra, kuşkusuz Kubilay Han'ın sarayına dön
müştür. Moğol, Türk, Mançu ve Çin dillerini öğrenmesi
ni kolaylaştıran çeşitli görevleri tekrar almıştır. Pek 
muhtemel olarak, Hindistan adalarına doğru bir sefere 
girişmiş ve her dönüşünde bu pek az bilinen denizlerde
ki gezisi hakkında detaylı bir rapor vermiştir. Haya
tındaki çeşitli olaylar, o tarihten itibaren pek o kadar 
belirli bir şekilde tesbit edilmemiştir. Seyahatnamesi, 
Japonya'yı oluşturan adalar grubuna uygulanan bir 
isim olan Sipangu Adası hakkında ayrıntılı bilgiler ver
mektedir. Onun bu ülkeye gitmiş olduğu pek sanılmamak
tadır. Japonya, o sıralarda zenginlikleri ile meşhur bir 
ülkedir ve Kubilay Han, Marco Polo'nun Tatar sarayına 
gelişinden bir kaç yıl önce, 1264 yılına doğru, bu ülkeyi 
elegeçirmeye teşebbüs etmiştir. Donanması Sipangu'ya 
varmış, savunucuları kılıçtan geçirilen bir kale elegeçi
rilmiş, fakat kopan bir fırtına, Tatar donanmasını dar
madağın etmiş ve sefer hiçbir sonuç vermemiştir. 

Marco Polo, amcası Matteo ve babası Nicolo, Avru
pa'dan Çin'e kadar olan seyahat yılları hesaba alınmak
sızın, onyedi yıl imparatorun hizmetinde bulunmuşlar
dır. Yurtlarını tekrar görmek için çok derin bir istek 
beslemişlerse de, kendilerine pek bağlı olan ve meziyet
lerini çok iyi takdir eden Kubilay Han, kalkıp gitmeleri
ne bir türlü karar verememiştir. Bu gitme kararlarını 
bozmak için elinden geleni yapmış ve kendisini hiçbir 
zaman terketmeyeceklerine razı olmaları halinde, onla
ra mauzzam bir servet vereceğini söylemiştir. Üç Vene
dikli, Avrupa'ya dönmekteki kararlarında ısrar etmişler; 
fakat, imparator, gitmelerine izin vermeyi kesinlikle 
reddetmiştir. Marco Polo, hükümdarı bu kararından ne 
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şekilde döndüreceğini bilemez bir halde iken, ortaya çı
kan bir olay, Kubilay Han'ın kararında direnmesine ne
den olmuştur. 

Bir filo oluşturmuş ve . . .  
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İran'da saltanat süren Argun adlı bir Moğol prensi, 
kral kanından bir prensesle evlenme önerisinde bulun
mak üzere imparatora bir elçi göndermiştir. Kubilay 
Han, kızı Kogatra'yı prens Argun'a vermeyi kabul etmiş 
'Ve kızının kalabalık bir maiyetle yola çıkmasını uygun 
bulmuştur. Fakat, kafilenin İran'a gitmek üzere geçme 
teşebbüsünde bulunacağı bölgeler pek emin olmamış, kı
sa bir süre sonra, birtakım karışıklıklar, isyanlar, ker
vanın ilerlemesini engellemiş ve kervan, birkaç ay son
ra, Kubilay Han'ın bulunduğu şehire dönmüştür. Bu sı
rada, İran elçisi ve maiyeti, Marco Polo'mın Hint Okya
nusu'nda seyahat etmeye alışkın ve bilgili bir denizci 
olduğunu öğrenmişler, kıtadan daha az tehlikeli olan de
nizlerden gitmek suretiyle prenses Kogatra'nın nişanlı
sına götürülmesi görevinin ona verilmesini imparatordan 
rica etmişlerdir. 

Kubilay Han, pek de kolay olmamak üzere, bu iste
ğin yerine getirilmesine razı olmuştur. Dört direkli on 
dört gemiden ibaret bir filo oluşturmuş ve iki yıllık bir 
yolculuk için gemilerin her türlü malzeme ihtiyacını sağ
lamıştır. Bu gemilerden bazılarının iki yüz elli kişilik 
mürettebatı olduğu görülmüştür. Bu önemli sefere, Çin 
İmparatorluğu'nun görkemli hükümdarına layık bir şe
kilde hazırlanılmıştır. 

Matteo, Nicolo ve Marco Polo, prenses Kogatra ve 
İran elçileriyle birlikte yola çıkmışlardır. Marco Polo, 
en aşağı on sekiz ay süren bu yolculuk sırasında Sunda 
Adaları'nı ve çok mükemmel anlattığı Hindistan'ı acaba 
ziyaret etmiş midir? Bunu bir dereceye kadar, özellikle 
Seylan ve Hint Yarımadası sahilleri bakımından kabul 
etmek mümkündür. Biz, şimdi, deniz yolculuğunun bü
tün aşamalarını ve o zamana kadar pek iyi tanınmamış 
olan bu ülkeler hakkında verilen bilgileri izleyelim. 
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Marco Polo'nun komutasındaki filo, 1291 veya 1292 
yılında, gezginin Güney Çin eyaletleriııde yapmış oldu
ğu yolculuk sırasında varmış olduğu Zaitem limanından 
ayrılmıştır. Bu noktadan hareket ederek, halen Saygon 
vilayetini kapsayan Koşinşin'in güneyinde bulunan geniş 
Sianba bölgesine dosdoğru yollanmıştır. Venedikli gez
ginin, imparator tarafından kendisine verilen bir görevi 
yerine getirmek için 1280 yılına doğru bu ili ziyaret et
miş olması muhtemeldir. O tarihlerde, Sianba, Büyük 
Hakan'a bağlı bulunuyor ve her yıl vergi olarak bir mik
tar fil veriyordu. Marco Polo'nun ulaştığı bu ülkenin ele 
geçirilmesinden önce, yönetimi elinde tutan kralın en 
aşağı üç yüz yirmi altı çocuğu bulunuyor ve bunlardan 
yüz ellisinin eli silah tutuyordu. 

Filo, Kamboç Yarımadası'ndan ayrılarak Kubilay 
Han'ın hiçbir zaman elegeçirmeyi başaramadığı bol mik
tarda çeşitli baharat üretilen küçük Cava Adası'na doğ
ru yollanmıştır. Marco Polo, Koşingin Yarımadası'nın en 
son ucundaki Kondor ve San dur' da kaldıktan sonra Ma
laka Boğazı'nın doğu girişi yakınında bulunan Pentam 
(Bintang) Adası'na ve sonra da Küçük Cava adı verilen 
Sumatra Adası'na varmıştır. Gezginin anlatımına göre, 
«bu ada, o kadar güneydedir ki, Kutup Yıldızı'nı görmek 
mümkün değildir.,. Adanın güney kısmında yaşayan in
sanlar için bunun bir gerçek olduğu anlaşılmıştır. Bura
sı çok verimli bir bölgedir; burada, vahşi fillere, gerge
danlara ve sürüler halinde dolaşan maymunlara rastlan
maktadır. Filo, kötü havalar dolayısıyla bu sahillerde beş 
ay kadar kalmış ve gezgin, bu geçen zamandan fayda
lanarak, Samara, Dagraian ve herhalde maymunlar ol
duğu kesin olan birçok kuyruklu insanların görüldüğü 
Labrin gibi adanın başlıca bölgeleriyle çok nefis bir ek
mek yapılmasına yarayan un veren sagu ağacının yetiş
tiği Panşor Adası'nı ziyaret etmek imkanını bulmuştur. 
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Rüzgarlar, sonunda, gemilerin Küçük Cava'dan ay
rılmalarına izin vermiştir. Nikabor Adaları'ndan biri 
olan Nekaran Adası'na ve halkı Marco Polo zamanında 
olduğu gibi, hala insan eti yiyen 'Vahşilerden ibaret bu
lunan Andaman Takımadaları'na uğradıktan sonra, filo, 
güneybatı yönünü tutarak, Seylan kıyılarına yanaşmış
tır. Seyahatname şöyle demektedir: «Bu ada, vaktiyle 
daha büyükmüş; çünkü, bu denizlerde dolaşan denizci
lerin haritasında görüldüğü gibi, ada çevresi, üç bin altı 
yüz mil tutmaktadır; fakat, çok şiddetli esen kuzey rüz
garları, adanın bir kısmını sular altına gömmüştür.» Bu 
düşünce, Seylan halkında hala vardır. Burada, yakut, 
gök yakut, topaz, ametist ve Süleyman taşı, opal, akik, 
san akik gibi değerli taşlar elde edilmektedir. Ülkenin 
kralı, o devirde, bir el ayası kadar uzun, bir insan kolu 
kadar iri, ateş gibi kırmızı bir yakuta sahip bulunuyor
du ki, Büyük Hakan, bu yakutu, bir belde fiyatına ola
rak kraldan boşu boşuna satın almak istemiştir. 

Denizciler, Seylan'ın altmış mil kadar batısında, 
Hint Yarımadası'nın batı kıyılarında bulunan Malabar 
ile karıştırılmaması gereken büyük Maabar eyaletine 
rastlamışlardır. Bu Maabar, inci avcıları için pek de
ğerli olan Koromandel kıyılarının güneyini oluşturmak
tadır. Burada, deniz canavarlarını balıkçılara karşı za
rarsız bir hale getiren ve ırkları son zamanlara kadar 
devam etmiş bulunan bir tür astrologlar olan büyücü
ler faaliyet göstermektedirler. Marco Polo, yerlilerin tö
releri, ülke krallarının ölümü, bu kralların şerefine soy
lu sınıftan kimselerin kendilerini ateşe atmaları, çok sık 
olan dinsel intiharlar, dul kadınların kurban edilmesi, 
yerli halkın iyi fiziyonomist olma yetenekleri, müneccim 
ve kahinlerin sözlerine güven hakkında ilgi çekici bilgi
ler vermektedir. 

Marco Polo, Koromandel sahilinde bir süre kaldık-



120 D Ü N Y A N I N  K E Ş F İ  

tan sonra, halen başkenti Masulipatam olan Muftili K.ral
lığı'na kadar olmak üzere kuzeye çıkmıştır. Bu krallığın, 
kocasının anısına bağlı kalmak isteyen ve kırk yıldan 
beri dul yaşayan bir kraliçe tarafından çok güzel yöne
tiliyordu. Bu ülkede, ne yazık ki, fazla sayıdaki yılan
larla tehlikeli bir halde bulunan dağlarda zengin elmas 
madenleri işletiliyor; bu sürüngenlerden hiç korkmadan 
o değerli taşları çıkarmaya çalışan madenciler, daha mü
kemmelinin var olacağı düşünülemeyen garip bir çareye 
başvurmuşlardı. Gezginin anlattığına göre, madenciler, 
birçok et parçalan alıyorlar ve bu etleri hiç kimsenin va
ramayacağı sarp uçurumların aşağısına atıyorlardı. Bu 
etler, elmaslar üzerine düşüyordu. Oysa ki, dağlarda, 
yılanları avlayan beyaz kartallar yaşıyor; bu kartallar, 
uçurumların dibindeki etleri görünce, etlerin üzerine 
atılarak kapıp götürüyorlar ve kartalların hareketlerini 
izleyen kişiler, hayvanların yere konup eti yemekle meş
gul olduklarım görür görmez; müthiş haykırış sesleri çı
karıyorlar; sesten ürken kartallar, insanlar tarafından 
yakalanma korkusu ile avlarını bırakmış bir halde hava
lanıyorlar ve madenciler, bu sırada, etleri alarak yapış
mış olan elmasları topluyorlardı. Eğer kartal, et parça
larım yutacak olursa, hayvanın ötede beride bıraktığı 
pisliğinin içinde elmas araştırılması yapılıyordu. 

Marco Polo, Madras'ın bir kaç mil güneyindeki kü
çük San-Thome şehrini ziyaret ettikten sonra, Maabar'
da keşif dolaşması yapmış ve özellikle halkı muhteme
len Brahman olan Lar ilini gezmiştir. Gezginin seyahat
namesine göre, bu bölge insanları, ihtiyat ve perhizleri 
sayesinde çok ihtiyar olarak yaşamakta, yalnızca pirinç 
yiyip süt içerek bazılarının yaşlan yüz elli veya iki yüze 
yaklaşmaktadır. Bu adamlar, becerikli tacirlerdir; bu
nunla birlikte boş inanç sahibidirler; çok açık yürekli
dirler; kimseye zararları dokunmamaktadır. Ne olursa 
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olsun, hiçbir canlıyı öldürmezler ve kendileri için kutsal 
bir hayvan olan öküzü severler, ona saygı gösterirler. 

Filo, sahillerin bu kısmından hareketle Seylan'a 
dönmüş ve Marco Polo, Kubilay Han'ın 1284 yılında, söy
lentilere göre, Adem babamız mezarının, başlıca yüksek
liğini oluşturan sarp bir dağın tepesinde olduğuna ina
nılan bu adaya bir elçiler heyeti göndermiştir. Marco Po
lo, Seylan'ı gözden kaybettikten sonra, bugünkü harita
larda görülmeyen ve o sıralarda Hürmüz' den, Kis' den. 
Aden'den ve Arabistan kıyılarından gelen bütiin gemile
rin yanaştığı Kail limanına yollanmıştır. Denizciler, ya
rımadanın ucu olan Komorin'i geçerek, onüçüncü yüz
yılda ticareti çok fazla bir şehir olan Koilum'un karşı
sına gelmişlerdir. Burada özellikle sandal ağacı ve çivit 
otunun üretilmesi dolayısıyla doğu ve batı tacirlerinin iş 
yapmak üzere buraya kalabalık bir şekilde geldikleri gö
rülmüştür. Malabar, pirinç üretimi bakımından çok ve
rimlidir. Marco Polo'nun «Kara Arslan» adını verdiği 
leopar gibi vahşi hayvanlar, burada hiç eksik değildir. 
Çeşitli cins papağanlar bulunmakta ve bu papağanların 
Avrupa'daki hemcinslerinden çok güzel oldukları görül
mektedir. 

Filo, Koilum'dan ayrılıp Malabar sahilleri kuzeyine 
doğru uzanarak, adını Kamara ile Malabar sınırındaki 
bir dağdan alan Eli Krallığı kıyılarına varmıştır. Bu ül
kenin kuzeyinde, Venedikli gezginin Melibar diye adlan
dırdığı bir bölge uzayıp gidiyor ve bu bölge, aslında Ma
labar'ın kuzeyinde bulunuyordu. Mangi tacirlerinin ge
mileri, Hindistan'ın bu kısmındaki yerlilerle iş yapmak 
için geliyorlar ve tacirler, buradan nefis baharat, ender 
bitkiler ve diğer değerli ticaret mallan alıyorlardı. Fa
kat, gemileri, sahillerdeki çok tehlikeli deniz adanılan 
olan korsanlar tarafından çoğu kez yağma ediliyordu. 
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Bu korsanlar, özellikle Gucerat Yarımadası'nda oturu
yorlardı. Marco Polo, yarımadanın, halkı putperest, gad
dar ve vahşi insanlardan ibaret olan Sumenat beldesini, 
sonra Kesmakoran'ı ziyaret ettikten sonra, nişanlısının 
Tatar prensesini beklediği İran'a doğru gidecek yerde 
geniş Umman Denizi'nde batıya doğru yönelmişti. 

O doymak bilmez keşif tutkusu, Marco Polo'yu beş 
yüz millik mesafedeki Arabistan kıyılarına doğru sürük
lemiş, birinin yalnızca erkekler, diğerinin ise kadınlarla 
yerleşik olması dolayısıyla erkek ve dişi olarak adlandı
rılan iki adaya uğramış ve kadınlarla erkeklerin bu ada
lara ancak Mart, Nisan ve Mayıs aylarında geldiklerini 
öğrenmişti. Filo, bu adacıklardan ayrılarak, Aden Kör
fezi girişinde olup Marco Polo'nun çeşitli kısımlarını gör
düğü Sokotora Adası'na doğru güneye yelken açmıştı. 
Gezgin, Sokotora halkından sözederken, onların hünerli 
büyücüler olduklarını, istedikleri her şeyi elde ettiklerini 
ve fırtınalara, kasırgalara hükmettiklerini söylemekte
dir. Sonra güneye doğru daha bin mil kadar inerek, fi
losunu Madagaskar kıyılarına götürmüştür. 

Gezginin gözlerinde, Madagaskar, dünyanın en bü
yük, en soylu adalarından biridir. Halkı, kendini tama
men ticarete vermiştir ve özellikle fildişi ticareti ile meş
gul olmaktadır. Halk, diğer etlere nazaran çok lezzetli ve 
sağlığa elverişli olan de'Ve etiyle beslenmektedirler. Hin
distan kıyılarından gelen tacirler, Umman Denizi'ni an
cak yirmi günde geçmektedirler; fakat, gemilerini sürek
li biçimde güneye iten ters akıntılar yüzünden dönüşle
rinde en aşağı üç aylık bir zaman geçmektedir. Bunun
la birlikte, bu adaya sık sık gelmektedirler; çünkü, bu 
ada, onlara, bütün ormanları kaplayan sandal ağacı ve 
amber sağlamakta ve bu mallara karşın çuha ve ipekli 
kumaş değişimi yapılmaktadır. Marco Polo'ya göre, bu 
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ülkede vahşi hayvanlarla av hayvanları hiç eksik değil
dir. Leoparlara, ayılara, arslanlara, geyiklere, yaban do
muzlarına, zürafalara, yaban eşeklerine, karacalara, ala-

Epyornis maxlınus kuşu. 
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geyiklere ve diğer evcil hayvanlara sürüler halinde rast
lanmaktadır. Fakat, burada, göze çarpan en önemli hay
van «Binbir gece masallan»nda sözü edilen, bir fili pen
çelerine takıp havaya kaldırmaya yetenekli, yarısı arslan, 
yansı kuş olan o Anka kuşudur. Çok güzel olan bu kuş, 
belki de, yumurtaları hala Madagaskar' da bulunan « Ep
yornis maximus» dur. 

Marco Polo, bu adadan hareket ederek kuzeybatıya 
yönelmiş ve böylece, Zengibar'ı, Afrika kıyılarını görmüş
tür. Bu bölgeler halkı ona, çok iri ve dört kişinin taşı
yabileceğini yükleyecek kadar güçlü görünmüştür. Bun
da da şaşılacak birşey olmadığını anlamış, çünkü, bu 
adamların beş kişinin yiyeceğini yediklerini öğrenmiştir_ 
Ülke yerlileri siyahi olup tamamen çıplak dolaşmaktadır
lar. Geniş ağızları, kalkık burunları, iri gözleri, kalın du
dakları vardır ki, bu tanım, Afrika'mn o kısmındaki yer
lilere hala uymaktadır. Bu Afrikalılar, pirinç, şeker, süt 
ve hurma ile yaşamaktadırlar; içkilerini pirinçten, şeker
den ve baharattan imal etmektedirler. Bunlar, ölümden 
hiç korkmayan cesur ve savaşçı insanlardır. Deriden bir 
kalkan, bir kılıç ve bir mızrak ile silahlı olarak develer 
ve filler üzerinde savaşırlar; binek hayvanlarım başa vu
ran bir içki ile harekete getirirler. 

Mösyö Charton'un fikrine göre, Marco Polo zama
nında, Hindistan'ın egemenliği altında olan ülkeler üç 
kısma bölünmekteydi. Bu bölümler de, Ganj Nehri ile 
Sind Irmağı arasındaki Büyük Hindistan, Ganj 'ın öte ta
rafında olup yarımadanın batı kıyılarından Koşinşin sa
hillerine kadar olan bölgeyi ihtiva eden Küçük Hindistan 
ve sonunda İran Körfezi'ne kadar olan Etyopiya ile Ara
bistan sahillerini kapsayan Orta Hindistan'dan ibaretti. 

Marco Polo'nun Zengibar'dan ayrıldıktan sonra, ku
zeye doğru çıkarak kıyıları keşfetmek ve güzel kumaşlar 
dokunan ve çok zengin bir ülke olan Etyopiya'dan baş-
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lamak suretiyle yöneldiği ülke bu Orta Hindistan olmuş
tur. Filo, bundan sonra, hemen hemen Babülmendep Bo
ğazı gerisinde bulunan Zeila limanına kadar ilerlemiş, 
Yemen ve Hadramut sahillerini izleyerek, Çin ve Hindis
tan'la ticari ilişkilere vasıta olan bütün gemilerin uğra
dığı Aden limanına girmiş, çok mükemmel ve cins atla
n bol sayıda ihraç eden büyük bir belde olan Escier, bi
rinci kalitede günlük üreten Dafar, Umman kıyılarında 
bulunan Kalatu ve sonunda Marco Polo'nun Tatar kralı 
sarayına gitmek üzere Venedik'ten gelişinde ziyaret etti
ği Cormos yani Hürmüz şehirleri görülmüştü. 

Moğol imparatorunun emriyle kurulmuş olan filo
nun yapmış olduğu seyahatin tamamlandığı yer, İran Kör
fezi'nin bu limanıdır. Prenses, on sekiz ay süren bir deniz 
yolculuğundan sonra, sonunda, İran sınırlarına varmıştı. 
Fakat, o sırada, nişanlısı prens Argun ölmüştü. Ülke, iç 
savaş dolayısıyla kana bulanmış durumda bulunuyordu. 
Prenses, Argun'un zorba kardeşinin boğulup öldürülme
sinden sonra 1295 yılında tahta çıkan ve prens Argun'un 
oğlu prens Gazan'a teslim edilmişti. Prensesin bundan 
sonra ne olduğu bilinmemektedir; fakat, prensesin, Mar
co Nicolo ve Matteo Polo'dan ayrılmadan önce, çıkarı ne
yi gerektiriyorsa da, bunun takdirini onlara bıraktığı bir 
gerçektir. 

Marco Polo, pek muhtemel olarak, İran'da bulundu
ğu sırada, büyük Türkiye hakkında ilgi çekici döküman
lar toplamıştı ki, bunlar da, seyahatnamesinin son kıs
mında verdiği bazı bilgilerle İran'daki Moğol hanlarının 
gerçek tarihinden ibaretti. Yapmış olduğu keşif seyahat
leri böylece tamamlanmıştı. Tatar prensesinden izin alan 
üç Venedikli, yanlarında muhafızlar olduğu ve her türlü 
yol masraflarının karşılığı da sağlanmış bulunduğu hal
de yurtlarına dönmek için kara yolunu tutmuşlardı. 
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Trabzon'a, Trabzon'dan İstanbul'a, İstanbul'dan Eğriboz 
Adası'na yollanmışlar ve oradan da Venedik'e gitmek 
üzere gemiye binmişlerdi. 

Marco Polo, 1295 yılında, ayrılışından yirmi <lört yıl 
sonra, doğduğu şehre dönmüştür. Güneşten yanmış olan 
üç gezgin, Üzerlerinde Tatar kumaşından kaba elbiseler 
olduğu halde, Moğol töre ve tavırlarını tamamen korur 
durumda ve Venedik dilini hemen hemen unutmuş ola
rak hiç tanınmamışlar ve hatta en yakın akrabaları dahi 
onların kim olduklarını anlayamamışlardır. Esasen, öl
müş oldukları haberinin uzun zamandan beri ortalığa ya
yılmış olması dolayısıyla, hiç kimse onları bir daha gö
rebileceğini sanmamıştır. Gezginler, Saint-Jean Chrysos
tome semtindeki evlerine gitmişler ve evin Polo ailesin
den bazı kişiler tarafından işgal edilmekte olduğunu gör
müşlerdir. Bu kişiler, görünüşleri gerçekten acınmaya 
değer bir durumda olan üç gezgini çekingenlikle karşıla
mışlar ve Marco Polo'nun anlatmış olduğu biraz garip hi

kayelere pek o kadar inanmamışlardır. Bununla birlikte, 
onların ısrarı üzerine, oturdukları o evin gerçek sahip
lerinin onlar olduğunu kabul etmişlerdir. Birkaç gün son
ra, Nicolo, Matteo ve Marco, kimlikleri üzerine çöken en 
küçük kuşkuları yok etmek isteyerek, çok mükellef bir 
yemek vermişler ve bunun arkasından görkemli bir şen
lik düzenlemişlerdir. Bu şölen ve şenliğe ailelerinin çe
şitli fertlerini ve Venedik'in en ileri gelen senyörlerini 
davet etmişlerdir. Bütün bu davetliler kabul salonunda 
biraraya geldikleri vakit, üç Polo, koyu kırmızı satenden 
roblar giymiş olarak görünmüşlerdir. Davetliler, yemek 
salonuna geçmişler ve şölen başlamıştır. İlk servisten 
sonra, Marco Polo, babası ve amcası, biran ortadan çe
kilmişler ve ellerinde enfes Şam kumaşları olduğu halde 
tekrar gelmişler, bu kumaşları keserek parçalar halinde 
davetlilere dağıtmışlardır. İkinci servisten sonra, kırmızı 
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kadifeden yapılmış daha zengin roplar giymişler ve şö
lenin sonuna kadar bu elbiseleri Üzerlerinden çıkar:na
mışlardır. Daha sonraları, Venedik modasına göre sade 
giyinmiş şekilde görünmüşlerdir. 

Elbiselerdeki bu lüksle gözleri kamaşan ve hayretler 
içinde kalan davetliler, ev sahiplerinin bu hareketleriyle 
ne yapmak istediklerini bilemez bir durumda iken, üç 
gezgin, seyahatleri sırasında Üzerlerine geçirmiş oldukları 
o kaba elbiseleri getirmişler; dikişleri, astarları sökmüş
ler ve böylece, elbiselerin arasından yakutlar, gökyakut
lar, zümrütler, elmaslar ve değeri çok yüksek daha bir 
sürü kıymetli taşlar su gibi yere akmıştır. O eski ve ka
ba elbiselerin muazzam bir serveti gizlemiş olduğu gö
rülmüştür. Bu hiç beklenilmedik görünüm, bütün kuş· 

kulan dağıtmış ve üç gezginin gerçekten Marco, Nicolo 
ve Matteo Polo oldukları hemen anlaşılmış ve herkes ta
rafından en içten kutlamalar başlamıştır. 

Marco Polo gibi ünlü bir adamın, elbette ki, en yük-
sek derecede bir itibara değer olduğu görülmüştür. Bu
nun üzerine, kendisine Venedik'in birinci derecedeki dev
let memuru payesi verilmiş ve milyonlarla ifade olunan 
tebasına hükmeden büyük hakanın «milyon» !arından de
vamlı şekilde sözettiği için kendisine cMessire Million» 
yani Bay Milyon adı takılmıştır. 

O sıralarda, 1296 yılında, Venedikle Cenova arasında 
bir savaş patlak vermiştir. Lamba Doria komutasındaki 
bir Cenova donanması Adriyatik sularında dolaşıyor ve 
kıyıları tehdit ediyordu. Bunun üzerine Venedik Amirali 
Andrea Dandolo, sayıca Cenova donanmasından daha bü
yük bir donanma hazırlamış ve bir kadırganın komuta
sını bir denizci olarak ün yapmış bulunan Marco Polo'ya 
vermiştir. Bununla birlikte, 8 Eylül 1296 tarihindeki o 
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deniz savaşında, Venedikliler yenilmişler, ağır biçimde 
yaralanan Marco Polo ise Cenovalılar'a tutsak düşmüştür. 
Tutsaklarının değerini bilen ve takdir eden galipler, ona 
son derecede saygı göstermişlerdir. Cenova'ya götürül
müş, serüvenlerini dinlemeye can atan büyük aileler, ken
disini çok içten, çok bağışlayıcı bir şekilde karşılaşmış
lardır. Fakat, onlar, her ne kadar dinlemekten yorulma
mış iseler de, Marco Polo, sonunda anlatmaktan usan
mış ve tutsak bulunduğu sıralarda, 1298 yılında, Pisan 
Rusticien ile tanışmış ve seyahatlerinin hikayesini ona 
dikte etmiştir. 

Marco Polo, 1299 yılında serbest bırakılmıştır. Ve
nedik'e dönerek evlenmiştir. O tarihten sonra, hayatın
daki çeşitli olaylar hakkında tarih bir şey söylememek
tedir. Yalnız, 9 Ocak 1323 tarihli vasiyetnamesinden an
laşıldığına göre, üç kız bırakmıştır. O tarihlerde yetmiş 
yaşında olduğu halde öldüğü sanılmaktadır. 

Seyahatnamesi, coğrafya biliminin gelişmesi üzerin
de çok büyük bir etki yapan ünlü gezginin hayatı böyle 
geçmiştir. Marco Polo, muhakkak ki, son derece yüksek 
bir görüş dehasına sahip bulunuyordu. Söylemesini bil
diği gibi görmesini de çok iyi biliyordu. Sonraları yapı
lan keşif seyahatleri, seyahatnamesinin gerçeklere ne ka
dar uyduğunu kanıtlamıştır. Marco Polo'nun hikayesin
den elde edilen dökümanlar, onsekizinci yüzyılın orta
larına kadar, coğrafi etüdlere temel olmak hizmetinde 
bulunduğu gibi, Çin, Hindistan ve Orta Asya ile yapılan 
ticari temas ve seferlerde çok yararlı olmuştur. İlk kop
yacıların Marco Polo'nun eserine vermiş oldukları «Dün
yanın Harikaları Kitabı» adı, elbette ki, nesiller boyun
ca daima onaylanacaktır. 



BEŞİNCİ BÖLÜM 

İBNİ BATUTA (1328 • 1453) 

İbni Batuta - Nil - Gazze - Sur, Taberiye, Lübnan, Balbek, 
Şam, Meşhed, Basra, Bağdat, Tebriz, Medine, Mekke - Ye
men - Etyopiya - Berberiler ülkesi - Zengibar - Hürmüz -
Suriye - Anadolu - Küçük Asya - Astrakan - İstanbul -
Türkistan - Berat - Delhi - Malabar - Maldiv Adaları -
Seylan - Koromandel - Bengal - Nikobar - Sumatra -
Çin - Afrika - Nijer - Tombuktu. 



M ARCO Polo'nun ülkesine dönüşünden yaklaşık yirmi 
beş yıl sonra, Saint-François tarikatından bir frer, 

1313  yılından 1 330 yılına kadar olmak üzere, Trabzon, 
Ararat Dağı, Babil ve Cava Adası'ndan geçerek Karade
niz' den Çin'in en son sınırlarına kadar ilerlemek suretiy
le bütün Asya'yı dolaşmıştır. Fakat, seyahatnamesi o ka
dar karışık ve adamın saflığı o kadar bellidir ki, anlat
tığı şeylere önem verilmesi mümkün değildir. Cooley'in 
«Ü kadar yalanla dolu bir eserdir ki, bilinen dillerin hiç 
birinde belki böylesine bir kitap var olmamıştır» dediği 
J ean de Mandeville'in o masal kabilinden seyahatleri de 
aynı niteliktedir. 

Venedikli gezginin derecesinde bir arda olması için 
Mısır'ı, Arabistan'ı, Anadolu'yu, Tataristan'ı, Hindistan'ı, 
Çin'i, Bengal'i ve Sudan'ı dolaşmış bir Arap gezgininden 
sözetmek gerekir ki, bu gezgin, Orta Asya'nın nisbeten 
büyük olan bir kısmını gezen Marco Polo'nun dolaştığı 
yerleri de görmüştür. Hem yetenekli hem de cesur olan 
bu adam, en gözüpek kaşiflerin sırasında yeralmaya de
ğer bir kişidir. 

Bu, bir din adamıdır. Adı Abdullah el Lavati'dir; fa
kat, İbni Batuta adı ile ün yapmıştır. Miladi 1324, Hicri 
725 yılında, Hac amacıyla Mekke'ye gitmeye karar ver
miş, doğduğu şehir olan Tanca'dan hareket ederek, İs
kenderiye'ye ve oradan da Kahire'ye yollanmıştır. Mısır'· 
da kaldığı süre boyunca, Nil Nehri'ni, özellikle ağzını in
celemiş, yataktan kaynak yönüne doğru çıkmayı dene
miş, Nubiye bölgesi sınırlarındaki karışıklıklar dolayı
sıyla yoluna devam edememiş, büyük nehirden aşağı in
me zorunda kalmış ve Küçük Asya'ya gitmek üzere yel
ken açmıştır. 
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Gazze'yi, İbrahim, İshak ve Yakub'un mezarlarını 
ve o sırada, üçü tarafından iyice tahkim edilerek saldı
rılmaz bir duruma getirilmiş olan Sur şehrini, bir yıkın-

İbni Batuta Mısır'da. 
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tıdan başka bir şey olmayan 'Ve ünlü hamamları tama
men harap olmuş bulunan Taberiye'yi ziyaret ettikten 
sonra Lübnan Dağı güzelliklerine çarpılan İbni Batuta, 
bütün o devir keşişlerinin günlerini tamamlamak için 
dünyanın en güzel bölgelerinden biri olarak çok yerinde 
bir görüşle seçmiş oldukları ve buluşma yeri gibi tesbit 
ettikleri bu yerleri görmüştür. Bu sıralarda, Balbek'den 
geçerek Şam'a varmış ve bu şehri veba hastalığı dolayı
sıyla perişan bir halde bulmuştur. Gezgine inanmak ge
rekirse, korkunç afet, günde yirmi dört bin insanı yok
ediyor ve Tanrı'nın yardımı olmadığı takdirde, Şam'ın 
çabucak boşalacağı kuşkusuz gibi görünüyordu. 

Arap din adamı, Şam'dan ayrılarak, Meşhed şehrine 
yollanmış ve orada Hazreti Ali'nin mezarını ziyaret et
miştir. Bu mezar, bütün felçli hastaların kalabalık bir 
şekilde ziyaretine hedef oluyor ve bu hastaların iyileşme
leri için bir geceyi mezar başında dua etmekle geçirme
leri yetiyordu. İbni Batuta, bütün Doğuda « Şifa Gecesi» 
adıyla bilinen bu mucizenin doğruluğundan kuşku et
mez gibi görünmektedir. 

Daima yorgunluk nedir bilmeyen ve o gezip görme 
isteğinin etkisinde olarak hareket eden İbni Batuta, 
Meşhed'den sonra Basra'ya gitmiş ve Isfahan yöresini 
dolaşarak Şiraz'a varmıştır. Buradan da yola çıkarak 
Bağdat'a, Tebriz'e, Hazreti Peygamber'in kabri bulunan 
Medine'ye ve sonunda üç yıl kadar dinleneceği Mekke'
ye gitmiştir. 

Bilindiği gibi, bu kutsal şehirden bütün çevre ülke
lere sürekli biçimde kervanlar hareket etmektedir. İbni 
Batuta, bu cesur tacir kervanlarının birine katılarak Ye
men'in bütün şehirlerini ziyaret etmek imkanını bul
muştur. Keşif seyahatini, Kızıldeniz'in sonundaki Aden' e 
kadar uzatmış ve Etyopiya limanlarından biri olan Zey
la'ya gitmek üzere bir yelkenli gemiye binmiştir. Böy-
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lece Afrika topraklarına tekrar ayak basmıştır. Berbe
riler ülkesi içinde ilerleyerek, yalnızca balık ve deve eti 
ile yaşayan bu kirli ve tiksinti verici insanların töreleri 
ve ahlakları hakkında etüdler yapmıştır. İbni Batuta, 
bu sırada, Makdasbu şehrinde, bir tür konfor diyeceği
miz bir lüksle karşılaşmış ve bu şehir hakkında iyi bir 
anıyı muhafaza etmiştir. Şehir halkının çok semiz olduk
larını görmüş ve bu insanların çok iştahlı ve bol yemek 
yiyen kişiler olduklarını anlamıştır. 

İbni Batuta, Berberiler ülkesini ve özellikle sahil kı
sımlarını görüp bilgi aldıktan sonra, Zengibar'a gitmeye 
karar vermiş ve Kızıldeniz' den geçerek, Arabistan kıyı
larını izlemiş ve Hindistan denizinin bir kıyı şehri olan 
Zafar'a yollanmıştır. Bu bölgenin bitki hayatının çok 
mükemmel olduğunu, karabiber, Hindistancevizi ağaçla
rıyla Buhur ağaçlarının çok güzel ormanlar oluşturdu
ğunu görmüş, fakat hep serüvenci bir zihniyetin etki
sinde olarak daha ileriye gitmiş, İran Ködezi'ndeki Hür
müz şehrine varmış ve birkaç İran ilini dolaşmıştır. Onu, 
1332 yılında, ikinci kez Mekke'de görüyoruz. İbni Batu
ta, ayrılışından üç yıl sonra tekrar kutsal şehire girmiş
tir. 

Fakat, bu gezi, ibni Batuta'nın gezginci hayatında 
bir mola verme, biraz dinlenmeden başka bir şey olma
mıştır; çünkü, bu gözüpek bilgin, Afrika'ya gitmek üze
re Asya'dan ayrılarak, Yukarı Mısır'ın pek az bilinen böl
geleri içinden yeniden serüvene atılmış ve Kahire'ye ka
dar inmiştir. Buradan da hareket ederek, Suriye'ye geç
miş, Trablus Şam'ı görmüş ve Anadolu Türkmenleri içi
ne kadar ilerleyerek, burada da çok büyük bir konuk
severlikle karşılanmıştır. 

İbni Batuta, Erzurum'a kadar ilerlemiş ve burada 
kendisine altıyüz libre ağırlığında bir göktaşı gösteril
miştir. Sonra, Karadeniz'den geçerek, enlem derecesi iti-



D Ü N Y A N I N  K E Ş F İ  1 35 

barıyla epeyce yüksek olması dolayısıyla gece ve gündüz
lerinin eşitsizliği pek belirli olan Kırım ve Kefe şehirle
rini ziyaret etmiş ve sonunda Volga ağzında, Tatar Ha
nı'nın kış mevsimi boyunca oturduğu Astrakan şehrine 
varmıştır. 

Bu sıralarda, Tatar Hanı'nın kansı ve Konstantini
ye İmparatoru'nun kızı olan Prenses Bailun, babasını zi
yarete gitmek üzere hazırlığa başlamıştır. Bu durum, 
Avrupa Türkiyesi'ni gezip görme konusunda İbni Batuta 
için çok doğal bir fırsat gibi görünmüştür. Bu nedenle, 
prensese eşlik etme iznini almış ve beşbin kişilik bir mu
hafız alayı ve her duraklamada kurulacak portatif bir 
cami ile birlikte yola çıkmıştır. Prensesin Konstantini
ye'de karşılanması çok görkemli olmuş ve her tarafta 
çanlar çalmaya başlamıştır. 

Din adamına ülke prensleri tarafından gösterilen iyi 
kabul, onun ününe yaraşır bir şekilde olmuştur. İbni 
Batuta, şehri esaslı biçimde dolaşıp görmüş ve burada 
otuzaltı gün kalmıştır. 

Görüldüğü gibi, ülkeler arasındaki ulaştırmanın zor 
ve tehlikeli olduğu bir dönemde, İbni Batuta, çok cesur 
bir kaşif olarak gezisine devam etmiştir. Mısır, Arabis
tan, Asya Türkiyesi, Kafkas illeri, onun tarafından dola
şılıp görülmüştür. O kadar yorgunluktan sonra dinlen
meye tamamen hak kazanan İbni Batuta'nın, ondördün
cü yüzyılda, itiraz kabul etmez en ünlü bir gezgin oldu
ğu bir gerçektir. Doymak bilmez seyahat tutkusu onu 
birçok yerlere sürüklemiş ve keşif seyahatlerinin çevre
si, gitgide büyümüş, muazzam denecek kadar genişle
miştir. 

İbni Batu ta, Konstantiniye' den ayrılarak tekrar 
Astrakan'a yollanmıştır. Buradan da hareketle ve Tür
kistan'ın çorak çöllerinden geçmek suretiyle hayli bü
yük 'Ve kalabalık görünen Korasm şehrine ve oradan 
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Cengiz Han orduları ile hala yan yıkık bir durumda 
bulunan Buhara'ya varmıştır. Birkaç gün sonra, bilgin 
gezginin pek hoşuna gitmiş dindar bir şehir olan Se
merkand'da bulunmuş, ancak Horasan çölünü aştıktan 
sonra varabildiği Balk'ı görmüştür. Bu şehir, bir yıkın
tı halinde ve perişanlık içinde olarak göze çarpmış ve 
Cengiz ordularının buradan geçmiş olduğu anlaşılmıştır. 
İbni Batuta burada kalamamıştır. Batıya, Afganistan sı
nırına dönmek istemiştir. Kuzistan'ın dağlık bölgesi kar
şısına çıkmış, bu bölgeye girmekte tereddüt gösterme
miş, son derecedeki büyük sabır ve tahammül ile katlan
dığı yorgunluklardan sonra, o önemli Herat şehrine var
mıştır. 

İbni Batuta'nın batıda durakladığı en son nokta bu
rası olmuştur. Bunun üzerine, tekrar doğu yolunu tut
maya ve Pasifik Okyanusu kıyılarına kadar olmak su
retiyle Asya'nın en son sınırlarına varmaya karar ver
miştir. Bunda başarılı olduğu takdirde, meşhur Marco 
Polo'nun keşifler çevresini aşmış olacağı düşünülmüş
tür. 

İbni Batuta, Kabil'i ve Afganistan sınırım izleyerek 
yola koyulmuş, Sindhi yani bugünkü İndus sahillerine 
kadar varmayı başarmış ve Sind Irmağı'nın ağzına ka
dar inmiştir. Lahor şehrinden hareket ederek, halkı hü
kümdar Muhammed'in gazabından kurtulmak için çekip 
gitmiş olan büyük ve güzel belde Delhi'ye doğru yollan
mıştır. 

Bu zalim, aynı zamanda da çok iyi ve cömert bir 
kimse olan hükümdar, Arap gezginini çok büyük bir 
memnunlukla kabul etmiştir. Bağışlarını ondan esirge
memiş, toprak bağışlamak ve göreceği vazifenin parasal 
çıkarlarım sağlamak suretiyle kendisini Delhi'ye yargıç 
atamıştır. Bu durum, uzun zaman sürmemiştir. Bir sui
kast düzenine girdiği ileri sürülen İbni Batuta, görevini 
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bırakmak zorunda kalmış 'Ve hükümdarın gazabından ka
çıp kurtulmak için fakir kılığına girmiştir. Fakat, Mu
hammed Han onu bağışlamış ve Çin'e elçi olmasını iste
miştir. 

Şans, cesur din adamına gene gülmüş, o uzak ülke
lere rahatlık ve huzurun apayrı şartları içinde varabil
mek üzere yola çıkmıştır. Çin İmparatoru'na sunulmak 
üzere armağanlar götürüyor ve iki bin atlı kendisine eş
lik ediyordu. 

Fakat, İbni Batuta, çevre bölgeleri işgal eden asileri 
hiç hesaba katmamıştır. Nitekim, muhafız birliğini oluş
turan adamlarla Hindular arasında bir çarpışma olmuş
tur. Arkadaşlarından ayrılmış olan İbni Batuta, tutul
muş, soyulmuş, sımsıkı bağlanarak götürülmüştür. Aca
ba, nereye götürülmüştür? Bunu öğrenememiş, anlaya
mamıştır. Bununla birlikte, ümidini ve cesaretini kay
betmeyerek, bu yağmacıların elinden kurtulmayı başar
mış, yedi gün kadar başıboş dolaştıktan sonra, bir zen
ci ile karşılaşmış ve sonunda, Delhiye, imparatorun sa-
rayına dönebilmiştir. 

· 

Hükümdar Muhammed, yeni bir sefer heyeti için 
derhal hazırlık yapılması emrini vermiş ve elçilik göre
vine devam edeceğini Arap gezginine bildirmiştir. Mu
hafız alayı, bu kez, başkaldıran bölgelerin engeline çat
madan yoluna devam etmiş, Kanoge, Merwa, Gwalior ve 
Barun'dan geçerek Malabar'a varmıştır. İbni Batuta, bir 
süre sonra, Malabar eyaletinin merkezi Kalküta'ya gir
miş ve bu önemli limanda, denize açılmak için elverişli 
rüzgarların esmesini tam üç ay kadar beklemiştir. Bu 
zorunlu bekleme döneminden faydalanarak, bu şehire 
sık sık gelen Çinliler'in deniz ticaretini incelemiştir. Se
yahatnamesinde, üzerinde zencefil ve sebze yetiştirilen 
birer gerçek yüzen bahçe olan ve jonk denilen Çinli ge-
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milerinden hayranlıkla sözetmekte ve Bir çeşit bağımsız 
köyler olan bu teknelere bazı zengin kişilerin büyük sa
yıda sahip olduklarını bildirmektedir. 

Sonunda elverişli mevsim gelmiş, ibni Batuta, içine 
servetini ve eşyalarını koyabileceği küçük bir tekne seç
miştir. Bu teknelerden diğer onüçüne Delhi hükümdarı
nın Çin İmparatoruna göndermekte olduğu armağanlar 
yüklenmiştir. Fakat, geceleyin kopan şiddetli bir fırtına, 
bütün gemileri batırmıştır. İbni Batuta, büyük bir şans 
eseri olarak, camideki ibadette bulunmak üzere karada 
kalmıştır. Dindarlığı, onun hayatını kurtarmıştır. Her şe
yini kaybetmiştir. Namazını kıldığı bir seccadeden başka 
bir şeyi kalmamış ve bu ikinci felaketten sonra, Delhi'
deki hükümdarın karşısına çıkmaya artık cesaret edemez 
olmuştur. Böyle bir durum dolayısıyla bir hükümdarı 
rahatsız etmenin faydası ve gereği olmayacağını düşün
müştür. 

ibni Batuta, tutacağı yol hakkındaki kararını vermiş, 
imparatorun hizmetinde bulunmayı ve elçi niteliği dola
yısıyla kendisine sağlanan çıkarları bırakmış ve o zaman
lar bir kadın tarafından yönetilen ve Hindistancevizi el
yafı ticaretini büyük ölçüde yapan Maldiv Adaları'na git
mek üzere gemiye binmiştir. Arap din adamı, bu ada
larda da yargıç payesini almış, üç kadınla evlenmiş, ünü
nü kıskanan vezirin hışmına uğramış ve kısa bir zaman
da oradan kaçmak zorunda kalmıştır. Bütün ümidini Ko
romandel sahillerine varmaya bağlamış, fakat, rüzgar
lar, gemisini Seylan Adası'na doğru sürmüştür. İbni Ba
tuta, burada büyük bir itibarla karşılanmış ve kraldan 
Srendip Dağı ya da Adem Tepesi'ne tırmanma iznini al
mıştır. Amacı, dağın tepesindeki o mucize kabilinden 
ayak izini görmek olmuştur ki, Hindular, bu ize «Buda'
nın ayağı» ve Müslümanlar da ccAdem'in ayağı» adını ver-
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mektedirler. İbni Batuta, seyahatnamesinde, bu ayak izi
nin otuziki santimetre olduğunu ileri sürmektedir ki, bu 
tahmin ondokuzuncu yüzyıldaki bir tarihçinin yetmişdo-

Gemisi, korsanların saldırısına uğramış ve . . .  
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kuz kulaç olarak yapmış olduğu tahminden çok aşağıdır. 
Hatta, bu tarihçi, ilk babamızın ayaklarından birinin da
ğın tepesine bastığını, diğerinin ise Hint Okyanusu su
larıyla ıslandığım eklemektedir. İbni Batuta, ada halkı
nın önemli bir kısmını oluşturan iri sakallı maymunlar
dan ve ağaç yapraklarından tacı olan köpek başlı bir 
kral tarafından temsil edilen monarşik bir yönetimden 
sözetmektedir. Hindular'ın saflıkla yaptıkları bütün bu 
masallar hakkında ne düşünüleceği bilinmektedir. 

Gezgin, Seylan'dan hareket ederek, Koromandel sa
hillerine geçmiş ve bu yolculuk sırasında çok şiddetli fır
tınalara tutulmuştur. Bu sahillerden de kalkarak ve ye
niden gemiye bindiği Hint Yarımadası'nın en aşağı tara
fından geçerek karşı sahillere varmıştır. Fakat, gemisi, 
korsanların saldırısına uğramış ve İbni Batuta, soyula
rak, hemen hemen çıplak ve yorgunluktan bitkin bir hal
de Kalküta'ya varmıştır. Bununla birlikte, hiçbir felaket 
onu yıldırmamıştır. O, hep şanssızlıklar ve sıkıntılar için
de yeniden kuvvetlenen büyük gezginlerden biri olmuş
tur. Delhi'deki bazı tacirlerin cömert dostlukları, onun 
tekrar yola çıkmasına imkan sağlamış, Maldiv Adaları'na 
gitmek üzere gemiye binmiş, doğal zenginlikleri karşısın
da hayranlık duyduğu Bengal'a uğramış, Sumatra'ya yel
ken açmış, çok kötü geçen elli günlük bir deniz yolcu
luğundan sonra Bengal Körfezi'ndeki Nikobar Adalan'n
dan birine uğramış ve onbeş gün sonra, bütün müslüman
ları çok iyi karşılayan kralı tarafından kabul edildiği Su
matra'ya varmıştır. Alelade bir adam olmayan İbni Ba
tuta, ada hükümdarının hoşuna gitmiş ve Çin'e hareket 
etmesi için her türlü imkanlar kendisine cömertçe sağ
lanmıştır. 

Bir jonk, Arap gezginini «Sakin deniz» üzerinde gö
türmüş ve gezgin Sumatra'dan ayrıldıktan yetmişbir gün 
sonra, halkı güzel ve cesur olup silah sanatında seçkin-
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leşmiş kimselerden ibaret bulunan hayli şüpheli bir ül
kenin başkenti Kailuka limanına varmıştır. Kailuka'dan 
da hareket ederek Çin eyaletlerine geçmiş, önce, Nan
kin'in biraz kuzeyinde olup Çinliler'in Tsuen-Çeu adını 
verdikleri güzel Zaitem şehrini ziyaret etmiştir. Böylece 
halkın törelerini inceleyerek her tarafındaki servet, en
düstri ve uygarlığı hayranlıkla görerek bu büyük impa
ratorluğun çeşitli beldelerini dolaşmıştır. Fakat «Gog ve 
Magog Engeli »  adını verdiği büyük Çin seddine kadar 
ilerleyememiştir. Bu yörede iyice gezip, keşif dolaşması 
yaparken, altı müstahkem şehri kapsayan büyük Şensi 
beldesinde bir süre kalmıştır. Bu uzak ülkelerdeki se
yahatlerin rastlantıları olarak, dört köle, altı gözde ve 
dört atla birlikte gömülen bir hanın cenaze töreninde bu
lunmuştur. 

Bu sıralarda, Zaitem' de karışıklıklar başlamış ve bu 
olaylar, İbni Batuta'yı şehri terke mecbur etmiştir. Arap 
gezgin, Sumatra'ya gitmek üzere gemiye binmiş, Kalkü
ta'ya ve Hürmüz'e uğrayarak, İran'ın ve Suriye'nin tu
runu yaptıktan sonra 1328 yılında Mekke'ye dönmüş
tür. 

Bu yorulmaz kaşif için dinlenme saati henüz çal
mamıştır. Sonraki yıl, doğduğu şehir olan Tanca'yı tek
rar görmüş ve İspanya'nın güney bölgelerini ziyaret et
tikten sonra, Fas'a geçmiş, Sudan'a girmiş, Nijer Nehri'
nin suladığı ülkeleri dolaşmış, Büyük Çöl'ü geçmiş, çok 
gayretli bir gezgini meşhur etmeye yetecek bir seyahati 
de böylece yaparak Toınbuktu'ya girmiştir. 

Bu, onun son seferi olmuştur. 1353 yılında, ilk kez 
Tanca'dan ayrıldıktan yirmidokuz yıl sonra, Fas'a dö
nerek Fas şehrine yerleşmiştir. İbni Batuta, ondördün
cü yüzyılın en cesur kaşifi olmak ününe yaraşır bir ki
şidir ve Venedikli meşhur Marco Polo'nun adından son
ra onun adını belirtmek, en doğru bir davranış olur. 



ALTINCI BÖLÜM 
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Norman şövalyesi - Düşünceleri - Kanarya Adalaı·ı hakkın
da bilinen şeyler - Cadix - Kanarya Takımadaları - La 
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narya - Demir Adası - Palma Adası. 



T EAN de Bethencourt, Baron de Saint-Martin-le-Gail-
U lard, 1339 yılında, Normandiya'nın Eu konduğunda 

dünyaya gelmiştir. İyi ve soylu bir aileye mensup olan 
Jean de Bethencourt, savaşta ve denizcilikte sivriJmiş ve 
Altıncı Charles'ın mabeyincisi olmuştur. Fakat, keşifler 
ve fütuhat yapma zevkinde bir insan olması, kralın bu
naklığı sırasında da, saraydaki hizmetinden yorgun düş
mesi, daha fazla olarak, evinde de pek öyle rahat ve hu
zur içinde bulunmaması dolayısıyla ülkesinden ayrılma
ya ve maceralı keşifler yaparak ün sahibi olmaya karar 
vermiştir. Bu konuda bir fırsat çıkmış ve fırsatın çık
ması da şöyle olmuştur : 

Afrika kıyılarına yakın sularda, eskiden Fortune 
Adalan olarak adlandırılan Kanarya Adalan isminde 
birtakım adalar bulunmaktadır. Numidiya kralının oğ
lu Juba, söylendiğine göre, 776 yılında bu adaları keş
fetmiştir. Bazı seyahatnamelere göre, Orta Çağda Arap
lar, Cenovalılar, Portekizliler, İspanyollar, Biskaylılar, 
bu ilgi çekici takımadalarını zaman zaman ziyaret etmiş
lerdir. Sonunda 1393 yılında, bir seferi heyete komuta 
eden Almonaster adlı bir İspanyol senyörü, Kanarya Ada
ları'ndan biri olan Lancetore'a bir çıkam1a yapmış, bir 
çok tutsak ve adaların ne kadar verimli olduğuna delil 
teşkil eden ürünlerle dönmüştür. Bu olay, Narman şöval
yesinin dikkatini çekmiştir. Kanarya Adaları'nın elegeçi
rilmesi fikri onu harekete getirmiş ve dindar bir adam 
olması nedeniyle, Kanaryalıları katolik yapmaya karar 
vermiştir. Yiğit, zeki, dürüst ve geliri itibarıyla da zen
gin bir senyör olan Jean de Bethencourt, Coux bölgesi
nin Grainville-la-Teinturiere yöresindeki konağından ay-
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rılmış ve La Rochelle'ye yollanmıştır. Burada, Gadifer de 
la Salle adındaki şövalye ile karşılaşmıştır. Jean de BC
thencourt, yapacağı sefer hakkındaki tasarılarını Gadi-

Jean de Bethencourt. 
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fer'e anlatmış ve kendisine arkadaşlık ederek bir kere 
şansım denemesini ondan istemiştir. Aralarında, şimdi 
anlatılması çok uzun sürecek görüşmeler yapılmış ve so
nunda bir anlaşmaya varılmıştır. 

Jean de Bethencourt, bu sırada, ordusunu toplamış
tır. Yeteri kadar adam bindirilmek, bütün yiyecek ve içe
cek ihtiyaçlarını bol bol karşılamak suretiyle gemiler 
sağlanmıştır. Gadifer ve kendisi yelken açmışlar ve Re 
Adası'ndan geçerken ters yönden esen rüzgarlarla karşı
laştıktan ve bundan başka komutanla tayfalar arasında 
sık sık tartışmaların yapılmasından sonra, İspanya'nın 
Galice sahillerindeki Vivero limanına, daha sonra da Co
rogne'ya varmışlardır. Jean de Bethencourt ve jantiyom
ları burada sekiz gün kalmışlardır. Fransızlar, kendileri
ne karşı hiç de nazik davranmayan bir İskoç kontuyla 
başları derde girmiş ve bu yüzden zorluklar çıkmış ise 
de, sonuçta her şey sözde kalmıştır. Baron, tekrar deni
ze açılmış, Finistere Burnu'ndan geçmiş, Saint-Vincent 
Burnu'na kadar olmak üzere Portekiz kıyılarını izlemiş 
ve Cadix limanına vararak burada uzunca süre kalmış
tır. Burada da, gemilerini almış olmasından dolayı ken
disini suçlayan Cenovalı tacirlerle de anlaşmazlık olmuş, 
bunun üzerine Seville'ye gitmek zorunda kdmış ve kral 
Üçüncü Henri, onu her türlü şikayetten kurtararak ken
disine hak vermiştir. Jean de Bethencourt, Cadix'e dön
müş ve tayfalarından bir kısmını başkaldırmış durumda 
bulmuştur. Seferin tehlikelerinden korkuya kapılmış 
olan tayfalar, yolculuğa devam etmeyi istememişler; fa
kat, Fransız şövalyesi, cesurları alıkoyup korkakları sa
lıvererek, limandan ayrılmış ve açık denize çıkmıştır. 

Baronun gemisi, rüzgarın kesilmesi dolayısıyla üç 
gün hareketsiz kalmış, sonra, esinti başlayınca, be5 gün 
içinde Kanarya Takımadaları'nın küçüklerinden biri olan 
La Gracieuse'ye ve sonunda, büyüklük ve şekli hemen 
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hemen Rodos'u andıran, uzunluğu kırk dört kilometre, 
genişliği de onaltı kilometre tutan Lancerote adlı en 
önemli adaya varmıştır. Lancerote, otlakları, arpa üreti
mine çok elverişli olup tarım bakımından iyi topraklan 
bulunan zengin bir adadır. Pek bol olan çeşmeleri, yer
altı sulan adayı mükemmel biçimde sulamakta ve ona 
hayat 'Vermektedir. Burada, «Orseille» adı verilen bir 
boya bitkisi bol sayıda yetişmektedir. Bu adanın hemen 
hemen çıplak dolaşmak adetinde olan halkına gelince, 
erkekleri uzun boylu, sağlam yapılı ve yerlere kadar inen 
deri kaftan giymiş kadınlan ise hem güzel, hem de na
muslu insanlardır. 

Jean de Bethencourt, adalan fethetmek tasarısının 
açığa vurulmasından önce, Kanaryalılar' dan birkaç kişi
yi elde etmek istemiştir. Fakat, ülkeyi tanımadığı için 
yapacağı harekatın zor olacağını görüp anlamıştır. Ta
kımadaların daha kuzeyinde bulunan küçük bir adacık 
karşısında demirlemeye gitmiş ve jantiyomlarından ku
rulu konseyini toplayarak, nasıl hareket etmesinin ge
rektiği konusu üzerinde onların fikirlerini ;;ormuştur. 
Konsey, ister kurnazlık isterse aldatma suretiyle, fakat 
her ne pahasına olursa olsun, ülke halkını ele geçirme
nin gerektiği fikrini ileri sürmüştür. Adanın kralı olan 
Guadarfia, Jean de Bethencourt ile temasa geçmiş, teba 
olarak değil dost olarak kalmak suretiyle itaatta bulu
nacağına dair yemin etmiştir. Jean de Bethencourt, bu
nun üzerine, adanın güneybatı çayırlık bölgesinde bir 
kale inşa ettirmiş ve bu kaleye, gayretli bir kimse olan 
Berthin de Berneval'ın komutasında birkaç adam koya
rak Fortaventure Adası'nı elegeçirmek üzere müretteba
tının geri kalan kısmı ile hareket etmiştir. 

Gadifer, bir gece çıkarması yapılması tavsiyesinde 
bulunmuş, çıkarma gerçekten gece yapılmış ve Gadifer, 
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küçük bir birliğin komutasını alarak sekiz gün adayı do
laşmış ve dağlara sığınmış olan halktan tek kişiye rast
lamamıştır. Yiyeceğin tükenmesi üzerine, Gadifer, geri 
dönmek zorunda kalmış ve Lancerote ile Fortaventure 
arasında bulunan Lobos adacığına gitmiştir. Fakat, bu
rada geminin kaptanı ona karşı gelmiş ve Gadifer'in ba
ronla birlikte Lancerote Adası'ndaki kaleye dönmesi pek 
öyle kolay olmamıştır. 

Jean de Bethencourt, bu sırada, yiyecek ve malzeme 
ile mürettebatına artık güvenememesi dolayısıyla, yeni
den silahlı adam getirmek için İspanya'ya dönmeye ka
rar vermiştir. Adaların genel komutanlığını Gadifer'e bı
rakmış, sonra, herkesle vedalaşarak, Gadifer'e ait bir ge
miyle İspanya'ya doğru yelken açmıştır. 

Hatırlanacağı gibi, Jean de Bethencourt, Lancerote 
Adası kalesinin komutanlığına Berthin de Berneval'ı ata
mıştı. Bu Berneval ise Gadifer'in kişisel bir düşmanıydı.  
Norman şövalyesi henüz hareket etmişti ki,  Berneval, 
arkadaşlarını kışkırtmaya kalkışmış ve adamların ara
sından bazılarını, özellikle Gaskonyalıları valiye karşı is
yana muvaffak olmuştu. Berneval'ın bu davranışından 
hiçbir şekilde kuşkulanmayan Gadifer, yanında dostu 
Remmonet de Leveden ve daha birçok kişiler olduğu 
halde Lobos adacığında fok avlamakla meşgul bulunu
yordu. Yiyecek getirmek üzere Lancerote Adası'na gön
derilen Remmonet, Gracieuse Adası'nın bir limanına git
mek üzere suç ortaklarıyla birlikte adayı terkeden Ber
neval'ı kalede bulamamıştı. Bir gemi sahibi, Berneval'
ın vaadlerine inanarak gemisini ona vermişti. 

Asi Berneval, Gracieuse Adası'ndan hareket ederek 
Lancerote'ya dönmüş, adanın kralı ile ve Kanaryalılar'la 
yalancıktan bir anlaşma yaparak hainliğini daha da ile
riye götürmüştür. Bethencourt'un şahsına güvenilecek 
soylu bir subayının kendisini aldatabileceğini düşünme-
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yen kral, tebasından yirmidört kişi ile birlikte gelip Ber
neval'ın konuğu olmuştur. Berneval, adamların uykuya 
daldıkları bir sırada, onları bağlatarak Gracieuse lima
nına götürmüştür. Çok kötü bir şekilde aldatılmış ol
duğunu gören kral, bağlarım koparmış ve adamlarından 
üçünü kurtararak kaçmayı başarmıştır. Fakat, geride ka
lan bahtsız arkadaşları tutsak edilmişler ve kendilerini 
yabancı topraklarda satmaya götüren İspanyol esircileri
ne Berneval tarafından verilmişlerdir. 

Berneval, göstermiş olduğu bu şerefsizliğe daha 
başka alçaklıkları da eklemiştir. Vermiş olduğu emir 
üzerine adamları, Gadifer'in, Lancerote kalesinden yiye
cek getirmek üzere gönderdiği gemiyi ele geçirmişlerdir. 
Remmonet, bu alçaklarla dövüşmek istemiş ise de, 
adamlarının çok az sayıda olması dolayısıyla bu isteğini 
yerine getirememiştir. Yapmış olduğu ricalar, Berneval 
çetesini ve şahsen Bemeval'ı yola getirememiş, Jean de 
Bethencourt'un Lancerote kalesinde toplamış olduğu 
malzemeyi, aletler ve silahları yağma ve tahripten ala
koyamamıştır. Bundan başka, valiye hakaret edilmekten 
de çekinilmemiş ve Bemeval şöyle haykırmıştır: «Gadi
fer de la Salle'ın şunu bilmesini isterim ki, benim ka
dar genç olsaydı, onu mutlaka öldürürdüm; fakat, kafa 
tutmaya kalkışacak olursa, onu Lobos Adası'nda boğa
rım! »  

B u  sırada, Gadifer ile arkadaşı, yiyecek ve içecekle
ri olmaksızın, Lobos Adasında ölüm tehlikesiyle karşı 
karşıya kalmışlardır. Çok şükür ki, Lancerote kalesinde
ki adamlardan iki papaz, Gracieuse Adası limanına gi
derek, Berneval'ın ihanetine çok cam sıkılmış bir gemi 
sahibiyle görüşmüşlerdir. Adam, onlara, arkadaşlarından 
Ximenes adında birini vererek Lancerote kalesine git
mesini sağlamıştır. Ximenes, burada bulunan zayıf bir 
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tekneye yiyecek ve içecek doldurmuş, sonra Gadifer'e sa
dık dört kişi ile kayığa binerek denizin o bölgesindeki 
geçitlerin en korkuncunu aşmak suretiyle dört fersahlık 
mesafede bulunan Lobos adacığına varmayı başarmış
tır. 

Gadifer ile arkadaşları, bu sırada, açlık ve susuzlu
ğun çok feci acısı içinde görünmüşlerdir. Ximenes, on
ları ölümden kurtarmak suretiyle tam zamanında yetiş
miştir. Gadifer, Berneval'ın ihanetini öğrenince, Lance
rote kalesine dönmek üzere kayığa binmiştir. Senyör 
Bethencourt'un ve kendisinin hiçbir kötülük yapmaya
caklarına dair söz vermiş oldukları zavallı Kanaryalılar'a 
karşı Berneval'ın bu davranışından dolayı derin bir 
utanç duymuştur. Gadifer, seferi heyetin en ileri gelen
lerinden biri sayılan bu alçağın böyle bir kötülük yap
maya nasıl cesaret ettiğine bir türlü akıl erdirememiştir. 

Bu zaman boyunca, Berneval acaba ne yapmıştır? 
Senyörün ihanet ettikten sonra, yaptığı zorbalık hare
ketlerine yardımcı olan arkadaşlarına da ihanet etmiş, 
içlerinden onikisini karaya çıkarmış ve İspanya'da Jean 
de Bethencourt'la buluşmak, ona olayları kendi yararına 
göre anlatarak, hareket yöntemini onaylatmak niyetiyle 
yola çıkmıştır. Durumu bozacak ve kendisine zararı do
kunacak tanıklardan kurtulmasının çıkarı gereği olduğu 
bu gibileri yanından uzaklaştırmıştır. Bu zavallı adamlar, 
önce, kendilerini bağışlaması için valiye yalvarmayı di.i
\>Ünmüşler ve kendilerini bu düşüncede cesaretlendiren 
papaza günahlarını çıkartmışlarsa da, Gadifer'in kendi
lerinden intikam alacağından korkarak bir gemiyi ele
geçirmişler ve bir ümitsizlik anında Afrika'nın Mağripli
ler bölgesine doğru kaçmışlardır. Gemi, Berberistan su
larında karaya vurmuştur. Gemide bulunanlardan onu 
boğulmuş ve geri kalan iki kişi ise kendilerini köle ola
rak tutan putperestlerin eline düşmüştür. 
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Bu olayların Lancerote Adası'nda geçtiği sırada, Ga
difer'in gemisine binmiş olan J can de Bethencourt, Ca
dix' e varmıştır. Buraya gelince, ilk iş olarak, mürette
batında asiliğe eğimli olan adamlara karşı sert önlem
ler almış ve bunların içinden elebaşıları hapsettirmiştir. 
Sonra, gemisini, o sırada Üçüncü Henri'nin bulunduğu 
Seville'ye göndermiş, fakat gemi, Gadifer'in zararına ola
rak Guadalquivir Nehri'nde batmıştır. 

Seville'ye 'Varmış olan Jean de Bethencourt, Kanar
ya Adaları'ndan acele gelmiş olan Francisque Calve adlı 
birini kabul etmiş ve adam, valiye götürülecek malzeme 
ile oraya dönmesi önerisinde bulunmuştur. Fakat, Baron 
de Bethencourt, kralı görmeden önce bu konuda bir ka
rar almak istememiştir. 

Bu sıralarda, Berneval, başlıca suç ortakları ve tut
sak olarak satmak niyetiyle yanında tuttuğu birkaç Ka
naryalı ile İspanya'ya varmıştır. Bu alçak adam, ihane
tini kendi çıkarına uygun bir şekilde göstermeyi ve Jean 
de Bethencourt'un iyiniyetinden faydalanmayı ümit et
miştir; fakat, kendisiyle birlikte gelmiş olan Courtille 
adındaki bir borazancıyı hesaba katmamıştır. Bu yiğit 
asker, Berneval'ın çevirdiği dolapları haber vermiş ve 
bu açıklama üzerine, hilekarlar, Cadix cezaevine kapatıl
mışlardır. Courtille, gemide bulunan Kanaryalılar'ın da 
durumunu anlatmıştır. Kral ile bir görüşme yapmak üze
re bulunan ve bu yüzden Seville'den ayrılamayan Nar
man şövalyesi, adalılara dokunulmaması ve kendilerine 
iyi muamele edilmesi emrini vermiş ise de, bu görüşme
ler sırasında, adamları taşıyan gemi Aragon'a gitmiş ve 
zavallı adamlar, orada, köle olarak satılmışlardır. 

Bu sırada, Jean de Bethencourt, Castille kralının 
huzuruna kabul edilmiş ve seyahatinin sonuçlarını an-
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!attıktan sonra: «Haşmetmeap, diye söze başlamıştır, 
sizden yardım isteğiyle gelmiş bulunuyorum. Kanarya 
Adaları adı verilen takımadaların Hıristiyanlaştırılması
nın sizi memnun edeceğinden eminim. Bütün civar ülke
lerin kralı ve senyörü olduğunuza ve en dindar bir Hıris
tiyan kral bulunmanıza göre, saygılarımı sunmak üzere 
bendenizi kabul etmekle lütuf buyurmuş olduğunuz onur 
için teşekkür ve minnettarlığımı sunarken yardımınızı 
istirham ediyorum.» 

Çok memnun kalan kral, Norman şövalyesinin rica
sını kabul ederek, ona Kanarya Adalan senyörlüğünü ve 
bundan başka adalardan İspanya'ya gelecek ticaret eş
yasının beşte birini vermiştir. Bundan fazla olarak da, 
vali Gadifer'e gönderilecek malzemenin satın alınması için 
yaklaşık onbeşbin frank karşılığı yirmibin mcravedis 
vermiş ve Kanarya Adaları'nda geçmek üzere para bas
ma hakkını da tanımıştır. 

Ne yazık ki, o yirmibin meravedis, pek o kadar gü
venilmeyecek bir adama teslim edilmiş ve adam, Cas
tille kralının armağanı olan bu parayı yanında götüre
rek Fransa'ya kaçmıştır. 

Bununla beraber, Jean de Bethencourt, iyi donatıl
mış, mürettebat olarak seksen kişi bindirilmiş, yiyecek, 
içecek, silah ve aletlerle donatılmış bir gemiyi Üçüncü 
Henri'den almıştır. Kralın bu cömertliğine karşı çok min
nettar bir durumda kalan J ean de Bethencourt, yaptığı 
bütün işleri, son derecedeki öfkesini, kişiliğine karşı çok 
güven beslediği o Berneval denilen adamın davranışına 
pek şaştığını ve Castille kralı tarafından verilen geminin 
yakında hareket edeceğini Gadif er' e yazmıştır. 

Bu zaman boyunca, Lancerote Adası'nda çok öneml i 
olaylar cereyan etmiştir. Alçak Berneval'ın davranışların-
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dan son derecede kırılan kral Guadarfia, isyan etmiş ve 
Gadifer'in adamlarından birkaçı Kanaryalılar tarafından 
öldürülmüştür. Gadifer, suçluları cezalandırmaya karar 
vermiş bir durumda iken ada yerlilerinden kralın bir ak
rabası olan Ache, Guadarfia'nın yakalanması ve kendi 
lehine olmak üzere tahttan indirilmesi önerisinde bulun
muştur. Oysaki, Ache denilen bu adam bir hilekardan 
başka bir şey değildir. Krala ihanet ettikten sonra, Nor
manlar'a da ihanet edecek ve onları ülkeden kovacaktı. 
Adamın kötü niyetlerinden kuşkulanmayan Gadifer, ölen 
adamlarının intikamım almak isteyerek, Ache'ın önerile
rini kabul etmiş ve bir süre sonra, kralı yakalatarak ka
leye göndermiş ve zincire vurdurmuştur. 

Birkaç gün sonra, adanın kralı olduğu henüz yeni 
ilan edilmiş olan Ache, Gadifer'in adamlarına saldırmış 
ve bir çoğunu ağır şekilde yaralamıştır. Fakat, ondan 
sonraki gecede, kaleden kaçmayı başaran Guadarfia, bu 
sefer kendisi Ache'ı yakalatmış, hemen taşlatmak sure
tiyle öldürtmüş ve cesedini yaktırmıştır. 

Hergün tekrarlanan bu tedhiş sahnelerine son dere
cede öfkelenen vali, ülkenin bütün erkeklerini öldürme
ye ve vaftiz yapmak için ancak kadınları ve çocukları 
sağ bırakmaya karar vermiştir. Tam bu sıralarda, Jean 
de Bethencourt tarafından gönderilen mektupta, Kanar
ya Adaları halkının Castille kralına olan saygılarının hü
kümdara bildirildiği Gadifer'e bildirilmiş ve vali, bu ha
berden hiç de memnun kalmamıştır. Çünkü, o da, ada
lardan kendisine düşen paya sahip olmayı aklından ge
çirmiştir. Bununla birlikte hoşnutsuzluğunu gizlemiş ve 
yeni gelenleri çok güzel şekilde karşılamıştır. 

Malzemenin ve silahların boşaltılmasına hemen baş
lanmış ve Gadifer, çevre adalan dolaşmaya gitmek ama-
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cıyla gemiye binmiştir. Yanına Remonnet ile daha baş
kalarını almış ve kendisine rehberlik etmek üzere iki 
Kanaryalı'yı beraberinde götürmüştür. 

Küçük bir vadiye girmiştir. 
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Gadifer, bir engel ile karşılaşmaksızın Fortaventure 
Adası'na varmıştır. Adaya çıkışından birkaç gün sonra, 
ülkeyi keşfetmek amacıyla otuzbeş adamla hareket et
miş, fakat, az bir zaman sonra adamların büyük bir kıs
mı onu terketmiş ve ikisi okçu olmak üzere onüç adam, 
onunla birlikte kalmıştır. Bununla birlikte Gadifer keşif 
işine devam etmiştir. Bir akarsuyu geçtikten sonra, se
kizyüz palmiye ile gölgeli çok nefis küçük bir vadiye gir
miştir. Daha sonra, dinlenip karın doyurmuş ve uzun bir 
yokuşu aşarak yoluna devam etmiştir. 

Burada, küçük birliğin etrafını çeviren elli kadar 
ada yerlisi meydana çıkmış ve adamlar, ölüm tehdidin
de bulunmuşlardır. Gadifer ile adanılan, soğukkanlılık
larını muhafaza ederek tertibat almışlar ve düşmanları
nı kaçırmayı başarmışlardır. Akşama doğru, yanlarında 
dört esir kadın olduğu halde gemilerine dönebilmişler
dir. 

Gadifer, ertesi gün, Fortaventure'den ayrılmış, Tel
des ile Argonnez arasındaki büyük bir limana girmek su
retiyle Büyük Kanarya Adası'na gelmiştir. Yerlilerden 
beşyüz kişi onun karşısına çıkmış, fakat adamlar, hiçbir 
düşmanca davranışta bulunmamışlardır. Yerliler, balık 
oltası ve demir eşyaya karşılık ülke ürünleri olan incir 
ve hoş kokulu bir madde olan reçineyi değiştirmişlerdir. 
Bu Kanaryalılar, yabancılara karşı çekingen ve tedbirli 
davranmışlar; çünkü, yirmi yıl önce, adaya baskın yap
mış olan Kaptan Lopez'in adamlarından şikayetçi olduk
ları için Gadifer'in karaya çıkmasına izin vermemişler
dir. 

Vali, Büyük Kanarya'da bir keşif dolaşması yapma
dan harekete mecbur kalmış ve Demir Adası'na doğru 
yollanmıştır. Sadece sahiller boyunca dolaştıktan sonra, 
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üzerinde yerlilerin ışıkları parıldayan Gomere Adası'na 
geceleyin varmıştır. Gün doğunca, Gadifer'in arkadaşla
rından birkaçı dışarı çıkmak istemiş ise de, çabuklukla
n ve cesur oluşları itibarıyla çok tehlikeli görünen Go
mereliler, hemen gemiye dönmeye mecbur kalan Castil
leliler üzerine saldırmışlardır. 

Bu vahşi Kanaryalılar'ın bu şekildeki davranışların
dan canı sıkılan Gadifer, Demir Adası'nda şansını bir ke
re daha deneme kararı vermiştir. Hareket ederek gün
düz adaya varmıştır. Bir engel ile karşılaşmadan dışarı 
çıkabilmiş ve adada yirmi iki gün kalmıştır. 

Ada, orta kısım itibarıyla çok güzeldi. Burada yüz 
binden fazla çam ağacı bulunuyordu. Berrak ve çok bol 
olan akarsular, adanın birçok yerlerini suluyordu. Her 
tarafta bıldırcınlar uçuşuyor; domuzların, keçilerin ve 
koyunların pek bol olduğu görülüyordu. 

Gadifer ve adamları, bu konuksever adadan Palma 
Adası'na geçmişler ve önemli bir nehrin sağ tarafındaki 
bir limanda demirlemişlerdi. Bu ada. takımadaların, ok
yanus tarafına doğru en ileride olanı idi. Her tarafı 
çamlarla, güzel bitkilerle örtülü bulunuyor ve ada, her 
çeşit tarıma elverişli gibi görünüyordu. Uzun boylu, gür
büz ve güzel yapılı olan halkının sevimli yüz hatları ve 
çok beyaz ciltleri olduğu farkediliyordu. 

Gadifer, bu adada az bir zaman kalmış, tayfaları, 
dönüş için buradan su tedarik etmişler 'Ve karaya çık
maksızın, takımadaların diğer adalar kıyı sularını dolaş
tıktan sonra, iki gün iki gecede Lancerote Kalesi'ne var
mışlardır. Böylece, kaleden üç ay kadar uzak kalmışlar
dır. Arkadaşları, bu si.ire içinde, yerlilerle sürekli savaş 
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halinde olarak, birçok tutsak almışlar ve moralleri çok 
bozulmuş olan Kanaryalılar, günden güne itaat altına 
girmeye başlamışlardır. Bu sonuçlardan memnun kalan 
Gadifer, Kanarya Adaları kolonisi durumu hakkında 
Jean de Bethencourt'a bilgi vermesi amacıyla jantiyom
larından birini İspanya'ya yollamıştır. 
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Valinin göndermiş olduğu adam henüz Cadix'e var
madan Baron de Bethencourt, küçük bir askeri birlikle 
Lancerote kalesine çıkmıştır. Gadifer, adamları ve vaf
tiz edilmiş olan Kanaryalılar, baronu çok güzel karşıla
mışlardır. Pek az bir zaman sonra, Kral Guadarfia, biz
zat teşekküre gelmiş ve 1404 yılının Şubat ayı yirmisin
de, bütün arkadaşlarıyla birlikte Hıristiyan olmuştur. 
Jean de Bethencourt'un rahipleri, dünyanın yaratılışı, 
Adem'le Havva'nın cennetten kovuluşu, Nuh'un gemisi 
ve Babil kulesi tarihi, büyük din adamlarının hayatı, 
Hazreti İsa'nın tarihi ve museviler tarafından çarmıha 
gerilişi gibi Hıristiyanlığın başlıca esaslarını kapsayan 
çok basit bir talimatı kaleme almışlar ve sonunda on 
emir, kutsama, Paskalya, günah çıkarma ve diğer konu
lar hakkında bilgi vermişlerdir. 

Jean de Bethencourt, hırslı bir adamdı. Kanarya Ada
ları'nı keşfedip elegeçirmek onu tatmin edemezdi. Ok
yanus suları ile yıkanan Afrika kıtasının sahil bölgeleri
ni de aklından geçiriyordu. Lancerote Adası'na dönerken 
bu, onun gizli bir düşüncesi olmuştu ve bununla birlik
te gerçekte itibari bir senyörü olmaktan başka bir sıfatı 
taşımadığı o takımadalarda fiili bir egemenlik kurma işi 
kalmış bulunuyordu. Bunun üzerine, hemen işe koyul
maya, Gadifer tarafından gezilip görülmüş olan bütün 
adaları bizzat ziyarete karar vermişti. 

Fakat, yola çıkmadan önce, Gadifer ile kendisi ara
sında bir görüşme olmuştu. Yaptığı hizmetlerle övünen 
Gadifer, Barondan, Fortaventure, Teneriffe ve Gomere'
nin kendisine bırakılması suretiyle ödüllendirilmesini is
tiyordu. 
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Baron da şu cevabı veriyordu : 
- Dostum, benden istediğiniz adalar henüz elegeçi

rilmiş değildir. Zahmetinizin boşa gitmemesi ve ödülsüz 
kalmamanız . düşüncesinde olduğumu bilmelisiniz. Buna 
hak kazanmış olmanız doğaldır. Yalnız, sizden bir ricam 
var ki, o da, giriştiğimiz işin bitirilmesi, dost ve kardeş 
kalmamızdır. 

Gadifer : 

- Çok güzel söylüyorsunuz, diyordu, fakat, benim 
hiç de memnun olmadığım bir şey var ki, o da, Kanar
ya Adaları'nın Castille kralına bağlı bulunduklarıriı bil
dirmiş olmanız ve bunu söylerken de kendinizi bir sen
yör gibi saymanızdır. 

J ean de Bethencourt, karşılık veriyordu : 

- Krala bağlı bulunduğum ve hoşuna gitmesi do
layısıyla kendimi gerçek bir senyör gibi saymam konu
sundaki ifadeniz doğrudur. Fakat, işimizin sonunu bek
leyebilirseniz, sizi tatmin etmek için memnun kalacağı
nız herhangi bir şeyi size verebilir, bırakabilirim. 

Gadifer cevap veriyor : 

- Bu adalarda uzun süre kalacak değilim; çünkü, 
Fransa'ya dönmem gerekiyor. Artık burada kalmak iste
miyorum. 

Bunun üzerine, iki şövalye birbirlerinden ayrılmışlar; 
yavaş yavaş yatışan Gadifer, Kanarya Takımadaları'nda 
yapılacak keşif dolaşması sırasında, Jen de Bethencourt'
la birlikte bulunma önerisini reddetmiştir. 

Malzemesi bol miktarda sağlanmış ve iyice silahlan
mış olan Baron de Bethencourt, Fortaventure Adası'na 
doğru yelken açmıştır. Bu adada üç ay kadar kalmış ve 
başlangıçta büyük sayıda ada yerlisini tutsak ederek Lan-
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cerote Adası'na taşımıştır. Onun bu şekildeki hareketine 
pek şaşmamalıdır; çünkü, bütün kaşiflerin bu şekilde 
davrandıkları bir devire bu hareket yöntemini çok doğal 
karşılamak zorunluğu vardır. Baron, adada kaldığı süre 
boyunca, iri yapılı, güçlü ve törelerine çok bağlı olan ada 
yerlilerinin saldırılarına karşı iyice kuvvetlendikten son
ra bütün bu adayı dolaşmıştır. Bir küçük köyün ortasın
da izi hala görünen Richeroque adlı küçük bir kale, yük
sek bir dağın yamacına kurulmuştur. 

O tarihlerde, Gadifer, zaman zaman, kaba ve ağır 
sözleriyle belli olan şikayet ve can sıkıntısını hiç unut
mamış olmasına rağmen, Baronun, Büyük Kanar;a Ada
sı'nı elegeçirme önerisini ortaya attığı zaman, harekata 
komutan olmayı kabul etmiştir. 

Gadifer, 25 Temmuz 1404 tarihinde yola çıkmış ise 
de, sefer hiçbir faydalı sonuç vermemiştir. İlkin, deniz
ciler, fırtınadan ve ters yönden esen rüzgarlardan çok 
sıkıntı çekmişlerdir. Sonunda, Teldes limanına varmış
lar; fakat, gece karanlığının bastırması ve rüzgarın sert
leşmesi nedeniyle, burada karaya çıkmaya cesaret edeme
mişler; küçük Argynegriy şehrine kadar ileri gitmişler ve 
bu şehir karşısında onbir gün demirli durumda kalmış
lardır. Kralları Artamy tarafından tahrik edilen ada yer
lileri, Gadifer'in adamları için çok kötü olma tehlikesini 
gösteren tuzaklar kurmuşlardır. Bir çatışma olmuş, kan 
dökülmüş ve kendilerini sayıca zayıf gören Castilleliler, 
Teldes'e gelip orada iki gün kalmışlar ve sonra Lance
rote Adası'na dönmüşlerdir. 

Başarısızlığından dolayı pek üzülen Gadifer, çevre
sinde olup biten her şeyi kötü görmeye başlamıştır. Ami
rine karşı olan kıskançlığı her gün artmış, Baron de 
Bethencourt'un her şeyi kendisinin yapmadığını tekrarla
yarak ona şiddetli suçlamalar yöneltmek suretiyle kendi
ni böyle bir ruhsal duruma kaptırmış ve başkasının el.i 
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girmediği takdirde, işlerin bu kadar kötüye gitmemiş 
olacağını iddia edip durmuştur. Bu sözler Baron'un ku
lağına gelmiş ve adam çok üzülmüştür. Bunun üzerine, 
hırslı Gadifer' e çıkışmış ve bu yüzden aralarında ağır söz
ler sarfedilmiştir. Gadifer, kaldığı takdirde, kendisine 
hiçbir yararı dokunmayacak olan bu ülkeyi terketme fik
rinde ısrar etmiştir. Oysa ki, Jean de Bethencourt, İspan
ya'ya döneceği düşüncesiyle işlerini ona göre düzenlemiş
tir. Aralarındaki anlaşmazlığı düzeltmek amacıyla kendi
sine eşlik etmesi konusunda Gadifer'e öneride bulunmuş
tur. Gadifer, öneriyi kabul etmiş ise de, iki rakip, birlik
te yola çıkmamışlar, Baron, kendi gemisiyle hareket 
ederken, Gadifer de kendi gemisiyle yola çıkmıştır. Her 
ikisi de Seville'ye varmışlar; Gadifer, düşünce ve istek
lerini bildirmiş, fakat, Castille kralı, onu haksız bularak 
Baron de Bethencourt'un hareket yöntemini tamamen 
uygun görmüştür. Bunun üzerine, Gadifer, İspanya'dan 
ayrılarak Fransa'ya dönmüş ve kendi hesabına elegeçir
meyi umduğu o Kanarya Adaları'na hiçbir zaman dön
memiştir. 

Baron de Bethencourt, yola çıkması için kraldan he
men izin istemiştir. Yeni doğan koloninin yönetimi, 
onun varlığına şiddetle ihtiyaç göstermiştir. Hareketin
den önce, kendisini çok seven Seville halkı, ona büyük 
iltifat ve ikramlarda bulunmuş, silah, yiyecek malzemesi, 
altın ve gümüş vermiştir. 

Jean de Bethencourt, Fortaventure Adası'na varmış 
ve burada arkadaşları tarafından hararetle karşılanmış
tır. Gadifer, yola çıkarken, yerine Annibal adlı piç oğlu
nu bırakmış ve Baron, bununla birlikte, adama yine de 
güler yüz göstermiştir. 

Baron de Bethencourt'un adaya yerleşmesinin ilk 
günlerinde, Kanaryalılar'la çeşitli çatışmalar olmuş ve 
ada yerlileri, bir küçük kiliseyi yaktıktan, erzak ve mal-
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zemeyi yağma ettikten sonra, Richeroque kalesini de tah
rip etmişlerdir. Baron, bu saldırıyı yapanları sıkı sıkıya 
izlemiş ve sonunda başarı sağlamıştır. Lancerote kale
sinde bulunan adamlarından büyük bir kısmını getirtmiş 
ve küçük kalenin hemen yeniden yapımı için emirler ver
miştir. 

Bununla birlikte, çatışmalar tekrar başlamış, birçok 
Kanaryalı ölmüş ve bu ölüler arasına Jean de Bethen
court'un canlı olarak yakalanmasını istediği dokuz ayak 
boyundaki bir tür dev adam da karışmıştır. Baron, Ga
difer'in piçine ve onunla birlikte bulunan adamlara gü
venememiştir. Bu piç, babasının Baron'a karşı olan kıs
kançlığını sürdürmüştür. Fakat, onun yardımına muhtaç 
olan Baron, her ne olursa olsun, güvensizliğini gizleme
ye çalışmıştır. Bereket versin ki Baron'un adamları, Ga
dif er' e bağlı kalmış olan adamların sayısından çok üs
tün olmuştur. Bu sırada, Annibal'ın da'Vranışları ve kö
tü konuşmaları öyle bir hal almıştır ki, Baron, Jean le 
Courtois ismindeki vekilini ona göndermiş ve emirleri
ne uyacağına dair yapmış olduğu yemini ona hatırlat
mıştır. 

Jean le Courtois, çok kötü karşılanmış ve Gadifer ta
raftarlarının haksız olarak tuttukları ve bir türlü salıver
mek istemedikleri bazı tutsak Kanaryalılar konusunda 
piçle ve adamlarıyla tartışmalar yapılmıştır. Bununla be
raber, Annibal boyun eğmek zorunda kalmış, Baron'un 
yanına dönen Jean le Courtois, piçin küstahlıklarını an
latmış ve amirini bu adama karşı harekete geçirme yolu
nu aramıştır. Her şeyi inceden inceye ve doğru düşünen 
Bethencourt, şu cevabı vermiştir: «Hayır olmaz, bayım. 
Onu ve adamlarını haksız çıkarmak istemiyorum. Yapıl
masının doğru olacağı düşünülen her şeyi yapmak gerek
li değildir. İnsan, daima kendini tutmak ve şerefini çı
karının üstünde olarak korumak zorundadır.» 



166 D Ü N Y A N I N  K E Ş F İ  

Bunlar güzel sözlerdi; üzerinde fazla düşünülemezdi. 
Bu sırada, bu iç anlaşmazlıklara rağmen, ada yerli

leri ile adaları elegeçirmek isteyenler arasında savaş sü-
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Kral Maxorata'nın gelişi. 
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rüp gidiyor; iyi silahlanmış olan Avrupalılar, bütün kar
şılaşmalardan galip çıkıyorlardı. Bu durum karşısında, 
Fortaventure kralları, görüşmede bulunmak isteğini bes
leyerek, bir mütareke yapılmasını istemek için Baron de 
Bethencourt'a bir Kanaryalı elçi göndermişlerdi. Adalı
lar, isteklerine, Hıristiyanlığı kabul etme arzusunda ol
duklarını da ekliyorlardı. Bu başlangıca pek memnun 
olan Baron, eğer kendisiyle görüşmeye gelecek olurlarsa, 
kralların memnunlukla karşılanacaklarını cevaben bildir
mişti. 

Bunun üzerine, adanın kuzeybatı bölgesine hükme
den Kral Maxorata, yirmi iki kişiden oluşan maiyeti ile 
hemen gelmiş ve bu adamların hepsi de 1 9  Ocak 1405 

tarihinde vaftiz edilmişlerdir. Üç gün sonra, diğer yirmi 
iki ada yerlisi de vaftiz olmuştur. Fortaventure'ün güney
doğusundaki Handia Yanmadası'm yöneten kral 25 Ocak 
tarihinde, tebasından yirmi altı kişi ile birlikte gelerek 
Hıristiyanlığı kabul etmiştir. Kısa bir zaman içinde, For
taventure'ün bütün halkı katolik dinine girmiştir. 

Bu başarıdan kendini mutlu hisseden Baron de Bet
hencourt, ülkesini tekrar görmeyi düşünmüştür. Bunun 
üzerine adaların komutanlık ve yönetimini vekili Jean le 
Courtois'ya bırakmış, arkadaşlarının gözyaşları ve sevgi 
gösterileri içinde Ocak ayının son günü hareket etmiş, 
Fransa'yı göstermek için yanında üç Kanaryalı ile bir 
Kanaryalı kadım götürmüştür. 

Baron de Bethencourt, yirmi bir günde Harfleur li
manına varmış ve iki gün sonra da, Grainville'deki evi
ne dönmüştür. Ülkenin bütün soylu kişileri, onu kutla
maya gelmişler; karısı ile kendisi bu ziyaretçileri büyük 
bir zevk ve sevinçle karşılamışlardır. Jean de Bethencourt, 
en kısa zamanda Kanarya Adaları'na dönmeyi aklına 
koymuştur. Her meslekten kişiler olmak üzere kendisiy
le birlikte gelmek isteyen yurttaşlarını adalara götür-
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meyi tasarlamış, evli veya evlenmek üzere olan bu gibi 
kimselere toprak vermeyi vadetmiştir. Böylece, araların
da yirmi üçü karılarını da yanlarında götüren yirmi sekiz 
silahlı adamın yer aldığı birçok göçmeni toplamayı başar
mıştır. Bütün bu kafileyi götürmek için iki gemi ayrılmış 
ve toplantı için mayısın altıncı günü kararlaştırılmıştır. 
Baron de Bethencourt, aynı ayın dokuzunda yelken açtır
mış ve takımadalardan ayrılışından dört buçuk ay sonra 
tekrar Lancerote Adası'na çıkmıştır. 

Norman senyör, borazanlar, trampetler, harplar ve 
diğer müzik aletlerinin ezgileriyle karşılanmıştır. Kanar
yalılar, dansları ve şarkıları ile «İşte kralımız geldi ! »  di
ye bağırarak valinin dönüşünü selamlamışlar ve kutla
mışlardır. Jean le Courtois, durumun nasıl olduğunu 
kendisine soran amirinin karşısına çıkmak üzere hemen 
koşmuş, «Her şey yolunda ve çok iyi» diye cevap ver
miştir. 

Baron de Bethencourt ile arkadaşları Lancerote ka
lesine yerleştirilmişlerdir. Adalar, yeni gelen adamların 
çok hoşuna gitmiştir. Hurmaları ve ülkenin diğer nefis 
meyvelerini yemişler ve hiçbir şey onlara kötü görünme
miştir. 

Jean de Bethencourt, Lancerote'da bir süre kaldık
tan sonra, Fortaventure'yi ziyaret amacıyla yeni arka
daşları ile birlikte yola çıkmıştır. Baron'un bu adada 
karşılanması, özellikle Kanaryalılar ve iki kral tarafın
dan hiç de öyle tatsız olmamıştır. Krallar, Jean le Cour
tois tarafından onarılmış olan Richecoque kalesinde Ba
ron'la birlikte yemek yemişlerdir. 

Baron de Bethencourt, bu sıralarda, Lancerote ve 
Fortaventure adalarında yaptığı gibi, Büyük Kanarya'yı 
da fethetmek niyetinde olduğunu açıklamıştır. Fransa'
dan getirmiş olduğu yeğeni Maciot'un, bu ülkenin Bet
hencourt adından hiçbir zaman yoksun kalmaması ama-
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cıyla adaların yönetimini eline almasını düşünmüştür. 
Tasarısını Jean le Courtois'ya açmış ve o da, bu tasa
rıyı yerinde bularak sözlerine şunu eklemiştir: «Bayım, 
Tanrı kısmet edip de Fransa'ya döndüğünüz zaman ben 
de sizinle döneceğim. Maalesef ben, iyi bir koca deği
lim. Beş yıldan beri kanını görmedim. Gerçekte ise, ka
rımın pek fazla üzgün olduğunu da sanmıyorum.» 

Büyük Kanarya Adası'na hareket günü olarak 
6 Ekim 1405 tarihi tesbit edilmiştir. Üç gemi, Baron'un 
küçük birliğini götürmüştür. Fakat, rüzgar onları önce 
Afrika kıyılarına doğru sürmüş, Bojador Burnu'nu geç
mişler ve Jean de Bethencourt, burada karaya çıkmıştır. 
Ülke içinde, sekiz fersahlık alanda bir keşif dolaşması 
yapmış ve yerli halktan birkaç kişi ve bir miktar de
veyle dönüp tekrar gemiye binmiştir. Kanarya Adaları 
iklimine uymaları mümkün olan hayvanlar gemilere bin
dirilmiş ve Baron, Portekiz denizcilerinden otuz yıl önce 
geçmek onurunu kazandığı Bojador Burnu'ndan ayrıla
rak yelken açmıştır. 

Afrika kıyılarından Büyük Kanarya Adası'na kadar 
olan sefer sırasında, üç gemi, rüzgarların etkisiyle bir
birlerinden ayrılmışlardır. Gemilerden biri, Fortaventu
re Adası'na, diğeri ise Palma Adası'na varmıştır. Fakat, 
sonuçta, her üç gemi de buluşma yerinde bir araya gel
mişlerdir. Büyük Kanarya'nın uzunluğu yirmi, genişliği 
ise oniki fersah tutmaktadır. Şekli bir süngüyü andır
maktadır. Kuzeyi düzlük, güneye doğru olan kısmı ise 
dağlıktır. Çam, zeytin, incir ve hurma ağaçları adanın 
esaslı ormanlarını oluşturmaktadır. Koyunlar, keçiler 
ve vahşi köpekler, bu adada pek fazla sayıda bulunmak
tadır. Sürülmesi kolay olan toprak, her yıl, iki buğday 
rekoltesi vermekte ve toprak, gübrelemeye hiç ihtiyaç 
göstermemektedir. Adada yaşayanlar, büyük bir halk 
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topluluğunu teşkil etmekte ve hepsi de kendilerinin soy
lu kişiler olduklarını söylemektedirler. 

Jean de Bethencourt, adaya çıktığı sırada, bu adayı 
elegeçirmeyi düşünmüştü. Fakat, ne yazık ki, Norman 
savaşçıları kendilerine pek güveniyorlar ve onbin nüfus
lu Büyük Kanarya'yı yalnızca yirmi adamla fethetmek 
gibi bir düşünceye saplanmış bulunuyorlardı. Onları bu 
kadar abartmalı güven içinde gören Baron de Bethen
court, kendilerine ihtiyatlı hareket etme tavsiyesinde 
bulunmuş ise de, adamlar, bu tavsiyeleri pek dikkate al
mamışlardı. Nitekim, böyle bir tedbirsizlik, onlara çok 
pahalıya mal olmuştur. İlk çatışmada, Kanaryalılar'a 
karşı avantajlı bir duruma girmiş iseler de, sonraları 
darmadağın olmuşlar, ada yerlileri tarafından yakalan
mışlar, aralarında Jean le Courtois ile Gadifer'in gayri
meşru çocuğu Annibal da dahil bulunduğu halde yirmi 
iki kişi öldürülmüştü. 

Bu üzüntü verici kötü karşılaşmadan sonra, Baron 
de Bethencourt, Palma Adası'nı egemenliği altına alma
ya girişmek üzere Büyük Kanarya' dan ayrılmıştı. Palma
lılar, taş atmada çok usta insanlardı ve hedeflerine na
diren isabet ettiremiyorlardı. Nitekim, ada yerlileriyle 
çeşitli çarpışmalar olmuş, her iki taraftaki ölü sayısı çok 
yükselmiş, bununla birlikte, Kanaryalılar'ın kayıpları 
Normanlar'dan daha fazla olmuş ve ölü sayısının yüz ol
duğu tesbit edilmişti. 

Altı hafta süren çarpışmalardan sonra, Baron, Pal
ma Adası'ndan ayrılmış ve uzunluğu yedi, genişliği ise 
beş fersah olup şekli bir hilali andıran, oldukça büyük 
sayılan Demir Adası'nda üç ayını geçirmişti. Adanın ze
mini yüksekçe ve arazi düzlüktü. Çam ve defne ağaçları 
adanın birçok yerlerini gölgeliyordu. Yüksek dağlar üze
rindeki buharlar, toprağı nemli tutuyor ve toprak, böy
lece, buğday tarımına ve bağ ürünlerine çok elverişli bir 
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duruma geİiyordu. Av hayvanları pek boldu. Domuzlar, 
keçiler ve koyunlar, Amerika iguanaları boyundaki iri 
kertenkelelerle birlikte kırlarda dolaşıyorlardı. Ülke hal
kına gelince, bunların kadım da erkeği de çok güzel, 
canlı, neşeli, sıhhatli, çevik ve vücut uyumuna sahip in
sanlardı. Kısacası, bu Demir Adası, takımadaların en 
hoş, en şirinlerinden biriydi. 

Baron de Bethencourt, Demir Adası ile Palma Ada
sı'nı elegeçirdikten sonra, gemileriyle Fortaventure'ye 
dönmüştür. Uzunluğu onyedi, genişliği sekiz fersah tu
tan bu ada, ovalardan ve dağlardan oluşmuştur. Bunun
la birlikte toprağı, takımadaların diğerlerinden daha az 
engebelidir. Güzel korular içinden tatlı sular akmakta, 
özü süt gibi ve kekre olan sütleğen bitkileri şiddetli bir 
zehir vermektedir. Bundan başka, hurma ve zeytin ağaç
lan çok bol olduğu gibi, boya maddesi veren ve yetiş
tirilmesi kolay ve verimi fazla olan bitkiler de bulun
maktadır. Fortaventure kıyıları, büyük tonajdaki gemi
lerin sokulmasına imkan vermemekte ise de, küçük ge
miler, bu kıyılarda güvenlik içinde barınabilmektedirler. 

Baron de Bethencourt, bu adada, kolonlarına arazi 
bölmesine başlamış ve bu dağıtma işini o kadar adil bir 
şekilde yapmıştır ki, herkes, kendine düşen paydan 
memnun kalmıştır. Kendisiyle birlikte takımadalara gel
miş olan arkadaşları, dokuz yıl süreyle vergi ödeme zo
runluğundan ayrık tutulmuşlardır. 

Din işleri ve dinsel yönetim sorunu da Baron de 
Bethencourt gibi dindar bir adamı elbette ki ilgisiz bı
rakamazdı. Bunun üzerine, din işlerini yönetecek bir baş
piskoposun adalara atanması amacıyla Roma'ya gitmeye 
karar vermiştir. Fakat, hareket etmeden önce, yeğeni 
Maciot de Bethencourt'u vekil ve takımadaların genel va
lisi olarak atamıştı. Vermiş olduğu buyruk üzerine, yıl-
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da iki kez Normandiya'ya haberler ulaştırılacak ve Lan
cerote Adası'yla Fortaventure Adası gelirleri, iki kilise
nin yapımına harcanacaktı. 

Jean de Bethencourt, yeğeni Maciot'a şunları söyle
miştir: «Size bütün iktidarı, faydalı ve şerefli olduğuna 
hükmedeceğiniz her şey için tam yetkiyi veriyorum. Ev
vela, şerefimi ve çıkarımı düşünmek suretiyle hareket 
edeceksiniz. Davranışlarınızda, Fransa'nın ve Normandi
ya'nın törelerini izleyeceksiniz. Yani adalet ilkeleri için
de, yapılmasının iyi olacağını gördüğünüz her şeyde bu 
törelerden ayrılmayacaksınız. Ben, sizden yapabileceğiniz
den fazlasını istiyor ve bunu rica ediyorum. Barış ve 
huzur içinde ve birlik halinde olacaksınız. Kardeşleriniz
miş gibi halkı seveceksiniz. Özellikle sizler, yani janti
yomlar arasında tam bir anlaşma ve birlik hüküm süre
cek, birbirinize karşı kesinlikle kıskançlık duymayacak
sınız. Her birinizin görevini tesbit etmiş bulunmaktayım. 
Ülke çok geniştir; bu ülkeye sahip olmalısınız. Size söy
leyeceklerim bu kadar olup huzur ve barış içinde, sağ
lıkla yaşamanızı dilerim.» 

Baron de Bethencourt, Fortaventure Adası'nda ve di
ğer adalarda üç ay kadar kalmıştır. Katırına binerek her 
yanı dolaşmış ve Narman dilini konuşmaya başlayan 
adalar halkı arasına karışmıştır. Maciot ile diğer janti
yomlar, bu dolaşması sırasında ona eşlik etmişlerdir. Ba
ron, onlara yapılacak normal işleri göstermiş ve alına
cak şerefli önlem kararlarını belirtmiştir. Fethedilmiş 
olan bu takımadaları esaslı şekilde dolaşıp gezdikten 
sonra, içinde bulunulan yılın 1 5  Aralık tarihinde Roma'
ya hareket edeceğini arkadaşlarına bildirmiştir. 

Baron de Bethencourt, Lancerote Adası'na dönerek, 
hareket gününe kadar orada kalmıştır. Adalara getirmiş 
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olduğu bütün soylu kişilerle işçilerin ve Kanarya Adala
rı'ndaki üç kralın, hareketinden iki gün önce, karşısın
da toplanması emrini vermiş ve onlara isteğini ve ken
dilerini Tanrı'ya emanet ettiğini bildirmek amacıyla böy
le bir toplantıya gerek gördüğünü belirtmiştir. 

Toplantıya hiç kimse gelmemezlik yapmamıştır. Ba
ron de Bethencourt, toplantıya gelenlerin hepsini Lan
cerote kalesinde kabul etmiş ve toplantı çok görkemli 
bir tören halini almıştır. Yemek yenildikten sonra, yük
sekçe bir kerevetin üzerine çıkmış olan Baron de Bethen
court, yeğeni Maciot'ya daima uyulması gereği üzerinde 
durarak tavsiyelerini tekrarlamış, her şey üzerinde ken
di hesabına beşte bir ayırma yapılmasını, Hıristiyanlık 
görevlerinin ve Tanrı'ya karşı olan sevginin ihmal edil
memesini bildirmiştir. Sonra, kendisiyle birlikte Roma'
ya gidecek kimseleri seçmiş ve hareket için hazırlığa baş
lamıştır. 

Gemisi kalkar kalkmaz, herkesi bir üzüntü sarmış
tır. Gerek Avrupalılar gerekse Kanaryalılar, artık bir da
ha göremeyeceklerini düşündükleri bu dost insan için 
ağlamışlardır. Halktan birçoğu göğüslerine kadar olmak 
üzere sulara girmiş ve sanki gemiyi tutmak ister gibi bir 
davranışta bulunmuştur. Fakat, yelkenler açılmış ve 
Bethencourt hareket etmiştir. Artık herkesin dileği, Tan
rı'nın onu kötülüklerden koruması ve yolunun açık ol
masından ibaret kalmıştır. 

Normandiyalı Baron, yedi günde Seville'ye varmıştır. 
Buradan hareket ederek Kral Valladolid'le görüşmeye 
gitmiş ve kral tarafından hararetle karşılanmıştır. Yap
mış olduğu fethin hikayesini İspanya kralına anlatmış 
ve Kanarya Adalan'nda bir başpiskoposluk kurulması 
amacıyla Papa'ya verilecek bir tavsiye mektubunu kral-
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dan rica etmiştir. Kral, öneriyi memnunlukla karşıla
dıktan sonra, istenilen mektubu vermiş ve Baron de 
Bethencourt, parlak bir maiyetle birlikte Roma'ya ha
reket etmiştir. 

Baron, tarihi şehre gelince, burada üç hafta kadar 
kalmıştır. Papa Yedinci İnnocent tarafından kabul edi
lerek, Kanarya Adaları'nda yapmış olduğu işlerden do
layı Papa'dan iltifat görmüş, sonuçta emirname yazılmış 
ve Albert des Maisons, bütün Kanarya Adaları'na başpis
kopos olarak atanmıştır. Baron, bundan sonra, kendisi
ni kutsayan Papa'dan izin istemiştir. 

Yeni ruhani reis, Baron'a veda ederek hemen görevi 
başına hareket etmiştir. İspanya'dan geçerek, Jean de 
Bcthencourt'un mektubunu krala vermiştir. Sonra, Fort
aventure'ye gitmek üzere yola çıkmış ve hiç zorluk çek
meden adaya varmıştır. Şövalye Unvanım elde etmiş olan 
Maciot, piskoposu büyük bir saygı ile karşılamışt!r. Al
bert des Maisons, ruhani dairesinde gerekli örgütün ku
rulması için hemen harekete geçerek, bir adadan di
ğer bir adaya gitmiş ve bu uğurda hayli çalışmıştır. 
Maciot ise, herkes tarafından ve özellikle adalar halkın
ca çok sevilmiştir. Ne yazık ki, bu güzel zaman ancak 
beş yıl kadar sürmüştür; çünkü, bir süre sonra, hüküm
darlık gücünden başı dönen Maciot, halktan fazla vergi 
alınması yoluna gitmiş ve ülkeden kovulmuştur. 

Baron de Bethencourt, Roma'dan ayrılmış, Floran
sa'dan geçerek Paris'e gelmiş ve oradan Bethencourt'a 
giderek, bir çok jantiyomun kendisini Kanarya kralı gibi 
karşılamaya gelmesine tanık olmuştur. 

Baron de Bethencourt, hala güzel, hala genç bir ka
dın olan karısıyla Grainville'ye yerleşmiştir. Sevgili ada-
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larından, yeğeni Maciot'dan sık sık haberler almış, bir 
gün Kanarya Adaları'na dönmeyi hep ümit edip durmuş 
ise de, Tanrı ona bu sevinci nasip etmemiştir. 

Jean de Bahencou:-t'un vas\yetn:ımesini y:::·ı��-
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Baron, 1425 yılında, şatosu içinde yaşarken bir gün 
hastalanarak yatağa düşmüş ve artık onun ölmek üzere 
olduğu görülmüştür. Vasiyetnamesini yazmış ve kilise 
tarafından kutsanmıştır. Seyahatnamesi sonunda şu ifa
de kullanılmaktadır: «Ü, bir yüzyıldan diğer bir yüzyıla 
göç etmiştir. Tanrı, kusurlarını bağışlasın. Grainville - la 
Teinturiere'de, şehir kilisesinde, tam mihrabın karşısın
daki bir yerde gömülüdür. Ölümü, bin dörtyüz yirmi beş 
yılındadır.» 



YEDİNCİ BÖLÜM 

CHRİSTOPHE COLOMB (1436 • 1506) 

1 

Madeira, Yeşil Burun, Azor Adaları, Gine ve Kongo'nun keş
fi - Bartholomeu Dias - Cabot ve Labrador - Orta çağın 
coğrafi ve ticari eğilimleri - Avrupa'yı Asya'dan ayıran me
safe iizerinde genellikle kabul edilmiş yanılma - Christophe 
Colomb'un doğumu - İlk seyahatleri - Reddedilmiş tasarıla
rı - Fransisken manastırında kalışı - Ferdinand ve İsabe!le 
tarafından sonunda kabul edilmesi - Pinzon kardeşler - Pa
los limanında hazırlanan üç gemi - 3 Ağııstos 1492 tarihin
deki hareket. 



1 4  9 2 YILI, coğrafya yıllıklarında çok önemli bir 
tarih olmuştur. Bu, Amerika'nın keşfini bildi

ren unutulmaz bir tarihtir. Eski dünya, yeni dünyanın 
moral ve politik eğitimini üzerine almak zorunda kal
mıştır. Hala dar düşünceleri, yarı barbar davranışları ve 
dini kinleriyle bu görevi acaba başarabilmiş midir? Olay
lar buna bizzat cevap vereceklerdir. 

Sonunda J ean de Bethencourt'un Kanarya Adaları 
kolonizasyonunu tamamladığı o 1405 yılı ile 1492 yılı 
arasında acaba neler olmuş, ne gibi olaylar cereyan et
miştir? Bunu birkaç satırla anlatmaya çalışalım. 

Araplar'ın İspanya'dan ayrılmasına neden olan çok 
büyük bir bilimsel hareket, bütün yarımadaya yayılmış
tı. Limanlarda, özellikle Portekiz limanlarında, denizle
rin öte tarafındaki Afrika topraklarından, çok güzel, çok 
zengin ülkelerden söz ediliyordu. Michelet'in anlatımına 
göre, binlerce hikaye ve söylenti insanların merak ve hır
sım tahrik ediyor; doğanın bol bol canavarlar yarattığı, 
toprağı yüzeyinde altının serpili bulunduğu o esrarlı böl
gelerin görülmesi isteniyordu. Portekiz Kralı Birinci 
Jean'ın üçüncü oğlu Viseu Dükü Dom Henri adında, ken
dini astronomi ve coğrafyaya vermiş bir prens, çağdaş
ları üzerinde çok büyük bir etki yapmıştı. Portekiz, sö
mürgecilik gücünün gelişmesini bu prense borçludur ve 
tekrarlanmış olan seferlerin heyecan verici hikayeleri ve 
alınan büyük sonuçlar, Christophe Colornb'un hayal gü
cünü tutuşturmaya yetmiştir. 

Gözleri okyanusun genişliğine çevrilip orada yeni 
bir karayı arıyormuş gibi görünen Dom Henri, Sagris'de, 
Algarve eyaletinin güney ucuna yerleşerek burada bir ra
sathane inşa ettirmiş, içinde en doğru haritaları çizen 
ve pusulanın kullanılmasını öğreten bilginlerin bulundu-
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ğu bir deniz koleji meydana getirmiş ve etrafı bilim 
adamlarıyla çevrili olduğu halde Afrika'nın çevresini 
dönmek ve Hindistan'a varmak imkanı hakkındaki de
ğerli bilgileri toplamıştır. Hiçbir deniz seferine katılmak
sızın teşvikler yapması, denizcileri koruması, Dom Hen
ri'ye denizci lakabının verilmesine neden olmuş ve Dom 
Henri, tarihte bu lakapla tanınmıştır. 

Eski zaman denizcilerinin uğursuz gibi saydıkları 
Non Burnu, Kral Henri sarayına mensup iki jantiyom 
olan Juan Gonzales Zarco ile Tristan Vaz Teixeira tara
fından 1418 yılında geçildikten sonra, bu adamlar, açık 
denizde sürüklenmişler ve Puerto-Santo adını verdikleri 
bir adacığa doğru atılmışlardır. Bir süre sonra, ufukta 
sabit gibi görünen siyah bir noktaya doğru ilerlemişler, 
böylece, geniş ve üzeri çok güzel ormanlarla kaplı bir 
adaya varmışlardır. Bu, Madeira Adası'dır. 

Uzun zamandan beri kaşifleri durdurmuş olan Bo
jador Burnu, 1433 yılında, kırk fersah daha ileriye gidi
lerek Portekizli Gillianes ve Gonzales Baldaya tarafın
dan geçilmiştir. 

Bu olaydan cesaret alan Antonio Gonzales ve Nuno 
Tristan, 1441 yılında, yirmibirinci enlem derecesi üstün
deki Beyaz Burun'a kadar ilerlemişler ve Rio del Ouro'
dan topladıkları bir miktar altın tozunu Lizbon'a getir
mişlerdir. Tristan, ikinci bir seyahatinde, Yeşil Burun 
adalarından bir kaçını görmüş ve Sierra-Leone'ye kadar 
ilerlemiştir. Bu sefer sırasında, Gine kıyılarındaki Mağ
ripli esir tacirlerinden on kadar zenci satın alarak bun
ları Lizbon'a getirmiş, köleler için çok yüksek fiyat is
temiş, çünkü, zenciler, halkın pek fazla derecede mera
kım çekmişlerdir. Dört yüzyıllık bir zaman boyunca, Af
rika insanlarından milyonlarcasını yerinden, yurdundan 
eden ve insanlığın bir utancı haline dönüşen zenci tica
reti böylece başlamıştır. 
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Cada Mosto, 1441 yılında, Yeşil Burun'dan geçmiş 
ve daha aşağıdaki kıyı bölgelerinin bir kısmını keşfet
miştir. Portekizliler, 1441 yılına doğru, kendilerinden ön
ce keşif seyahatlerine çıkmış olanlardan daha uzağa ol
mak üzere açık denizlerde ilerlemişler ve Azor Takım
adaları'yla karşılaşmışlardır. Ondan sonra bütün çekin
genlik artık ortadan kalkmıştır. Havanın insanı ateş gi
bi yaktığı sanılan o tehlikeli çizgi aşılmış, seferler, ara 
vermeksizin birbirini izlemiş 'Ve keşfolunmuş bölgelerin 
sayısı arttırıldıktan sonra, seferlerin her birinden sonuç 
alınmış şekilde dönülmüştür. Afrika kıyılarının sonu yok
muş gibi bir sanıya düşülmüştür. Hindistan denizine var
mak için karşısından geçilmesi gereken buruna yaklaş
mak için güneye ne kadar inilirse inilsin, o noktanın 
hep geri çekiliyormuş gibi bir durum aldığı sanılmıştır. 

Kral İkinci Jean, bir süreden beri taşıdığı ünvan
lara bir de Gine Senyörü ünvanını eklemiştir. Diogo 
Cam, üst üste yaptığı üç seyahatte, kendisinden önceki
lerin yapamadıkları bir şeyi yapmak suretiyle daha ileri 
giderek, Kongo'yu, yeni ve bilinmeyen yıldızlarla dolu 
bir gökyüzünü keşfetmiş ve böylece Afrika kıtasının en 
güney bölgesi görülmüştür. Bu şekilde en son nokta 
olarak 21 derece, 50 dakika güney enleme varılmıştır. 
Burası, bir geleneğe göre, bir Padraa'nın, yani keşfedili
şinden beri bir anıt sütunun dikili olduğu Cross Burnu'
dur. Diogo Cam, dönüşünde, Kongo kralını başkentte 
ziyaret etmiş ve maiyetinde birçok Afrikalı olan Caçuta 
adlı bir elçiyi Lizbon'a götürmüştür. 

Diogo Cam, ülkesine dönüşünden az bir zaman son
ra, 1487 yılı Ağustos ayında, kral tarafından kendisine 
şövalye i.invanı verilmiş olan ve Gine denizlerinde çok 
emeği geçmiş bulunan Bartholomeu Dias adlı bir adamın 
komutasında olan üç karavel Tage'dan denize açılmıştır. 
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Komutanın emrinde Joam İnfante adında tecrübeli bir 
denizci ile üç gemiden yiyecek yüklü olan en küçüğünün 
kaptanı ve komutanın öz kardeşi Pedro Dias görev al
mıştır. 

Bu önemli deniz seferinin ilk kısmı hakkında hiçbir 
detaylı bilgiye sahip değiliz. Yalnız, Portekizliler'in deniz 
seferlerine ait her şey için daima başvurmamız gereken 
Joao de Barros'dan alınan bilgiye göre, Bartholomeu 
Dias, Kongo' dan sonra, 29'uncu enlem derecesine kadar 
kıyıları izlemiş, das Voltas adını verdiği bir yerde de
mirleyerek karaya çıkmış ve karavellerinin en küçüğü
nü dokuz gemicinin muhafazasında olarak orada bırak
mıştır. Dias, bozuk bir havada, bu limanda beş gün ka
dar kaldıktan sonra, engine açılmış ve güneye doğru baş 
vermiş ise de, fırtına yüzünden tam onüç gün denizde 
sallanıp durmuştur. 

Daha güneye doğru ilerlemiş, ısı çok düşmüş ve 
hava nisbeten sert bir hal almıştır. Sonunda, denizin 
kızgınlığı yatışmış, Dias, bir karaya rastlayacağını hesap· 
!ayarak doğuya yönelmiştir. Fakat, birkaç gün geçtik
ten ve enlemi 42 derece, 54 dakika güney olan bir yere 
geldikten sonra, kuzey yolunu tutmuş ve iki karaveli gö
rünce sahilin iç kısımlarına doğru kaçan boynuzlu hay
van sürülerinin bulunduğu dos Vaqueiros koyuna girip 
demirlemiştir. Dias, bu sırada, farkına varmadan karşı
sından geçmiş olduğu Ümit Burnu'nun kırk fersah ka
dar doğusunda bulunmuştur. Bundan sonra, bugün adı 
Mossel-Bay olan San-Braz koyuna varmış ve kıyılan iz. 
leyerek Algua koyuna ve bir padrao dikilmiş olan da 
Cruz Adası'na kadar kuzeye doğru ilerlemiştir. Fakat, 
gemilerin mürettebatı, göğüs germiş oldukları tehlike
ler karşısında yorgun düşmüşler ve yiyeceklerin de ka
lite bozukluğu ve azlığı nedeniyle bitkin bir duruma gel-
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miş olarak, daha uzaklara gitmek istemediklerini bildir
mişlerdir. Adamlar: «Madem ki doğudaki kıyılar kısa
dır, şu halde, bilmeden geçilen o burnu görmeye gitmek 
yerinde olur,. demişlerdir. 

Dias, bir toplantı yapmış ve daha iki, üç gün sürey
le kuzeydoğuya ilerleme kararını almıştır. Gösterdiği se
bat sayesinde, da Cruz' dan yirmibeş fersahlık mesafede, 
ikinci kaptanının adını vererek Rio İnfante şeklinde ad
landırdığı bir nehrin ağzına varmıştır. Fakat, daha uza
ğa gitme konusunda mürettebatının red karan karşısın
da, Dias'a tekrar Avrupa yolunu tutmaktan başka yapı
lacak bir iş kalmamıştır. 

Barros'un anlattığına göre, Dias, bu yere dikmiş ol
duğu Anıt sütundan öyle bir üzüntü, öyle bir acı ile ay
rılmıştır ki, sanki bir oğlunu sonsuzadek görmemek üze
re gurbette bıraktığını ve böyle bir anıt sütunu dikmek 
için ta uzaklardan gelerek kendisini ve adamlarını bir
çok tehlikelere atmak suretiyle bu kadar derin bir acı
ya katlandığını söylemek mümkündür. 

Yüzlerce yıl gizli kalmış olup Dias ile arkadaşları
nın geçmeden önce göğüs gerdikleri tehlikelerin ve fır
tınaların bir anlatımı olmak üzere, «O Cabo Tormen
toso» yani «Fırtınalar Burnu,. adını verdikleri o büyük 
burun sonunda keşfedilmiştir. 

Kral İkinci Jean, zeki insanların bir özelliği olan 
bir duygunun etkisinde kalarak o «Fırtınalar Burnu» 
adını «Ümit Burnu,. na çevirmiştir. Çünkü, ona göre, 
Hindistan yolu o tarihten itibaren açılmış ve ticaretin 
geliştirilmesi ve yurdunun etkinlik alanlan hakkındaki 
geniş tasarılarının gerçekleşebilmesi imkan dahiline gir
miştir. 

Dias, 24 Ağustos 1488 tarihinde Angra das Voltas'a 
dönmüştür. Orada bırakmış olduğu dokuz adamdan altı
sı ölmüş, yedincisi ise yurttaşlarını tekrar görmek sevin-
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d içinde hayatını kaybetmiştir. Ülkeye dönüş, anlatıl
maya değer hiçbir olay olmaksızın cereyan etmiştir. Zen
ci ticaretinin yapıldığı Benin kıyısında ve sömürge ti
caretinden gelen paranın vali tarafından alındığını La 
Mina' da biraz duran sefer heyeti,  1488 yılının Aralık ayın
da Portekiz'e dönmüştür. 

Fakat, garip bir şey! Dias, haşan ile sonuçlanan o 
atılgan seyahatinden dolayı hiçbir ödül görmemekle kal
mamış, aynı zamanda gözden de düşmüş bir duruma gel
miştir; çünkü, on yıl boyunca ona herhangi bir iş veril
diği görülmemiştir. Bundan fazla olarak, onun keşfet
miş olduğu burundan geçme işiyle görevli sefer heyeti
nin komutası Vasco da Gama'ya verilmiş ve Dias, La 
Mina'ya kadar, emrinde olarak ona eşlik etmiştir. Raki
binin Hindistan' daki o başarılı seyahatinin hikayesini 
dinlemiş ve böyle bir olayın ülkesi kaderi üzerinde ne 
kadar geniş bir etki yapacağı kanısına varmıştır. 

Brezilya'yı keşfetmiş olan Cabral'ın seferine katıl
mıştır; fakat, yolunu göstermiş olduğu kıyılan seyret
mek zevkini tadamamıştır. Gemilerin Amerika kıyıların
dan henüz ayrıldığı bir sırada korkunç bir fırtına patla
mıştır. Dias'ın komuta ettiği geminin de bulunduğu dört 
gemi batmıştır. 

Meşhur Portekiz şairi Camoens'in (Lusiades) adlı 
eserinde, bu trajik sonucu anlatmak için Fırtınalar Bur
nu cini Adamastor'a şu söz söyletilmiştir: «Bu kayalık
lar yakınından geçecek ilk gemilere müthiş bir ders ve
receğim ve bana karşı koymaya gelmiş olan kişiden in
tikamımı alacağım.» 

Amerika'nın keşfinden beş yıl sonra Afrika'nın gü
ney noktasının Vasco da Gama tarafından geçilmesi 1497 
yılında olmuştur. Şunu da belirtmek yerinde olur ki, 
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eğer Vasco da Gama, Colomb'dan önce davranmış olsay
dı, yeni kıtanın keşfi, herhalde yüzyıllarca gecikmiş ola
caktı. 

O devrin denizcileri, çok ürkek ve vesveseli görünü
yorlar; okyanusta uzaklaşmaya pek cesaret edemiyorlar; 
bilinmeyen denizlerde dolaşamıyorlar; hiç bir zaman 
uzaklaşmaksızın Afrika kıyılarını ihtiyatla izliyorlardı . 
Onların düşüncelerine göre, Fırtınalar Burnu geçilince, 
bu yoldan Hindistan'a ulaşma kolaylığı görülecekti ki, 
içlerinden hiç biri, Atlantik'i geçmek suretiyle «Baharat 
Ülkesi» ne yani Asya'ya gitmeyi aklından bile geçirmi
yordu. Zaten, Batı yollarından Doğu'ya varma çaresini 
araştırmayı kim düşünebilirdi ki? ..  

Oysa ki, bu düşünce, üzerinde sık sık durulan günün 
konusu idi. Cooley'in anlatımına göre, Portekizliler'in on
beşinci yüzyıldaki deniz seferi teşebbüslerinin asıl hede
fi, okyanus yolu ile Hindistan'a varmayı sağlayacak bir 
geçiti arayıp bulmaktı. En ileri fikirli bilginler, dünya
nın düzen ve dengesi itibarıyla yeni bir kıtanın varlığını 
tahmine kadar ileri gitmiyorlardı. Biz, bu konuda bir şey 
söyleyecek değiliz. Amerika kıtasının bazı kısımlan ger
çekten keşfedilmişti. Sebastien Cabot adlı bir İtalyan 
denizci, 1487 yılında Labrador'un bir noktasında karaya 
çıkmıştı. İskandinav Normanlan, elbette ki, bu bilinme
yen kıyılarda karaya çıkmışlardı. Groenland kolonları, 
Viland topraklarını keşfetmişlerdi. Fakat, o devirdeki 
düşünce ve tahminler, yeni bir kıtanın var olmasının ih
timal dışında kaldığı, o Groenland, Vinland ve Labra
dor'un Avrupa kıtası karalarının bir uzantısından başka 
bir şey olmadığı yolundaydı. 

Onbeşinci yüzyıl denizcileri, Asya kıyılarıyla daha 
kolay bağlantı ve ulaşım kurulmasından başka bir şey 
aramıyorlar, düşünmüyorlardı. Marco Polo'nun o güzel 
seyahatnamesinde belirtilen Hindistan, Çin ve Japonya 
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gibi bölgelerin bir yolu vardı; fakat, Küçük Asya, İran 
ve Tataristan' dan geçen bu yol hem uzun hem de çok 
tehlikeli idi. Esasen, bu kara yollan, ticari amaçlara hiç 
bir zaman uygun düşemezdi; çünkü, taşımacılık çok zor 
olduğu gibi çok da pahalıydı. Bu nedenle, daha pratik 
bir ulaşım yolu bulmak gerekiyordu. Nitekim, İngiltere'
den İspanya'ya kadar bütün Avrupa kıyılan halkıyla bü
tün Akdeniz sahilleri insanları, gemilerinin karşısında 
açılmış olan Büyük Atlantik yollarını görürken, bu yol
ların Asya kıtası sahillerine dayanıp dayanmadığını ken
di kendilerine sormak zorunda kalıyorlardı. 

Dünyanın yuvarlaklığı isbat edildiği için bu düşün
ce doğruydu. Sürekli batıya doğru gitmekle, doğuya va
rılacağı doğal olarak düşünülebilirdi. Okyanustan geçe
cek yola gelince, bu yol, herhalde serbest olacaktı. Ger
çekten düşünülecek olursa, Avrupa ile Asya arasında 
uzunluğu üçbinikiyüzelli fersah tutan 'Ve Amerika adı 
verilen o engelin varlığı kimin aklına gelebilirdi? 

Şunu da belirtmek gerekir ki, orta çağ bilginleri, 
Asya sahillerinin Avrupa kıyılarından ikibin fersahtan 
fazla mesafede bulunacağını sanmıyorlardı. Aristo, dün
yanın gerçektekinden daha küçük olduğunu varsayıyor
du. Seneka: «İspanya'nın son kıyılarından Hindistan'a 
kadar olan mesafe nedir ki? diyordu. Eğer rüzgar uygun 
eserse, bu mesafe, birkaç gün gibi kısa bir zamanda aşı
lır.» Strabon'un düşüncesi de böyleydi. Avrupa ile Asya 
arasındaki yol herhalde kısa olacaktı. Bundan başka, 
Avrupa ile Asya arasında olmak üzere varlıkları kabul ve 
tesbit edilmiş bulunan Azor ve Antil adalan gibi uğrak 
noktalan, okyanus aşın ulaşımın kolaylığını sağlayacak
lardı. 

Genellikle benimsenmiş olan bu mesafe yanlışlığının 
çok hayırlı olduğunu ifade etmek mümkündür ki, o dev
rin denizcileri, bu nedenle Atlantik'i geçme denemesin-
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de bulunmayı akıllarına koymuşlardır. Eğer, Avrupa'yı 
Asya'dan ayıran gerçek mesafenin beşbin fersah olduğu
nu bilmiş olsalardı, herhalde, batı denizlerinde serüvene 
atılmayacaklan doğaldı. 

Şunu da söylemek gerekir ki, bazı olaylar, doğu sa
hillerinin yakında olduğuna inanan Aristo ve Strabon 
taraftarlarına hak verdiriyor ya da verdirir gibi görünü
yordu. Portekiz kralının bir kılavuzu, Saint-Vincent Bur
nu'nun dörtyüzelli fersah açığında seyrederken, pek öy
le uzak olmayan bir kıtadan gelmiş olmasına ihtimal 
verebilen eski bir oymacılık eseri olan süslü bir ağaç 
parçası bulmuştu. Balıkçılar, Madeira yakınlarında şek
li itibarıyla Hindistan Yarımadası'ndakileri hatırlatan 
uzun bambudan yapılmış, oyulmuş, işlenmiş bir putrele 
rastlamışlardı. Bundan başka, Azor Adaları halkı, çoğu 
kez, cinsi hiç bilinmeyen iri çam ağacı kütüklerini sahil
lerde topluyorlar ve vakanüvis Herrera'nın yazdığına gö
re de, bir gün, geniş yüzlü olup Hristiyanlara hiç de ben
zemeyen iki insan cesediyle karşılaşmış bulunuyorlardı. 

Bu çeşitli olaylar, insanları harekete geçirmişti. On
beşinci yüzyılda, Avrupa sahillerine yaklaşmak suretiyle 
akan Gulf-stream'in varlığı hakkında bir bilgiye sahip 
olunmadığı için, bu akıntı ile Amerika kıtasından gelen 
enkaz parçalarının kökeninin tamamen Asya olduğu üze
rinde bir fikir yürütmeye neden olacağı doğaldı. Bu iti
barla, Asya, Avrupa'dan uzakta değildi ve iki kıta ara
sındaki ulaşım elbette ki kolay olacaktı. 

Böylece, zamanın hiç bir coğrafyacısı, yeni bir dün
yanın var olabileceğini düşünmüyordu. Bunun böyle ol
duğunu kesinlikle tesbit etmek çok önemli bir konuy
du. Bu batı yolunu ararken, coğrafi bilgileri genişletme 
sorunu hiç akıldan geçirilmiyordu. Bu hareketin başına 
geçen tacirler, Atlantik'de sefer yapılmasını zorunlu gö-
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rüyorlar ve bu işe çok önem veriyorlardı. Onların bütün 
düşüncesi, ancak yapacakları ticaret ve bu ticaretin de 
en kısa yoldan sağlanmasıydı. 

Christophe Colomb. 
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Şunu da ekleyelim ki, genel bir düşünceye göre, 
1 302 yılına doğru, Flavio Gioja d'Amalfi adında biri ta
rafından icat edilmiş olan pusula, gemilerin kıyılardan 
uzaklaşmasına ve bütün karaların görüş alam dışına git
mesine imkan sağlıyordu. Bundan başka, Martin Behaim 
ve iki doktor, güneşin yüksekliğine göre yol almak ve 
deniz seferleri ihtiyacında yıldızların yerlerini tayin et
meye yarar aletin kullanılması çaresini bulmuşlardı. 

Bu kolaylıklar kabul edilmekle batı yolu ticareti so
runu, bilimden daha çok hayal gücünün rol oynadığı İs
panya, Portekiz ve İtalya gibi ülkelerde hemen hemen 
her gün görüşülüyordu. Tartışmalar yapılıyor ve yazılar 
yayınlanıyordu. Heyecan duymakta olan tacirler, bilgin
leri harekete geçirmiş bulunuyorlardı. Bu nedenle sis
temler, doktrinler ortaya çıkıyordu. Yalnız bir zekanın 
bütün bu fikirleri kendisinde toplamasının ve bunlara 
uyarak uygulama yapmasının artık zamanıydı. Nitekim, 
bu da olmuştu. Bütün bu dağınık fikirler, ancak bir ada
mın kafasında toplanırdı ki, bu adam da, sebat ve cesa
retin ender bir derecesine sahip bir kimse olabilirdi. 

Bu adam, 1436 yılında, muhtemelen Cenova yakının
da dünyaya gelmiş olan Christophe Colomb olmuştu. 
«Muhtemelen» diyoruz; çünkü, Cogoreo ve Nervi kasa
balan, Savone ve Ceneva gibi, bu adamın kendi bölge
lerinde doğması onurunun kendilerine ait olduğunu id
dia ediyorlardı. Bu ünlü denizcinin gerçek doğum yılına 
gelince, bu tarih, araştırmacılara göre, 1430 ile 1445 yıl
ları arasında değişmektedir. Fakat, 1436 yılı, üzerinde 
pek o kadar fazla tartışılmayan dökümanlarla daha ger
çeğe uygun gibi görünmektedir. 

Christophe Colomb'un mütevazi şartlar içinde yaşa
yan bir ailesi vardı. Yünlü kumaşlar imalatçısı olan ba
bası Dominique Colomb, çocuklarına esaslı bir eğitim 
sağlamaya yeterli bir servete sahip bulunuyordu. Aile-
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deki çocukların en büyüğü olan genç Colomb, gramer, 
Iatin dili, astronomi, coğrafya ve denizcilik bilgilerini 
öğrenmek amacıyla Pavie Üniversitesi'ne gönderilmişti. 

Christophe Colomb, ondört yaşında, bir geminin gü
vertesi için okul sıralarını terketmişti. İtiraf etmek ge
rekir ki, o tarihten 1487 yılına kadar, hayatının bu dö
nemi yarı karanlık kalmıştır. Bu nedenle Humboldt'un, 
Mösyö Charton tarafından belirtilen bir düşünceye göre, 
vakanüvislerin köpek Becerillo'nun ya da Harun Reşit'in 
Charlemagne'ya gönderdiği filin hayatı hakkında her şe
yi inceden inceye saklamış olmasına karşın, Colomb'a 
ait bu kararsızlık ve bilgisizlik son derecede üzücüdür! 

Zamanın dökümanlarına ve Colomb tarafından biz
zat yazılmış notlara bakılacak olursa, en akla yakın ola
rak görünen bir konu vardır ki, o da, genç gezginin do
ğuyu, batıyı, kuzeyi çok kereler olmak üzere İngiltere'yi, 

Portekiz'i, Gine kıyılarını, Afrika adalarını ve hatta bel
ki de Groenland'ı, kısacası kendisine gelinceye kadar do
laşılmış olan bütün yerleri kırk yaşına geldiği sırada 
gezip görmüş olmasıdır. 

Christophe Colomb, iyi bir denizci olmuştur. Yap
mış olduğu ün, Venedik'le olan cumhuriyet savaşı sıra
sında, onun Cenova gemilerine komuta etmek üzere se
çilmesi sonucunu doğurmuştur. Yeni kaptan, Kral Rene 
d'Anjou hesabına Kuzey Amerika ülkelerine bir sefer 
yapmış ve sonunda 1477 yılında, İzlanda'nın buzları öte
sinde kapalı kalmış olan yerleri de görmeye gitmiştir. 

Bu seyahat iyi bi.r şekilde tamamlanınca, Christophe 
Colomb, Lizbon'a dön.erek oraya yerleşmiştir. Burada, 
kendisi gibi denizci, wğrafi fikirlere kendini tamamen 
vermiş olan Bartholome.1 Muniz Perestrello adlı bir İtal
yan soylusunun kızı ile evlenmiştir. Karısı Dona Felipa'
nın serveti olmadığı gibi onun da hiç bir şeyi yoktu; bu 
nedenle çalışması gerekiyordu . Yeni dünyanın gelecekte-
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ki kaşifi, resimli kitaplar, dünya küreleri, coğrafya ha
ritaları, denizcilik planları vesaire gibi şeyler yapmaya, 
imal etmeye koyulmuş ve bu işler, bilimsel ve edebi ça
lışmaları aksatmaksızın 1484 yılına kadar sürmüştü. Bu 
dönem boyunca, Colomb'un bütün etüdlerini tekrar göz
den geçirip tamamlamış olması ve zamanındaki denizci
lerin bilgisinden çok yüksek bir bilgiyi elde etmede ba
şarı kazanması pek muhtemeldir. 

O «büyük fikir» ilk kez bu adamın kafasında acaba 
o tarihlerde mi filiz vermiştir? Bunun böyle olduğunu 
sanmak mümkündür. Christophe Colomb, batı yolları ve 
batı yönünden Avrupa ve Asya arasında ulaşım kolaylık
ları hakkında yapılan tartışmaları sürekli izliyordu. Yap
mış olduğu yazışmalar, eski dünya kıtasının en son sa
hillerini ayıran mesafenin kısa olduğu üzerinde Aristo'
nun fikirlerine ortak olduğunu isbat etmekte idi. Dü
şünceleri, Christophe Colomb'un düşünceleri üzerinde 
muhakkak ki çok etki yapan Martin Behaim ve Floran
salı tanınmış astronom Toscanelli gibi zamanın en ileri 
gelen bilginleriyle sık sık yazışmalar yapılıyordu. 

Tarihçi Washington lrving'in belirtmiş olduğu port
reye göre, Christophe Colomb, uzun boylu, kuvvetli ve 
soylu bir adamdı. Uzunca yüzü, gagamsı burnu, kemik
leri çıkık yanakları, açık ve parlak gözleri, üzerinde bazı 
kırmızı benekler bulunan gergin bir cildi vardı. O, kato
lik dinsel görevlerini içten bir inançla yerine getiren 
esaslı bir Hıristiyandı. 

Christophe Colomb, astronom Toscanelli ile temas 
halinde olduğu sıralarda Portekiz Kralı Beşinci Alphon
se'un isteği üzerine, bu astronomun batı yollarından Hin
distan'a varma imkanı hakkında derinleştirilmiş bir 
muhtıra verdiğini öğrenmişti. Fikri alınan Colomb, Tos
canelli'nin böyle bir teşebbüsün gerçekleşmesine uygun 
düşüncelerini tamamen destekliyordu. Fakat, başlangıç, 
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hiç bir sonuç vermemiş, çünkü, İspanya ile olan savaş
lar dolayısıyla bu projeden vazgeçen Portekiz kralı, de
niz keşiflerine önem verme imkanını bulamadan öl
müştü. 

Ondan sonra tahta çıkan İkinci J ean, Colomb ile 
Toscanelli'nin ortak planlarını merak ve hararetle be
nimsemişti. Bununla birlikte, açıklanması gereken bir 
hile ile bu iki bilgini, yapmış oldukları önerinin çıkarın
dan yoksun kılma yolunu arayarak, onlara haber verme
den büyük bir teşebbüsü denemek ve Atlantik'i geçmek 
suretiyle Çin'e varmak için bir karavel yola çıkarmıştı. 
Fakat kral, kaptanlarının tecrübesizliğini, karşılaşacak
ları fırtınaları hiç hesaba katmamıştı. Nitekim, adamla
rın hareketinden birkaç gün sonra, bir kasırga, kralın 
denizcilerini Lizbon'a döndürmüş bulunuyordu. 

Pek nezaketsizce yapılmış olan bu hareketten çok 
haklı olarak incinmiş bulunan Christophe Colomb, ken
disine çok kötü şekilde ihanet eden krala artık güveni
lemeyeceğini anlamıştı. Karısının ölümü üzerine bekar 
kalınca, 1484 yılı sonlarına doğru oğlu Diego ile birlikte 
İspanya' dan ayrılmıştı. Önce Cenova'ya, sonra, okyanus 
aşırı sefer projelerinin oldukça kötü karşılandığı Vene
dik'e gittiği sanılıyordu. 

1485 yılı içinde onu tekrar İspanya' da görmüşlerdi. 
Zavallı büyük adam, çok fakir bir durumda bulunuyor
du. Henüz on yaşında olan küçük çocuğu Diego'yu kol
larında taşıyarak yaya bir halde dolaşıyordu. Hayatının 
bu döneminden itibaren, tarih onu adım adım izlemiş, 
gözden hiç kaçırmaz olmuş ve bu büyük insanın başın
dan geçen olaylan en küçük detayına kadar korumuş
tur. 

Christophe Colomb, o sıralarda, Palas limanından 
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yarım fersahlık mesafedeki Andaluzya' da bulunuyordu. 
Meteliği olmaksızın, neredeyse açlıktan ölecek bir du-

Bir fransisken manastırı kapısını çalmış ve . . .  
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romda Santa Maria de Rabida'ya vakfedilmiş bir Fran
sisken manastırının kapısını çalmış, çocuğu ile kendisi 
için biraz ekmekle su istemişti. 

Manastırın başrahibi Juan Perez de Marchena, baht
sız gezgine gereken konukseverliği göstermiş, onu sorgu
ya çekmiş, konuşmasındaki kibarlıktan hayrete düşerek, 
düşüncelerinin ne olduğunu, nasıl bir amaç beslediğini 
öğrenince, hayranlık duymaktan kendini alamamıştı. 
Kimsesiz, evsiz barksız bir durumda olan denizci, bir 
çok aylar bu konuksever manastırda yatıp kalkmıştı. 
İlim sahibi rahipler, onunla ve projeleriyle ilgilenmişler
di. Planlarını inceliyorlar, ünlü denizcilerden bilgi top
luyorlar ve not etmek gerekir ki, Christopher Colomb'un 
dehasına inanmada onların birinci oldukları görülüyor
du. Rahip Juan Perez, daha da ileri giderek, çocuğunun 
eğitim ve öğrenimini kendi üzerine alma hususunda ba
baya teklif yapıyor ve Castille kraliçesi, günah çıkarma 
rahibine sunulmak üzere ona bir tavsiye mektubu vermiş 
bulunuyordu. 

Prado manastırı başrahibi olan bu günah çıkarma 
papazı, Ferdinand ve İsabelle'in son derecede güvenini 
kazanmış bir kimseydi. Fakat, Cenovalı denizcinin tasa
rılarını pek anlayamıyor ve bu nedenle kral nezdinde bu 
konuya dair yararlı bir hizmette bulunamıyordu. 

Christophe Colomb, bu durum karşısında yine bo
yun eğmek ve beklemek zorunda kalmıştı. Bunun üzeri
ne Cardoue'ya yerleşmiş ve hayatını kazanmak için re
simcilik sanatına tekrar başlamıştı.' Ünlü ve önemli in
sanların tarihinde o büyük denizcinin hayatı kadar ba
şarısız bir hayat olabilir miydi ? Şans, onun yüzüne hiç 
gülmeyecek miydi ? Fakat, zaptolunmaz, yorulmak bil
mez, karşılaştığı acı talihsizliklere karşı hep göğüs ge
ren bu deha sahibi adam, kendini ümitsizliğe kaptırmı
yordu. İçinde sürekli bir ateş yamyor; nüfuzlu kimse-
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leri ziyaret ederek, fikirlerini yayıp savunarak ve kahra
manca bir enerji ile durmadan mücadele ederek sürekli 
çalışıyordu. Sonunda, Toledo başpiskoposu, büyük kar
dinal Pedro Gonzales de Mendoza'nın korumasını kazan
mış ve bu kişinin sayesinde İspanya kral ve kraliçesinin 
huzuruna kabul olunmuştu. 

Christophe Colomb, çekmiş olduğu sıkıntıların, 
üzüntülerin artık sona erdiğini sanar gibi oluyordu. Fer
dinand ile İsabelle, onun projesini çok uygun şekilde 
karşılamışlar ve sorun, Salamanka'daki bir dominiken 
manastırında özel olarak toplanan bilginlerden, başpa
pazlardan ve rahiplerden oluşan bir kurulun incelemesi
ne sunulmuştu. 

Fakat, bahtsız öneri sahibi, sıkıntılarının sonuna he
nüz varmış değildi. Toplantıdaki bütün üyelerin kendi
sine karşı olduklarını görmüştü. İşin gerçek tarafına ba
kılacak olursa, onun ileri sürmüş olduğu fikirler, onbe
şinci yüzyılda, üzerinde ısrarla ve hararetle durulan din
sel sorunlara değiniyordu. Bir kere, kilisenin ileri gelen 
büyük din adamları, dünyanın yuvarlak olmasını kabul 
etmiyorlar; bunun sonucu olarak, dünyanın yuvarlak ol
madığına göre de, bir kıta çevresindeki seyahatin Kutsal 
Kitap metinleriyle kesinlikle bağdaşamayacağını ve böy
le bir teşebbüse girişilmesinin mantığa uymayacağını ile
ri sürüyorlardı. Bazı din adamları da: «Eğer dünyanın 
yuvarlaklığı kabul edilse ve kürenin diğer yarı tarafına 
inilmiş olsa, tekrar geri dönmek nasıl mümkün olabi
lir?» diyorlardı. 

Ortaya atılan bu iddia şeklindeki delil, o zamana 
göre çok ciddi sayılabilirdi. Bu nedenle Christophe Co
lomb, bu hoşgörüsüz ülkede hemen hemen suçların en 
bağışlanmazıyla, yani saçmalık, sapıklık suçuyla itham 
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olunuyordu. Meclisin kötü tutumu karşısında geri çekil
mek zorunda kalmış ve tasarısının ele alınması konusu 
yine ertelenmişti. 

Aradan uzun yıllar geçmişti. İspanya' da başarı elde 
etmekten ümidini kesen zavallı bilgin adam, hizmette 
bulunacağım açıklamak amacıyla kardeşini İngiltere 
Kralı Yedinci Henri'ye göndermişti. Bu konuda, kralın 
bir cevap vermemiş olması pek muhtemeldir. 

Christophe Colomb, bunun üzerine, Ferdinand'a tek
rar bir başvuruda bulunmayı düşünmüştü. Fakat, kral, 
o sıralarda, Kuzey Afrikalılar'a karşı bir savaşa girişmiş 
bulunuyordu. Kral, Mağripliler'i İspanya' dan çıkardık
tan sonra, ancak 1492 yılında Cenovalı'nın sözlerine tek
rar kulak verebilmişti. 

Sorun, bu kez, iyice incelenmişti. Kral, teşebbüsün 
denenmesine razı olmuştu. Fakat, Christophe Colomb, 
her gururlu ve temkinli insanda olduğu gibi, şartlarını 
ileri sürmek istemişti. Bu nedenle, İspanya'yı zenginleş
tirmekten başka bir düşüncesi olmayan kral ile pazar
lığa oturulmuştu. Fena halde cam sıkılan Colomb, bu 
nankör ülkeyi, hiç kuşkusuz sonsuzadek terkedecekti� 
fakat, katolik dinine sokulabileceğini ümit ettiği Asya 
kıtası insanlarım düşünen Castille Kraliçesi İsabelle, ün
lü denizciyi tekrar çağırtmış ve bütün isteklerinin yeri
ne getirilmesi önerisini kabul etmişti. 

Colomb'un tasarısı, ancak onsekiz yıl sonra gerçek
leşme yoluna girmiş ve Colomb, Polos manastırından ay
rıldıktan yedi yıl sonra, ellialtı yaşında olduğu bir sıra
da, 17 Nisan 1492 tarihinde, Santa-Feta'da, İspanya Kra
lı  ile yapılan bir anlaşmayı imzalamıştı. 

Resmi anlaşma gereğince, keşfedeceği bütün toprak
larda geçerli olmak üzere, Christophe Colomb'a büyük 
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amiral payesi verilmişti. Bu paye, Colomb'un varislerine 
ve ardalanna sürekli biçimde geçecekti. Bu duruma gö
re, Christophe Colomb, Asya'nın o zengin bölgelerinde 

Bir karavelin yapımı. 
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fethetmeyi umduğu yeni sömürgelerin kral vekili ve va
lisi atanmış bulunuyordu. Her ne şekilde olursa olsun, 
adalet sınırları içinde elde edeceği inci, değerli taş, al
tın, gümüş, baharat, her türlü tahıl ve ticaret eşyasının 
onda biri onun şahsına ait olacaktı. 

Her şey kararlaştırılmıştı; Christophe Colomb, pro
jelerini sonunda uygulamaya koyacaktı. Fakat, tekrar 
edelim ki, Colomb, varlığını hiç bir şekilde sezmediği o 
yeni dünya ile karşılaşmayı düşünmüyordu. O, doğuyu 
batıda aramaktan ve baharat maddelerinin yetiştiği top
raklara batı yolu ile varmaktan başka bir şey istemiyor
du. Bu nedenle, Colomb'un, Amerika kıtasını keşfettiği
ni hiç bir vakit bilmeden Asya kıyılarına varmış olduğu 
inancı içinde ölmüş olduğunu isbat etmek de mümkün
dür. Fakat, böyle bir düşünce, onun zaferini hiç bir şe
kilde küçültemez. Yeni kıta ile karşılaşmak sonunda bir 
rastlantıdan başka bir şey değildir. Colomb'a ölümsüz 
bir ün sağlayan şey, onun yeni bir okyanusun tehlikele
rini göze alacak kadar atılganlık ve cesaret göstermesi, 
o zamana kadar denizcilerin ayrılmaya cesaret edeme
dikleri kıyılardan uzaklaşması, ilk fırtınada batma teh
likesi mevcut olarak, o devire göre çok zayıf sayılacak 
teknelerle dalgalar üzerinde serüvene girişmesi ve deniz
lerin bilinmeyen karanlığına atılmasıdır. 

Christophe Colomb, hazırlıklarına başlamıştı. Palos'
un zengin denizcileri olan üç Pinzon kardeşle bir anlaş
ma yapmış ve bu kardeşler, donatım masraflarını kar
şılamak için gerekli avansları sağlamışlardı. 

Üç karavel, Palos limanında ekiplendirilmişti. Bu ge
milerin adları Gallega, Nina ve Pinta idi. Colomb, Gal
lega'ya binecekti ki, bu gemiyi Santa-Maria adıyla vaftiz 
etmişti. Pinta'ya Martin - Alonzo Pinzon komuta edecek, 
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Nina ise diğer iki kardeş François Martin ve Vincent -
Yanes Pinzon tarafından yönetilecekti. Gemilerin müret
tebatını oluşturmak çok zor olmuştu; gemiciler, bu de
niz seferinden korkuyorlardı. Bununla birlikte Colomb, 
yüzyirmi kişilik bir mürettebat kadrosunu sağlamayı ba
şarmıştı. 

Amiral, 3 Ağustos 1492 Cuma günü, sabahın sekizin
de, Andaluzya'nın Huelva şehri açığındaki Saltes dalga
kıranından dışarı çıkıyor ve tek güverteli üç karavel ile 
Atlantik sulan üzerinde serüvene atılıyordu. 



il 

İlk seyahat : Büyük Kaıtal'ya - Gomera - Manyetik değişik
lik - İsyan belirtileri - Kara, kara! - San-Salvador - Con
ception - :Ferdinandina veya Büyük Exuma - İsabelle veya 
Uzun Ada - Küba - Adanın tarifi - Noire-Dame Takımada
ları - İspanyol Adası veya Saint-Domingue - Tortue adacı
ğı - Santa-Maria'da bir yerli reis - Colomb karavelinin otur
ması ve yüzdürül.memesi - Monte Cristi adacığı - Dönüş -
Fırtına - İspanya'ya varış - Christophe Colomb'a gösterilen 
saygı. 



Seyahatnamelerde belirtilen ünvana göre, amiral, se
yahatin ilk günü boyunca dosdoğru güneye yol alarak 
güneş batmadan önce, on beş fersahlık bir mesafeyi aş
mıştı. Sonra, doğubatı yolunu tutarak, belki seyahacten 
korkan bir dümencinin kötü niyeti dolayısıyla dümeni 
yerinden oynamış olan Pinta'yı onarıma almak amacıyla 
Kanarya Adaları'na doğru baş vermişti. Christophe Co
lomb, on gün sonra, Büyük Kanarya Adası karşısında 
yatıyor 'Ve bu adada karavelinin arızasını onarıyordu. On
dokuz gün sonra, Gomera Adası karşısında demirliyor ve 
bu ada halkı, takımadaların batısında bilinmeyen bir ka
ranın olabileceğini ona söylüyorlardı. 

Christophe Colomb, bu adayı 6 Eylül tarihir1den ön
ce terketmemişti. Aldığı bilgiye göre, üç Portekiz gemi
si, yolunu kesmek amacıyla açıkta onu bekliyordu. Fa
kat Colomb, verilen bu habere pek kulak asmayarak yel
ken açmış, düşmanlarıyla karşılaşmaktan beceriyle sakı
narak, dosdoğru batı yönüne baş vermiş ve sonunda bü
tün karaları gözden kaybetmişti. 

Amiral, seyahatı sırasında, her gün geçilen yolun 
gerçek mesafesini arkadaşlarından gizlemeye son dere
cede dikkat ediyor ve Avrupa karalarından gerçek uzak
lığı bildirmek suretiyle mürettebatını korkutmak, kuşku
landırmak istemeyerek, günlük gözlem sonuçlarını dai
ma küçültüyordu. Her gün, pusulaları dikkatle gözden 
geçiriyor, manyetik değişikliği bildiği için bu değişikli
ği hesaplarında dikkate alıyordu. Fakat, kaptanları, ken
di ifadelerine göre, pusulaların kuzeybatıyı gösterdiğini 
görerek kaygı duyuyorlardı. 

Nina'nın tayfaları, 14 Eylül günü, bir kırlangıçla bir 
çatal kuyruk deniz kırlangıcı görmüşlerdi. Bu kuşların 
ortaya çıkışı, yakınlarda karaların varlığına işaret sayı-
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labilirdi; çünkü, denizde yirmibeş fersahtan fazla uzak
laşmış değillerdi. Isı çok yumuşak, hava çok güzeldi. 
Rüzgar doğudan esiyor ve karavellerin çok elverişli bir 
yönden yol almalarını sağlıyordu. Fakat, doğudan esen 
bu rüzgardaki süreklilik, gidişe çok elverişli olmakla bir
likte döııUşe de engel teşkil edecek bir durum yaratacağı 
düşüncesinde olan denizcilerin çoğunu ürkütüyordu. 

1 6  Eylül günü, dalgalar üzerinde sallanan henüz ta
ze deniz yosunlarından birkaçına rastlanmıştı. Fakat, ka
ra görünmüyordu. Bu bitkiler, herhalde, denizaltı kaya
larından kopmuştu; bir kıtanın sahillerinden gelmiş ola
mazlardı. Sefere başladıktan otuzbeş gün sonra, 1 7  Ey
lül tarihinde, o bitki kümelerinden biri üzerinde canlı 
bir yengeç görünmüştü ki, bu da, kıyılar yakınında bu
lunulduğunu belirten başka bir işaretti. 

Ondan sonraki günlerde, kırlangıç ve martı gibi bir 
çok deniz kuşunun karaveller çevresinde uçuştukları gö
rülmüştü. Colomb, altı haftalık bir zaman geçtiği halde 
hiç bir karaya rastlamamaktan korkmaya başlayan arka
daşlarını yatıştırmak için bu kuşların varlığından fayda
lanmak istiyordu. Bütün güvenini Tanrı'ya bağlayarak 
tam bir huzur ve sükun içinde olduğunu göstermeye ça
lışıyordu. Adamlarına çoğu kez gayret verici sözler söy
lüyor ve her akşam, onları şarkı ve ilahi söylemeye teş
vik ediyordu. Bu çok büyük, kendinden çok emin ve 
bütün insan zaaflarının üstündeki kahraman adamın söz
leri üzerine mürettebat, tekrar cesaretlerini kazanıyor
lar ve daha ileri gitmeyi uygun buluyorlardı. 

Tahmin olunacağı gibi, karavellerin tayfa ve subay
ları, gitmekte oldukları batı ufkunu gözleriyle sürekli 
araştırıyorlardı. Yeni kıtayı görüp haber veren kimsenin 
para bakımından bir çıkarı vardı; çünkü, karayı ilk gö
recek kimseye Kral Ferdinand, onbin maravedi vermeyi 
vadetmişti. 
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Eylül ayının son günleri, iri deniz kuşlarının ortaya 
çıkmasıyla geçmiş ve bu kuşların varlığı, gemicilerin yol
larını şaşırıp denizlerde kaybolmadıklarını göstermişti. 
Christophe Colomb da, karanın çok uzakta olamayacağı
na dair sarsılmaz bir kanaat beslemeye başlamıştı. 

Amiral, 1 Ekim tarihinde, Demir Adası'ndan beri 
batıya doğru beşyüz seksendört fersahlık yol alındığını 
arkadaşlarına bildiriyordu. Gerçekte ise, karavellerin aş
mış oldukları mesafe, yediyüz fersahın üstünde idi ve 
Christophe Colomb, bunu çok iyi biliyor; fakat, bu ko
nudaki gerçeği gizlemekte direnç gösteriyordu. 

7 Ekim günü, iki geminin mürettebatı, Nina'nın top 
atışı karşısında çok heyecana düşmüştü. Komutanlar ve 
iki Pinzon kardeşler, karayı görmüş olduklarını sanıyor
lardı. Fakat, az bir zaman sonra, yanılmış oldukları an
laşılmıştı. Bununla birlikte, güneybatı yönünde papağan
ların uçuştuğunu gördüklerini ısrarla söylemeleri üzeri
ne, amiral, seyir yönünün güneye doğru birkaç kerte ka
dar değiştirilmesine razı olmuştu. Bu değişiklik, gelecek 
bakımından çok hayırlı sonuçlar doğurmuştu; çünkü, ba
tıya doğru gidilmeye devam etmekle kara:vellerin Büyük 
Bahama bankı ile karşılaşmaları ve bu adalar yakınında 
batıp yok olmaları ihtimali vardı. 

Bu sıralarda, o çok istenilen kara bir türlü görün
müyordu. Her akşam, ufuk üzerine inen güneş, ucu bu
cağı görünmeyen ve hiç bitmeyen o su çizgisinin gerisin
de batıyordu. Üç geminin, bir çok kere optik hatasına 
düşmüş olan mürettebatı, Colomb'a karşı mırıldanmaya 
başlıyorlar ve kendilerini yurtlarının çok uzaklarına sü
rükleyen «Cenovalı bir yabancı» aleyhinde konuşuyorlar
dı. Bazı isyan belirtileri başlıyor ve gemiciler, 10 Ekim 
günü, daha uzağa gitmeyeceklerini bildiriyorlardı. 

Christophe Colomb'un seyahatini anlatan biraz ha
yalperest tarihçiler, Colomb'un bulunduğu karavelin bazı 
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şiddet hareketlerine sahne olduğundan söz etmektedir
ler. Onlara göre, Colomb'un hayatı, San ta - Maria asileri 
tarafından tehdit edilmiştir. Tarihçiler, bu karşı gelme
lerden sonra bir çeşit durgunluğun olduğunu, amirale 
üç günlük bir zaman tanındığını, bu süreden sonra ka
ranın yine görünmemesi halinde, gemilerin Avrupa yo
lunu tutmak zorunda kalacağının asiler tarafından ileri 
sürüldüğünü bildirmektedirler. Bütün bu anlatılanların, 
zamanın romancı hayalgücünden doğma hikayeler oldu
ğunu söylemek mümkündür. Colomb'un seyahatname
sinde bu konuya dair hiç bir şey yoktur. Fakat, biz bun
ları hikaye etmeyi uygun buluyoruz; çünkü, Cenovalı de
nizci ile ilgili hiç bir şeyin unutulmaması gerekmektedir 
ve Christophe Colomb gibi büyük bir insana biraz efsa
ne yakıştırmanın hiç bir sakıncası yoktur. 

Her ne olursa olsun, karavellerdeki mırıldanmalar, 
homurdanmalar devam ediyor ve herkeste bir hoşnut
suzluk olduğunda hiç şüphe bulunmuyordu. Fakat, ami
ralin sözleri ve sonunun nereye varacağı pek belli olma
yan bu seyahat karşısında enerjik tutumuyla hareketle
nen tayfalar, çalışmayı reddetmiyorlardı. 

Amiral, 2 Ekim günü, epeyce kabarık bir deniz üze
rinde, yeşil bir sazın karavel yanında yüzdüğünü gör
müştü. Aynı zamanda, Pinta mürettebatı da, başka bir 
sazı, bir tahta parçasını ve demirden bir aletle yontul
muş gibi görünen küçük bir değneyi gemiye çekmişlerdi. 
İnsan eli, bu deniz enkazı üzerinde herhalde izini bırak
mıştı. Hemen hemen aynı anda, Nina'nın adamları, çi
çekli bir dalı görmüşlerdi. Bütün bu şeyler, herkesi çok 
sevindirmişti. Bir sahil yakınlarında bulunulduğundan 
şüphe edilemezdi. 

Bu sırada, deniz üzerini gece karanlığı kaplamıştı. 
Filonun en mükemmel yelkenlisi olan Pinta, başta bulu-
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nuyordu. Colomb ve seferin kontrolörü olan Rodrigo 
Sanchez adlı biri, ufkun karanlıkları içinde yer değişti
ren bir ışığı gördüklerini sandıkları bir sırada, Pinta tay-

O anda Colomb'un kafasından acaba neler geçmişti? 
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fasından Rodrigo adlı birinin «Kara! . .  Kara ! ..»  diye hay
kırışı işitilmişti. 

O anda, Colomb'un kafasından acaba neler geçmiş, 
ruhunda neler olmuştu? İnsanoğlunun yeryüzünde görü
nüşünden beri, hiç bir insan, o büyük denizcinin o sırada 
hissettiği heyecanı duymuş olabilir miydi acaba? Belki 
de, o yeni kıtayı ilk keşfeden gözlerin amiralin gözlen 
olması akla gelemez miydi? Fakat, bunun o kadar öne
mi yoktu; çünkü, Colomb'un zaferi, hedefe varmış olmak 
değil, yola çıkmış olmaktı. 

Gecenin ikisinde, kara gerçekten görülmüştü. Kara
veller, artık uzakta değillerdi. Bütün mürettebat heye
canla bağırıyordu. 

Güneşin ilk ışınlarında, rüzgar altında, iki fersah
lık mesafede küçük bir ada görülmüştü. Ada, Bahama 
Takımadaları grubuna dahil bulunuyordu. Colomb, bu 
adaya San-Salvador adını vermiş ve diz çökerek dua et
meye başlamıştı. 

O sırada, tamamen çıplak olan ada yerlileri, yeni 
kıyı üzerinde görünmüşlerdi. Christophe Colomb, Alonzo 
Pinzon, Yanez Pinzon, kontrolör Rodrigo, sekreter Des
covedo ve öteki bazı kişiler kayıklara binmişlerdi. Kara
ya yanaşılmış bulunuyor ve Colomb, kral bayrağını elin
de tutuyor; iki kaptan da, üzerinde Ferdinand ve İsa
belle adları baş harflerinin bulunduğu yeşil haçlı bir bay
rağı taşıyorlardı. Amiral, bundan sonra, adanın İspanya 
kral ve kraliçesi adına resmen zaptolunduğunu bildire
rek buna dair bir tutanak düzenliyordu. 

Bu tören sırasında, ada yerlileri, Colomb'un ve arka
daşlarının etrafını çevirmiş bulunuyorlardı. Colomb'un 
seyahatnamesine göre, M. Charton tarafından aktarılan 
bu sahne şöyle anlatılmaktadır : 

«Onların bize karşı dostluk beslemelerini isterken, 
bize daha iyi güceneceklerine inanırken, iyi niyet besle-
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meyi, kuvvete ve zcrbalığa başvurmadan onlara tatlı 
muamele etmeyi aklımıza koymuş bulunurken, davranış
larımıza çok dikkat ediyorduk. İçlerinden bir çoğuna 
renkli başlıklar, boyunlarına taktıkları cam boncuklar 
veriyordum. Bu eşyaya pek fazla değeri olmayan daha 
bazı şeyler de katıyordum. Yerliler pek seviniyorlar 'Ve 
bize karşı duydukları minnettarlığı o şekilde gösteriyor
lardı ki, biz, bu dostluk davranışları karşısında hayran 
kalıyorduk. Sandallarımıza bindiğimiz zaman, bize papa
ğanlar, pamuk ipliği yumakları, kargılar ve daha birçok 
şeyler vermek için yüzerek bize doğru geliyorlardı. Biz 
de, bunlara karşılık, onlara küçük boncuklar, çıngırak
lar ve diğer bazı şeyler veriyorduk. Ellerinde ne varsa, 
hepsini bize vermek istiyorlardı. Fakat, her halleriyle ba
na çok fakir görünüyorlardı. Erkekler ve kadınlar, ana
dan doğma çıplak bir durumdaydılar. Gördüklerimiz ara
sında, oldukça genç tek kadın vardı ve erkeklerden hiç 
biri otuz yaşından fazla görünmüyordu. Bundan başka. 
bütün bu insanlar, sağlam yapılı, güzel vücutlu ve hoş 
yüzlü idiler. At kuyruğu kılı gibi sert saçları, kaşları üze
rine kadar iniyor ve kafalarının arkasında, hiçbir zaman 
kesmedikleri uzun bir saç sarkıyordu. Bunlardan bazıla
rının saçları simsiyah bir renkte görünüyor ve bu saç 
renginin Kanarya Adaları halkı saçlarının renginde ol
duğu anlaşılıyordu. Bu insanlar, ne siyah, ne de beyaz
dılar. Bunlar içinde, ister vücut, isterse yalnızca yüz, göz
ler ve burun olsun, beyaz, kırmızı ve diğer bir renkle bo
yanmış kimseler vardı. Bizimkiler gibi silahları yoktu ve 
silahın ne olduğunu da bilmiyorlardı. Onlara kılıçlarımı
zı gösterdiğim vakit, kılıcın keskin tarafından tutuyor
lar ve parmaklarını zedeliyorlardı. Demirleri yoktu. Kar
gı olarak kullandıkları şey sopadan ibaretti. Kargının 
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ucunda demir bulunmuyor; fakat buna karşın, bir balık 
dişi veya herhangi bir cisim bulunduğu görülüyordu. Ha
reketlerinde bir sevimlilik vardı. Bir çoğunun vücudun
da yara izi olduğunu görmüş, neden yaralanmış oldukla
nnı işaretle sormuştum. Onlar da, aynı yöntemle bana 
cevap vererek, çevredeki adalar halkının onları elegeçir
mek için saldırmaya geldiklerini ve bu yüzden kendile
rini savunduklarını anlatmış bulunuyorlardı. Düşünüyor
dum ve hala da düşünüyorum: Onları tutsak ve köle yap
mak için bir kıtadan gelinmiş olması ihtimali akla ge
tirilemez miydi? Bu iyi yürekli, yumuşak huylu insanla
nn çok sadık hizmetkarlar olacakları pek belli bir şeydi. 
Duyduklarını, gördüklerini çabucak tekrarlama kolaylığı
na sahip insanlardı . Zorluk çıkarmadan Hıristiyanlığa 
uyacaklarından emindim; çünkü, hiç bir dine bağlı ol
madıklarını sanıyordum.» 

Christophe Colomb, gemisine döndüğü vakit, ada 
yerlilerinden bazıları yüzerek sandalı izlemişlerdi. 1 3  
Ekim olan ertesi gün, daha kalabalık bir halde karavel
lerin etrafını çevirmişlerdi. Bir ağaç gövdesinin oyulma
sıyla yapılmış geniş kayıklarına binmiş bulunuyorlardı 
ki, bu teknelerden bazıları kırk kişiyi alabiliyordu. Bu 
tekneleri, bir çeşit fırıncı küreğiyle yürütüyorlardı. Vah
şilerin bir çoğunda buruna asılmış küçük altın plaka bu
lunuyordu. Yabancıların gelişinden son derece hayrete 
düşmüş gibi görünüyorlar ve bu bevaz insanların her
halde gökten düşmüş olacaklarını düşünüyorlardı. İspan
yollar'ın elbiselerine hem saygı hem de merakla dokunu
yorlar ve hiç kuşkusuz, bu elbiseleri doğal bir kuş tüyü 
gibi görüvorlardı . Amiralin süslü ve parlak elbisesi ,  on
ların özellikle hayranlığını çekiyordu. Colomb'u, çok yük
sek türden bir papağan gibi saydıkları belliydi. Onun, 
bu yabancıların başı olduğunu da hemen anlamışlardı. 

Christophe Colomb ile arkadaşları, bu sırada, o ye-
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ni San-Salvador Adası'nı ziyaret etmişlerdi. Adanın çok 
güzel durumunu, enfes gölgeliklerini, akarsularını, yeşil 
çayırlarını seyretmekten hiç bıkmıyorlardı. Hayvanlar 
alemi, pek o kadar bir değişiklik, çeşitlilik göstermiyor
du. Pek hoş renkli tüyleri olan papağanlar, ağaçlar al
tında uçuşup daldan dala konuyorlar ve kuşların tek çe
şidi gibi görünüyorlardı. San-Salvador, engebeli bir pla
toyu oluşturuyordu. Orta kısımda küçük bir göl görü
nüyor ve zemini engebeli biçime sokan hiç bir tepe veya 
dağ bulunmuyordu. San-Salvador, herhalde, maden zen
ginlikleri olan bir adaydı; çünkü, halkı Üzerlerinde altın
dan süs eşyası taşıyorlardı. Fakat, bu değerli maden aca
ba adanın topraklarından mı çıkarılıyordu? 

Amiral, yerlilerden birini bu konuda sorguya çekmiş 
ve ada çevresinin dönülmesi, güneye doğru denizden gi
dilmesiyle kralın büyük altın madeni alanına ve geniş 
zenginliklere sahip olduğu bir bölgeyi bulacağını işaret
lerle anlamayı başarmıştı. Christophe Colomb, ertesi gün, 
ortalık ağarırken, karavellerinin harekete hazır olmaları 
emrini vermiş ve bildirilen yere doğru yollanmıştı ki, ona 
göre bu yer ancak Cipango olabilirdi. 

Burada, çok önemli bir açıklama yapılması gerek
mektedir; çünkü, o devirdeki coğrafi bilgilerin durumu 
ortaya çıkmaktadır ki, bu da, Colomb'un Asya toprakla
rına vardığını sanması demektir. Cipango, Marco Polo'
nun Japonya'ya vermiş olduğu isimdir. Amiralin bütün 
arkadaşları tarafından da paylaşılan bu yanılmanın an
laşılması için yıllarca zaman geçmiş ve önce de söyle
diğimiz gibi, büyük denizci, adalara üst üste yaptığı dört 
seferden sonra, yeni bir dünya keşfetmiş olduğunu bil
meksizin ölmüştür. Hiç kuşku götürmez bir gerçektir ki, 
Colomb'un denizcileri ve bizzat Colomb, o 12 Ekim 1492 
tarihine rastlayan gecede ya Japonya, ya Çin veya Hin-
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distan'a rastlamış olduklarını düşünüyorlardı. Bu da, 
Amerika'nın neden uzun zamandır «Batı Hindistan» adı
nı taşıdığını ve bu kıta yerlilerine neden hala «Hintli » 
adı verildiğini ve Birleşik Devletler'de olduğu gibi, Bre
zilya ve Meksika'daki yerlilere niçin «Hintli» denildiği
ni anlatmaktadır. 

Christophe Colomb, yalnızca, Japonya sahillerine 
varmayı düşünüyordu. Batı kısmını keşfetmek niyetiyle 
San-Salvador Adası karşısında demirlemişti. Sahile ko
şan yerliler, ona su ve « Yucca» adlı bir kökten yapılan 
bir tür ekmek vermişlerdi. Amiral, sahillerin çeşitli nok
talarına birçok kere çıkmıştı ve itiraf etmek gerekir ki, 
insanlık görevlerini bir an unutarak, İspanya'ya götür
mek amacıyla birkaç yerliyi de gemiye ,almıştı. Zaten 
yurtlarından alınmaya başlayan insanlar gibi, bu :ıaval
lılann da satışa çıkarılmalarının gecikmeyeceği kesindi! 
Karaveller, sonunda San-Salvador'u gözden kaybederek 
okyanusta ilerlemeye başlamışlardı. 

Şans ve kader, Christophe Colomb'u dünyanın en gü
zel takımadalarından birinin ortasına böylece götürmek
le ona karşı çok elverişli bir durum hazırlamıştı. Keşfet
mek üzere olduğu bütün bu yeni karalar, içine elini so
karak çekip almaktan başka bir şey yapmayacağı bir mü
cevher mahfazası gibi, çok değerli adalardı. 

Filo, 15 Ekim tarihinde, gün batarken, San-Salvador'
dan yalnızca beş fersahlık mesafede bulunup Conception 
adı verilen ikinci bir adanın batı burnuna yakın bir yer
de demirini atmıştı. Amiral, ertesi gün, her türlü bir 
sürprize karşı silahlı ve hazırlıklı olarak sandallarını kı
yıya yanaştırmıştı. San-Salvadorlular gibi aynı ırka men
sup olan ada yerlileri, İspanyollar'ı çok iyi karşılamışlar
dı. Fakat, güneydoğudan esen bir rüzgar, filoyu oradan 
harekete zorlamış ve Christophe Colomb, dokuz fersah 
kadar batıya ilerleyerek, Femandina adını verdiği bir 
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üçüncü adayı keşfetmişti. Adanın bugünkü ismi Büyük 
Exuma'dır. 

Bütün gece, ada karşısında alargada kalınmış ve 17 

Ekim olan ertesi gün, yerli kayıkları karavellerin etrafı
nı çevirmeye gelmişlerdi. Ada yerlileriyle ilişkiler çok 
mükemmel olmuştu. Vahşiler, pek hoşlarına giden bon
cuk, tef ve iğne gibi eşyalarla son derecede zevk duy
dukları melas karşılığı meyvalar ve küçük pamuk yumak
ları değişimi yapmaya başlamışlardı. Bu Fernandina yer
lileri, komşuları olan San-Salvadorlular'a göre daha ör
tülü ve daha uygar insanlardı. Pavyon şeklinde yapılmış 
olup yüksek bacaları bulunan konutlarda oturuyorlardı. 
Çok temiz olan bu kulubelerin iç kısımları çok bakım
lıydı. Adanın derin biçimde içerlek olan batı sahili yüz 
gemiyi alabilecek şekilde geniş ve görünüşü hoş bir li
manı oluşturuyordu. 

Fakat, Fernandina, İspanyollar'ın elde etmek ve Av
rupa'ya götürmek istedikleri o zenginlikleri hiç de vere
miyordu. Bu topraklarda altın madeni diye bir şey yok
tu. Bununla birlikte, gemilere girmiş olan ada yerlileri, 
güneyde bulunan ve üzerinden o değerli madenin top
landığı Samoteo adlı daha büyük bir adadan sürekli söz 
ediyorlardı. Colomb, gösterilen yöne doğru yol almaya 
başlamıştı. 1 9  Ekim Cuma günü, gece vakti, İsabelle adı
nı verdiği ve bugünkü haritalarda adı Longue olarak 
gösterilen o Samoteo Adası karşısına demirlemişti. 

San-Salvador yerlilerinin sözlerine inanılacak olur
sa, bu adada gücü çok büyük olan bir kralın bulunması 
gerekiyordu. Amiral, bu kralın gelmesini birkaç gün bo
şu boşuna beklemiş, fakat bu büyük adam, bir türlü or
taya çıkıp kendini göstermemişti. İsabelle Adası, suları 
duru, gölleri ve sık ormanlarıyla çok hoş bir görünüm 
taşıyordu. İspanyollar, yeşillikleriyle Avrupalı gözleri 
hayranlık içinde bırakan bu yepyeni ormanları seyret-
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mekten yorulmuyorlar, bıkmıyorlardı. Sürüler halindeki 
papağanlar ağaçlar altında uçuşuyorlar; herhalde İgua
nalar olacak çok canlı iri kertenkeleler, yüksek otlar ara-
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Bir İspanyol limanı. 
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sından hızla kayıyorlardı. İspanyolları görünce ilkin kaç
mış olan ada halkı, kısa bir zaman sonra yabancılara 
sokuluyorlar ve toprak ürünlerinin ticaretine başlıyor
lardı. 

Bu sırada, Christophe Colomb, Japon topraklarına 
ayak basma düşüncesini bırakmıyordu. Yerliler, batıda 
ve biraz uzakta olup Küba adını verdikleri büyük bir 
adayı gösteriyorlardı ki, amiral, bu adanın Cipango Kral
lığı'nın bir parçası olduğunu varsayıyor ve vaktiyle Çin'
in başkenti olmuş bulunan Hang-Çeu-fu adı da verilen 
Quinsay şehrine az bir zaman sonra varacağından şüphe 
etmiyordu. 

İşte bu nedenledir ki, rüzgarlar uygun esmeye baş
lar başlamaz, filo hemen demir almıştı. 25 Ekim Per
şembe günü, tek çizgi üzerinde sıralanmış olan yedi, se
kiz ada karşısına gelinmişti. Christophe Colomb, burada 
durmamış ve Pazar günü Küba sularına varmıştı. Kara
veller, İspanyollar'ın Saint-Sauveur adını verdikleri bir 
nehir içine demirlemişler, kısa süren bir duraklamadan 
sonra da, batıya doğru yollarına devam ederek, büyük 
bir nehrin ağzında olup daha sonraları Las Nuevitas del 
Principe limanı olan bir liman içine girmişlerdi. 

Adanın sahillerinde bir çok palmiyenin yetişmiş ol
duğu ve bu palmiyelerin yapraklarından yalnızca bir ta
nesinin ada yerlileri kulübelerini örtmeye yetecek kadar 
geniş olduğu görülüyordu. Yerliler, İspanyollar'ı görür 
görmez hemen kaçmışlar ve Colomb'un adamları, sahil
lerde, kadın yüzlü çeşitli mabutlar, evcilleştirilmiş kuş
lar, hayvan kemikleri, sessiz köpekler ve balıkçılık ede
vatı bulmuşlardı. Birtakım basit vasıtalarla yaklaştırıl
mış olan Küba vahşileri, İspanyollarla değişim işlerine 
hemen girişmişlerdi. 

Christophe Colomb, bir kıta karasında ve Hang -
Çeu-Fu'ya birkaç fersahlık mesafede bulunduğunu sam-
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yordu. Bu düşünce, kafasında ve subaylarında o kadar 
yer etmişti ki, Çin'in büyük hanına armağanlar gönder
me işiyle meşgul olmaya başlamıştı. 2 Kasım günü, yol 
arkadaşlarından bir jantiyom ile İbranice, Geldanice ve 
Arapça konuşan bir museviyi bu hükümdarın yanına git
mek üzere görevlendirmişti. İnci gerdanlıklarla donan
mış olup görevlerini altı gün içinde bitirmeleri gereken 
elçiler, kıta sanılan karanın iç bölgelerine doğru yola çık
mışlardı. 

Christophe Colomb, bu sırada, çok güzel kokular 
yayan büyük ormanlar içinden akan bir nehirden yak
laşık iki fersah kadar yukarıya doğru çıkmıştı. Halk, İs
panyollar'la alışveriş yapıyorlar ve içinde altının, incile
rin bol miktarda bulunduğu Bohio adındaki bir yerden 
sık sık söz ediyorlardı. Orada insan eti ile beslenen kö
pek başlı insanların yaşamakta olduğunu da sözlerine 
ekliyorlardı. 

Amiralin gönderdiği elçiler, dört günlük bir uzaklaş
madan sonra, 6 Kasım tarihinde limana dönmüşlerdi. 
Onları, elli kadar kulübeden kurulu bir köye ulaştırmak 
için iki günlük bir yürüyüş yetmiş ve bu köyde, büyük 
bir saygı gösterisi ile karşılanmışlardı. Elleri ve ayak
ları öpülmüş ve onlar, gökten inen tanrılar olarak kabul 
edilmişlerdi. Bu insanların görenekleri arasında, erkek 
ve kadınların bir çatal tüp aracılığıyla ve burun delikle
rinden çekmek suretiyle tütün içmeleri gibi garip bir tö
re bulunuyordu. Bu yerliler, iki ağaç parçasını birbiri
ne kuvvetli şekilde sürterek ateş yakmasını da biliyor
lardı. Evler içinde, çadır şeklinde sıralanmış olan büyük 
sayıda pamuk kümeleri bulunuyor ve bu kümelerden her 
birinin onbir bin libre kadar tuttuğu anlaşılıyordu. B ü
yük hükümdara gelince, İspanyollar, onun gölgesini bile 
görememişlerdi. 

Burada, şuna da işaret edelim ki, Colomb, İrving'c 
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göre, sonuçları, keşiflerin bütün silsilesini değiştiren 
ikinci bir yanılgıya düşmüştür. Christophe Colomb, ken
dini Asya kıyılarında sanarak, Küba'ya Asya kıtasının bir 
kısmı gibi bakması çok doğaldı. İşte, o andan itibaren, 
adanın çevresini dolaşmayı aklından geçirmiyor ve do
ğuya doğru dönmeye karar vermiş bulunuyordu. Oysa 
ki, bu konuda yanılmamış olması, ilk yönü izlemeye de
vam etmesi halinde, girişimin sonuçları, elbette ki de
ğişmiş olacaktı. Gerçekten, ya Kuzey Amerika'nın blr 
burnu olan Florida'ya doğru yol alacak ya da dosdoğru 
Meksika'ya varacaktı. Bu ikinci ihtimalin gerçekleşmesi 
halinde de, birtakım cahil ve vahşi insanlar yerine aca
ba kimlerle karşılaşacaktı? Bunlar, herhalde Büyük Az
tek İmparatorluğu'nun, hükümdar Montezuma'nın yarı 
uygar ülkesinin halkı olacaklardı. Orada, şehirler, ordu
lar, büyük zenginlikler bulacak ve rolü de, hiç kuşkusuz, 
Fernand Cortez'in rolüne dönüşecekti. Fakat, bu böyle 
olmamış ve yanılmasında direnen amiral, 1 2  Kasım 1492 

tarihinde demir alarak filosuyla birlikte doğuya dön
müştü. 

Christophe Colomb, volta vurmak suretiyle Küba'ya 
varmış, Cristal ve Moa gibi iki dağı görmüş, «Puerto del 
Principe» ı adını verdiği bir limanı keşfetmiş ve bu ara
da, bazı adalarla da karşılaşmıştı. Her gece, bu adalar 
üzerinde balıkçı fenerleri görünüyor ve bu adalar halkı
nın yalnızca balıklarla beslendiği anlaşılıyordu. İspanyol
lar, birçok kere sahillerin çeşitli noktalarında karaya çı
kıyorlar ve sömürge işareti olmak üzere öteye beriye haç
lar dikiyorlardı. 

Yerliler, topraklarında altın madeninin bol olduğu 
bir Babeque Adası'ndan amirale sık sık sözediyorlardı. 
Amiral, bu adaya gitmeye karar vermişti. Fakat, filonun 
en iyi yürüyen bir gemisi olan Pinta'nın kaptanı Mar-
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tin-Alonzo Pinzon, ötekilerden daha önce davranmış ve 
2 1  Kasım tarihinde, gün doğarken, tamamen ortadan 
kaybolmuştu. 

Bu ayrılışa amiralin çok canı sıkılmıştı. Seyahatna
mesinde bu üzüntünün ifadesini bulmak mümkündür. 
Colomb, Küba, sahillerini keşfederek yoluna de vam et
miş, Moa Koyu'nu, Mangle Burnu'nu, Vaez Burnu'nu, 
Baracoa limanını keşfetmiş, vahşi kulübelerinin çoğun
da süs olarak insan kafatası bulunmasına rağmen, insan 
eti yiyen yaratıklara hiç bir yerde rastlamamış ve gemi
sine binmiş olan yerlilerden pek memnun kalmıştı . 

Sonraki günlerde, Boma Nehri görülmüş ve kara
veller, Los Arzules Burnu'ndan geçerek, sahillerini yüz
yirmibeş fersahlık bir mesafe ile uzun süre görmüş ol
dukları adanın doğu kısmına varmışlardı. Fakat, Colomb, 
güney yolunu tutacak yerde, doğuya doğru ilerlemiş ve 
5 Aralık tarihinde, yerlilerin Bohio adını verdikleri bü
yük bir adanın karşısına gelmişti ki, bu ada, Haiti ya da 
Santo-Domingo idi. 

Amiralin emri üzerine, Nina, akşam üzeri, Port -
Marie adı verilen bir limana girmişti. Adanın kuzeybatı
sı sonunda aynı isimdeki burnun yakınında bulunan bu 
liman halen Saint-Nicolas limanıdır. 

İspanyollar, ertesi gün, sayısı pek çok burunlar gör
müşler ve bu arada, Tortue adını verdikleri bir adacıkla 
da karşılaşmışlardı. Karaveller görünür görünmez, yerli
lerin kayıkları hemen kaçmışlardı. Sahil suları izlenen bu 
ada çok geniş ve çok da yüksek görünüyordu. Bu adaya 
daha sonralan, yüksek kara anlamına gelen Haiti adı ve
rilmiştir. Sahillerin görülmesi işi, Mosquito koyuna ka
dar sürmüştü. Adadaki güzel ağaçlar altından kuş cıvıl
tıları geliyor; ovalar ve tepeler, Castille'nin mezarlarını 
hatırlatıyordu. Christophe Colomb, bu yeni karaya İs
panyol Adası adını vermişti. Halkı son derecede ürkek 
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ve çok da çekingendi. Onlarla hiç bir ilişki sağlanama
yacağı anlaşılıyor ve hep iç kısımlara doğru kaçıştıkları 
görülüyordu. Bununla birlikte, tayfalardan birkaçı, bir 
kadını ele geçirmeyi başararak gemiye getirmişlerdi. Ka
dın genç ve oldukça da güzeldi. Amiral ona yüzükler, in
ciler ve kesinlikle ihtiyacı olduğu bir elbise vermiş, so
nunda kadına karşı çok cömert davranarak onu tekrar 
karaya çıkarmıştı. 

Bu güzel davranış sonucunu vererek, adanın ürkek 
yerlilerini yatıştırmış ve ertesi gün, iyice silahlanmış do
kuz tayfa, karada dört fersahlık bir mesafeye kadar iler
leme serüvenini göze almışlar 'Ve çok saygıyla karşılan
mışlardı. Yerliler, onların karşısına kalabalık bir halde 
koşarak çıkmışlar ve toprak ürünlerinden neleri varsa 
hepsini gemicilere vermek istemişlerdi. Tayfalar, gezin
tilerinden hoşnut olarak gemiye dönmüşlerdi. Adanın iç 
kısmı onlara, pamuk, sarısabır, sakız gibi bitkiler bakı
mından çok zengin görünmüş ve daha sonraları Üç Nehir 
adı verilen büyük bir nehirin, duru sularını ada toprak
lannda dolaştırdığı göze çarpmıştı. 

Colomb, 1 5  Aralık tarihinde tekrar yelken açmış, rüz
gar onu Tortue adacığına doğru sürmüş ve bu adada tra
fiğe elverişli bir su yolu ile Cennet Vadisi adını verdiği 
çok güzel bir vadi görmüştü. E:rtes; gün, içerlek bir kör
fezde volta vururken, rüzgarın şiddetine rağmen küçük 
bir tekne ile çok becerikli manevra yapan bir Hintli gör
müştü. Bu Hintli gemiye davet olunmuş, Colomb, adama 
armağanlar vermiş, sonra onu İspanyol Adası'nın bir li
manında karaya çıkarmıştı. 

Bu iyi muameleler, bütün ada yerlilerini amirale 
bağlamış ve o günden sonra yerliler çok kalabalık bir şe
kilde karavellerin yanına sokulmaya başlamışlardı. Kral 
da, ada yerlileri ile birlikte bulunuyordu. Kral, yirmi yaş
larında, sağlam yapılı, kuvvetli ve semizce bir genç adam-
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dı. O da, tebasını oluşturan erkek ve kadınlar gibi çınl 
çıplaktı. Tebası tarafından son derecede saygı görüyor
du. Colomb, bir hükümdara gösterilmesi gereken saygi-
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Çok güzel bir vadi görmüştü. 
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da kusur etmiyor ve kral da kendisinden esirgenmeyen 
bu içtenlik ve dostluğa karşı bir şükran borcu olmak 
üzere adanın doğu kesimindeki illerin altınla dolu ol
duğunu amirale bildirmiş bulunuyordu. 

Ertesi gün, başka bir kral gelerek, ülkesinin bütün 
hazinelerini İspanyollar'ın emrine verdiğini bildiriyordu. 
Yerlilerin kralı, Colomb'un gemisinde yapılan Sainte 
Marie şenliğinde bulunmuştu. Kral, amiralin sofrasına 
davet olunmuş ve adam, çeşitli yemeklerden ve içkiler
den tattıktan sonra, içki kupalarını ve yemek tabaklarını 
maiyetindeki adamlara göndermişti. Kral, davetten pek 
memnun kalıyor, az konuşuyor ve oldukça da uygar gö
rünüyordu. Yemek bittikten sonra, amirale, ince yaprak 
halinde altın vermişti. Amiral da, buna karşılık, üzerinde 
Ferdinand ve 1sabelle'in portreleri kazılmış olan madeni 
paralar vermiş ve yeryüzündeki en güçlü prenslerin söz
konusu olduğunu işaretle ifade ettikten sonra, Castille'in 
kral armasını içeren bayrakları yerli kralın huzurunda 
açtırmıştı. Gece olunca, çok memnun görünen kral çekil
miş ve adamın gemiden ayrılışı top atışlarıyla selamlan
mıştı. 

Sonraki gün, gemi tayfaları, kasabanın orta yerine 
büyük bir haç dikmişler, bu konuksever sahilden ayrıl
mışlardı. Tortue ve İspanyol Adası'yla oluşan körfezden 
dışarı çıkarken, birçok limanlar, burunlar, koylar, nehir
ler, Limbe Burnu'nda Saint-Thomas adı 'Verilen küçük 
bir ada, Acul Koyu ile adası arasında çok iyi korumalı 
geniş bir liman ve koyla bağlantısı olan bir kanalın et
rafını çeviren yüksek dağlar keşfolunmuştu. 

Amiral, çoğu kez sahillere çıkıyordu. Ülke yerlileri, 
onu gökten inmiş bir kimse gibi karşılıyorlar ve arala
rında oturması için kendisini davet ediyorlardı. Colomb, 
onlara, çıngırak, pirinç yüzük, cam boncuk vesaire gibi 
armağanları bol bol veriyordu. Guacangari adlı bir kral, 
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ColOmb'a, dili ve burunu dövülmüş altından yapılmış iri 
kulaklı bir hayvan tasviri ile süslü bir kemer gönder
mişti. Adada bol altın bulunduğu anlaşılıyor ve yerliler, 
kısa bir süre sonra, bir miktar altın getirmiş bulunuyor
lardı. İspanyol Adası'mn o kısmındaki halkın gerek zeka 
gerekse güzellik bakımından üstün oldukları görülüyor
du. Colomb'un düşüncesine göre, yerlilerin vücutlarına 
sürdükleri kırmızı, siyah ya da beyaz boya, onları özel
likle güneşin etkisinden korumaya yarıyordu. Bu yerlile
rin evleri hem güzel hem de iyi inşa edilmiş bir durumda 
görünüyordu. Colomb, altın çıkarılan yöre hakkında on
ları sorguya çekince, bu yerliler, Cibao adım verdikleri 
ve amiralin Japon Cipango'su olarak görmekte direndiği 
bir bölgeyi doğu yönünde olarak gösteriyorlardı. 

Noel günü, amiralin karavelinde çok önemli bir ka
za meydana gelmişti. O zamana kadar pek iyi gitmiş olan 
deniz yolculuğunda, ilk kez bir hasar ileri gelmiş bulu
nuyordu. Saint-Thomas Körfezi dışındaki bir dolaşma sı
rasında, Santa-Maria'mn dümeni, tecrübesiz bir dümenci 
tarafından idare ediliyordu. Gece bastırmış ve akıntılara 
kapılan gemi, kayaların üzerine düşmüştü. Karavel, ka
yaya çarpmış ve dümeni yerinden oynamıştı. Sarsıntıdan 
uyanmış olan amiral, hemen güverteye koşmuştu. Ge
miyi tutmak ve zedelenmesine engel olmak üzere prova
dan demirleme emrini vermişti. Gerekirse, gemi yedekte 
çekilecekti. Tayfabaşı ve birkaç gemici, bu emrin yerine 
getirilmesi görevini alarak şalupaya adamışlarsa da, kor
kuya kapılarak, hızlı kürek çekmek suretiyle Nina ta
rafına doğru kaçmışlardı. 

Bu sırada, sular alçalıyor ve Santa-Maria, gitgide da
ha kötü bir duruma düşüyordu. Tekneyi hafifletmek için 
direkleri kesmek gerekmiş ve kısa bir süre sonra da, 
mürettebatın gemiden acele dışarı çıkarılması gereği doğ-
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muştu. Kral Guacanagari, karavelin kötü bir durumda 
olduğunu anlayarak, kardeşleri, birçok yerlinin de katıl
dığı akrabaları ile birlikte hemen koşmuş ve geminin bo
şaltılmasına yardım etmişti. Yerlilerin bu gayretli hiz
metleri sayesinde, gemi yükünden hiçbir şey ziyan ol
mamış ve silahlı yerliler, bir yere yığılmış malzemenin 
çevresinde bütün gece nöbet tutmuşlardı. 

Guacanagari, ertesi gün, amirali avutmak amacıyla 
Nina'ya gitmiş ve nesi varsa, hepsini amiralin emrinde 
tuttuğunu bildirmişti. Aynı zamanda, bir çeşit ekmek, 
karaca eti, balık, bitki kökleri, meyvalar gibi yiyecekler 
de getirmişti. Bu çok içten dostluk karşısında duygula
nan Colomb, ada üzerinde bir tesis meydana getirmeyi 
tasarlamıştı. Armağanları, tatlı sözleri ve davranışlarıyla 
yerlileri kendine bağlamış, sonra, onlara gücü hakkında 
bir fikir de vermek isteyerek tüfek atışı yaptırmış ve 
patlama sesi, bu zavallı insanları çok korkutmuştu. 

İspanyollar, 26 Aralık tarihinde, sahilin o kısmı üze
rinde bir kalenin yapımına başlamışlardı. Amiralin ama
cı, bir yıl için ekmek, şarap ve tahılla yiyeceği sağlanmış 
bir miktar adamı bu kaleye bırakmak ve Santa-Maria'nın 
şalupasını onlara terketmekti. Çalışmaların hızla yürü
tülmesine başlanmıştı. 

Filodan 21 Kasım tarihinde ayrılmış olan Pinta'dan 
o gün haberler alınmıştı. Yerlilerin sözlerine bakılırsa, 
gemi adanın sonundaki bir nehrin içine demirlemiş du
rumdaydı. Fakat, Guacanagari tarafından gönderilmiş 
olan bir sandal, gemiyi bulamadan geri dönmüştü. Bu
nun üzerine, Colomb, içinde bulunduğu hal ve şartlar 
dolayısıyla keşif seyahatine devam etmek istemeyerek, 
yüzdüremediği Santa-Maria'yı kaybettikten sonra, tek 
karavel ile yetinmeye mecbur kalarak, İspanya'ya dön
meye karar vermiş ve hareket hazırlıklarına başlamıştı. 
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Colomb, 2 Ocak tarihinde, yerlilerin kralına küçük 
bir savaş gösterisi yapmış ve kral ile tebası, bu gösteri
ye pek hayran kalmışlardı. Sonra, yokluğu sırasında, ka
lenin korunmasıyla görevlendirdiği otuzdokuz adam seç
miş ve bu adamların başına komutan olarak da Rodrigo 
de Escovedo'yu atamıştı. Santa-Maria yükünün büyük 
kısmı bu adamlara bırakılmıştı ki, bu malzeme, onların 
bir yıldan fazla olarak ihtiyaçlarını karşılayabilecekti. 
Yeni kıtanın bu ilk kolonları arasında bir yazar, bir po
lis, bir fıçıcı, bir doktor ve bir de terzi bulunuyordu. Bu 
İspanyollar'a, altın madenlerini arama ve bir şehrin ku
rulmasına elverişli yeri saptama görevi de verilmişti. 

3 Ocak günü, yerlilerin kralı ve yeni kolonlarla res
men vedalaşıldıktan sonra, Nina demir almış ve liman
dan çıkmıştı. Az bir süre içinde, çok yüksek bir tepenin 
hakim olduğu bir adacık keşfolunmuş ve bu adacığa 
Monte-Cristi adı verilmişti. Christophe Colomb'un iki 
günden beri sahil boyunca ilerlemekte olduğu bir sıra
da, Pinta'nın yaklaşmakta olduğu haber verilmişti. Az 
bir zaman sonra, geminin kaptanı Martin Alonzo Pinzon, 
Nina'ya gelmiş ve davranışından dolayı özür dileme de
nemesinde bulunmuştu. Gerçek şuydu ki, Pinzon, yerli
lerin çok zengin olduğunu söyledikleri o Babeque Ada
sı'na varmak için öne geçmekten başka birşey yapma
mıştı. Amiral, kaptan Pinzon'un açıklamasında ileri sür
düğü sebeple yetinmek istemiş ve Pinta'nın hiçbir yeni 
adaya rastlamadan İspanyol Adası sahillerinde dolaş
maktan başka bir şey yapmadığını öğrenmişti. 

7 Ocak tarihinde, Nina'nın teknesinde meydana ge
len bir su yolunu körletmek için durulmuştu. Colomb, 
Monte-Cristi'den bir fersahlık mesafede bulunan geniş 
bir nehri görüp incelemek için bu duraklamadan fayda
lanmıştı. Bu nehir sularından akıp giden altın zerrecik
leri ona Altın Nehri adım vermeye neden olmuştu. Ami-
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ral, İspanyol Adası'nın o kısmını dikkatle dolaşmak, in
celeme yapmak istemiş ise de, mürettebatı geri dönmek
te acelecilik göstermiş ve Pizon kardeşlerin etkisi al
tında olarak, amiralin otoritesine karşı mırıltılar başla
mıştı. 

9 Ocak günü, iki karavel yelken açmış ve güneydo
ğuya yollanmıştı. En küçük girinti ve çıkıntılarına adlar 
verilen kıyılar boyunca yol alınıyor ve bu sahiller de, 
İsabelle Bumu, Roca Burnu, Fransız Burnu, Cabron Bur
nu ve adanın doğu tarafının en ileri kısmındaki Sama
na Koyu'ndan ibaret bulunuyordu. Burada bir liman ol
duğu görülüyor ve havadaki sükunet dolayısıyla durak
lamış olan gemiler, bu liman içine demirleniyorlardı. 
Yerlilerle ilk temaslar çok güzel olmuştu; fakat, sonra, 
her şey birdenbire değişmişti. Değiştirmeler kesilmiş 'Ve 
bazı düşmanca davranışlar, yerlilerin kötü niyet besle
diklerine dair herhangi bir kuşkuya yer bırakmamıştı. 
Nitekim 12 Ocak günü, vahşiler, İspanyollar'a birdenbi
re saldırmışlardı. İspanyollar, çok az sayıda olmalarına 
rağmen, kendilerini korumak üzere önlem almışlar ve si
lahlarının yardımı ile birkaç dakikalık çatışmadan son
ra düşmanlarım kaçırtmışlardı. Yerli kanı, ilk kez ola
rak, bir Avrupalı eliyle dökülmüştü. 

Christophe Colomb, ertesi gün, gemisinde dört genç 
yerliyi tutmuş ve adamların sızlanmalarına rağmen yel
ken açmıştı. Zayıflamış ve çok da yorulmuş olan mü
rettebat, onu son derecede üzüyor ve bütün insan zaafla
rının üstünde olup hiçbir şeyin yıldıramayacağı bu 
adam, seyahatnamesinde, bundan acı bir şekilde şikayet 
etmektedir. 16 Ocak günü, dönüş seyahati gerçekten baş
lamış ve İspanyol Adası'nın en son kısmı olan Samana 
Burnu ufukta kaybolmuştu. 
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Deniz yolculuğu hızlı geçmiş ve 12 Şubat tarihine 
kadar hiçbir arıza, hiçbir olay meydana gelmemişti. O 
tarihte, iki karavel, çok sert rüzgarlar, muazzam dalga
lar ve kuzey - kuzeydoğuda çakan şimşeklerle çok müthiş 
bir fırtınaya tutulmuşlardı. Denizcileri büyük bir korku 
sarmıştı. 

Fırtına şiddetini gitgide artırıyordu. Bir fela:ketten 
korkan amiral, bulacak olanın İspanya Kralına bildir
mesi ricasıyla keşiflerinin özetini bir parşömen üzerine 
çabucak yazmıştı. Sonra, bu dökümanı mumlu bir be
zin içinde sararak bir tahta fıçıya koyup denize atmıştı. 

15 Şubat günü, güneş doğarken, fırtına dinmiş, kötü 
hava dolayısıyla birbirinden ayrılmış olan iki karavel, 
tekrar buluşmuşlar ve üç gün sonra, Azar Adaları'ndan 
biri olan Santa Maria Adası karşısına demirlemişlerdi. 
Amiral, fırtına sırasındaki dileğini yerine getirmek is
teyerek, adamlarının yarısını karaya çıkartıp ibadete 
göndermiş, fakat bu denizciler, Portekizliler tarafından 
hapsedilmişlerdi. Adamlar, Colomb'un enerjik girişimi 
üzerine, ancak beş gün sonra iade olunmuşlardı. 

Amiral, 23 Şubat günü, tekrar denize açılmıştı. Ters 
yönden esen rüzgarlarla bir kere daha fırtınaya yakala
nılmış, Colomb, bütün mürettebatı ile birlikte tekrar 
dualar etmiş ve İspanya'ya varışını izleyen ilk cumartesi 
günü perhize girmek niyetiyle adakta bulunmuştu. So
nunda, 4 Mart günü, gözcüler Tage ağzının görüldüğünü 
haber vermişler; Nina, buraya girip sığınabilmiş ise de 
rüzgarların önüne katılan Pinta, Biscay Körfezi'ne kadar 
gitmek zorunda kalmıştı. 

Portekizliler, amirali çok iyi karşılamışlardı. Kral, 
kendisiyle görüşmek istemişti. Colomb, İspanya'ya dön
mekte pek acele ediyordu. Ha:va elverişli bir duruma ge
lince, Nina hemen yola çıkmış ve 15 Mart tarihinde, öğ
le vakti, yedi buçuk ay süren bir deniz seferinden sonra 
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Palos limanı karşısına demir atmıştı. Christophe Co
lomb, bu yedi buçuk aylık zaman içinde San-Salvador, 
Conception, Büyük Exuma, Longue, Mucaras, Küba ve 
Santo-Domingo adalarını keşfetmiş bulunuyordu. 

Ferdinand ve İsabelle'in sarayı o sıralarda, Barce
lona' da bulunuyordu. Amiral bu saraya davet olunmuş
tu. Colomb, Yeni Dünya'dan getirmiş olduğu yerlilerle 
birlikte hemen yola çıkmıştı. Son derecede heyecanlıydı. 
Bu büyük denizci geçerken, her taraftan koşuşan halk 
yolları dolduruyor ve ona, krallara gösterilen saygının 
aynı gösteriliyordu. Christophe Colomb'un Barcelona'ya 
girişi çok görkemliydi. Kral ile kraliçe ve İspanya'mn 
ileri gelen büyükleri, onu Millet Meclisi Sarayı'nda çok 
parlak bir şekilde karşılamışlardı. Colomb, o olağanüstü 
seyahatinin hikayesini anlatmış ve sonra getinniş oldu
ğu altın numünelerini ortaya çıkannıştı. Bunun üzerine, 
toplantıda bulunan herkes, diz çökerek Tanrı'ya şükret
mişti. 

Bu sıralarda, Christophe Colomb'a soyluluk ünvanı 
verilmiş ve kral, ona, şu dövizi taşıyan armalar ihsan 
etmişti : 

«Colomb, Castille ve Leon'a yeni bir dünya venniş
tir.» 

Cenovalı denizcinin adı bütün Avrupa'ya duyurul
muş, kendisi tarafından getirilen Amerika yerlileri, saray 
erkanı huzurunda vaftiz edilmişler ve uzun zaman fakir 
yaşamış, bilinmemiş olan dahi adam, o sırada ününün 
doruğuna yükselmişti. 
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İkinci seyahat : Onyedi gemilik filo - Demir Adası - Do
minique - Marie - Galante - Guadeloupe - İnsan eti yiyen 
vahşiler - Montserrat - Sainte-Marie-Rotonde - Saint Mar
tin ile Sainte-Croix - Saint-.Jean Baptiste veya Porto-Rico -
İspanyol Adası - Öldürülen ilk kolonlar - İsabelle şehrinin 
kuruluşu - Servet yüklü iki geminin İspanya'ya gönderilişi -
Cibao bölgesinde yükselen Saint-Thomas kalesi - Adaya vali 
atanan Don Diegue - .Jamaika - Küba sahilleri - İsabelle'
ye dönüş - Yerlilerin isyanı - Kıtlık - İspanya'da iftiraya 
uğrayan Colomb - Jean Aguado'nun gönderilmesi - Altın ma
denleri - Colomb'un yola çıkışı - Cadix'e varış. 



Cenovalı büyük denizcinin serüvenlerle dolu hikaye
si, herkesin ilgisini çekmiş ve heyecan yaratmaya ne
den olmuştu. Bütün hayalier, denizlerin öte tarafında 
altın topraklarının bulunduğunu görür gibi oluyordu. 
Tutkular, bütün kalpleri ve beyinleri sarmış gibiydi. Ka
muoyunun baskısı altında bulunan amiral, en kısa bir 
zamanda tekrar denize açılmak zorunluğunu görmekten 
kendini alamıyordu. Aslında, kendisi de elegeçirilen yer
lere geri dönmekte ve keşfolunmuş yeni karalan tesbit 
suretiyle haritaları zenginleştirmekte acele ediyordu. Ha
rekete hazır olduğunu sonunda bildirmişti. 

Kral ile kraliçe, üç savaş gemisi ile ondört karavel
den oluşan bir filoyu onun emrine vermişti. Bu gemilere 
binikiyüz kişi bindirilecekti. Castilleli bazı soylu kişiler, 
Colomb'a güvenip onunla gitmekten çekinmiyorlar ve 
denizlerin öte tarafında şanslarını bir kez denemek isti
yorlardı. Altın toplama ve tasfiye etmede kullanılan her 
türlü araçlarla atlar, çiftlik hayvanları, çeşitli cins tahıl 
ve kısaca ifade edilmesi gerekirse, önemli bir koloninin 
kurulmasına gerekli her şey, gemilerin ambarlarını dol
duruyordu. Avrupa'ya getirilmiş olan on yerliden beşi ül
kelerine dönüyorlar; hastalanan üçü Avrupa'da kalıyor; 
ikisi ise ölmüş bulunuyordu. Christophe Colomb, sınırsız 
yetki ile filonun genel kaptanlığına atanmıştı. 

Onyedi gemi, 25 Eylül 1493 tarihinde, bütün yelken
lerini açarak, muazzam kalabalığın alkışlarıyla Cadix'· 
den ayrılmıştı. Gemiler, 1 Ekim tarihinde, Kanarya Ada
lan'nın en batısında olan Demir Adası'na uğramışlardı. 
Christophe Colomb, rüzgarın ve denizin sürekli biçimde 
elverişli olduğu yirmiüç günlük bir deniz yolculuğundan 
sonra, yeni karalar keşfetmişti. 
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Nitekim, 3 Kasım Pazar günü, güneş doğarken, Ma
rie-Galante amiral gemisinin kaptanı: « İyi haber! İşte 
kara ! »  diye bağırmıştı. 

Henüz yeni kesilmiş bacak, kol ve baş görüyorlar . . .  
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Bu kara, ağaçlarla örtülü bir adaydı. Amiral, adanın 
yerleşik olmadığını sanarak başka tarafa geçmiş ve yolu 
üzerinde dağınık birkaç adayı görerek ikinci bir ada 
karşısında durmuştu. Birinci adaya Dominique, ikincisi
ne de Marie-Galante adı verilmişti ki, adaların bugünkü 
isimleri yine aynıdır. Ertesi gün, daha büyüğü olan 
üçüncü bir ada İspanyollar'a görünmüştü. Colomb'un 
devrinde yaşamış olan Pierre Martyr'in bu seyahat hak
kındaki yazısında şöyle denilmektedir: «Ada yakınına gel
dikleri sırada, bunun, ilk seyahat sırasında yalnızca sö
zü geçen o insan yiyenlerin ya da Karaibler'in adası ol
duğu anlaşılmıştı.»  

İyice silahlanmış olan İspanyollar, adanın kıyısına 
çıkmışlar, burada yuvarlak şekilli, üzerleri palmiye yap
raklarıyla örtülü otuz kadar ahşap evin bulunduğunu 
görmüşlerdi. Kulübe şeklindeki bu konutların içinde pa
muk ipliğinden yapılmış hamaklar bulunuyordu. Meydan
da, çevresine iki iri ölü yılanın sarılı olduğu iki ağaç ve
ya kazığın dikili olduğu görülüyordu. Adanın vahşi yer
lileri, yabancıların yaklaşması üzerine, parçalayıp yeme
ye hazırlandıkları birkaç tutsağı bırakarak, bacaklarının 
var gücüyle kaçmışlardı. Gemiciler, kulübelerin içine gi
rerek araştırma yapıyorlar ve henüz yeni kesilmiş bacak, 
kol ve kafa kemiklerini görüyorlar ve karşılaştıkları di
ğer kanlı insan vücudu parçalan dolayısıyla bu Karaib
ler'in neyle beslendikleri üzerinde hiçbir kuşkuya yer 
kalmadığını anlıyorlardı. 

Amiralin kısmen dolaşıp keşfettiği ve başlıca nehir
lerini gördüğü bu adaya Estramadure'ün bir bölgesine 
benzerliği dolayısıyla, Guadeloupe adı verilmişti. Tayfa
ların yakalamış oldukları birkaç kadın, amiral gemisinde 
iyi muamele görmek suretiyle konuk edildikten sonra 
tekrar karaya çıkarılmıştı. Christophe Colomb, bu şekil-
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de davranışı karşısında, yerlilerin gemiye gelmeye karar 
vereceklerini ummuş, fakat ümidi boşa çıkmıştı. 

Amiral, 8 Kasım tarihinde, hareket emrini vermiş ve 
bütün filo, halen adı Santo-Domingo olup ilk seyahatin
de otuzdokuz arkadaşını üzerinde bırakmış olduğu İs
panyol Adası'na doğru yelken açmıştı. Kuzeye çıkarken, 
büyük bir ada görülmüştü ki, Karaibliler'in dişlerinden 
kurtarıldıktan sonra gemiye alınarak korunmuş olan yer
liler, bu adaya Madanino ismini veriyorlardı . Bu yerli
lerin iddialarına göre, Marco Polo'nun seyahatnamesin
de sözü geçen o halkı yalnızca kadınlardan ibaret olan 
Asya Adası gibi, bu ada da yalnız kadınlarla yerleşikti. 
Bu duruma göre, Christophe Colomb'un Asya sahilleri 
boyunca sefer yaptığını sanmakta elbette ki hakkı var
dı. Amiral, her ne kadar bu adanın keşfini mutlaka yap
mak istiyorsa da, ters yönden esen rüzgar, karaya yak
laşmasına engel oluyordu. 

Oradan on fersahlık bir mesafede, yüksek dağlarla 
çevrili başka bir ada görülmüş ve bu adaya Montserrat 
adı verilmişti. Ertesi gün, karşılaşılan ikinci bir adaya 
Sainte·Marie-Rotonde adı ve ondan sanraki günde de gö
rülen diğer iki adaya Saint-Martin ve Sainte-Croix adla
n verilmişti. 

Filo, su almak için Sainte-Croix Adası karşısında de
mirlemişti. Burada çok tehlikeli bir sahne cereyan etmiş
ti ki, önemli olduğu için aktarılması uygun görülen bu 
olayı Pierre Martyr şöyle anlatmaktadır : 

«Amiral, gemisindeki adamlardan otuzunun adayı do
laşmak üzere karaya çıkmalarını emretmişti. Adamlar, 
karaya çıkınca, karşılarında dört köpekle bir o kadar 
da genç kadın ve erkek görmüşlerdi . Yalvarır ve zulüm
den kurtarılmalarını ister gibi görünen bu insanlar, kol
larını uzatarak onlara doğru koşmuşlardı. Guadeloupe 
Adası'nda olduğu gibi, bu durumu gören insan yiyen vah-
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şiler, hep birden kaçarak ormanlara çekilmişlerdi. Gemi
ciler, adayı dolaşıp görmek için orada iki gün kalmış
lardı. 

•Bu zaman boyunca, gemide kalmış olanlar, içinde 
sekiz erkek ve bir o kadar da kadının bulunduğu bir yerli 
kayığının uzaktan geldiğini görmüşlerdi. Gemideki adam
lar işaret veriyorlar; fakat, yaklaşan kayıktaki yerli vah
şiler, geminin baş tarafında bulunan gemicilerin kendi
lerini kalkanla korumalarına zaman bırakmadan oklarını 
atıyorlar; bir kadının oku bir İspanyolu öldürüyor ve 
başka bir ok da diğer bir İspanyola saplanıyordu. 

«Bu vahşilerin okları zehirliydi. Aralarında bir ka
dın bulunuyor ve öteki bütün vahşiler, bu kadına boyun 
eğip karşısında eğiliyorlardı. Anlaşıldığına göre, bu kadın, 
peşinde, zalim bakışlı, güçlü, kuvvetli, aslana benzer yüz
lü bir oğul bulunan kraliçeydi. 

« İspanyollar, böyle uzaktan uzağa savaşarak daha 
kötü bir duruma düşmeyi beklemektense, yakından kapış
mayı daha uygun bularak, gemilerini yedekte çekmek su
retiyle ilerlemişler ve gemiyi o kadar hızlı yürütmüşler
di ki, vahşilerin teknesiyle çatışma olmuş ve adamlar de
nize dökülmüşlerdi. 

«Fakat, çok iyi yüzücü olan yerliler, hareketlerini 
hiç değiştirmeden oklarını yağdırmaya devam etmişlerdi. 
Sular altındaki bir kaya üzerine çıkmayı başarmışlar ve 
hiç yılmadan savaşı sürdürmüşlerdi. Bununla birlikte, 
sonuçta yakalanmışlar, içlerinden biri öldürülmüş ve kra
liçenin oğlu iki yerinden yaralanmıştı. Vahşiler, amiralin 
gemisine götürülmüşler ve ağlar içinde elegeçirildiklerini 
görünce, vahşiliklerinden hiçbir şey azalmayarak daha ca
navarlaşmış gibi görünmüşlerdi. Bakışları o kadar iğrenç 
ve müthişti ki, herhangi bir kimsenin onları seyrederken 
dehşet içinde titremesine imkan yoktu.» 



236 D Ü N Y A N I N  K E Ş F İ  

Görüldüğü gibi, yerlilerle Avrupalılar arasında mü
cadele ciddileşmeye başlıyordu. Christophe Colomb, gö
rünüşleri çok hoş olup çeşitli renklerdeki dağların hakim 
olduğu ormanlarla örtülü bir sürü adanın arasından ku
zeye doğru yol almaya başlamıştı. O sıralarda, Karaib
liler'in toprağı olan Saint-Jean-Baptiste Adası kısa bir za
man sonra görünmüştü ki, bugiinkü adı Porto-Rico olan 
bu adanın özenli bir tarımla işlendiği ve geniş ormanla
rıyla gerçekten çok güzel olduğu görülüyordu. Tayfalar
dan birkaçı sahile çıkmışlar ve içinde kimse oturmayan 
bir düzine kadar kulübe bulmuşlardı. Amiral tekrar de
nize açılmış ve Porto-Rico'nun güney sahillerini elli fer
sah kadar izlemişti . 

Colomb, 1 2  Kasım Cuma günü, sonunda İspanyol 
Adası karşısına gelmişti. İlk başarılarının sahnesini gö
rürken ve barınmak üzere içinde arkadaşlarım bıraktığı 
o kaleyi gözleriyle araştırırken, onun ne gibi duyguların 
etkisinde olduğunu, nasıl heyecan geçirdiğini düşünmek 
kolaydı. O vahşi topraklar üzerinde bırakmış olduğu Av
rupalılar, bir yıldanberi ne yapmışlar, orada nasıl yaşa
mışlardı? Bu sırada, Kral Guacanagari'nin kardeşi olan 
bir yerlinin binmiş olduğu büyük bir kayık Marie-Galante 
gemisinin karşısına çıkmış ve bu yerli, gemiye girerek 
amirale altından yapılmış iki tasvir sunmuştu. 

Christophe Colomb, bu sırada, kalesini görmeye ça
lışıyor ve yaptırmış olduğu kalenin bulunduğu yerin tam 
karşısına demirlemiş olduğu halde, o yerde kalenin en 
küçük bir izini dahi göremiyordu. Colomb, arkadaşları
nın akibetinden kaygılı bir durumda karaya çıkmıştı. O 
kalenin yerinde küllerden başka bir şey bulunmadığını 
görünce de son derecede hayretler içinde kalmıştı! Yurt
taşları ne olmuştu? Yoksa onlar, bu ilk koloni kurma gi
rişiminin bedelini hayatlarıyla mı ödemişlerdi?  Amiral, 



D Ü N Y A N I N  K E Ş F İ  237 

İspanyol Adası karşısına gelişini haber vermek için daha 
uzaklardan top atışları ile adayı selamlamıştı. Fakat, ar
kadaşlarından hiç biri görünmemişti. 

Ümitsizliğe kapılan Colomb, Kral Guacanagari'ye he
men haberciler göndermişti. Adamlar, gemiye dönüşlerin
de çok kötü haberler getirmişlerdi. Kral Guacanagari'ye 
inanılacak olursa, adalarına bazı yabancıların gelip yer
leşmesine öfkelenen diğer krallar, zavallı kolonlara sal
dırmışlar ve son ferdine kadar hepsini öldürmüşlerdi. 
Guacanagari bile, onları savunurken yaralanmıştı. Adam, 
bu olayın isbatı için pamukla sanlı bacağını gösteriyordu. 

Christophe Colomb, kralın müdahalede bulunduğu
na ve bu uğurda çarpıştığına pek inanmamıştı; fakat, dü
şüncesini gizlemiş ve ertesi gün, gemiye gelen kral, yine 
iyi karşılanmıştı. Kral, bir Meryem tasvirini kabul ede
rek boynuna asmıştı. Kendisine gösterilen atları görünce 
pek şaşırmıştı; çünkü, bu hayvanları, gerek arkadaşları 
gerekse kendisi hiç görmemişlerdi. Adam, ziyaretini ta
mamlamış, sahile dönmüş ve dağlar bölgesine giderek bir 
daha görünmez olmuştu. 

Amiral, bunun üzerine, her tarafı araştırmak ve kralı 
elegeçirmek için kaptanlarından birine, emrindeki üçyüz 
adamla dışarı çıkma görevini vermişti. Kaptan, adanın 
iç bölgelerine girmiş, fakat ne kral ne de bahtsız kolon
ların izine rastlamıştı. Dolaşması sırasında, büyük bir ne
hir ve Port-Royal adını verdiği korunmalı güzel bir liman 
keşfetmişti. 

Bununla birlikte, Colomb, ilk girişimindeki başarı
sızlığa rağmen, altın ve gümüş madenleri itibarıyla zen
gin görünen bu adada yeni bir koloni kurmaya karar ver
mişti. Ada yerlileri, Cibao bölgesinde madenler olduğun· 
dan sık sık söz ediyorlardı. Bu iddiaların gerçeğe uygun 
olup olmadığını incelemeye memur edilmiş olan Alonzo 
de Hojeda ve Corvalan adlı iki jantiyom, kalabalık bir 
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muhafız birliğiyle birlikte Ocak ayında yola çıkmışlardı. 
Kumlarında altın zerreleri bulunan dört nehir keşfet
mişler ve dokuz ons ağırlığında bir altın parçası getir
mişlerdi. 

Amiral, bu zenginliği görünce, İspanyol Adası'nın 
çok önemli olduğunu düşünmüş ve söylenenlerin doğru 
olduğuna kanaat getirmişti. Burada bir şehir kurmak 
için yer aramış ve Monte-Cristi'nin doğusuna on fersah
lık mesafede, bir liman oluşturan bir nehrin ağzında Isa
belle şehrinin temellerini atmıştı. 

Colomb, bunun üzerine, koloni hakkında İspanya 
kral ve kraliçesine bir mesaj göndermeyi düşünmüştü. 
Adadan toplanan altın ve çeşitli toprak ürünleriyle yüklü 
oniki gemi, kaptan Torres'in komutasında olmak üzere 
Avrupa'ya dönme hazırlıklarına başlamışlardı. Bu filo, 
2 Şubat 1494 tarihinde yelken açmış ve az bir zaman son
ra, Colomb, geri kalmış beş gemiden birini de, durumun
dan hep şikayet eden Bernard de Pise adındaki bir soylu 
kişiyle birlikte geri göndermişti. 

İsabelle kolonisinde düzen kurulur kurulmaz, ami
ral, kardeşi Don Diegue'i vali olarak orada bırakmış ve 
Cibao madenlerini bizzat gezip görmek isteverek beşyüz 
adamı ile yola çıkmıştı. Küçük kafilenin içinden geçmiş 
olduğu yöre şaşılacak derecede tarımsal verimlilik gös
teriyordu. Sebzeler, onüç günde gelişiyor; Şubatta ekilen 
buğday, Nisanda iri başaklar veriyor ve her yıl iki ürün 
alınıyordu. Dağlardan aşılmış, vadilerden geçilmiş, henüz 
işlenmemiş arazi içinden bir yol açmak için sık sık kaz
ma kullanılması gerekmiş ve İspanyollar, sonunda Cibao 
bölgesine varmışlardı. Amiral, burada, küçük bir tepe 
üzerinde ve büyük bir nehrin kenarına yakın bir yerde, 
taştan, ağaçtan bir kale yaptırmış, kalenin etrafını derin 
çukurlarla çevirtmiş ve altın madenlerine inanmayan su
baylarından bazılarına şaka olsun diye de kaleye Saint -
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Thomas ismini vermişti. Bu subaylar, kuşkuya düşmekte 
belki de haksızdılar; çünkü, ada yerlileri, her taraftan al
tın parçaları getiriyorlar ve bunları inciler ve özellikle 
madeni sesleri oynama zevklerini tahrik eden çıngıraklar
la değiştiriyorlardı. Sonra, bir şey daha vardı ki, bu ül
ke, yalnızca bir altın madeni yöresi değildi. Burada, ba
harat, güzel kokulu bitkiler ve bunları sağlayan orman
ları oluşturan ağaçlar vardı. İspanyollar, bu çok zengin 
adayı ele geçirmiş olduklarından dolayı kendilerini kutla
yabilirlerdi. 

Christophe Colomb, Saint-Thomas kalesini don Ped
ro de Margarita'nın komutasında ellialtı adamın bekçi
liğine bıraktıktan sonra, Nisan başlarına doğru İsabelle 
yolunu tutmuştu. Kuvvetli ve sürekli yağmurlar, dönüşü 
zorlaştırmıştı. Colomb, varışında, yeni kurulmakta olan 
koloniyi son derecede bir karışıklık içinde bulmuştu. Un 
yokluğu dolayısıyla kıtlık tehlikesi başgösteriyor ve de
ğirmensizlik yüzünden de un sağlanamıyordu. Askerler ve 
işçiler, yorgunluktan bitkin bir durumdaydılar. Colomb, 
jantiyomları yardımda bulunmaya mecbur etmek istiyor
sa da, servet yapmaktan başka bir düşünce ve istekleri 
olmayan bu gururlu İspanyol soyluları, altınları topla
mak için yere eğilmek dahi istemiyorlar ve her türlü ça
lışmayı reddediyorlardı. Papazlar da, onların tarafını tu
tuyorlar ve Colomb, sert davranmak zorunda kalarak, ki
liselerde ayin yapmayı yasaklıyordu. Bununla birlikte, 
İsabelle'de kalma süresini uzatamıyordu; çünkü, başka 
karaları keşfetmek için acele davranmak zorundaydı. Ko
loninin yönetimini don Diegue'in başkanlığında olmak 
üzere üç jantiyom ve misyonerler şefinden kurulu bir 
meclise bırakarak, 24 Nisan tarihinde, keşiflerinin silsi
lesini tamamlamak için üç gemiyle tekrar denize açıl
mıştı. 
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Filo, güneye doğru inmiş ve kısa bir zaman sonra da, 
yerlilerin Jamaika adım verdikleri yeni bir ada keşfolun
muştu. Bu adanın bütün doğal engebesi, yamaçları çok 
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Küba sahilleri balıkçıları . . .  
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tatlı eğimli olan bir dağdan ibaretti. Adanın halkı, bece
rikli ve kendilerini mekanik sanatlara vermiş insanlar gi
bi görünüyorlardı; fakat, hiç de öyle yumuşak başlı, sa
kin tavırlı insanlara benzemiyorlardı. İspanyollar'ın ka
raya çıkmalarına çok kere engel olmak istemişler; fakat, 
püskürtülmüşler, sonuçta amiral ile bir dostluk anlaşma
sı yapmışlardı. 

Christophe Colomb, Jamaika'dan hareket ederek, 
araştırmalarını daha batıya yöneltmişti. Eski coğrafyacı
ların Chersonese dedikleri Çin Hindi'ne, batının altın böl
gesi sayılan noktaya vardığını sanıyordu. Güçlü akıntılar 
onu tekrar Küba'ya doğru atmış ve ikiyüz yirmi iki fer
sahlık bir mesafeyi geçerek sahiller boyunca ilerlemişti. 
Bazı sığlıklardan ve dar boğazlardan geçerek yapılan bu 
çok tehlikeli seyir sırasında, yediyüzden fazla adaya ad 
koymuş, birçok liman görmüş ve çoğu adaların yerlil� 
riyle temaslar kurmuştu. 

Gemilerin gözcüleri, Mayıs ayında, bitki örtüsü çok 
fazla, bereketli ve oturulan birçok adanın göründüğünü 
haber vermişlerdi. Colomb, karaya yaklaşarak, sulan hiç 
kimsenin elini içinde tutamayacağı kadar sıcak olan bir 
nehire girmişti. Bu olay, elbette ki, abartılmıştı ve ondan 
sonraki keşifler bunu doğıulamamıştı. Bu kıyılardaki ba
lıkçılar, balık tutarlarken, bir av köpeğinin yaptığı işi 
yapan remora adını verdikleri bir cins balığı kullanıyor
lardı. 

Bilinmeyen bir şekilde olan bu balık, iri bir yılan 
balığını andırıyor ve kafasmm gerisinde, balıklan yaka
lamak için kese biçiminde çok tutucu bir deri bulunu
yordu. Balıkçılar, bir iple bağlı tuttukları bu balığı hep 
su içinde bulunduruyorlar; bir balığı veya kaplumbağayı 
görünce, balığın ipini salıveriyorlar ve remora, birdenbi· 
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re bir ok gibi avlanacak balığa veya kaplumbağaya sal
dırıyor ve balıkçılar, böylece, avlarını yakalamış oluyor
lardı. Tutulan balık kayığa alındıktan sonra, avcı balığın 
ipi yavaş yavaş çekilerek, hayvan kayığın yakınına geti
riliyor ve başka bir ip vasıtasıyla da, tutulmuş balığın 
etinden bir miktar ona ödül olarak veriliyordu. 

Sahillerin keşfi batıya doğru devam etmişti. Amiral, 
içinde kaz palazlarının, ördeklerin ve balıkçıl kuşlarının 
çok bol olduğu çeşitli bölgeleri görmüş bulunuyordu. Bu 
sıralarda, kumsal geçitler gitgide daralıyor ve gemiler, 
buralardan zorlukla geçebiliyorlardı. Bununla birlikte, 
amiral, mutlaka görmek istediği bu sahillerden uzaklaş
mamaya çalışıyordu. Günün birinde, karanın bir tarafın
da, beyazlar giymiş bazı adamlar görmüş ve bunların 
Sainte-Marie de la Merced tarikatine mensup rahipler ol
duğunu anlamış ve bu rahiplerle ilişki kurmak için sahi
le birkaç tayfa göndermişti. Oysaki, tamamen bir görüş 
yanılgısına düşmüştü; çünkü o görünen rahipler, uzak
lardan insan şeklini andıran tropik bölgelerin iri balık
çıllarından başka bir şey değildi. 

Colomb, Haziranın ilk günlerinde, sığ sularda omur
ga ve karineleri çok hasara uğramış olan gemilerini onar
mak için durmak zorunda kalmıştı. Aynı ayın yedisinde, 
kıyıda resmi bir ayin yaptırmıştı. Ayin sırasında, ortaya 
çıkan yörenin kralı, tören biter bitmez amirale meyvalar 
sunmuştu. Sonra, bu kral, tercümanların şöylece çevir
dikleri şu sözleri söylemişti : 

«Senin kuvvete dayanarak, sizler için bilinmeyen bu 
toprakları nasıl elegeçirdiğini ve buralarda bulunmakla 
halkın nasıl büyük bir korkuya kapılmasına neden oldu
ğunu bize anlatmışlardı. Fakat, sana şunu ifade etmek 
zorunda olduğumu sanıyorum ki, ruhlar bedenlerden ay
rıldıkları zaman, karşılarında iki yol açılmaktadır. Bu 
yollardan karanlıklar ve acılarla dolu olan biri, insan oğ-
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luna zarar veren ve can yakan kişilere ayrılmış, zevkli ve 
hoş olan ötekiyse, hayatları boyunca insanlara huzur ve 
sükun vermiş kişilere ayrılmıştır. Bu nedenle, ölümlü ol
duğunu, yaşadığın zaman içinde yaptığın işlere göre ödül
lendirileceğini hatırlayacak olursan, hiç kimseyi üzmez, 
hiç kimseye zarar vermezsin.» 

Eski ve yeni zamanların hangi filozofu, bu sözlerden 
daha güzelini, daha vecizini söyleyebilirdi ! Bu güzel söz
lerde insanlığın her yanı vardı ve bu sözler, bir vahşinin 
ağzından çıkmış bulunuyordu ! Colomb ile yerli kral, bir
birlerinden pek memnun kalmış olarak ayrılmışlar ve bu 
iki kişiden en çok şaşkınlık geçiren herhalde ihtiyar yerli 
olmamıştı. 

Bundan başka, bütün o yerli kabile insanları, şefleri 
tarafından gösterilen yola ve çok yerinde veriJen emirle
re göre yaşar gibi görünüyorlardı. Toprak, bu yerli vah
şiler arasında, güneş, hava ve su gibi ortaktı. Bütün an
laşmazlıkların nedeni olan « senin, benim» gibi söz ve dü
şünceler, onların gelenek ve görenekleri içinde yer almı
yor ve onlar azla yetinerek memnun ve mutlu yaşıyor
lardı. Seyahatnamede anlatıldığına göre: «Onlar, altın 
devrini yaşıyorlar; ellerinde bulundurdukları yerlerin et
rafını ne hendekler ne de çitlerle çeviriyorlardı. Kanun
suz, kitapsız, yargıçsız olarak hayat sürüyorlar; bahçele
rini her zaman açık tutuyorlar; fakat, çok dürüst olan 
huyları itibariyle, başkalarına kötülük eden bir kimseye 
karşı da hiç de insaf göstermiyorlardı.» 

Christophe Colomb, Küba topraklarından ayrılarak 
Jamaika'ya dönmüştü. Doğu ucuna kadar olmak üzere, 
bütün güney kıyılarını gözden geçirmişti. Amacı Karaib 
Adaları'nı elegeçirmek ve o kötü, zararlı insanları orta
dan kaldırmaktı. Fakat, amiral, o uykusuzluklardan ve 
yorgunluklardan sonra hastalanmış ve bu hastalık, tasa
rılarını bir süre geri bırakmaya onu zorlamıştı. İsabelle'-
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ye dönmeye mecbur olmuş ve burada açık hava ve din
lenme etkisiyle gerek kardeşinin, gerekse dostlarının dik
katli bakımı sayesinde tekrar sağlığını kazanmıştı. 

Sağlığının yerine gelmesi gerekliydi; çünkü, koloni, 
onun varlığına mutlak surette ihtiyaç gösteriyordu. Saint
Thomas kalesi valisi, zulüm derecesindeki hareketleri ve 
aldığı haraçlarla yerlileri isyan ettirmişti. Christophe Co
lomb'un kardeşi don Diegue, her ne kadar uyarıda bulun
muş ve bu kötü hareketlerinden dolayı ona çıkışmış ise 
de, adam hiç oralı olmamış ve uyarıları asla dinlememiş
ti. Bu vali, Colomb'un yokluğu sırasında, İsabelle'ye dön
müş ve amiralin ikinci kardeşi don Barthelemy'yi İspan
yol Adası'na getiren gemilerden birine binerek İspanya'
ya dönmüştü. 

Bu sırada, sağlığı düzelmiş olan Colomb, temsilcileri
ne vermiş olduğu yetkinin tersine hareket edememek gi
bi bir durumla karşılaşması dolayısıyla, Saint-Thomas va
lisine karşı isyan etmiş olan yerli reisini cezalandırmaya 
karar vermişti. Adı Caonabo olan tehlikeli reisi yakala
mak için iyice silahlanmış dokuz adamını göndermişti. 
Bu dokuz kişilik kuvvetin başı olan Hojeda, daha sonra
lan başka örnekleri görülen bir atılganlık ve çabasıyla, 
yerlilerin reisini kendi adamları arasından almış ve İsa
belle'ye getirerek hapsetmişti. Colomb, bu yerliyi Avru
pa'ya göndermek üzere gemiye bindirmiş, fakat gemi de
niz kazasına uğramış ve ondan sonra da bu gemiden söz 
edildiği hiç duyulmamıştı. 

Bu sıralarda, Colomb'u kutlamak için kral ve krali
çe tarafından gönderilmiş olan Antoine de Torres, dört 
savaş gemisiyle Santo-Domingo'ya varmış bulunuyordu. 
Ferdinand, amiralin başarısından son derecede memnun 
kaldığını bildiriyor ve İspanya ile İspanyol Adası arasın
da aylık bir taşıma seferinin kurulmasını emretmiş bu
lunuyordu. 
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Bu sırada, Caonobo'nun kaçırılması olayı yerlilerin 
genel bir isyana kalkışmasını tahrik etmişti. Yerliler, ha
karete uğrayan ve haksız yere sürülen reislerinin intika
mını alacaklarını söylüyorlardı. Yalnız Guacanagari, ilk 
kolonların öldürülmesinde payı olmasına rağmen, İspan
yollar'a bağlı kalmış bulunuyordu. Christophe Colomb, 
kardeşi don Barthelemy ve yerliler reisinin katılmasıyla 
asiler üzerine yürümüştü. Kısa bir zaman sonra da, çok 
kalabalık bir yerli ordusu ile karşılaşmıştı. Fakat, bu or
du, ikiyüz piyade, yirmibeş süvari ve yirmibeş köpekten 
ibaret basit bir kuvvet karşısında darmadağın olmuştu. 
Bu zafer, görünüşte, amiralin otoritesini tekrar kurmuş
tu. Yenilenler, bir vergi ödemeye mecbur edilmişlerdi . 
Madenler çevresinde yaşayan yerliler, üç aydan üç aya 
bir miktar altın ödeyecekler, daha uzakta yaşayan diğer
leri ise yirmibeş libre pamuk vereceklerdi. İsyan her ne 
kadar bastırılmışsa da söndürülmüş değildi. Anacaona 
adlı bir kadının, yani Caonabo'nun dul kansının sesi üze
rine, yerliler, ikinci kez ayaklanmışlar ve hatta o zama
na kadar Colomb'a bağlılık göstermiş olan Guacanagari'
yi de isyana sürüklemeyi başarmışlar; sonra, mısır tar
lalarım ve bütün plantasyonları tahrip ederek dağlara 
çekilmişlerdi. İspanyollar. kıtlık gibi büyük bir tehlike
nin karşısında kalacaklarını görerek, yerlilere karşı kor
kunç bir misillemeye girişmişlerdi. Söylendiğine göre. 
yerli halkın üçte biri, açlık, hastalık ve Colomb adamla
rının silahlarıyla telef olmuşlardı. Zavallı yerliler, Avru
palı fatihlerle olan ilişkilerinin bedelini çok pahalı öde
mişlerdi. 

Christophe Colomb, terslikler yoluna girmiş bulunu
yordu. İspanyol Adası'ndaki otoritesi gitgide zayıflarken, 
ünü ve karakteri de İspanya'da çok şiddetli saldırılara 
uğruyordu. İspanya' da bulunmadığı için kendini savuna
mıyor ve anavatana göndermiş olduğu subaylar, onu ada-
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letsizlik ve zalimlikle suçluyorlar; hatta, onun, krala bağ
lı  olmaksızın bağımsızlık yolunu aradığını dahi ima edi
yorlardı. Bu yersiz suçlamaların etkisinde kalan Kral 
Ferdinand, olayları soruşturmakla görevli bir komiser 
atayarak bu kişinin Batı Hint Adaları'na gitmesine karar 
vermiş bulunuyordu. Bu jantiyomun adı Jean d'Aguado 
idi. Güvene dayanan bir görevi yerine getirmek üzere 
atanan bu soylu kişinin seçilmesi hiç de hayırlı olmamış
tı. Jean d'Aguado, taraf tutan ve etki altında kalıcı zih
niyete sahip bir kimse idi. Bu adam, Ekim ayında, ami
ralin keşif dolaşmalarıyla meşgul olarak bulunduğu bir 
sırada, İsabelle rıhtımına 'Varmış ve Colomb'un kardeşi
ne karşı son derecede gururlu bir tavırla muamele yap
maya başlamıştı. Don Diegue ise, genel vali sıfatına da
yanarak, kral temsilcisinin emirlerine uymayı reddet
mişti. 

Jean d'Aguado, çok yetersiz bilgilerle İspanya'ya 
dönmeye hazırlanırken, patlayan müthiş bir kasırga, ada
mı getirmiş olan gemilerin limanda batmalarına neden 
olmuştu. Bu durum karşısında, İspanyol Adası'nda an
cak iki karavel kalmıştı. Koloniye dönmüş olan Chris
tophe Colomb, şaşılacak bir soğukkanlılıkla ve iyiniyet
le hareket ederek, kral nezdinde kendini temize çıkarma
ya gitmek için diğer bir gemiye kendisinin binmesi ka
yıt ve şartıyla kral temsilcisi emrine gemilerden birini 
vermişti. 

Olaylar bu şekilde cereyan ederken, İspanyol Ada
sı'nda yeni altın madenleri keşfedilmiş bulunuyordu. 
Amiral, hareketini geri bırakmıştı. Altın hırsı, bütün an
laşmazlıkları, bütün tartışmaları kısa kesmeyi gerektiri
yordu. Artık ne İspanya Kralı ne de onun emretmiş ol
duğu soruşturma işinin tamamlanması sözkonusuydu. 
Subaylar, yeni altın madeni alanlarına yollanmışlar ve 
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buralarda, bazılarının parçası yirmi ons kadar tutan al
tın cevheri bulmuşlardı. Colomb, madencileri korumak 
amacıyla, biri Cibao bölgesi sının üzerinde diğeri ise 
Hayna Nehri kıyılarında olmak üzere iki küçük kale inşa 
ettirmişti. Bu önlemi aldıktan sonra da, kendini savun
masında acelesi dolayısıyla İspanya'ya hareket etmişti. 

İki karavel, 10 Mart 1496 tarihinde Sainte-İsabelle 
limanından ayrılmışlardı. Colomb'un gemisinde ikiyüz
elli yolcu ile otuz yerli bulunuyordu. 9 Nisan tarihinde, 
Marie-Galante'ya varılmış, 1 0  Nisan'da Guadeloupe'dan 
su alınmış ve bu adada yerli vahşilerle çok sert bir ça
tışma olmuştu. 20 Nisan tarihinde, hiç de öyle konuk
sever olmayan bu adadan uzaklaşılmış ve Colomb, tam 
bir ay boyunca, Alize rüzgarlarına karşı mücadele etmiş
ti. Nihayet, 1 1  Haziran günü, Avrupa karasının görüldü
ğü haber verilmiş ve karaveller, ertesi gün, Cadix lima
nına girmişti. 

Büyük denizcinin bu ikinci dönüşü, halkın coşkun 
gösteriler yaptığı o ilk dönüş gibi olmamıştı. O heyeca
nın yerini soğukluk ·ve kıskançlık tutmuştu. Hatta ami
ralin arkadaşları bile ona karşı cephe almışlardı. Çünkü, 
o kadar büyük tehlikelere göğüs gererek, yorgunlukla
ra katlanarak yapmış oldukları seyahatten cesaretsizliğe 
düşmüş ve hayal kırıklığına uğramış bir durumda geri 
dönüyorlardı . Bununla birlikte, o ana kadar işletilmiş 
olan madenler istenilen randımanı vermemiş ise, bu du
rum, herhalde Colomb'un işlemiş olduğu bir kusurdan 
ileri gelmiyordu. 

Amiral, her şeye rağmen, sarayda, iyi karşılanmıştı. 
İkinci seyahatin hikayesi, bulandırılmış şaşkın zihinleri 
nisbeten düzeltmişti. Çünkü, Colomb, bu ikinci seferde, 
Dominique, Marie-Galante, Monserrat, Guadeloupe, Sain-
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te-Marie, Sainte-Croix, Porto-Rico, Jamaika adak.rını keş
fetmişti. Küba ve Santo-Domingo'da yeni bir keşif dolaş
ması yapmıştı. Colomb, hasımlarıyla çok mücadele et
miş ve hatta onlarla şakalaşmıştı. Yapmış olduğu keşif
lerin değerini küçümseyen, bu değeri inkar edecek ka
dar ileri gidenlere karşı, bir yumurtanın iki sivri tara
fından biri üzerine oturtulmasını önermiş ve onların bu 
işi yapmayı başaramadıklarını görünce, kabuğun sivri 
kısmını kırarak, yumurtayı bu kırılan kısım üzerine 
oturtmuştu. 

- Bunu düşünmemiştiniz herhalde, demişti . İşk, 
bütün sorun burada! .. 



iV 

Üçüncü seyahat : Madeira - Yeşil Burun Adalan'ndan Santia
ıo - Trinidad - Venezüela s�hilleri - Paria Körfezi - Bah
çeler - Tobago - Grenada - Margarita - Cubaga - Co
lomb'un bulunmadığı sıralarda İspanyol Adası - Santo - Do
mingo şehrinin kuruluşu - Colomb'un gelişi - Kolonide itaat
sizlik - İspanya'da sızlanmalar - Colomb'un durumunu so
ruşturmak için kral tarafından gönderilen Bovadilla - Co
lomb'un zincire vuruluşu ve iki kardeşi ile birlikte İspanya'ya 
getirilişi - Ferdinand ve İsabelle'nin karşısına çıkış - İtibarın 
tekrar kazanılması. 
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Christophe Colomb'un gemiye binmesi .. 



Christophe Colomb, Atlantik ötesi fetihlerini sür
dürmekten henüz vazgeçmiş değildi. Ne çekilen yorgun
luklar ne de insanların adaletsizliği onu durdurabilirdi. 
Nitekim, pek de zahmetsiz olmamak üzere, düşmanları
nın kötü niyetli davranışlarına karşı mücadeleden galip 
çıktıktan sonra, İspanyol hükümetinin müzaheretiyle 
üçüncü bir seferi organize etmeyi başarmıştı. Kral, onun 
emrine sekiz gemi, kırk süvari, yüz piyade, altmış tayfa, 
yirmi madenci, elli çiftçi, çeşitli sanat kolları üzerinde 
çalışan yirmi işçi, otuz kadın, doktor ve hatta müzisyen 
vermişti. Amiral, bundan başka, ülke içinde uygulanan 
bütün cezalarının adalara sürgün şeklinde çevrilmesi 
usulünü de kabul ettirmişti. Colomb, böylece çalışma so
nucu nefsini düzeltecek mahkumlarla yeni kolonileri nü
fuslandırmak gibi çok zekice bir fikri ortaya atmakla 
İngilizler'i geçmiş bulunuyordu. 

Christophe Colomb, damla hastalığı çekmesine ve İs
panya'ya dönüşünden beri uğradığı ve sıkıntılardan hala 
hasta bir durumda olmasına rağmen, 30 Mayıs 1498 ta
rihinde sefere başlamak üzere yelken açmıştı. Yola çık
madan önce, bir Fransız filosunun sefere engel olmak 
amacıyla Saint-Vincent Burnu açıklarında kendisini bek
lemekte olduğunu öğrenmişti. Bu karşılaşmadan sakın
mak için Madeira'ya doğru ilerleyerek orada durmuştu. 
Sonra, bu adadan hareketle, Kaptan Pedro de Arana, 
Alonzo Sanchez de Carabajal ve akrabasından biri olan 
Antoine Colomb'un komutasındaki üç gemi eksik olmak 
üzere bütün gemilerini İspanyol Adası'na göndermişti. 
Bir savaş gemisi, iki karavel ile Ekvator' dan geçmek ve 
genellikle kabul edilmiş bir düşünceye göre, her türlü 
üretim bakımından çok zengin olan güney bölgesi kara-
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!arını araştırmak amacıyla güneye doğru yol almaya baş
lamıştı. 

Küçük filo, 27 Haziran tarihinde, Yeşil Burun Ta
kımadaları'nın bir kısmını oluşturan Sel ve Santiago 
adalarına varmıştı. 4 Temmuz tarihinde tekrar yola çık
mış, güneybatıya doğru yüzyirmi fersahlık mesafeyi aş
mış, uzun süren rüzgarsızlığa ve yakıcı sıcaklara rastla
mış, Sierra-Leone'ye vardıktan sonra dosdoğru batıya 
yollanmıştı. 

3 1  Temmuz günü, öğle üzeri, tayfalardan biri kara
nın göründüğünü haber vermişti. Bu görünen kara, Gü
ney Amerika'nın en kuzeydoğu kısmında bulunan ve kıta 
sahillerine çok yakın yerde bulunan bir adaydı. 

Amiral, bu adaya Trinidad adını vermiş ve blitün 
mürettebat sevinç şarkısı söylemişlerdi. 1 Ağustos olan 
ertesi gün, savaş gemisiyle iki karavel, önce görülen nok
tadan beş fersahlık mesafede Alkatraz Burnu yakınına 
demirlemiş bulunuyordu. Amiral, su ve odun ihtiyacını 
karşılamak üzere tayfalardan birkaçını karaya çıkarmış
tı. Sahil, yerleşik değil gibi görünüyordu; fakat, keçi ol
ması muhtemel bulunan birçok hayvan izleri de göze 
çarpıyordu. 

2 Ağustos günü, yirmidört vahşinin bindiği uzun bir 
kayık gemilere doğru ilerlemişti. İspanyol Adası yerlile
rine göre derileri daha beyaz olan bu iri yapılı yerliler, 
başlarında renkleri çok canlı pamuklu eşarptan yapılmış 
bir türban ve vücutlarında da aynı kumaştan küçük bir 
eteklik taşıyorlardı. Aynalar ve boncuklar vererek onla
rın gemiye alınması denenmiş ve tayfalar, güven vermek 
için oynamaya dahi başlamışlardı; fakat, kendilerine 
düşmanca bir gösteri gibi gelen dümbelek gürültüsün
den ürkmüş olan yerliler, ok yağdırmakla cevap vermiş-
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ler ve karavellerden birine doğru yollanmışlardı. Y erlile
ri yatıştırmaya çalışılmış ise de, kayık, kısa bir süre son
ra uzaklaşmış ve bir daha görünmez olmuştu. 

Christophe Colomb, tekrar denize açılmış ve adını 
Gracia koyduğu yeni bir ada keşfetmişti. Fakat, onun 
ada sandığı yer, gerçekten Amerika kıtası sahili, yani 
Venezüela'nın Orinoko Nehri deltasını oluşturan sahille
rin bir kısmıydı. İşte, o gün, Amerika kıtası, Colomb ta
rafından keşfolunmuş ve Colomb, Venezüela'nın hiç bil
meyerek keşfettiği bu kısmına Cumana adını vermişti. 

Deniz, bu sahil ile Trinidad Adası arasında, çok teh
likeli bir körfez oluşturuyor ve Paria adlı bu körfezde 
bulunan bir gemi, batıya doğru son derecede bir hızla 
ilerleyen akıntılara çok zor dayanabiliyordu. Amiral, ken
dini açık denizde sanıyor ve bu körfez içinde çok büyük 
tehlikelere doğru koşuyordu. Çünkü, suları zaman zaman 
yükselen kıta nehirleri, gemiler üzerine muazzam su küt
lelerini boşaltıyorlardı. Colomb, kral ve kraliçeye yaz
mış olduğu mektupta bu olayı şöyle anlatıyordu : 

«Gecenin ilerlemiş bir saatinde, güvertede bulunur
ken, müthiş bir uğultu işittim. Karanlıkta bir şeyler gör
meye çalıştım ve birdenbire, denizin gemi kadar yüksek 
bir tepe şeklinde, üzerimize doğru güneyden ilerlediğini 
gördüm. Bu yüksekliğin üzerinde, korkunç çatırtılar çı
karan bir akıntı da geliyordu. Batmak üzere olduğumuz
dan hiç şüphe etmiyordum ve bugün bile, bu korkunç 
olayı hala bir dehşet içinde görür gibi olurum. Bereket 
versin ki, akıntı ile dalga, kanal ağzına doğru gittiler; 
orada uzun süre bir kaynaşma oldu 'Ve sonra her şey ya
tıştı .»  

Bununla birlikte, amiral, bu deniz seferinin güçlük
lerine rağmen, kuzeye doğru çıktıkça ve suları gitgide 
tatlılaşan bir denizde dolaşırken, biri Trinidad Adası'nın 
doğusunda olan Pena-Blanca Burnu, diğeri ise Paria Kör-
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fezi'nin batısında Lapa Burnu gibi çeşitl i burunlar keş
fetmiş, değişik limanları not etmiş ve bütün bu limanlar 
arasında Orinoko ağzında bulunan Maymunlar limanını 
görmüştü. Colomb, Cumana Burnu batısına doğru kara
ya çıkmış ve çok kalabalık olan halk tarafından çok iyi 
karşılanmıştı. Alcatraz Burnunu'nun ötesinde, batıya doğ
ru ülke manzarası çok güzelleşmiş ve bu bölge yerlileri, 
buralarda altın ve incinin çok hol olduğunu söylemiş
lerdi. 

Colomb, bir süre için, sahillerin bu kısmında kal
mak istemiş ise de, gemileri için emin bir barınma yeri 
görememişti. Bir taraftan sağlığı ciddi biçimde bozul
muş ve görüş kabiliyeti çok zayıflamıştı ki, bütün bu 
durumlar, onu dinlenmeye zorluyor; gerek kendisi gerek
se çok yorgun düşmüş mürettebatı için İsabelle limanı
na varmakta acele ediyordu. Bunun üzerine, Venezüela'
nın kıyılarını izleyerek ilerliyor ve mümkün olabildiği 
kadar yerlilerle ilişki kurmaya çalışıyordu. Bu yerliler, 
vücut yapısı ve yüz güzelliği itibarıyla ilgi çekici insan
lardı. Yerleştikleri yerlerin düzeni, onların ne kadar 
zevkli ve tertipli olduklarını anlatıyordu. İçlerinde ol
dukça düzgün eşyalann bulunduğu cephesi güzel evler
de oturuyorlardı. Boyunlarını altın plakalar süslüyordu. 
Ülkeye gelince, her şey çok güzeldi. Nehirleri, dağları, 
geniş ormanları, bu toprakları son derecede beğenilecek 
bir durumda gösteriyordu. Amiral, bu uyumlu bölgeye 
Gracia adım vermiş ve uzun bir tartışmayla bu yerin 
vaktiyle insan nesline beşik olduğunu, Adem'le Havva'
nın uzun zaman yaşadıkları dünya cenneti olduğunu is
bata çalışmıştı. Büyük denizcinin bu şekildeki düşünce
sini bir noktaya kadar açıklamak için onun Asya kıyıla
rında bulunduğunu sanmakta olmasını akıldan çıkar
mamak gerekirdi. Bu büyülü yere onun tarafından Bah
çeler adı verilmişti. 
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Christophe Colomb, 23 Ağustos günü, pek de teh1i
kesiz, yorgunluksuz olmamak üzere, boğazın akıntıları 
ile mücadele ettikten sonra, adı günümüze kadar muha
faza edilmiş olan Ejder Ağızı denilen dar geçitten geçe
rek Parla Körfezi'nden dışarı çıkmıştı. Açık denizde yol 
almaya başlamış olan İspanyollar, Trinidad Adası'nın 
kuzeydoğusundaki Tobago Adası'nı, sonra daha kuzeyde, 
bugünkü adı Grenada olan Conception Adası'nı keşfet
mişti. Amiral, bu sırada, güneybatıya baş 'Vererek, Ame
rikan kıyısına doğru dönmüştü. Bu sahilleri kırk fersah
lık bir mesafe içinde izleyerek 25 Ağustos tarihinde, çok 
kalabalık bir nüfusu olan Margarita'yı ve sonunda kıta
ya çok yakın olan Cubago Adası'nı görmüştü. Yerliler, 
burada bir inci avcılığı kuruluşu meydana getirmiş bu
lunuyorlar ve çok değerli inciler topluyorlardı. Colomb, 
karaya bir sandal göndererek çok yararlı de!:!:istirmeler 
yapmıştı. Fayans parçaları , çıngıraklar, boncuklar karsı
lığında toplam ağırlı�ı bir hayli tutan inciler elde edi
yor ve bu incilerden bazılarının çok iri ve pek güzel ol
duğu görülüyordu. 

Amiral , keşiflerinin bu noktasına gelince durmuş
tu. Bu ülkeyi gezip dolaşmayı çok istivordu: fakat, ge
micileri ve onların başları pek bitkin bir durumdavdı
lar. Santo-Domingo'va varacak şekilde bir vol prog:ramı 
çizilmişti ki, buradaki büyük çıkarlar, Christophe Co
lomb'u oraya çağırıyordu. 

Amiral, yola çıkmadan önce, yeni bir şehrin temel
lerini atma konusunda kardeşine bi1'1'.i vermisti . Don 
Barthelemv de. bu amacla, adanın çeşitli böl!!elerini do
laşmıstı. tsabeIIe'den em fersahlık mesafede, güzel bir 
ırmağın a.!:!:zmda çok enfes bir liman bulmuş ve burada 
daha sonralan Santo-Domingo şehri olacak bir beldenin 
ilk caddelerini çizmişti. Don Diegue, İsabelle valisi ola-



256 D Ü N Y A N I N  K E Ş F İ  

rak kalırken, don Barthelemy, oturma yeri olarak bura
yı tesbit etmişti. Colomb'un iki kardeşi, durumları iti
barıyla, böylece, koloninin bütün yönetimini ellerinde 
bulunduruyorlardı. Fakat, hoşnutsuz kişiler, için için 
kaynaşıyorlar ve onların etkinliğine karşı isyana hazırla
nıyorlardı. Amiral, bu durum ve şartlar içinde, Santo -
Domingo'ya varmıştı. Kardeşlerinin çok güzel ve bilgili 
yönetim biçiminden hoşnut kalmış ve isyan etmiş İspan
yollar'ı uymaya çağırır şekilde bir bile.liri de çıkarmış
tı. Sonra, 1 8  Ekim tarihinde, yeni keşifleri ve karışıklığa 
neden olanlar tarafından tehlikeye uğrayan koloninin 
durumu hakkında krala bilgi vermek için görevlendir
diği bir subayı 'Ve beş gemiyi İspanya'ya gitmek üzere 
yola çıkartmıştı. 

Bu sıralarda, Christophe Colomb'un işleri Avrupa'
da kötü bir şekil almaya başlamış bulunuyordu. Hareke
tinden beri kardeşleri ve kendisi aleyhindeki iftiraların 
gitgide artmasının ardı arkası kesilmemişti. Koloniden 
kovulmuş olan bazı asiler, Colomblar'ın istilacı emelle
ri olduğunu ortaya yayıyorlar ve böylece boş düşünceli 
ve nankör bir hükümdarın kıskançlığını tahrik ediyor
lardı. O zamana kadar, Cenovalı denizcinin sadık koru
yucusu olan kraliçe bile, ülkelerinden çekip alınmış ve 
köle muamelesine tabi tutulmuş üçyüz yerliden oluşan 
bir kafilenin gemilerle geldiğini görünce frna halde kız
mış ve üzülmüştü. Fakat, İsabelle, Colomb'un haberi ol
madan ve kendisinin yokluğu sırasında, zorbalığa baş
vurularak böyle bir yerli toplama işinin yapılmış oldu
ğunu bilmiyordu. Bu nedenle, amiralin bütün bu işler
den sorumsuz olmasına imkan yoktu ve hareket yöntemi 
hakkında bilgi almak için de, adalet bakanı ve genel vali 
ünvanlarını taşımak üzere tam yetki ile atanmış Fran
çois de Bovadilla adlı bir Calatrava şövalyesi, saray ta
rafından İspanyol Adası'na gönderilmişti. Bu şekilde 
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davranış, gerçekte Colomb'u azletmek demekti.  Tam 
Jetkiyi almış olan Bovadilla, 1 500 yılı Haziran ayı son
larına doğru, iki karavel ile yola çıkmıştı. Kolonlar, 
23 Ağustos günü, iki geminin Santo-Domingo limanına 
girmeye çalıştığını görmüşlerdi. 

O sırada, Christophe Colomb ile kardeşi don Bart
helemy, şehirde bulunmuyorlardı. Xaragua kantonunda 
bir kale inşa ettirmekle meşguldüler. Don Diegue, onla
rın adına yönetimi üzerine almıştı. Bovadilla karaya çık
mış, dini bir tören sırasında, çok anlamsız bir kibirli
lik göstermiş, sonra, don Diegue'i huzuruna çağırarak, 
görev ve yetkilerini kendisine devrederek çekilmesi em
rini vermişti. Bir haberci aracılığıyla durumdan haber
dar olan Christophe Colomb, hemen gelmişti . Bovadilla'
nın yetkisi ve görevi hakkındaki mektubu okumuş, onu 
Adalet Bakam olarak kabul etmek istemiş ise de, kolo
ninin genel valisi olması konusuna red cevabı vermişti . 

Bunun üzerine, Bovadilla, kral ve kraliçenin şöylece 
yazılmış bir mektubunu ona uzatmıştı : 

«Don Christophe Colomb, 
Okyanusta amiralimiz; 

İsteklerimizi size bildirmek üzere şövalye François 
Bovadilla'yı görevlendirmiş bulunuyoruz. Söyleyecekleri
ne inanmanızı ve ona göre harekette bulunmanızı emre
deriz. 

Kral ve Kraliçe» 

Ferdinand ve İsabelle tarafından imzalanmış olan 
resmi anlaşmaya göre, Colomb'a verilmiş bulunan kral 
vekilliği payesi, bu mektupta hiç belirtilmemişti. Colomb, 
çok yerinde olan öfkesini tutmuş ve emre boyun eğmiş-
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ti. Fakat, gözden düşmüş olan amirale bütün o sahte 
dostlar karşı çıkmaya başlamıştı. Yaptıkları servetleri 
Colomb'a borçlu olan kimseler, onun aleyhinde bulunu-

Fakat, Colomb reddetmişti . . .  
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yorlar, onu kötülüyorlar ve bağımsız olma hevesinde bu
lunmakla suçluyorlardı. Bunlar, çok saçma suçlamalar
dı! Bir İspanyol kolonisi içinde tek başına olan bir Ce
novalı, bir yabancı, .nasıl olur da böyle bir hevese kapı
labilirdi! .  

Bovadilla, sert davranmak için iyi bir fırsat bulmuş
tu. Don Dieegue, zaten hapsedilmişti. Vali, çok kısa bir 
zaman içinde, don Barthelemy ile bizzat Christophe Co
lomb'u da zincire vurdurmuştu. İhanetle suçlanan ami
ral, iki kardeşiyle birlikte gemiye bindirilmiş ve her üçü 
de, Alphonse de VilJijo yönetimindeki bir savaş gemi
siyle İspanya'ya götürülmek üzere yola çıkarılmışlardı. 
Colomb'a yapılan kötü muameleden utanç duyan ıyı 
yürekli subay, Colomb'un zincirini çözmek istemişti. Fa
kat, Colomb, reddetmişti. Yeni dünyanın fatihi olan bu 
adam, zenginleştirdiği o İspanya krallığına zincire vu
rulmuş olarak varmak istiyordu! 

Amiral, böyle hareket etmekte haklıydı; çünkü, onu 
hakarete uğramış, bir haydut gibi zincire vurulmuş ve 
bir cani gibi muameleye maruz kalmış durumda görmek, 
halkın duygularını tahrik etmiş ve bu duruma herkes is
yan etmişti. Dahi adam için duyulan minnet ve şükran 
duygularının bu kadar haksız düşünceler, çirkin davra
nışlar ve kötü tutkularla bu şekle dönüştürülmesi kabul 
edilir şey değildi. Bovadilla'ya karşı herkeste bir öfke 
belirtileri başlamıştı. Kamuoyuna önem veren ve duru
mun kötülüğünü an1avan kral ve kraliçe, şövalyenin son 
derecede çirkin hareket biçimini ayıplamışlar ve saraya 
davet ederek Christophe Colomb'a samimi bir mektup 
göndermişlerdi. 

Colomb'un bu daveti aldığı gün, onun için cok pih:el 
bir giin olmuştu. Ferdinand ve İsabelle karsısına suclu 
değil, suçlayan olarak çıkmıştı. Sonra, kalbini son de
recede kıran haksız ve kötü bir muameye uğradığını ha-
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tırlayan bu zavallı büyük adam, ağlamış ve çevresinde
kileri de ağlatmıştı. Bunun üzeri.ıae hayatını ve başından 
geçenleri gururla, övünçle anlatmaya başlamıştı. Tutku 
peşinde koşmakla suçlanmış ve koloninin yönetiminde 
zenginleştiği söylenmişti; oysa ki Colomb, göründüğü gi
bi bir insandı ve hemen hemen hiç bir serveti ve geliri 
yoktu! O, bir dünyayı, bilinmeyen bir dünyayı keşfetmiş 
bulunuyor; başını sokac.ak bir yuvayı yapmak için tek 
tuğlaya dahi sahip bulunmuyordu! .  

İyi yürekli 'Ve merhametli bir kadın olan İsabellt. 
ihtiyar denizci lie birlikte ağlamıştı ve gözlerinden yaş
lar akarken, ona bir şey söylemeye, cevap vermeye bile 
imkan bulamadan bir süre üzüntü içinde kalmıştı. So
nunda, kendine gelerek, dudakları arasından yatıştırıcı 
sözler çıkmış, kendisini, her ne olursa olsun, koruyaca
ğına dair söz vermiş, düşmanlarından mutlaka intikam 
alacağını vadetmiş, Bovadilla denilen adamı seçip ada
lara göndermekle nasıl bir hata işlediğini itiraf ederek 
kendini suçlamış ve adamı cezalandıracağına yemin et
mişti. Bununla birlikte, kamuoyunun yatışması ve ger
çeklerin ortaya çıkarılması amacıyla, aradan bir sürenin 
geçmesine razı olmasını amiralden istemişti . 

Christophe Colomb, kraliçenin lütufkar sözleriyle 
tamamen yatışmış bulunuyordu. Huzura kabul edilmiş 
olmasından dolayı memnuniyetini göstermiş ve İsabelle'
nin istemiş olduğu o süreye gerek olduğunu kabul et
mişti. Onun her şeyden önce istediği şey, ülkesine ve 
kendisini kabul etmiş olduğu hükümdarına hizmet et
mekti. Keşifler yolunda deneyeceği daha birçok büyük 
işlerin varlığını görür gibi oluyordu. Kısa sürmüş olma
sına rağmen, üçüncü seyahatinin verimsiz olduğu söyle
nemezdi. Trinidad, Parla Körfezi, Cumana sahilleri, To
bago Adalan, Grenada, Margarita ve Cubaga gibi yeni 
isimlerle harita bir hayli zenginleşmişti. 



v 

Dördüncü seyahat : Döı·t gemiden ibaret bir filo - Büyük Ifa
nary:;ı - Martinique - Dominique - Sainte-Croix - Porto -
Rico - İspanyol Adası - Jamaika - Caimanlar Adası - Çam
lar Adası - Guanaja Adası - Honduras Burnu - Hucrta 
Adası - Veragua sahili - Altın bulunan topraklar - Yerlile
rin isyanı - Colomb'un rüyası - Porto-Bello - Jamaika'da 
durma - Sefalet - İspanyollar'ın Colomb'a karşı isyanı -
Ay tutulması - Colomb'un İspanyol Adası'na varışı - Co
lomb'un İspanya'ya dönüşü - 20 Mart 1506 tarihinde öliimü. 



Christophe Colomb, Ferdinan ve İsabelle'nin sara
yında kendisine karşı ilgi gösterilmesi ve lütufta bulu
nulması dolayısıyla saray nezdindeki itibarını yeniden 
kazanmıştı. Kralın belki biraz soğuk davranmasına kar
şın, kraliçenin onu içtenlikle ve açıkça koruduğu görülü
yordu. Bununla birlikte, kral vekili Unvanı henüz geri 
verilmiş değildi; fakat, yüksek karakterli, asil ruhlu bir 
adam olan amiral, bu konuda herhangi bir istekte bu
lunmamıştı. Onu çok memnun eden bir şey vardı ki, o 
da, Bovadilla'nın görevinden alınmış olmasıydı. Bu 
adam, yetkisini kötüye kullandığı gibi yerlilere karşı 
davranışı da çok iğrenç bir durum almıştı. Bu İspan
yol'un insanlık dışı karakteri öyle bir dereceye varmıştı 
ki, yönetimi altında bulunan adada yerli nüfus hissedilir 
derecede azalmıştı. 

Bu sıralarda, İspanyol Adası, krallığın gelirlerini 
altmış milyon artırmak için üç yıl bir şey istemeyen Co
lomb 'un sözlerini tutmaya başlamış bulunuyordu. Çok 
iyi işletilen madenlerden bol sayıda altın üretiliyordu. 
Bir köle, Hayna Nehri kıyılarında, ağırlığı üçbin altıyüz 
ekü değerinde altın çıkarabiliyordu. Bu nedenle, yeni ko
lonilerin hesapsız derecede zenginliklere sahip olduğu 
kestirilebilirdi. 

Amiral, altmış yaşında olmasına rağmen, dördüncü 
bir seyahati yapmak için sürekli istekte bulunmakla hiç 
de boş durmuyordu. Bu yeni. seferin ne gibi faydalar sağ
layacağı hakkında ileri sürdüğü nedenler, kabul edilebi
lir nitelikteydi. Colomb'un dönüşünden bir yıl önce, 
Vasco da Gama adlı bir Portekizli, Ümit Burnu'ndan 
geçtikten sonra Hindistan'dan dönmüştü. Oysa ki, Co
lomb, daha emin ve daha kısa olan batı yolundan ora
ya gitmekle, Portekiz ticaretine karşı ciddi bir rekabet 
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meydana getirmişti. Hep, Asya topraklarına vardığını sa
narak, kendisi tarafından keşfedilmiş olan adaların ve 
kıtaların, bir boğazla Molük Adaları'ndan aynlmış yerler 
olduğunu biliyordu. İspanyol Adası'na ve kurulmuş olan 
kolonilere dönmeden dosdoğru Hint ülkesine yürümek 
istiyordu. Görüldüğü gibi, ünvanını kaybetmiş olan eski 
kral vekili, o ilk yılların gözü pek denizdsi olmak iste
ğini tekrar besliyordu. 

Kral, amiralin isteğini kabul etmiş, Gallego, Santia
go, Vizcaino ve amiral gemisi bir karavel ile dört gemi
den oluşan bir filonun komutasını ona vermişti. Bu ge
milerin en büyüğü yetmiş tonluk, en küçüğü ise elli ton
luktu. Bunlar, gerçekte, yakın kıyılar arasında işleyen 
gemilerdi. 

Christophe Colomb, 9 Mayıs 1 502 tarihinde yüzclli 
kişilik mürettebatla Cadix'den ayrılmıştı. Kardeşi Bart
helemy ile ikinci evliliğinden doğma henüz onüç yaşın
daki ikinci oğlu Ferdinand'ı da yanında götürüyordu. 

Gemiler, 10 Mayıs tarihinde Büyük Kanarya Adası'na 
uğramışlar ve 1 5  Haziran tarihinde, Rüzgar Adalan'ndan 
biri olan Martinique'ye, sonra Dominique'ye, Sainte -
Croisx ile Porto-Rico'ya varmışlar, sonunda iyi bir sefer 
yaparak 29 Haziran tarihinde İspanyol Adası karşısına 
gelmişlerdi. 

Kraliçenin tavsiyesine uyan Colomb'un niyeti, hak
sız olarak kovulmuş bulunduğu bu adaya ayak basma
maktı. Fakat, yapısı kötü olan karavel denizlere zor da
yanıyor ve karinesindeki onarım işlerinin acele tamam
lanması gerekiyordu. Amiral, limana girilmesi için vali
den izin istemişti. 

Bovadilla'nın yerine gelmiş olan vali, Nicolas Ovan
do adlı, dürüst ve yumuşak mizaçlı bir şövalye idi. Bu
nunla birlikte, fazla bir ihtiyati tedbir olmak üzere, Co
lomb'un kolonide bulunmasının birtakım karışıklıklar 
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çıkmasına neden olması düşüncesiyle limana giriş isteği
ni reddetmişti. Böyle bir davranış karşısında Colomb'un 
son derecede canı sıkılmıştı ki, bu durumda yapılacak 
hiçbir şey yoktu. 

Bovadilla'yı İspanya'ya götürecek ve bu arada muaz
zam altın külçelerini de taşıyacak olan filo, yelken açma
ya hazır bir durumda bulunuyordu. Fakat, hava. durumu 
korkutucu bir hal almış ve ileri görüşlü bir denizci olr.n 
Colomb, yaklaşmakta olan bir fırtınanın belirtilerini dik
kate alarak, gerek İspanya'ya hareket edecek gemileri, 
gerekse kendi komutasındaki gemileri köti.i hi.r duruma 
düşürmeme konusunda valiyi uyarmıştı. Ovando, amira
lin tavsiyelerine hiç bir şekilde önem vermemişti. Ge
miler denize açılmışlardı; adanın doğu burnuna henüz 
varmamışlardı ki, patlayan müthiş bir kasırga yirmibir 
gemiyi can ve mal itibarıyla sulara gömmüştü. Chris
tophe Colomb'un düşmanlarından çoğu ve bu �rada Bo
vadilla boğulmuşlar, Tann'nın bir hikmeti denilmesi uy
gun düşecek bir istisna olmak üzere, Colomb'un servet 
kırıntılarını taşımakta olan gemi bu felaketten kurtul
muştu. Okyanus, on milyon altını ve değerli taşları yut
muş bulunuyordu. 

Bu zaman içinde, amiralin limana kabul edilmiş dört 
karaveli, kasırgadan kaçabilmişlerdi. İlkin, hasara uğra
yarak birbirlerinden ayrılmış iseler de sonra tekrar bir
leşmeyi başarmışlardı. Fırtına onları sürmüş ve 14 Tem
muz tarihinde Jamaika'nın karşısına gelmişlerdi. B'-lra
daki akıntılar, gemileri sürmüş ve sonra, güneybatı yö
nüne doğru yol alınmıştı. Küçük filo, ancak yetmiş fer
sahlık bir mesafeden fazlasını aşmamak suretiyle altmış 
gün denizlerle boğuşmuş ve sonunda Caimanlar (Timsah
lar) Adaları'yla Çamlar Adası'nın keşfini sağlamak üze
re Küba kıyılarına doğru atılmıştı. 
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Christophe Colomb, bu sıralarda, hiç bir Avrupa ge
misinin henüz geçmediği bu denizlerin ortasında, güney
batı yolunu tekrar tutmuştu. Bir denizcinin bütün tut
kulu heyecanıyla yeniden keşifler yolu üzerine çıkmış bu
lunuyordu. Şans onu Kuzey Amerika kıyılarına doğru sü
rüklüyor; 30 Temmuz tarihinde Guanaja Adası'nı görü
yor ve 14 Ağustos tarihinde de, iki kıtayı birleştiren Pa
nama kıstağıyla uzayan o kara diline, Honduras Bumu'
na varmış bulunuyordu. 

Colomb, böylece, ikinci kez bilmeden, gerçek Ame
rikan toprağına yanaşmış oluyordu. Büyük tehlikelerle 
karşılaşarak ve her türlüsünden birçok mücadelelerde 
bulunarak, dokuz aydan fazla bir zaman boyunca o sa
hilleri izlemiş ve Truxillo' dan Dorien Körfezi' ne kadar, 
bütün kıyıların haritasını çizmişti. Her gece, karadan 
uzaklaşmamak için demir atıyor ve böylece, Gracias a 
Dios Burnu ile birdenbire sonuçlanan doğu yönü sınırı
na kadar çıkıyordu. 

Bu bumun karşısından 14 Eylül'de geçilmiş ise de, 
amiral, çok şiddetli rüzgarlara maruz kalındığını görmüş 
ve mürettebatından en yaşlı olan bir denizci, hayatında 
bu kadar şiddetli bir havaya rastlamadığını söylemişti. 
Colomb, İspanya Kralı'na göndermiş olduğu mektupta 
seyahatin o müthiş dönemini şöyle anlatmaktadır : 

«Seksen gün boyunca, dalgaların saldırısı hiç durul
madan devam etmişti. Gözlerim, ne güneşi, ne yıldızlan, 
ne de herhangi bir gezegeni görüyordu. Gemilerimin bor
da kaplamaları aralanmış, yelkenlerim paralanmış, ip
ler, halatlar, şalupalar ve diğer donatım kaybedilmişti. 
Hastalanmış ve ümitsizliğe kapılmış olan gemicilerim, 
artık dua etmekten başka çare kalmadığını görüyorlar 
ve hepsi de, hayatlarının sonuna yaklaştıklarım hissede
rek kendilerini ibadete veriyorlardı. Çok fırtınalar gör
müştüm; fakat, bu kadar uzun sürenini ve şiddetlisini 
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hiçbir zaman görmemiştim. Cesaret ve yetenekleriyle ta
nınan adamlarımdan bir çoğu cesaretlerini yitirmişlerdi. 
Beni en çok üzen şey, henüz çok genç olan oğlumun, içi
mizden hiç kimsenin göstermediği bir çaba içinde oldu
ğunu görmemdi. Ona bu kadar büyük bir cesareti veren 
gücün Tanrı tarafından geldiğinden hiç kuşku yoktu. Yal
nız, oğlum cesaret gösteriyor; çok çetin şartlar içinde ça
lışan denizcilerin sabrını sürdürüyor ve her haliyle ina
nılmayacak bir çaba göstererek fırtınalar içinde yaşlan
mış bir denizci gibi görünüyordu. Hastalanmıştım; artık 
son anımın yaklaşmakta olduğunu sık sık görüyordum. 
Sonunda, yorgunluklar ve bana hiç bir çıkar sağlama
mış olan tehlikelerle geçen yirmi yıllık bir hizmet, kar
şılaşacağım felaketle tamamlanmış olacaktı. Gerçekten 
bu hayatın artık bir son bulması gerekiyordu; çünkü, 
bugün, İspanya' da tek tuğlaya sahip olamadığım gibi, 
biraz dinlenmek veya basit bir yemek için başımı soka
cak küçücük bir kulübem de yoktur. Hatta, bazı zaman
lar, payıma düşeni ödeyemeyecek kadar aciz bir durum
da kaldığımı çok görmüşümdür . . .  » 

Şu birkaç satır, Colomb'un ruhunda ne kadar derin 
acılar olduğunu göstermiyor muydu? O kadar büyük teh
likeler ve kaygılar içinde, bir seferi heyetin şefine ge
rekli olan enerj iyi bu adam nasıl koruyabiliyordu? 

Gemiler, fırtınanın sürdüğü bütün zaman boyunca, 
sırasıyla Honduras, Mosquitos, Nicaragua, Costa-Rica, 
Veragua ve Panama adlarını taşıyan kıyılan izlemişlerdi. 
Oniki Limonares Adası bu dönem sonunda keşfedilmiş
ti. Colomb, sonunda, 25 Eylül tarihinde, Küçük Huerta 
Adası'yla kıta arasında durmuş, 5 Ekim tarihinde, Ami
rante Koyu'nu görüp yerini tesbit ettikten sonra tekrar 
hareket etmiş, Cariay Koyu karşısında demir atmıştı. 
Gemiler, burada onarım görmüşler ve bu duraklama 15 
Ekim'e kadar sürmüştü. 
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Christophe Colomb, Ganj Nehri ağzının pek uzağın
da olmadığını sanıyor ve yerlilerin, etrafı denizle çevrili 
Ciguare bölgesi lehçesi ile konuşmaları, bu düşünceyi 
doğrular gibi görünüyordu. Yerliler, bölgede bol altın 
madeninin bulunduğunu iddia ediyorlar ve bu madenle
rin en önemlisinin de yirmibeş fersah kadar güneyde ol
duğunu söylüyorlardı. Amiral, bunun üzerine, tekrar de
nize açılmış ve Varagua'nın ormanlık kıyılarını izlemeye 
başlamıştı. Kıta'nın bu kısmındaki yerliler, pek vahşi gi
bi görünüyorlardı. Küçük filo, 26 Kasım tarihinde, halen 
Eseribanoslar limanını oluşturan El Retrete limanına 
girmişti. Kurtların tahrip ettiği gemiler çok feci durum
da bulunuyorlardı. Bu nedenle, hasarları onarmak 'Ve El 
Retrete'deki kalış süresini uzatmak gerekiyordu. Co
lomb, bu limandan ayrıldıktan kısa bir süre sonra ön
cekilerden daha kötü bir fırtına ile karşılaşmıştı. Fırtı
nayı şöyle anlatıyordu : 

«Dokuz gün boyunca, kurtulma konusunda hiç bir 
ümidim olmaksızın şaşkın bir durumda kalmıştım. Hiç 
bir insan, bu kadar sert, bu kadar korkunç bir deniz 
görmemiştir. Denizin üzeri köpükle kaplı idi; rüzgar, ne 
ileri ne de herhangi bir yöne gitme imkanını veriyordu. 
Bu rüzgar, dalgalan sanki kandanmış gibi görünen de
niz üzerinde beni tutuyor; dalgalar bana, ateş üstünde 
kaynayan su gibi görünüyordu. Gökyüzünün bu kadar 
korkunç bir durum aldığını hiç görmemiştim. Gece ve 
gündüz, bir fırın gibi ateş halinde olan o gökyüzü, hiç 
durmadan yıldırımlar ve alevler yağdırıyor ve ben her 
an yelkenlerin paralanmasından, direklerin kırılıp dev
rilmesinden korkuyordum. Gök gürlemeleri, gemilerimi
zi yok edecekmiş gibi çok müthiş bir ses çıkarıyordu. 
Bütün bu zaman boyunca yağmakta olan yağmur o ka
dar şiddetlenmişti ki, buna yağmur değil, yeni bir tufan 
denebilirdi. Bu kadar sıkıntı ve acıdan yorgun düşmüş, 
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bitik bir durum almış olan tayfalarım, çekilen acılara 
bir son vermesi için ölümü istiyorlar; her tarafından açıl
mış olan gemilerim tam bir perişanlık içinde bulunuyor
lar ve kayıkların, demirlerin, iplerin, yekenlerin, her şa
yin kaybedildiği görülüyordu.»  

Amiral, bu uzun ve zahmetli deniz yolculuğu sırasın
da, üçyüzelli fersaha yakın bir mesafeyi aşmış bulunu
yordu. Mürettebat, gücünün sonuna gelmişti. Geri dön
mek, tekrar Varagua Nehri'ne varmak zorunluğu orta
ya çıkıyordu. Fakat, gemiler için barınacak bir yer ol
maması yüzünden bugün adı Yebra olan Bethleem Nehri 
ağzına gidilerek pek uzaklaşılmamış ve 1503 yılı Ocak 
ayı ilk haftasında burada demir atılmıştı. Ertesi gün, 
fırtına tekrar başlamış ve 24 Ocak günü, nehrin birden
bire kabarıp taşması dolayısıyla, gemilerin halatları kop
muş ve teknelerin ancak büyük bir zahmetle kurtarılma
sı mümkün olmuştu. 

Bununla birlikte, amiral, bu yeni topraklardaki baş
lıca görevinin hedefini unutmayarak, yerlilerle devamlı 
ilişkiler kurmayı başarmıştı. Bethleem yerlileri reisi, yu
muşak başlı ve anlaşma taraftan gibi görünüyor ve beş 
fersah kadar içeride, çok zengin olduğu kesin olan altın 
madenleri bölgesinden söz ediyordu. Christophe Co
lomb, 6 Şubat tarihinde gösterilen yerde, kardeşi Bart
heJemy'in yönetiminde yetmiş kişilik bir birlik gönder
mişti. İspanyollar, çok engebeli ve yürüyüş sırasında, bir 
tanesi üzerinden otuzdokuz kez geçilmesi gerekmiş olan 
birçok dolambaçlı nehirler, akarsularla kesilen bir arazi
yi aştıktan sonra altın madeni damarlarının bulunduğu 
bölgeye varmışlardı. Altın bulunan topraklar, son dere
cede genişti ve gözün alabildiğine kadar uzayıp gidiyor
du. Burada altın o kadar boldu ki, bir insan, on gün 
jçinde bu altınlardan çok sayıda toplayabilirdi. Bart
helemy ile arkadaşları, dört saat boyunca azımsanma-
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yacak sayıda altın toplamışlardı. Geri dönüp amirale du-· 
rumu bildirmişlerdi. Colomb, bu sonucu öğrenince, sa
hile yerleşmeye ve ahşap barakalar kurmaya karar ver
mişti. 

Bu bölgenin madenleri, gerçekten mukayese edil
mez derecede bir zenginliği içeriyordu. Madenler, bitmez, 
tükenmez gibi görünüyor ve Colomb, Küba ile Santo -
Domingo'nun madenlerini unutmuş bulunuyordu. Kral 
Ferdinand'a göndermiş olduğu mektup, bu konuyu o ka
dar heyecan verici satırlarla ifade etmişti ki, bu büyük 
adamın kaleminden çıkmış olan bir cümleyi ne bir filo
zofun ne de bir Hıristiyanın ifadesinde bulmak müm
kündü. Christophe Colomb, şöyle yazıyordu : 

«Altın! . . Altın! .. Mükemmel şey ! . .  Zenginlikleri doğu
ran altın! . . Dünyada herşey onun tarafından yapılıyor 
ve ruhları cennete göndermek için çoğu kez onun gücü 
yetebiliyor! .. » 

İspanyollar, altını gemilerine doldurmada olanca 
gayretleriyle çalışıyorlardı. Yerlilerin vahşi mizaçlı ol
malarına rağmen, onlarla olan ilişkiler, o zamana kadar 
çok iyi ve sakin geçmişti . Fakat, yerlilerin reisi, kısa bir 
zaman sonra, altınların yabancılar tarafından toplanma
sından fena halde sinirlenerek, onları öldürmeye ve ev
lerini yakmaya karar vermişti. Sonunda, bir gün, fazla 
bir kuvvetle İspanyollar üzerine saldırmıştı. Çok ciddi 
bir savaş olmuşsa da yerliler püskürtülmüşlerdi. Reis, 
bütün ailesiyle birlikte ele geçirilmişti; fakat, çocukla
rıyla kendisi kaçmayı başarmış ve arkadaşlarının oluş
turduğu büyük bir kalabalıkla dağlar bölgesine çekilmiş
ti. Daha sonra, Nisan içinde çok kalabalık bir kuvvet 
haHnde toplanmış olan yerliler, ikinci kez İspanyollar'a 
saldırmışlar ve bu çatışmada çok büyük insan kaybına 
uğramışlardı. 
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Bu sırada, Colomb'un sağlık durumu gitgide bozu
luyordu. Rüzgarın kesilmiş olması nedeniyle, bulunduğu 
yeri terkedemiyordu. Ümitsizliğe düşmüş bir durumday
dı. Bir gün, yorgunluktan bitkin bir durumda yatağa düş
müş ve uyumuştu. Uykusunda, metnini aynen tekrarla
yacağımız şu sözlerin kendisine söylendiğini duymuştu. 
Bu sözlerde, ihtiyar denizcinin kişiliğini tamamlayan bir 
tür dinsel 'Vecdin izleri bulunuyordu. Ses, şunları söylü
yordu : 

«Ey şaşkın adam! .. Tanrına, evrenin ulu Tanrısına 
inanmakta ve ona hizmet etmekte neden bu kadar ağır 
davranıyorsun? O Tanrı ki, hizmetkarı olan Musa'ya ve 
Davut'a senden fazla bir şey mi yaptı? Dünyaya gelişin
den beri, sana en sıcak şefkati göstermedi mi ve yete
neğinin gelişmeye başladığı bir çağa geldiğini görünce. 
adını yeryüzüne şan ve şerefle yaydırmadı mı ? İstekle
rine göre hareket etmekte seni serbest bırakmadı mı? 
Tasarılarını uygulama araçlarını başkası mı sa.ğladı? Ba
zı engeller senin okyanusa açılmana imkan vermiyor ve 
bu engeller, kırılması mümkün olmayan zincirleri oluş
turuyordu. O, sana bu zincirlerin anahtarlarını verdi. 
Güç ve etkinliğin dünyanın uzak bölgelerinde tanındı ve 
senin zaferin bütün insanlık dünyası tarafından kabul 
ve ilan edildi. Ona doğru dön ve vanılgını anla; dinkli, 
onun merhameti sonsuzdur. Yaşlanmış olman. seni bek
leven büvük işler için bir enı:rel değild ir. İbrahim vüz 
yaşında değil miydi ve Sara İshak'ı dünyaya f!etirdiği 
zaman ilk gençliğini geçirmemiş mivdi? Sen, belirsiz bir 
yardım istivorsun. Bana cevap verir misin, seni zaman 
zaman o büvük tehlikelere atan kim? Tanrı mı, yoksa 
dünya mı? Tanrı, sağladığı iyilikleri, verdiği sözlerin ye
rine getirilmesini kuJlarından hiç bir zaman eksiltmez, 
esirgemez. Buyrukları hiç bir zaman değişmez, ne dedi 
ise o olur 'Ve verdiğini fazlasıyla verir. Daima böyle ya-
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par. Büyük yaratıcı, senin için yapacağını yapmıştır. Şu 
anda, başkalarına hizmet için karşılaştığın tehlikelerin 
ve çektiğin sıkıntıların ödülünü sana göstermektedir. 

Gemilerin karaya oturtulması .. 
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Ümit et ve güven. Çalışmaların mermer üzerine yazıla
cak ve bu iş adaletli olacaktır. » 

Christophe Colomb, iyileşir iyileşmez, o sahilden 
derhal ayrılmayı düşünmüştü. Orada bir kuruluş meyda
na getirmek istemişti; fakat, bir kısmını karada bırak
mayı göze alacak kadar fazla mürettebatı yoktu. Dört 
karavelin teknelerinde kurtların açtığı bir çok delikler 
vardı. Nitekim, bu yüzden, gemilerden birini Bethleem'
de bırakmak zorunda kalmış ve paskalya günü yelken 
açarak yola çıkmıştı. Fakat, otuz fersah kadar yol alın
mıştı ki, gemilerden birinin su almakta olduğu haberi 
verilmişti. Amiral, bunun üzerine, çabucak sahile var
mak zorunluğu karşısında kalarak, Porto-Bello'ya esen
likle varabilmiş ve onarımı imkansız olan gemiyi orada 
bırakmıştı. Küçük filo, o sırada, şalupasız, hemen he
men erzaksız bir halde iki karavelden oluşuyor ve daha 
geçilecek yedi bin millik bir mesafe bulunduğu hesapla
nıyordu. Gemiler, sahili izleyerek kuzeye doğm çıkmış
lar, El Retrete limanı karşısından geçmişler, Mulatas 
Takımadaları yakınlarına gelmişler ve Dorien Körfezi'ne 
girmişlerdi. Burası, Colomb tarafından doğu yönünde_ va
rılan en son nokta olmuştu. 

Amiral, 1 Mayıs tarihinde, İspanyol Adası'na doğru 
yollanmıştı. 1 O Mayıs tarihinde, Caiman Adalan karşısı
na gelmiş, fakat, kendisini Küba yakınına kadar kuzey
batıya iten rüzgarlara karşı koyamamıştı. Burada, sığlık 
sular ortasında patlayan bir fırtınada yelkenlerini, de
mirlerini kaybetmiş ve iki gemi, geceleyin birbirlerine 
bindirmişlerdi. Sonra, fırtına onu güneye doğru sürmüş, 
gemileri harap olmuş bir halde Jamaika'ya dönmüş ve 
sonralan adı Don Christophe koyu olan San-Gloria li
manına 23 Haziran' da varıp demirini atmıştı. Amiral, ge-
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milerinin tamir 'Ve malzeme ihtiyaçlarını karşılayacak 
her türlü kaynakların bulunduğu İspanyol Adası'na git
mek istiyorsa da, an kovanına benzer şekilde kurt yiye
rek kalbura dönmüş iki karaveli ile otuz fersahlık bir 
deniz seferini yapmaya kalkışmanın imkansız olduğunu 
görüyordu. Bu durum karşısında, İspanyol Adası Valisi 
Ovando'ya bir mesaj göndermek nasıl mümkün ola
caktı? . .  

Amiral, karavellerin her yanından su alması dolayı
sıyla, gemileri karaya oturtmak zorunluğu karşısında 
kalmış ve o kıyılarda toplu bir hayatı yaşamak üzere 
gereken tertibatı alma denemesinde bulunmuştu. Yerli
ler, önceleri, yardıma gelmişler ve gemicilerin ihtiyaçla
rı olan yiyecekleri sağlamışlardı. Çok yorulmuş ve pe
rişan bir duruma gelmiş olan gemiciler, amirale karşı 
duydukları hoşnutsuzluğu açıkça gösteriyorlardı. İsyana 
hazır bir duruma gelmişlerdi. Hastalıktan bitik bir hal
de olan Colomb ise, acı içinde kıvrandığı yatağından kal
kamıyordu. 

İşte, böyle durum ve şartlar içinde bulunurken, Men
dez ve Fieschi adlı iki yiğit subay, Jamaika'dan İspan
yol Adası'na kadar olan mesafeyi yerli kayıklarıyla geç
me denemesine girişmeyi önermişlerdi. İşin gerçek tara
fına bakılacak olursa, bu girişim, ikiyüz fersahlık bir de
niz yokuluğu olacaktı; çünkü koloninin limanına kadar 
sahilleri izlemek gerekiyordu. Fakat, cesur subaylar, her 
türlü tehlikelere göğüs germeye hazır bir durumda idi
ler; çünkü, arkadaşlarının kurtulması sözkonusuydu. 
Christophe Colomb, hangi hal ve şartlar içinde olursa 
olsun, bu atılgan önerinin ne demek olduğunu anlaya
rak, Mendez ile Fieschi'nin yola çıkmalarına izin ver
mişti. Amiral, bundan sonra, artık gemisi olmaksızın, 
hemen hemen yiyeceksiz bir halde, mürettebatı ile o 
vahşi ada üzerinde kalmıştı. 
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Kısa bir süre sonra, bu deniz kazazedelerinin --on
lara böyle bir isim vermek doğru olur- sefaleti çok feci 
bir durum almış ve bunun hemen arkasından bir isyan 
patlak vermişti. Amiralin, çektikleri sıkıntılarla gözleri 
hiçbir şeyi görmez olmuş bulunan arkadaşlan, Vali 
Ovando'nun limana gitmesine izin vermediği şeflerinin 
o İspanyol Adası'na dönmeye cesaret edemediğini akıl
larından geçiriyorlardı. Onlar, amiral gibi, kendilerinin 
de limana gitmelerine izin verilmemiş olduğunu sanıyor
lar ve valinin, gemileri koloni limanına sokmamakla bu 
hareketi, kralın emirlerine uyarak yapmadığını birbirle
rine söylüyorlardı. Bu anlamsız düşünceler, gemicilerin 
ne gibi bir ruhsal durum içinde olduklarını gösteriyor
du. Sonunda, 2 Ocak 1504 tarihinde, karavellerden biri
nin kaptanı ve adları Porras olan iki kardeş, hoşnutsuz
ların başına geçmişlerdi. Avrupa'ya dönmek istiyorlar ve 
«Castille ! . . Castille ! . .»  diye bağırarak amiralin çadırına 
koşuyorlardı. 

Colomb, hasta ve yatmış bir durumdaydı. Kardeşi 
ve oğlu, vücudundan tutarak ona destek olmaya çalışı
yorlardı. Asiler, ihtiyar amirali böyle bir dnrumda gö
riince duraklamışlar ve öfkeleri birdenbire dağılmıştı. 
Fakat, onlar, Colomb'un uyan ve öğütlerini dinlemek is
temiyorlar; ancak genel bir anlaşma, bir birlik ile ha
yatlarını kurtarabileceklerini ve herkesin kendi şahsını 
unutup toplumun esenliği için çalışmak zorunda oldu
ğunu anlayamıyorlardı. Hayır! .  Anlayamazlardı. Çünkü, 
onlar, her şeye rağmen ve hangi araçla olursa olsun, ada
yı terke karar vermişlerdi. Porras kardeşler ve asiler, 
kıyıya doğru koşuyorlar; yerlilerin kayıklarını ele geçiri
yorlar; adanın en doğu kısmına doğru yollanıyorlardı. 
Burada, öfkeden sarhoş bir halde, hiçbir şeye saygı gös
termeden yerlilerin evlerini yağma ediyorlar; gösterdik
leri bu saldırı hareketleriyle çok tehlikeli sorumluluğa 
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giriyorlar ve kayıklarını çaldıkları yerlilerden birkaç za
vallıyı da yanlarında götürüyorlardı. Porraslar ve asi 
adamları, yollarına devam ederlerken, birkaç fersah açı
ğa çıkar çıkmaz, kendilerini büyük bir tehlikeye atan 
sert bir rüzgara tutuluyorlar; teknelerini hafifletmek 
için tutsaklarını denize atıyorlardı. Bu barbarca davra
nıştan sonra, Mendez 'Ve Fieschi'nin yaptığı gibi, İspan
yol Adası'na varmayı deniyorlar; fakat, ister istemez Ja
maika sahillerine atılmış bulunuyorlardı . 

Dostları ve hastalarla yalnız kalan amiral, bu sıra
larda, küçük topluluğu içinde düzen ve asayişi tekrar 
kurmayı başarmıştı. Fakat, sefalet ve yokluk gitgide ar
tıyordu. Açlık, ürkütücü bir durum almaya başlamıştı. 
Yerliler, adaları üzerindeki kalışları uzamakta olan bu 
yabancıları beslemekten usanmışlardı. Aslında, İspanyol
lar'ın kendi aralarında anlaşmazlık olduğunu ve birbir
leriyle çatıştıklarını görmüşlerdi ki, bu durum, İspanyol
lar'ın bütün etkinlik ve itibarını tamamen yok etmişti. 
Bu ilkel insanlar, sonunda, Avrupalılar'ın da kendileri 
gibi basit insanlar olduklarını anlamışlar, bu nedenle, 
onlara saygı göstermeye, kendilerinden sakınmaya gerek 
olmadığını öğrenmişlerdi. Colomb'un bu yerli halk üze
rindeki otoritesi günden güne azalıyor ve amiral, arka
daşlarının esenliği için çok gerekli bir itibarı yeniden ka
zanmak için bir olayın meydana gelmesi ve bundan fay
dalanılması zorunluğunu düşünüyordu. 

Colomb tarafından hatırlanmış ve hesaplanmış olan 
bir ay tutulması olayı o günlerde cereyan edecekti. O 
günün sabahı, amiral, adanın yerli reisleriyle bir görüş
me yapmak istemişti. Adamlar, daveti kabul ederek gel
mişler ve Colomb'un çadırında toplanmışlardı. Amiral, 
İspanyollar hakkında kötü düşünmeleri ve düşmanca 
davranmaları dolayısıyla, kendilerini cezalandırmak iste
yen Tann'nın, geceleyin ay ışığını göstermeyeceğini on-
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lara bildirmişti. Nitekim, her şey, amiralin söylediği gi
bi cereyan etmişti. Dünyanın gölgesi, ayı kapamaya baş
lamış ve ay kursu, müthiş bir canavar tarafından kemi
rilmiş gibi bir görünüm almıştı. Dehşete uğrayan yerli
ler, Colomb'un ayaklarına kapanmışlar, gökyüzünün açıl
ması için aracı olmasını yalvararak istemişler ve bütün 
varlıklarını onların emrine vereceklerine dair söz ver
mişlerdi. Colomb, çok becerikli bir şekilde oynadığı bir 
tereddüt rolünden sonra, yerlilerin ricalarını yerine ge
tirmeyi kabul etmişti. Tanrı'ya yalvarmak bahanesiyle, 
ay tutulması olayının sona ermek üzere olduğu bir sıra
da, tekrar meydana çıkmıştı. Kollarını uzatarak, ayın 
tekrar görünmesini istemiş, ay kursu gölgeden çıkmış ve 
gecelerin ışığı, bütün görkemiyle parlamaya başlamıştı. 
Yerliler, o günden sonra, müteşekkir ve itaatkar bir du
ruma girerek, amiralin güç ve etkinliğini kabul etmiş
lerdi. 

Bu olayların Jamaika'da geçmekte olduğu sırada, 
Mendez ve Fieschi, hedeflerine çoktan varmışlardı. Bu 
cesur subaylar, zayıf bir tekneyle dört gün süren muci
ze kabilinden bir deniz yolculuğundan sonra, İspanyol 
Adası'na varmışlardı. Hemen harekete geçerek, Chris
tophe Colomb ve arkadaşlarının ümitsiz durumunu va
liye bildirmişlerdi. Kindar ve insafsız bir adam olan 
Ovando, ilkin iki subayı tutuklamış ve olayların gerçeğe 
uygun olup olmadığını soruşturma bahanesiyle, sekiz ay
lık bir gecikmeden sonra, amiralin özel bir düşmanı olan 
Diego Escobar adında kendi adamlarından birini J amai
ka'ya göndermişti. Escobar, Jamaika'ya vardığında, 
Christophe Colomb ile temasa geçmek istememiş ve hat
ta karaya bile çıkmamıştı. Açlık 'Ve sefalet içinde kıvra
nan mürettebata verilmek üzere bir domuzla bir fıçı şa
rabı karaya çıkartmış ve sonra, gemisine hiç kimseyi ka
bul etmeden çekip gitmişti. Böyle bir alçaklığın ve na-
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mussuzluğun yapılabileceğini vicdan elbette ki kabul et
mez; fakat, ne yazık ki, bu olay, gereğinden fazla bir 
gerçektir! 

Amiral, bu zalim olaydan dolayı son derecede üzül
müş, fakat, kızgınlığım belli etmemiş ve kimseyi suçla
mamıştı. Escobar'ın gelişi, kazazedelere biraz güven ver
mişti; çünkü, bu geliş, durumlarının bilindiğini anlatı
yordu. Kurtulmaları, sonunda bir zaman sorunuydu ve 
İspanyollar'ın morali yavaş yavaş düzeliyor ve kuvvetle
niyordu. 

Amiral, ayrılışlarından beri, adayı talan eden, zaval
lı yerlilere iğrenç zulümler yapan Porras kardeşlerle asi
lerin dönmeleri için girişimde bulunmak istemişti. Ba
ğışlanmış olarak yanına dönebileceklerini önermiş, fa
kat bu şaşkınlar, iyilik sever şekilde açılmış kollara, Co
lomb'un bulunduğu yere saldırarak cevap vermişlerdi. 
Emirlere boyun eğerek Colomb'a bağlı kalmış olan İs
panyollar silaha sarılmak zorunda kalmışlar ve şefleri
ni cesur bir şekilde savunmaya başlamışlardı. Bu üzücü 
mücadelede bir kişi kaybedilmiş ve iki Porras kardeş 
esir alındıktan sonra, savaş alanına hakim olunmuştu. 
Bunun üzerine, Colomb, dizlerine kapanmış olan asileri , 
acılarını dikkate alarak bağışlamıştı. 

Sonunda, Mendez ile Fieschi'nin gidişinden bir yıl 
sonra, bu iki subay tarafından Colomb adına ekiplendi
rilmiş gemi, kazazedeleri almak üzere gelmişti. 14 Hazi
ran 1 504 tarihinde herkes gemiye binmiş, maddi ve ma
nevi büyük sefaletlerin çekilmesine sahne olan Jamaika'
dan hareket edilerek İspanyol Adası'na doğru yelken 
açılmıştı. 

Christophe Colomb, iyi geçen bir deniz yolculuğun
dan sonra, limana girdiği zaman, hayretle gördüğü ilk 
şey, büyük bir itibarla karşılanmış olmasıydı. Halkın 
düşüncesine aykırı bir hareket yapmak istemeyen ve akıl-



D Ü N Y A N I N  K E Ş F İ  279 

lı bir adam olan vali Ovando, amirale saygı göstermişti. 
Fakat, bütün bu güzel davranışlar pek uzun sürmemişti. 
Sıkıntılar yeniden başlamıştı. Bunun üzerine Colomb, 
daha fazla dayanamayacağını anlamış, yapılan kötü mua
melelere, şeref ve haysiyetin kırılmasına daha fazla da
yanmak istemeyerek, iki gemi kiralamak ve gemilerin 
yönetimini kardeşi Barthelemy ile paylaşarak 12 Eylül 
1504 tarihinde, son kez olmak üzere, Avrupa yolunu tut
muştu. 

Bu dördüncü seyahat, coğrafya bilgisine yeni ada
lar ve karalar kazandırmıştı ki, bunlar da, Caiman, Mar
tinique, Limonares, Guanaja adaları, Honduras, Mos
quitos, Nicaragua, Veragua, Costa-Rica, Porto-Bello, Pa
nama sahilleri, Mulatas Adaları ve Dorien Körfezi'ydi. 

Patlayan bir fırtına, okyanustaki bu son yolculuk sı
rasında Colomb'u gene rahatsız etmişti. Gemisi hasar 
görmüş, kendisiyle mürettebatı, kardeşinin gemisine ak
tarma yapmak zorunda kalmışlardı. 19 Ekim günü çı
kan müthiş bir kasırga, geminin grandi direğini kırmış 
ve yediyüz fersahlık bir mesafe, noksan yelkenlerle aşıl
mıştı. Amiral, sonunda, 7 Kasım tarihinde San-Lucar li
manına girmişti. 

CoJomb, dönüşünde, acı bir haberle karşılaşmıştı. 
K.oruyucusu olan kraliçe İsabelle ölmüştü. Artık bundan 
sonra ihtiyar Cenovalı ile kim ilgilenebilirdi? . .  

Nankör ve kıskanç bir adam olan kral Ferdinand, 
amirali soğuk karşılamıştı. İmzalamış olduğu resmi an
la.,şmalardan kurtulmayı ümit ederek, kaçamaklı konuş
mak, ilgisiz davranmak suretiyle, sıfat ve ünvanlarına 
karşın ona Castille'in küçük bir şehri olan Camon de los 
Condes'i önermişti. 

Bu kadar nankörlük ve haksızlık ihtiyarı üzmüş ve 
onu manen perişan etmişti. Çok bozulmuş olan sağlığı 
dolayısıyla artık yataktan kalkamayacak bir duruma düş-
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müş ve duymakta olduğu çok acı ve keder onu mezara 
sürüklemişti. 20 Mayıs 1506 tarihinde, Valladolid'de, yet
miş yaşında olduğu halde, şu sözü söyleyerek ruhunu 
Tanrı'ya teslim etmişti: «Ulu Tanrım, ruhumu ve bede
nimi sana teslim ediyorum.» 

Christophe Colomb'un cesedi önce Saint-François 
Manastırı'na gömülmüş, sonra, 1513 yılında, Chartreux 
de Seville Manastırı'na nakledilmiştir. Fakat, büyük de
nizciye, ölümünden sonra bile dinlenmek nasip olmamış
tır. 1536 yılında, kemikleri Santo-Domingo katedraline 
nakledilmiştir. 1795 yılındaki Bale Andlaşmasından son
ra, İspanyol hükümetinin Santo-Domingo Adası doğu kıs
mını Fransa'ya teslim etmesinden önce, yöresel geleneğe 
göre, büyük gezgine ait kemiklerin Havana'ya nakli ka
rarının verilmesi sırasında, şanuan derecesindeki bir ra
hip, Colomb'un kemiklerinden başka kemikleri vermiş 
ve Christophe Colomb'un kemikleri katedral içinde, mih
rabın sol tarafındaki bir yerde gömülü kalmıştır. 

Ya yöresel yurtseverliğin etkisiyle ya da mezarının 
bulunacağı yerin Santo-Domingo olmasını tesbit eden Co
lomb'un son isteğine bir saygıda bulunmanın verdiği 
esinle hareket eden bu rahibin manevrası sayesinde, İs
panya'nın Havana'da olduğunu bildiği o kemiklerin ün
lü denizciye ait olmayıp kardeşi Diego'nun kemikleri ol
ması muhtemeldir. 

10 Eylül 1877 tarihinde, Santo-Domingo katedralin
de, insan kemiklerini içeren kurşundan bir mahfaza ve 
Amerika kaşifinin kemikleri olduğunu anlatan bir yazı, 
anlatmış bulunduğumuz olayı her noktadan doğrular gö
rünmektedir. 

Aslında, Christophe Colomb'un mezarı ister Santo -
Domingo, isterse Havana'da olsun, bunun o kadar öne
mi yoktur; çünkü, onun adı ve zaferi her tarafta yazılı
dır. 



SEKİZİNCİ BÖLÜM 

HİNDİSTAN VE BAHARAT ÜLKESİ 

1 

Covllham ve Paiva - Vasco da Gama - Omit Bumu'ndan do
laşma - Sam-Braz, Molambique, Mombaz ve Melinde uğrak is
keleleri - Kaliküt'e varış - Zamorin'in ihanetleri - Sm;aş
lar - Avrupa'ya dönüş - İskorpit hastalığı - Paul da Gama'
nın ölümü - Lizbon':ı. vanş. 



p ORTEKİZ Kralı İkinci Jean, Afrika güneyinde Hin-
distan yolunu aramaya Diaz'ı gönderirken, Süveyş 

kıstağı, Kızıl Deniz ve Hint Okyanusu gibi daha kolay, 
daha kısa ve daha emin bir yolu bulmanın mümkün olup 
olmadığ�nı öğrenmek için sarayına mensup iki jantiyo
ma görev vermiş bulunuyordu. 

Böyle bir görevse, becerikli, girgin, o bölgelerdeki 
bir seyahatin zorluklarını iyi bilen, doğu dillerini ve her 
halde Arapçayı konuşan bir adama ihtiyaç gösteriyordu. 
Kısaca ifade etmek gerekirse, kendi düşünce ve tasarı
larını belli etmeden, daha çok, Asya'nın bütün ticaretini 
Portekiz'e çevirmek suretiyle Müslümanlar'ın, Araplar'ın 
ve Venedikliler'in ellerinden gereken şeyleri almaya ye
tenekli, yumuşak başlı ve içinden pazarlıklı bir karaktere 
sahip ajana ihtiyaç vardı. 

Beşinci Alphonse devrinde, Castille Savaşı'nda liya
kat ve ehliyetle hizmet etmiş Pedro de Covilham adlı tec
rübeli bir denizci, Afrika'da oldukça uzun bir zaman kal
mıştı. İkinci J ean, bu adamı düşünmüştü. Yanına Alonzo 
de Paiva da katılmış ve böylece, her iki adam, Piskopos 
Calsadilla'nın çizmiş olduğu dünya haritasından aldıkla
rı ayrıntılı bilgilerle 1487 yılının Mayıs ayında Lizbon'
dan hareket etmişlerdi. 

İki gezgin, İskenderiye ve Kahire'ye varmışlar; bu
rada, iyi bir raslantı eseri olarak, Fas ve Telemsen Nağ
rip tacirleriyle tanışmışlar ve bu adamlar, onları, Sina 
Dağı eteğindeki Thor şehrine götürmüşlerdi. Orada, Ka
liküt'le yapılan ticaret hakkında çok değerli bilgilerin 
toplanması mümkün olmuştu. 

Covilham, Portekiz'in tam yüzyıldan beri ilgiyle gö
zünü diktiği bir ülkeyi ziyaret için bu güzel durumdan 
yararlanmaya karar vermiş, Paiva ise Etyopiya adıyla 
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gösterilmiş olan bir ülkenin bölgeleri içine girmek, es
ki gezginlerin anlattıklarına göre, Afrika'nın çok zengin 
ve çok da bereketli bir bölgesinde saltanat süren o meş
hur rahip Jean'a araştırmak üzere yola çıkmıştı. Paiva, 
bu maceralı teşebbüste herhalde hayatını kaybetmiş ola- . 
caktı ki, izine hiç rastlanmamıştı. 

Covilham'a gelince, bu gezgin, Aden'e varmış ve ora
dan Malabar sahillerine gitmek üzere gemiye binmişti. 
Sırasıyla, Cananor, Kaliküt ve Goa'yı ziyaret etmiş ve 
iyi kabul, dostluk gösterdikleri gezginin yurtlarının za
rara uğramasına ve esaret altına alınmasına hizmet ede
bileceğini akıllarına getirmekten çok uzak olan Hindu
lar'ın kuşkularını uyandırmadan Hint Denizi'ndeki kom
şu ülkelerin ticaretleri ve üretimleri hakkında çok esaslı 
bilgiler toplamıştı. 

Covilham, ülkesi için yeteri derecede bir şey yapma
dığını sanarak Hindistan'dan ayrılmış, Afrika'nın doğu 
kıyılarına vararak, Mozambik'i, uzun zamandan beri al
tın madenleriyle tanınan, ünü Avrupa'ya kadar gelmiş 
olan Sofola'yı, Umman Denizi'ndeki Arap Körfezi giri
şinde bulunan Adel sahilinin başlıca şehri Zeila'yı ziya
ret etmişti. Bu bölgede uzunca bir zaman kaldıktan son
ra, o devirde doğunun başlıca ticaret antreposu olan 
Aden yolu ile geri dönerek Basra Körfezi girişine, Hür
müz'e kadar gitmiş ve sonra, Kızıldeniz'den kuzeye doğ
ru çıkarak Kahire'ye varmıştı. 

İkinci Jean, Covilham'ı beklemek üzere Kahire'ye 
iki bilgili Musevi göndermiş ve bu iki kişiden biri olan 
haham Abraham Beja'ya, gezgine teslim edilmek üzere 
birtakım notları, seyahatlerde izlenecek yolların progra
mım, bir Müslümanın vermiş olduğu bir Afrika harita
sını vermiş ve mümkün olduğu kadar en kısa bir zaman
da Lizbon'a her türlü bilginin getirilmesi talimatını ver
mişti. 
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O zamana kadar yapmış olduğu işlerden hiç de mem
nun kalmayan ve Paiva'nın ölümü dolayısıyla tamamla
mayı başaramadığı görevi yerine getirmek isteyen Co
vilham, Etyopiya'ya girmişti. Rahip Jean adı ile tanılan 
Negus, yani Habeş kralı, Avrupa'nın en güçlü hüküm
darlar;ndan biri tarafından aranılmakta olmasını gör
mekten büyük bir gurur duyarak, gezgini son derecede 
bir içtenlikle karşılamış, hatta ona sarayında yüksek bir 
mevki vermişti. Hizmetinin devam etmesinden emin ol
mak için de ülke dışına çıkmasına izin vermişti. Covil
ham, evli olması ve çocukları bulunması dolayısıyla dai
ma yurdunu düşünmüştü. 1525 yılında, bir Porekiz elçi
lik heyeti Etyopiya'ya gelmiş 'Ve Covilham, yurttaşları
nın ülkelerine dönüşünü çok derin bir üzüntü ile gör
müş, seferi heyet başkanı, onun şikayet ve üzüntülerinin 
yurda iletilmesine aracı olmuştu. 

Ferdinand Denis'in anlattığına göre, Colvilham, Hin
distan yolunu göstererek, bu bölgelerin çok olumlu ve 
çok geniş ticareti hakkında faydalı bilgiler vererek ve 
özellikle Portekiz tutkusunu körükleyen o Sofala al tın 
madenlerini tarif ederek, Afrika'nın sahil çevresini deniz
den dolaşmak imkanı hakkında gerekli bilgileri sağla
makla Gama'nın yapacağı seferin çabuklaştırılmasında 
çok büyük yardımcı olmuşu. 

Hiç bir esaslı dökümanın doğrulamadığı eski gele
neklere inanılacak olursa, Gama, Portekiz Kralı Üçün
cü Alphonse'un gayrimeşru bir nesep kolundan geliyor
du. Seixal şövalyesi olan babası Estevam Eanez de Ga
ma, İkinci Jean'ın sarayında yüksek bir mevki işgal edi
yordu. Denizci ünü o kadar büyüktü ki, ölmek üzere olan 
kral, son demlerinde, Hindistan'a göndermek istediği fi. 
lonun komutanlığını ona vermeyi ak�ından geçiriyordu. 

Santarem müstahkem mevkii valisi Jean de Resen
de'nin kızı İsabelle Sodre ile evliliğinden birçok çocuğu 
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dünyaya gelmiş ve ilk çocuğu olan Vasco, Ümit Bur· 
nu'ndan geçerek Hindistan'a varmış ve bu önemli sefer· 
de ona Paul da katılmıştı. Vasco da Gama'nın Sines'de 
dünyaya geldiği biliniyorsa da, doğum tarihi tesbit edi
lememiştir. Genellikle kabul edilen tarih 1469 yılıdır. Fa
kat, şu da var ki, Hindistan seferi gibi çok önemli bir 
seyahatin komutanlığı verildiği zaman, Gama'nın henüz 
yirmisekiz yaşında bulunduğu ifade edilmektedir. Oysa 
ki, İspanyol resmi arşivlerinden elde edilen bilgiye göre, 
1478 yılında, Tanca'dan geçmek üzere Vasco da Gama ve 
Lemos adlı , iki kişiye serbest geçiş izni verilmiştir. Do
kuz yaşındaki bir çocuğa böyle bir pasaport verilmesi 
pek akla yakın değildir. Bu da, önemli gezginin doğum 
tarihinin daha geriye gittiğini göstermektedir. 

Anlaşıldığına göre, Vasco da Gama, babasının ün 
yapmış olduğu denizcilik mesleğini tutmnştur. Hindis
tan tarihini ilk yazan Lopez de Castaneda, Vasco da Ga
ma'mn Afrika denizlerinde ün yapmış olduğunu belirt
mektedir. 

Hatta onun, Mina'dan dönen zengin bir Portekiz kal
yonunun Fransız korsanları tarafından çatışma olmaksı
zın ele geçirilmesine bir misilleme olarak Portekiz liman
larında demirli bulunan bütün Fransız gemilerini tut
makla görevlendirildiği de bilinmektedir. 

Böyle bir görev, elbette ki, aktif, enerjik ve yapmış 
olduğu işlerle tanınmış bir kaptana verilebilirdi. Bu da, 
Gama'nın değer ve yeteneğinin kral tarafından ne dere
cede takdir edildiğinin bir kanıtıdır. 

Vasco da Gama, o tarihlerde, sarayın en yüksek de
recedeki soylu kadınlarından biri olan Dona Catarina 
de Ataide ile evlenmiş ve bu evlenmeden birçok çocuğu 
dünyaya gelmiştir ki, bunlardan Estevam da Gama adın
daki oğul, Hindistan valisi olmuş, dom Christovam adlı 
diğer bir oğlu ise, Etyopiya'daki bir çatışmada ölmüştür. 
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Bu ölüm dolayısıyla, bu adamı onaltıncı yüzyılın tanın
mış serüvencileri arasında saymak herhalde doğru olur. 

Porto Genel Kitaplığı'ndan elde edilen bir belge, 
Castaneda'nın bildirdiği ve Ferdinand Denis'in (Eski ve 
Yeni Gezginler) adlı eserde çevirisini yayımladığı belge 
sayesinde, Gama'nın ilk seyahat tarihi üzerinde herhangi 
bir kuşkuya artık yer kalmamıştır. 

Tarih 8 Temmuz 1497 Cumaresi olarak kesinlikle 
tesbit edilebilmiştir. Bu seferin bütün ayrıntıları, uzun 
zaman önce kararlaştırılmış ve inceden inceye belirtil
miştir. 

Sefere katılacak gemiler, orta boyda, her yere kolay
ca girip çıkabilen dört parçadan ibaretti. Çok sağlam 
olarak inşa edilmiş olan bu teknelerde, üçer tane yedek 
yelkenler, halatlar ve ipler bulunuyor; bütün fıçıların su, 
yağ 'Ve şarapla doldurularak demir çemberle sağlamlaş
tırıldığı görülüyordu. Un, şarap, kuru sebze, ilaç, cep
hane vesaire gibi her türlü ihtiyaç malzemesi bol mik
tarda gemilere yüklenmiş bulunuyor ve en mükemmel 
gemiciler, en bilgili kılavuzlar, en tecrübeli kaptanlar, 
gemilerin mürettebatını oluşturuyordu. 

«Capitam mor» Unvanını almış olan Gama, yüzyir
mi tonluk bir gemi olan Sam Gabriel'in . direğine forsu
nu çekmişti. Kardeşi Paulo da Gama, yüz tonluk Sam -
Raphael adlı gemiye binecekti. Berrio adındaki elli ton
luk bir karavelin kaptanlığını, tecrübeli bir denizci olan 
Nicolas Coelho yapacaktı. Sonunda, yapım malzemesi ve 
ziyaret edilecek ülkelerin ilkel yerlilerinin mallarıyla 
trampa edilmeye ayrılmış eşya ile yüklü olan büyük bir 
barkonun kaptanlığı da Petro Nunes'e verilmişti. 

Bartholomeu Dias'a kılavuzluk etmiş olan Pero de 
Alemquer, seferin seyir durumunu düzenlemiş olacaktı. 
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Filo mürettebatı, tehlikeli işlerde kullanılmak üze
re bindirilmiş bir haydut da dahil olmak suretiyle yüz
altmış kişiye yükselmiş bulunuyordu. 

Bütün bu adamların yerine getirecekleri görevin bü
yüklüğü ile karşılaştırmaya kalkışıldığı takdirde, kulla
nılacak vasıtaların ne kadar zayıf, kaynakların ne kadar 
da gülünç olduğu kolayca anlaşılabilirdi. 

8 Temmuz günü, güneşin ilk ışınları ortalığı aydınla
tırken, Gama, peşinde subayları olduğu halde, muazzam 
bir halk kalabalığının ortasından yürüyerek gemilere 
doğru ilerliyordu. Rahiplerinden ve diğer din adamla
rından oluşan bir kortej onun çevresini sarıyor, ilahiler 
okunuyor ve bütün bu din adamları, yapacağı seyahat
lerde onu ve arkadaşlarını korumasını Tanrı'dan niyaz 
ediyorlardı. 

Bu hareket, gerçekten çok heyecan verici bir sahne 
meydana getirmişti. İlahiler okunuyor, şarkılar söyleni
yor, şarkılar söyleniyor, bağırışmalar oluyor, yaşlı göz
lerle vedalaşıyor ve bu sırada, esen elverişli bir rüzgar
la şişmiş olan yelkenler, Gama'yı ve Portekiz'in kaderi
ni açık denize doğru sürüyordu. 

Bartholomeu Dias'ın komutasında olmak üzere, Mi
na'ya gitmekte olan büyük bir karavel ile küçük bir bar
ko, Gama filosu ile birlikte seyahat edeceklerdi. 

Sonraki Cumartesi günü, gemiler, Kanarya Adalan 
açıklarında görünmüşler ve geceleyin Lanzarot Adası kar
şısından geçmişlerdi. Rio de Ouro kuzeyine vardıkları sı
rada, bastıran koyu bir sis, Paul da Gama, Coelho ve 
Dias'ın filodan ayrılmasına neden olmuştu. Fakat, kısa 
bir zaman sonra, varılan Yeşil Burun Adalan yakınların
da tekrar birleşilmişti. Et, su ve odun gibi yiyecek ve 
yakacak ihtiyaçlarını Santiago'da karşılamış olan gemi
ler, sefere elverişli bir durumda olarak tekrar yollarına 
koyulmuşlardı. 
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3 Ağustos tarihinde, Santa Maria sahili terkedilmiş
ti. Yolculuk, kayda değer hiçbir olay olmadan devam 
ediyor; 4 Kasım tarihinde, Afrika sahilindeki San ta - El
lena adı verilmiş olan bir koy içine girilerek demir atı
lıyordu. Odun tedarik etmek ve gemilerdeki gerekli ter
tip ve düzeni sağlamak, gereken onarımları yapmak için 
bu koyda sekiz gece geçirilmişti. Fok ve balina eti, bit
ki kökleri ile beslenen çok sefil ve çok da ilkel bir ırk 
olan Boschiler ilk kez burada görülmüştü. Portekizliler, 
bu ilkel insanlardan birkaçını tutmuşlar, onlara çok iyi 
muamele yapmışlar ve pek dostça davranmışlardı. Bu 
vahşi insanlar, kendilerine verilmesi istenen ticaret eş
yalarından hiçbirinin değerini bilmiyorlar; bu eşyaları 
ilk kez görüyorlar ve nasıl kullanılacağı hakkında bir 
fikre de sahip bulunmuyorlardı. Almak ister gibi görün
dükleri tek şey bakırdı ve kulaklannda bu metalden ya
pılmış küçük zincirler taşıyorlardı. Bütün bildikleri şey, 
ucu ateşte sertleştirilmiş bir tür mızrak olan kargıları 
çok iyi kullanmaktı. 

Santa-Ellena'dan ayrılırken, Dias'ın eski kılavuzu 
olan Pero de Alemquer, Cap'a otuz fersahlık mesafede 
bulunduklarını sandığını bildiriyor; fakat, yine de bir 
kuşku içinde olarak engine çıkılıyor ve filo, 18 Kasım 
tarihinde Ümit Burnu karşısına gelmiş bulunuyor; erte
si gün de rüzgan pupadan alarak burnu geçiyordu. 

Gemiler, 25 Kasım günü, San Braz Koyu'na girerek 
burada onüç gün kalıyorlar ve bu süre içinde, malzeme 
taşıyan gemi bozularak hamulesi üç gemiye dağıtılıyor
du. Portekizliler, bu duraklama sırasında, Boschiler'e 
çıngıraklar ve hayretle karşıladıkları görülen daha baş
ka şeyler de vermişlerdi. Oysa ki, Dias'ın seyahati sıra
sında, zenciler, çekingen görünmüşler ve hatta taş atmak 
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suretiyle düşmanca davranışlarda bulunmuşlardı. Bu ke
re, sığırlar ve koyunlar getirmişler ve Portekizliler'in 
orada kalmalarından memnun olduklarını göstermek 
için, bazıları kalın bazıları da ince ses çıkaran flütler 
çalmışlar ve zencilerden hiç umulmayan bir müzik yara
tarak becerilerini göstermişlerdi. Bunun üzerine, Capi
tam Mor, trompet çalınmasını emrediyor; Portekizliler 
de şalupalar içinde oynuyorlar ve Capitam Mor, müret
tebat arasında oyuna katılıyordu. 

Portekizliler'le zencilerin bu küçük şenliği ve karşı
lıklı gösterileri gerçekten çok ilgi çekiciydi. Hele o cid
di, çok ağır başlı Gama'nın genel neşeye katılarak oy
namaya kalkışması görülecek bir manzara idi. Fakat, ne 
yazık ki, bu güzel gösteriler çok sürmemiş, gemi topla
rının tekrarlanmak suretiyle ateşlenmesi ve böylece düş
manca gösterilerin yapılması zorunluğu doğmuştu. 

Gama, o Sam Braz Koyu içinde her ne kadar bir 
direk dikmiş ise de, hareketinden hemen sonra bu direk 
yıkılmıştı. Çok kısa bir süre sonra da, Dias tarafından 
varılmış olan en son nokta Rio-İnfante geçilmişti. Filo, 
o sırada, çok güçlü bir akıntının etkisinde kalmış ise de 
elverişli esen rüzgar sayesinde, bulunduğu yeri muha
faza etmişti. Noel günü olan 25 Aralık tarihinde, Güney 
Afrika'nın Natal bölgesi keşfolunmuştu. 

Gemilerde onarımı gerekli hasarlar olduğu gibi içi
lecek su da azalmıştı. Her ne olursa olsun, bir limana 
varılması gerekiyordu. Nitekim, gemiler 10 Ocak 1498 
tarihinde bir limana girmişti. Portekizliler'in karaya çı
karken görmüş oldukları zenciler, o zamana kadar rast
ladıkları vahşilerin en kalabalık olanı idiler. Adamların 
ellerinde yaylar, uzun oklar ve ucu demirli kargılar bu· 
lunuyordu. Bu insanlar, Boschiler'e göre daha yüksek sa
yılan ve Cafre adı verilen siyahilerdi. Bu insanlarla çok 
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iyi ilişkiler kurulmuş 'Ve Gama, bu ülkeye (Terra' da boa
gente) yani iyi insanlar ülkesi adını vermişti. 

Daima sahillerin izlenilmesi suretiyle ilerlenirken, 
biraz daha uzakta, birinin başında sarık, diğerinin ise 
yeşil satenden bir kapüşon bulunan iki müslüman taci
rin bir genç adamla Portekizliler'i ziyarete geldikleri gö
rülmüştü ki, adamların durum ve davranışlarına bakıl
dığında, epeyce uzak bir ülkeden geldikleri anlaşılıyor ve 
genç adam, Portekizliler'in gemileri büyük gemiler gör
müş olduğunu söylüyordu. Bütün bu gözlemler, Vasco da 
Gama için, uzun zamandan beri merakla, hırsla aranılan 
o Hindistan topraklarının yakınında bulunulduğunun bir 
kanıtı sayılıyordu. Nitekim, denizin o tarafına dökülen 
nehire (İyi belirtiler nehri) anlamına gelen Rio dos Boms 
Signaes adı verilmişti. Fakat, ne yazık ki, aynı zamanda, 
tayfalardan birçoğunu ranzaları üzerine sermekte gecik
meyen iskorpit hastalığının ilk belirtileri de ortaya çık
mıştı. 

Gemiler, 10 Mart tarihinde, Mozambik Adası karşı
sına gelip demirlemişlerdi. Gama, burada, Arap tercü
manları aracılığıyla müslüman halk arasında, Hindis
tan'la ticaret yapan birçok tacirin bulunduğunu öğren
mişti. Altın, gümüş, çuha, baharat, inci ve yakut, bu ta
cirlerin esas ticaretini oluşturuyordu. Gama, sahilleri iz
leyerek ilerledikçe, birçok beldelere rastlayacağı bilgisini 
de almıştı. Velho, yalın olmakla birlikte, çok değerli se
yahat notlarında, görülmesi çok istenilen yerlerin görü
lebilmesi için vücutlara sağlık vermesi hususunda Tan
rı'va nivazda bulunulurken, sevinçten ağlaşıldığını ifade 
ediyordu. 

Müslümanlarla karşılaştığını sanan kral vekili Colyy
tam, çok güzel muamele �ördüğü gemilere birçok kere 
gelmişti. Şahsına karşı gösterilen nezakete armağanlar 
vererek karşılıkta bulunmuş ve hatta Gama'ya iki usta 
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kılavuz da vermişti. Fakat, Avrupa ile iş yapan Mağripli 
tacirler, Türk olmayan ve Türklükle hiçbir ilgisi bulun
mayan bu yabancıların, müslümanların can düşmanı ol
duklarını kral vekiline anlatınca, aldatılmış olmasından 
dolayı utanç duyan kral vekili, onları ele &eçirmek ve 
ihanet suçu ile öldürmek üzere hemen harekete geçmiş
ti. Bunun üzerine, gemilerin toplarım şehir üzerine çe
virmek ve seyahatin devamına gerekli suyu almak için 
şehri kül haline getirme tehdidini savurmak gerekmişti. 
Nitekim, kan akmış ve Paul da Gama, zengin yükü tay
falara dağıtılmış olan iki kayığı ele geçirmişti. 

Gama, bu hiç de konuksever olmayan şehirden 
29 Mart tarihinde ayrılmış ve Arap kılavuzlara yakından 
göz kulak olarak yoluna devam etmişti. 

4 Nisan tarihinde kara görünmüş, hem müslüman
lar, hem de Hıristiyanlarla yerleşik bir şehir olduğu kıla
vuzlar tarafından bildirilen Mombasa'ya 8 Nisan tarihin
de varılmıştı. 

Çok iyi bir karşılama yapılmasına rağmen, filo, içe
ri girmeksizin limanın karşısına demirlemişti. Portekiz
liler, ertesi gün, adanın Hıristiyanlarıyla karşılaşacakları
nı hesaplarlarken, geceleyin yüz kadar silahlı kişinin 
bindirilmiş olduğu bir «Zavra», amiral gemisine yakla
şıp bütün adamların hep birlikte gemiye binmeleri is
tenmiş ise de, istek reddedilmişti. 

Mozambik'de olan bitenlerden haberdar edilen Mom
basa kralı, sanki hiçbir şeyden haberi yokmuş gibi görü
nerek Gama'ya armağanlar göndermiş, başkentte bir ti
caret bürosu açılması önerisinde bulunmuş, hemen li
mana girmesi halinde, baharat ve güzel kokular alına
bileceğinin mümkün olacağı konusunda güvence vermiş
ti. Capitam Mor, hiçbir şeyden kuşkulanmaksızın, ertesi 
gün limana gireceğini bildirmek üzere iki adamını he
men karaya çıkarmıştı. Henüz demir almaya başlamıştı 
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ki, amiral gemisinin vira edilmekte olan demiri, bir ak
silik sonucu kurtularak tekrar deniz dibini boylamıştı. 
Portekizliler'in ünlü şairi Comens'in güzel ve poetik an
latımına göre, Portekizliler'in koruyucusu olan Venüs'ün 
gönderdiği Nereide'ler, gemilerin limana girmek üzere 
oldukları bir sırada, onları durdurmuşlardı. Bu sırada, 
Portekiz gemilerinin içinde bulunan bütün Mağripliler, 
hep birden gemileri terketmişler ve Mozambik'den gel
miş olan kılavuzlar da denize atlamışlardı. 

Kızgın yağ damlasıyla işkenceye tabi tutularak sor
guya çekilen iki Mağripli, Portekizliler'in limana girer 
girmez tutsak edileceklerine karar verildiğini itiraf 
etmişlerdi. Mağripliler, geceleyin, birçok kere gemilere 
yaklaşıp tırmanmayı ve tekneleri karaya oturtmak için 
halatları kesmeyi denemişseler de, her defasında görül
müşler ve püskürtülmüşlerdi. Bu şartlar içinde, Mom
basa' da uzun süre kalmanın imkansız olduğu anlaşılmış
tı. Bununla birlikte, iskorpite tutulmuş bütün hastaların 
iyileşmesine kadar orada demirli bir durumda kalınma
sı gerekmişti. 

Filo, karadan sekiz fersahlık mesafede, altın, gümüş 
'Ve erzak yüklü bir kayığı elegeçirmişti. Ertesi gün, yal
dızlı minareleri güneş ışınlarıyla parıldayan ve camile
ri 

·
bembeyaz görünen zengin ve mamur bir belde olan 

Melinde'ye varılmıştı. Şehir, masmavi bir gökyüzü altın
da pırıl pırıl bir halde göze çarpıyordu. 

Bir gün önce, yüklü kayığın ele geçirilmesi olayı
nın Melinde' de bilinmesi dolayısıyla önce biraz soğukça 
olan karşılama, açıklamalarda bulunulduktan sonra he
men samimi bir havaya bürünüvermişti. Kralın oğlu, 
çok güzel giyinmiş nedimlerden ve çeşitli enstrümanlar 
çalan müzisyenlerden oluşan bir kortejle amirali ziya
rete gelmişti. Prensin hayretini çeken bir şey olmuştu 
ki, o da, top atışı idi. Çünkü, barutun icadı, Afrika'nın 
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bu doğu sahilleri bölgesince henüz bilinmiyordu. Kur'an 
ve İncil üzerine yemin edilmek suretiyle resmi bir anlaş
ma yapılmış ve bu anlaşma, çok güzel armağanların kar
şılıklı biçimde verilmesiyle perçinlenmişti. 

O zamana kadar seferi heyetin başına gelen her 
türlü kötülükler, karşılaşılan engeller ve zorluklar, san
ki bir büyünün etkisiyle olmuş gibi birdenbire kesilmiş 
ve bunun da, Melinde kralının açıklık, dürüstlük ve cö
mertliği sayesinde gerçekleştiğini kabul etmek gereği 
doğmuştu. Kral, Portekizliler'e karşı tam bir içtenlik 
göstermiş ve büyük yardımlarda bulunmuştu. 

Vasco da Gama'ya vermiş olduğu söze bağlılık gös
teren kral, Malemo Cana adında, denizcilikte epeyce bil
gi sahibi olan, harita, pusula ve derece bilen bir kıla
vuzu gemiye göndermiş ve bu adam seferi heyete çok 
büyük hizmetlerde bulunmuştu. 

Filo, dokuz gün süren bir duraklamadan sonra Kali
küt'e gitmek üzere demir almıştı. 

O zamana kadar hep sahilleri görmek 've kıyı sula
rını izleyerek yapılmış olan o seyir durumunu şimdi ar
tık bırakmak gerekiyordu. Tanrı'nın inayetiyle o geniş 
okyanusta sefer yapmaya başlamanın günü gelmişti. Gös
termiş olduğu dostluk ve iyi kabulün Portekizliler'in çe
kingenliklerini gideren bir kral tarafından verilmiş ya
bancı bir kılavuzun rehberliğinde olarak açık denize 
açılmanın zamanı idi. 

Kılavuzun beceri ve dürüstlüğü, denizin ve rüzgarın 
da çok uygun gitmesi sayesinde, filo, yirmiüç günlük 
bir yolculuktan sonra, J 7 Mayıs tarihinde karaya yak
laşmış ve ertesi gün, Kaliküt'ün iki fersah kadar aşağı
sında demirlemişti. 

Gemiler içindeki sevinç ve heyecan son dereceyi bul
muştu. O çok zengin, çok da harika olan ülkeye sonun
da varılmıştı. Yorgunluklar, tehlikeler, hastalık; kısacası 
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her şey, her türlü sıkıntılar unutulmuştu. Büyük çaba
lar, uzun sabırlar pahasına olarak erişilmesi istenen he
defe sonunda varılmıştı ! .  

Ya da hedefe varılmış gibi görünüyordu; çünkü, 
Hindistan'ın hazinelerine ve zengin ürünlerine sahip ol
mak için daha yapılacak birçok işlerin var olduğunu 
unutmamak gerekirdi. 

Funda edilen demir, deniz dibini henüz bulmuştu ki, 
sahilden ayrılan dört sandal, gemicileri dışarı çıkmaya 
davet eder gibi gemilerin çevresinde dolaşmaya başla
mışlardı. Fakat, Mozambik ve Mombasa'daki olaylan 
unutmayarak tedbirli davranmak isteyen Gama, gemiye 
almış olduğu o haydutlardan birini keşifçi olarak kara
ya göndermişti. Adam, şehri baştan başa dolaşmış ve 
halkın durumu hakkında gerekli bilgileri toplamaya baş
lamıştı. 

Etrafı kalabalık bir halkla çevrilen, bir sürü sorgu
ya muhatap olan adam, sorulara cevap veremiyor; bu
nun üzerine İspanyolca bilen Musaida adlı bir Mağripli'
nin yanına götürülüyor ve adam, deniz yolculuğunun ne
denlerini, izlenen amacı kısaca anlatıyordu. Sonuçta 
Musaida, adamla birlikte gemiye gitmiş, gemilerden biri 
güvertesine ayak atar atmaz, ilk sözü: « Şansınız açık ol
sun! Çok yakut, çok zümrüt var! . . » olmuştu. Musaida, 
o andan itibaren seferi heyetin tercümanlık görevine baş
lamıştı. 

Kaliküt kralının, o sırada, başkentten onbeş fersah 
kadar uzakta bulunması dolayısıyla, Capitam Mor, Por
tekiz kralı elçisinin geldiğini ve hükümdarından mek
tuplar getirdiğini haber vermek üzere iki adam gönder
mişti. Kral, haberi aldıktan sonra, Portekiz gemilerini 
daha iyi bir liman olan Pandarany'ye götürülmesi ile 
görevli bir kılavuzu hemen göndermiş ve cevap olarak 
da, ertesi gün, Kaliküt'e döneceğini bildirmişti. 
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Nitekim, Gama'yı, elçilik görevi dolayısıyla karaya 
çıkması için Katual denilen teşrifatçısı da görevlendiril
mişti. Capitam Mor, karşılaşacağı tehlikeleri ve eğer öle
cek olursa seferi heyetin ne kadar perişan olacağını ha
tırlatan kardeşi Paul da Gama'nın yalvarmalarına rağ
men, karaya çıkmış ve muazzam bir kalabalığın kendisi
ni beklemekte olduğunu görmüştü. 

Seferi heyete mensup kimselerin hepsinde, Hristi
yan halk arasında bulundukları fikri öyle kökleşmişti 
ki, Gama, yolu üzerinde bir pagoda rastlayınca, ibadetini 
yapmak üzere binaya hemen girmişti. Bununla birlikte, 
arkadaşlarından Juan de Saa, binanın içindeki duvarla
ra yapılmış olan resimlerin çirkinliğini görünce, diz çö
kerek yüksek sesle: «Eğer bu bir şeytansa, gerçek Tan
rı'ya ibadeti nerede yapmalı! »  demiş ve bu söz, amirali 
bir hayli güldürmüştü. 

Şehrin kapılan yakınında bulunan kalabalığın çok 
yoğun olduğu görülüyordu. Katual tarafından götürülen 
Gama ile Portekizliler, saraya ulaşmakta epeyce zahmet 
çekmiş bulunuyorlar ve seyahatnamelerde «Zamorin» is
mi ile belirtilen kral, onları son derece bir sabırsızlıkla 
bekliyordu. 

Portekizliler, ipekli kumaşlar ve halılarla görkemli 
biçimde süslenmiş ve içinde güzel kokulu buhurların 
yandığı salonlara girmişler, güzel elbise giymiş, değerli 
mücevherler, inciler ve iri elmaslar takmış olan Zapo
rin'in karşısına çıkmışlardı. 

Kral, konuklarına şerbetler getirtmiş ve hükümdar
la konuşurken yere kapanmanın adet olduğu bir ülkede 
istisnai bir durum olmak üzere, onlara oturma izni ver
miş ve Gama ile görüşmek, elçilik görevinin nedenlerini 
öğrenmek üzere başka bir salona geçmişti. Gama, asıl 
konuya değinerek, Portekiz kralının Kaliküt kralı ile bir 
ticaret ve dostluk antlaşması yapılması konusundaki is-
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teğini bildirmişti. Zamorin, Gama'nın bu konuşması üze
rine, Kral Emmanuel'i bir kardeş, bir dost gibi görmek
ten sevinç ve mutluluk duyduğunu ve Portekiz'e elçiler 
göndereceğini söylemişti. 

Bazı atasözlerinin, gerçeklere pek uyduğu kesindir 
ve nitekim, «Günler birbirini izlerler ve birbirlerine hiç 
benzemezler» sözü, ertesi gün, Kaliküt'de ne kadar doğ
ru olduğunu kanıtlamıştı. Gama'nın parlak sözleriyle Za
morin' de meydana gelen heyecan ve Portekiz devleti ile 
çok yararlı bir ticaret anlaşması yapılabileceği konusun
da beslenen ümit, sunulan armağanlar karşısında sön
müş ve bir hiç oluvermişti. « Üniki parça çizgili yünlü 
kumaş, parlak kırmızı kukuleteli oniki manto, altı şap
ka ve dört mercan, altı parçayı içeren bir sandık lenger, 
bir sandık şeker, ikisi zeytinyağı, ikisi de bal ile dolu 
dört fıçı» herhalde çok mükemmel bir armağan değildi . 
Başbakan, bu armağanları görünce, Mekke'nin en fakir 
bir tacirinin dahi sunacağı armağanların bunlardan çok 
zengin olacağını ve kralın bu kadar gülünç hırdavatı ka
bul etmeyeceğini alaylı bir şekilde bildirmişti. Gama, bu 
hakaretten sonra, Zamorin'i tekrar ziyaret etmek iste
mişti. Kendisiyle alay eden halkın ortasında uzun zaman 
bekletildikten sonra, kralın huzuruna kabul edilmişti. 
Kral, zengin ve güçlü bir hükümdarın tebası sıfatıyla 
kendisine armağan olarak vereceği hiçbir şeyi olmama
sından dolayı Gama'yı ayıplamıştı. Gama, bunun üzerine, 
Emmanuel'in mektubunda, Kaliküt' e çok değerli malla
rın gönderileceğinin vadedilmekte olduğundan söz etmiş 
ve bu mektupların birer güvence olduğu cevabını ver
mişti. Bu ifade karşısında gülümseyen kral, Portekiz'in 
ürün ve kaynaklarının önemini ilgiyle öğrenmiş bulunu
yor ve bu durum karşısında, Gama'ya, mallarını dışarı 
çıkarma ve satma izni veriyordu. 

Fakat, Zamorin'in davranışlarındaki bu ani değişik-



298 D Ü N Y A N I N  K E Ş F İ  

lik, Kaliküt'le çok iyi ticaret yapan Arap tacirlerinin hiç 
de işine gelmemişti. O zamana kadar tamamen ellerinde 
tuttukları ticaretten sağladıkları çıkardan yoksun kalma
ları veya bu çıkarın aksamasına yol açacak yabancıların 
çabalarını soğukkanlılıkla karşılamaları mümkün değildi. 
Bu nedenle bu tehlikeli rakipleri Hindistan kıyılarından 
sonsuzadek uzaklaştırmak için ellerinden gelen her şeyi 
yapmaya karar vermişlerdi. Giriştikleri ilk iş, Katual'ı 
elde etmek olmuştu. Ondan sonra, bu gözleri doymak 
bilmez maceracıları, amaçlarına engel olacak kimseleri 
öldürmeye, yoketmeye niyetlenmişler, sonraları daha ka
labalık bir halde gelecek ve şehrin kuvvetlerini, kaynak
larını kurutmaktan başka birşey aramayacak olan bu 
utanmaz yağmacıları kötüleyerek, onları son derecede ka
ranlık renklerle tasvire başlamışlardı. 

Gama, Pandarany limanına vardığı sırada, kendisini 
gemilerine götürecek bir kayık bulamamış ve karada yat
mak zorunda kalmıştır. Kral teşrifatçısı olan Katual, Ga
ma'nın yanından ayrılmıyor; gemilerin karaya yaklaştı
rı)masının ne kadar gerekli olduğunu ona anlatmaya ve 
isbata çalışıyor ve amiralin kesin red cevabı üzerine, tu
tuklu olduğunu kendisine bildiriyordu. Gama'nın azmini 
anlamak için bu kadarı yeterliydi. 

Gemileri ele geçirmeyi denemek için silahlandırılmış 
kayıklar gönderilmiş, fakat, olup biten şeyler hakkında 
amiralleri tarafından gizlice haberdar edilen Portekizli
ler, gereken önlemleri almışlar ve bu durum karşısında 
açıkça zor kullanmaya pek cesaret edilememişti. 

Bu sırada, Katual'ın tutsağı durumunda bulunan Ga-. 
ma, konukseverliğin bu şekilde kötüye kullanılmasının 
kralı kızdıracağı tehdidinde bulunuyor; fakat, tehditle
rin etkisiz kaldığını görünce, adama bir miktar kumaşı 
armağan olarak veriyor ve onun tavır ve davranışlarının 
hemen değiştiğini görüyordu. Adam: « Eğer Portekizliler, 
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krala vermiş oldukları sözü tutup mallarını dışarı çıkar
mış olsalardı, amiral, çoktan gemisine dönmüş olurdu» 
diyordu. Bunun üzerine, Gama, malların hemen karaya 
çıkarılması emrini vermiş ve Ümit Burnu kaşifinin kar
deşi Diego Dias'a yönetimi bırakılan bir ticaret merke
zi kurarak gemisine dönebilmişti. 

Fakat, halkın bir kısmı, değer düşürmek suretiyle 
malların satışını engellemeye başlamışlar, Gama, Mağ
ripliler'in yaptıkları bu hiyanetliği ve uğranılan kötü dav- · 

ranışları şikayet için Dias'ı Zamorin'e göndermiş 'Ve aynı 
zamanda, ticaret evinin, satışların daha kolayca işleye
bileceğini ümit ettiği Kaliküt'e taşınmasına izin verilrn.e
sini istemişti. 

İstek, uygun karşılanmış ve Mağripliler'in sürdür
dükleri engellemelere rağmen, iyi ilişkiler 10 Ağustos 
1498 tarihine kadar sürmüştü. O gün, Dias, Gama'nın pek 
yakında hareket edeceğini krala bildirmeye gelmiş, Por
tekiz' e bir elçi göndereceği konusundaki sözünü ona ha
tırlatmış, filonun hareketinden sonra satılacak ilk malla
rın geliriyle bedeli ödenmek üzere ülke ürünlerinden bi
rer örnek istemişti. Ticaretevi memurları, Gama'nın yok
luğu süresince, Kaliküt'de kalmayı hesaplıyorlardı. 

Hala Arap tacirlerin etkisinde bulunan Zamorin, yal
nız, vermiş olduğu sözün yerine getirilmesini reddetmek
le kalmamış, aynı zamanda, mallar için gümrük resmi 
ödenmesini de istemişti. Böylece, mallara el koymuş ve 
ticaretevi memurlarını tutuklamıştı. 

Böyle utanç verici bir davranış, insan haklarına kar
şı gösterilen bu derecede bir saygısızlık, hemen bir kar
şılık verilmesini gerektiriyordu. Bununla birlikte, Gama, 
kendini tutarak, kötü bir harekette bulunmamış; fakat, 
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bazı zengin tacirlerin gemiyi ziyaretlerini kabul ederken, 
onları alıkoymuş ve Zamorin'e haber göndererek, mah
pus tutulan ticaretevi memurlarının değişimi suretiyle ta
cirleri bırakacağını bildirmişti. 

Amiral tarafından tesbit edilen sürenin dolmasına 
kadar kralın cevabı beklenmiş ve Gama, yelken açarak 
Kaliküt'e dört fersah ötede demirlemişti. Hindular'ın so
nuç vermeyen yeni bir saldırısından sonra, iki temsilci 
gemiye dönmüşler ve Gama'nın kendini güven altına al
mak için gemide tutmuş olduğu rehinelerden bir kısmını 
iade etmişti. Dias, Zamorin'in Portekiz kralına hitaplı bir 
palmiye yaprağı üzerine yazılmış acayip bir mektubunu 
getirmişti. Mektup, o tantanalı doğu üslubundan çok 
farklı ve çok kısa bir şekilde yazılmıştı : 

« Sarayına mensup Vasco da Gama, ülkeme geldi, 
memnun kaldım. Ülkemde pek çok tarçın, karanfil ve 
biber olduğu gibi birçok değerli taşlar da vardır. Senin 
ülkenden istediklerim altın, gümüş, mercan ve kırmızı 
boyadır. Allaha ısmarladık.» 

Ertesi gün, Portekizliler' e tercümanlık yapan ve Za
morin'le olan görüşmelerde epeyce hizmeti dokunmuş 
bulunan Tunuslu Musaida, Portekizliler'in gemisine ge
lip orada kalmak istemişti. Mallar, tesbit edilen günde 
getirilmediği için Capitam Mor, rehine olarak tutmuş 
olduğu adamları götürmeye karar vermişti. Bu sırada, 
havadaki durgunluk dolayısıyla Kaliküt'e birkaç fersah
lık mesafede hareketsiz bir durumda kalınmıştı. Silah
landırılmış yirmi kadar kayık teknesinden oluşan bir fi
lonun saldırıya geçmesi ve gemilerden yapılan top atı
şının bu tekneleri uzakta tutması sırasında, çıkan sert 
bir fırtına, kayıkları sahile dönmeye mecbur etmişti. 

Amiral, Dekkan kıyıları açığından ilerlerken, birkaç 
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tayfanın meyva toplamak ve tarçın almak ıçın karaya 
çıkmasına izin verdiği bir sırada, kendisine çloğru geli
yormuş gibi görünen sekiz tekneyi farketmişti. Gama, 
Hindular'la karşılaşmak için Üzerlerine doğru yürümüş 
ve Hindular, Hindistancevizi ve yiyecekle dolu bir kayığı 
Portekizliler'in eline bırakmaktan başka birşey yapa
maksızın derhal kaçış yolunu tutmuşlardı. 

Lakdiv Takımadaları'na gelince, Gama, «Berrio» ad
lı gemiyi kalafata çekmek, kendi gemisini de onarımdan 
geçirmek istemişti. Gemiciler, bu onarım ve kalafat iş
leriyle uğraşırken, bir kez daha saldırıya uğramışlar; fa
kat, saldırı başarıya ulaşamamıştı. Ertesi gün, Hint bi
çimi giyinmiş, kırk yaşlarında bir adamın geldiği görül
müş ve adam, Venedik asıllı olması dolayısıyla mükem
mel bir İtalyanca ile konuşmaya başlamış ve onlara, ül
keye çok genç yaşta geldiğini, Hıristiyan olduğunu ve 
dininin gereklerini yerine getirme imkansızlığı içinde bu
lunduğunu anlatmıştı. Bölgenin kralı yanında yüksek bir 
mevkide olduğunu, ülke içinde kendilerine uygun gör
dükleri veya aradıkları herhangi bir şeyin sağlanması 
için emirlerine hazır olmak üzere kral tarafından gönde
rildiğini söylemişti. O zamana kadar karşılanış durumu
na tamamen ters olan bu hizmet önerisi, Portekizliler'in 
kuşkularını uyandırmıştı. Bu adamın, bir gün önce ken
dilerine saldıran kayıkları yönetenlerin başı olduğunu 
öğrenmekte gecikmemişlerdi. Bunun üzerine, adamı iti
rafta bulunmaya mecbur kalacak derecede kırbaçtan ge
çirmişler ve sonunda onun, gemilere nasıl kolaylıkla sal
dırılabileceğini anlamak için geldiğini ve kıyıdaki bütün 
halkın, Portekizliler'i hezimete uğratmak niyetinde ol
duklarını öğrenmişlerdi. Adam gemide alıkonulmuş, ona
nın işlerine hız verilmiş, su yedeği ve erzak malzemesi 
tamamlandıktan sonra, Avrupa'ya dönmek üzere yelken 
açılmıştı. 
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Afrika kıyılarına varmak için, havaların çoğunlukla 
durgun gitmesi ve rüzgarların ters yönden esmesi yüzün
den üç aylık bir zamanın geçmesi gerekmişti. Bu uzun 
deniz yolculuğu sırasında, mürettebatın birçoğu iskorpit 
hastalığına yakalanmış ve tayfalardan otuzu ölmüştü. 
Her gemide, çalışabilecek durumda olarak yedi, sekiz ki
şi ayakta kalmış ve gemi subayları, çoğu kez bu tayfa
lara yardımcı olmuşlardı. Velho, bu durumu şöyle anla
tıyordu : 

«Şunu diyebilirim ki, o denizlerdeki seyahatimiz sı
rasında havaların aynı şekilde daha onbeş gün uzaması 
halinde, içimizden hiç kimsenin hayatta kalmayacağı bel
liydi. . .  Bu durumu bilen kaptanlar, rüzgarların aynı yön
den esmesi halinde de, Hindistan kıyılarına doğru dön
meye ve oralara sığınmamıza karar vermişlerdi.» 

Portekizliler, sonunda Magadoxo adı verilen ve Me
linde' den yüz fersahlık mesafede bulunan Ajan kıyıların
daki büyük bir şehrin karşısına 2 Şubat 1499 tarihinde 
gelmişlerdi. 

Fakat, Gama, Mozambik'deki karşılama şeklinin tek
rarlanmasını görmekten çekinerek, orada durmak iste
memiş ve şehrin karşısından geçerken de bütün topla
rını ateşlemişti. Birkaç gün sonra, Melinde'nin zengin ve 
sağlığa çok faydalı kıyıları keşfolunmuş ve gemiler bu
rada demirlemişti. Kral, hastalar için hemen taze yiye
cek ve portakal göndermişti. Kısaca söylemek gerekirse, 
karşılama çok mükemmel olmuş ve Gama'nın kaldığı ilk 
günlerdeki o dostluk bağları daha da güçlenmişti. Me
linde şeyhi, Portekiz kralına bir fildişi ve daha birçok ar
mağanlar göndermek istemiş ve aynı zamanda, dostluğa 
ne kadar önem verdiğinin kral tarafından bilinmesi ama
cıyla genç bir Mağripli'nin gemiye alınmasını Gama' dan 
rica etmişti. 
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Melinde'de geçirdikleri beş gün boyunca dinlenme 
imkanı bulan Portekizliler, sağlıklarını, güçlerini kazan
mışlar ve yelken açarak tekrar yola çıkmışlardı. Momba
sa'yı geçtikten biraz sonra « Sam-Raphael» adlı gemiyi 
yakmak zorunda kalmışlardı. Çünkü, mürettebat sayısı 
o kadar azalmıştı ki, gemicilerin üç gemiyi idare etme
lerine imkan yoktu. Zengibar Adası görülmüş, Sam-Braz 
Koyu'nda demir atılmış ve 20 Şubat günü, çok uygun 
bir rüzgar sayesinde Ümit Burnu geçilmiş ve tekrar At
lantik Okyanusu'na çıkılmıştı. 

Rüzgarın devamlı esmesi, gezginlerin dönüşünü hız
landırır gibiydi. Yirmiyedi günde, Santago Adası suları
na varılmıştı. «Berrio» gemisine komuta eden Nicolas 
Coelho, Hindistan'ın keşfi haberini ilk olarak kendisinin 
Kral Emmanuel'e götürmesini tasarlavarak, şefinden ay
rılmış, kararlaştırıldığı gibi Yeşil Burun Adaları'na uğ
ranılması gerekirken, bu karara uymaksızın dosdoğru 
Portekiz' e yelken açarak 10 Temmuz tarihinde ülkeye 
varmıştı. 

Bu zaman boyunca, bahtsız Gama'yı çok derin bir 
acı sarmıştı. Yorgunluklarına ve sıkıntılarına ortak ola
rak zaferini pavlaşmak hakkını kazanmış bulunan kar
desi Paul da Gama'nın yavaş vavaş havatını tüketmekte 
olduğunu görüvordu. Gemilerin dolaştığı deni:r.lere dön
müş bulunan Vasco da Gama, Santago'da, P.:emisinin ko
mutasını Yoao de Saa'va bırakarak, sevgili hastasının 
vatan sahillerini tekrar görebilmesi için acele etmek ama
cıyla süratli bir karavel kiralamıştı. 

Fakat, bu ümit suva düşmüs ve karavel . ancak o ce
sur ve sempatik Paul da Gama'nın gömülmesi için Ter
ceira'va varmıstı. 

Amiral , evlülün ilk günlerine rastlavan dönüşiinde, 
çok tantanalı biçimde karşılanmıştı. Ülkeden yola çıkar
ken yanında götürdüğü yüzaltmış Portekizli' den geri ka-
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lan ellibeş kişi ile dönmüştü. Kayıplar, muhakkak ki çok 
büyüktü; fakat, elde edilen avantajlarla karşılaştırma ya
pılınca, bu kayıpların acısına az çok dayanabiliyordu! 
Verilen söz yerine getirilmiş, keşifler yapılmış, halk al
danmamıştı. Bu nedenle, Gama'ya çok heyecan verici bir 
karşılama töreni yapılmıştı. Kral Birinci Emmanuel'c 
gelince, Vasco da Gama'nın ünvanlanna, Etyopiya, Ara
bistan, İran ve Hindistan seferleri ve fetihleri senyörü 
ünvanlarını da eklemişti. Fakat, o zamana kadar çok zor
lukla verilen dom ünvanından önce gelen Hindistan Ami
rali ünvamnın verilmesi suretiyle Gama'nın ödüllendiril
mesi, iki yıldan fazla bir zaman gecikmişti. Kral, hiz
metlerini ödüllendirmek için meydana gelen bu gecik
meyi Vasco da Gama'ya herhalde unutturmak için ona 
bin ekü armağan etmişti ki, bu para, o devre göre he
men hemen büyük bir servetti. Ona Hindistan ticareti 
üzerinde haklar tanınmış ve zenginleşmesini geciktirme
yen bazı ayrıcalıklar da verilmişti. 



il 

Alvares Cabral - Brezilya'nm keşfi - Afrika sahilleri - Kali
küt, Cochin, Cananor'a varış - .Joao da Nova - Gama'nın 
ildnci seferi - Cochin kralı - Da Cunha - Hiirmüz'ün ilk ku
şatması - Almeıda, zaferleri, Albuquerque ile miicadeJcleri -
Goa'mn elegeçlrilmesi - l\lalacca'nın kuşatılması ve elegeçiril
mesi - Hiirmüz'e ikinci sefer - Seylan - Molük Adaları -
Albuquerque'in ölümü - Portekiz İınparatorluğu'nun Hindis
tan iizerlndeki kaderi. 



Pedro Alvares Cabral komutasındaki onüç gemiden 
oluşan bir filo, 9 Mart 1500 tarihinde Rastello'dan ayrıl
mış bulunuyordu. Portekiz'in meşhur şairi Luiz de Ca
moens'in «Lusiades» adlı şiirinde de belirttiği gibi, bu 
sefere katılan yurttaşlar, maceracı bir ruha sahip de
ğerli insanlardı. Cabral hakkında pek az şey bilinmek
tedir ve bu çok önemli sefer komutanlığının ona niçin 
verildiği hakkında da hiçbir bilgiye sahip bulunulma
maktadır. 

Cabral, Portekiz'in en önemli ailelerinden birine men
sup bulunuyor ve babası Fernando Cabral, Zurara da 
Beira senyörü olarak tanınıyordu. Pedro Alvares, Üçün
cü Jean'ın kızı dona Maria'nın ilk çocuğu İsabel de Cast
ro ile evlenmişti. Cabral, acaba önemli herhangi bir de
niz seferi keşfi ile tanınmış bir ad mıydı? Buna pek ih
timal verilemezdi; çünkü, tarihçiler bu konuda birşey 
söylememektedirler. Bununla birlikte, katılanlar arasın
da Bartholomeu Dias, Gama'nın arkadaşı Nicolas Coelho 
ve Sancho de Thovar gibi kimselerin emri altında bulun
ması suretiyle yapılan bir sefere onun başkomutan ola
rak atanmasındaki tercihin nedenini normal karşılamak 
herhalde oldukça zordur. Bu görev, altı ay önce seyahat
ten dönmüş bulunan Gama'ya acaba neden verilmemişti? 
O Gama ki, dolaştığı, uğradığı ülkeleri iyi bilen, insanla
rın töre ve ahlakları üzerinde çok bilgi sahibi olan bir 
kimseydi. Acaba yorgunluğunu üzerinden atamamış mıy
dı? Hemen hemen Portekiz sahilleri karşısında hayata 
gözlerini kapayan kardeşini kaybetme acısının onu derin 
biçimde etkilemesi dolayısıyla bir kenarda kalmak iste
mesi mi böyle bir duruma neden olmuştu? Yoksa, kral 
Emmanuel, Gama'nın şerefli zaferini kıskanıp ününün 
daha fazla artması fırsatını ona vermemek mi istemişti? 
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Bunlar öyle problemlerdi ki, tarihin bu problemleri çöz
mede daima aciz kalacağı pek muhtemeldir. 

Gerçekleşmesi istenen şeyin neden ibaret olduğunu 
tahmin etmek çok kolaydı. Emmanuel'in düşüncesine gö
re, Kaliküt kralı, ülkesi içinde Portekiz ticaret evleri ve 
şubeleri kurulmasına herhalde karşı çıkmayacaktı. Ga
ma'nın vermiş olduğu o basit armağanları unutturacak 
şekilde çok mükemmel armağanlar götürecek olan Cab
ral, her ne olursa olsun, Mağripliler'in ülke içinde tica
ret yapmalarının yasaklanması emrini mutlaka alacaktı. 
Bundan başka, yeni Capitam Mor, Melinde'ye uğrayacak. 
krala görkemli armağanlar sunacak ve Gama filosuyla 
gelmiş olan o Mağripli'yi de yanında götürecekti. Sonuç
ta, Hıristiyanlığı Asya'nın uzak bölgelerine yaymakla gö
revli onaltı din adamını da gemilere bindirmişti. 

Onüç günlük bir deniz yolculuğundan sonra, filonun 
Yeşil Burun adalarını geçmekte olduğu bir sırada, Vasco 
d'Attaide'in komutasındaki geminin öteki gemilerle bir
likte yürümediğinin farkına varılmıştı. Bu gemiyi bekle
mek için bir süre durulmuş ise de, bekleme boşa gitmiş 
ve öteki oniki gemi, o zamana kadar yapıldığı gibi, Afri
ka sahillerindeki burunlardan burunlara değil, doğrudan 
doğruya açık denizde yollarına devam etmişlerdi. Cabral, 
daha önceleri, Gine Körfezi'ndeki seferlerde gecikmeye 
neden olan rüzgar kesilmesiyle karşılaşmayacağını ümit 
ediyordu. Bütün vatandaşları gibi, Christophe Colomb'
un keşiflerinden herhalde haberi olan Capitam Mor, aca
ba batıya doğru yol almak suretiyle o büyük denizcinin 
gözlerinden kaçmış herhangi bir bölgeye varma ümidini 
mi besliyordu ? 

İster fırtına yüzünden, isterse gizli bir amaçla olsun, 
filo, Ümit Burnu'nu dönecek yolu izlemekten hep uzak-
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laşarak ilerlemiş ve 22 Nisan tarihinde, yüksek bir dağ 
görülmüş ve daha sonraları adı Santa-Cruz'a çevrilmiş 

Cabral, ülkeyi, Portekiz Kralı adına yönetimi altına aldığını 
resmen bildirmişti .. 
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olan Vera-Cruz adındaki bir adanın sahilleri boyunca yol 
almıştı. Görülen kara, Brezilya ve varılan yer de, bugün 
adı Porto-Seguro olan limandı. 

28 Nisan tarihinden beri, Coelho tarafından esaslı 
bir keşif yapıldıktan sonra, Portekizli denizciler, Ame
rika kıtasına yanaşmış bulunuyorlar ve burada çok ılım
lı bir iklimle karşılaŞıyorlar; gerek Afrika gerekse Mala
bar kıyılarında gördükleri bütün şeyleri çok uzaklarda 
bırakarak unutturan bir bitki bolluğunu görüyorlardı. 

Hemen hemen çıplak durumda olan yerliler, Avru
pa senyörlerinin doğanları tutması biçiminde, elleri üs
tünde evcilleştirilmiş bir papağan tutarak, en küçük bir 
ürkeklik belirtisi göstermeden, karaya çıkan bu yeni in
sanların çevresinde meraklı bir şekilde toplanıyorlardı. 
26 Nisan Pazar'a rastlayan o günün paskalya yortusu ol
ması nedeniyle sessiz ve saygılı görünen yerliler karşı
sında, yortu, karada kutlanmış ve ayin yapılmıştı. 1 Ma
yıs günü, sahilin yüksek bir yerine bir haç dikilmiş ve 
Cabral, ülkeyi Portekiz kralı adına yönetimi altına aldı
ğını resmen bildirmişti. Formalite tamamlanır tamam
lanmaz, Cabral'ın ilk işi, bu zengin ve verimli bölgenin 
keşfini haber vermek üzere Gaspard de Lemos'u Liz
bon'a göndermişti. Lemos, aynı zamanda, seferin Pedro 
Vaz de Caminha tarafından yazılmış olan hikayesini ve 
hiç kuşkusuz yeni fethin pozisyonu ile ilgili bir astrono
mik dökümanı da yanında götürmüştü. Cabral, Asya'ya 
doğru hareket etmeden önce ülkenin kaynak ve zengin
liklerini, halkın töre ve yaşayış biçimlerini öğrenme işiy
le iki haydudu görevlendirerek karaya çıkarmıştı. 

Bu çok yerinde ve ileri görüşe dayanan önlemler, 
Cabral'ın ne kadar ihtiyatlı ve anlayışlı bir adam oldu
ğunu anlatıyordu. 

Filo, 2 Mayıs tarihinde, Brezilya topraklarını gözden 
kaybetmişti. Bu mutlu seyahat başlangıcının neşesi için-
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d e  olan herkesin kolay ve çabuk bir başarıya inanmak
ta oldukları bir sırada, üst üste sekiz gün parlak bir kuy
nıklu yıldızın görünüşü, bu cahil ve saf kişileri korku
ya kaptırmış ve onlar, bu kuyruklu yıldızı herhangi bir 
felaketin geleceğine işaret gibi görmüşlerdi. Fakat, olay
lar bu kez, bu boş inanca hak verdirir gibi cereyan et
mişti. 

Korkunç bir fırtına patlamış, dağlar gibi yükselen 
dalgalar gemilerin üzerine devrilmeye başlamıştı. Rüz
gar, bütün şiddetiyle esiyor ve yağmur, hiç ara verme
den yağıyordu. Güneş, bazen, gün ışığını hemen hemen 
karartmış olan bulutların sık perdesini biraz aralar gibi 
olurken, çok korkunç bir tablonun aydınlandığı görülü
yordu. Dalgalarının tepeleri beyaz ve köpüklü olan de
niz, kapkara görünüyor ve geceleyin, o geniş denizin da
ha müthiş bir hal aldığı göze çarpıyordu. 

Ne sakinleşen ne de insana huzur veren yirmi iki gün 
boyunca, tabiat unsurları, Portekiz gemilerini bütün şid
det ve hırçınlıkla dövmüşler, hırpalamışlardı. Bitkinli
ğin son derecesine gelerek dehşet içinde bulunan gemi
ciler, Tanrı'ya yalvarmalarını bitirdikten sonra, artık ge
mi subaylarının emirlerine aynen itaatten başka birşey 
yapmıyorlardı. Zaten, daha ilk günden beri, hayatlarını 
fedaya hazır bir duruma gelmişler ve her an batıp bo
ğulmayı beklemeye başlamışlardı. 

Sonunda, ortalık aydınlanıp havanın ve dalgaların 
sakinleştiği bir sırada, gemi mürettebatından her biri, 
sanki hayatta kalan yalnızca kendisi olduğunu sanarak 
deniz üzerinde göz gezdiriyor ve arkadaşlarını arıyor
du. Üç gemi, üzücü bir gerçeğin çabucak ortaya çıkması 
suretiyle duyulan bir sevinçle deniz üzerinde bulunu
yordu. Bu duruma göre, sekiz geminin eksik olduğu an
laşılıyordu. Dört gemi, fırtınanın son günlerinde muaz
zam bir hortuma yakalanarak, can ve mal kaybı suretiy-
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le sulara gömülmüştü. Bu gemilerden bir tanesi , ilk kez 
Ümit Burnu'nu keşfetmiş olan Bartholomeu Dias'ın ko
mutasındaki gemiydi. Şair Camoens'in dediği gibi o öl
dürücü dalgalar, görkemli servetlerine yüzyıllar boyu 
göz dikmiş olan batı kavimlerine karşı doğu ülkelerinin 
savunucusu olan o sular, gemiyi batırmıştı. 

Üst üste patlayan birçok fırtınalarda Ümit Burnu 
geçilmiş ve Afrika kıyılarına yaklaşılmıştı. 20 Temmuz 
tarihinde Mozambik görünmüştü. Araplar, bu sefer, Ga
ma'nın yapmış olduğu seyahat sırasındaki davranışların
dan tamamen başka şekilde hareket ederek, Portekizli
ler'i çok iyi karşılamışlar, onlara Quiboa'ya kadar gitme
lerini sağlayacak kılavuzlar vermişlerdi. Quiboa, Sofala 
ile yaptığı altın tozu ticaretiyle ün yapmış bir adaydı. 
Cabral, burada, şiddetli rüzgarların önüne katıp sürdü
ğü gemilerden ikisini bulmuş ve Avrupalıların hepsini öl
dürmek amacıyla hazırlanan bir komployu ani bir yola 
çıkışla etkisiz kılarak, kötü bir olayla karşılaşmaksızın 
Melinde'ye varmıştı. 

Filonun bu limanda bir süre kalması, neşeli günle
rin geçmesine fırsat vermiş ve Portekiz gemileri, kısa 
bir zamanda malzeme ve yiyecek ihtiyaçlarını sağladık
tan ve gereken onarımların yapılmasından sonra, mü
kemmel kılavuzlar almak suretiyle Kaliküt'e doğru ha
reket ederek 1 3  Aralık tarihinde oraya varmışlardı. 

Bu defa, Zamorin'e sunulan armağanların zenginliği 
ve esaslı biçimde silahlanılmış olması sayesinde karşıla
ma farklı olmuş, çok değişik karakterli bir adam olan 
kral, Cabral'ın istediği her şeyin verilmesine rıza gös
termişti. Bu istenilen şeylerde, ıtriyat ve baharatın tica
ret imtiyazı ve bu imtiyaz kararına uymayan gemilere 
haciz konulması hakkıydı. Mağripli Araplar, bir süre 
hoşnutsuzluklarını gizlemişler; fakat, halkın yabancılara 
karşı çok öfkeli olduğu bir sırada, verilen bir işaret üze-
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rine, Ayres Correa'nın yönettiği ticaret merkezine sal
dırmışlar, ele geçirdikleri elli kadar Portekizli'yi öldür
müşlerdi. 

İntikam alınması fazla gecikmemişti. Limanda de
mirli bulunan on gemi ele geçirilmiş, yağma edilmiş ve 
karşı koyamayacak derecede aciz kalan Hintliler'in göz
leri önünde yakılmıştı. Bombardıman edilen şehir, yıkın
tı durumuna getirilmişti. 

Cabral, bundan sonra, Malabat sahillerinin keşfine 
devam ederek, Cochin'e varmış, Zamorin'in yönetimine 
bağlı olan Raca, Portekizliler'le bir ittifak anlaşması yap
makta acele etmiş ve kendini bağımsız ilan etmek için 
çıkan bir fırsattan faydalanmak istemişti. 

Cabral, filosunun zengin yükünü almış olmasına 
rağmen, Cananor'u da ziyaret ederek ülkenin Racası ile 
bir ittifak anlaşması yapmış ve sonra, Avrupa'ya dön
mekte sabırsızlanarak yelken açmıştı. 

Hint Denizi sularının yaladığı, Afrika kıyıları boyun
ca ilerleyen Cabral, Gama'nın araştırmalarında gözden 
kaçmış olan Sofala'yı keşfetmiş, 13 Temmuz 1501 tari
hinde Lizbon'a dönmüş ve kaybedildiğini sandığı son iki 
gemiyi orada bularak çok sevinmişti. 

Bu unutulmaz seferden elde edilen önemli sonuç
lar dolayısıyla, Cabral, layık olduğu karşılamayı görmüş
tü. Son yüzyıl tarihçileri, bu adamın dönüşünden son
raki hayatının özellikleri hakkında her ne kadar susmuş
salar da, en son araştırmalar, mezarının Santarem'de ol
duğunu meydana çıkarmış ve bazı buluşlar, onun da 
Vasco de Gama gibi dom ünvanını aldığını ve yapmış 
olduğu parlak hizmetlerden dolayı ödüllendirildiğini ka
nıtlamaktadır. 

Alvarcs Cabral, Avrupa'ya dönerken, Kral Emma
nuel, onun Hindistan'da kuracağı ticari ilişkilere yeni bir 
hız vermek için Joao da Nova komutasında dört karavel-
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den oluşan bir filoyu yola çıkarmıştı. Bu yeni sefere ka
tılan gemiler, Ümit Burnu'nu herhangi kötü bir havaya 
uğramadan geçmişler ve bu seyahat sırasında, Mozam
bik'le Quiboa arasında bilinmeyen bir ada keşfolunarak 
bu adaya komutanın adı verilmiş ve Melinde' ye gelindi . 
ği zaman burada, Kaliküt'de cereyan etmiş olaylar öğre
nilmişti. 

Da Nova, Zamorin'i cezalandırmak için yeteri kadar 
kuvvete sahip bulunmuyordu. Bir prestij sorunu üzerin
de durarak Portekiz silahlarının ziyan edilmesi tehlike
sini göze almak istemeyerek, Zamorin'e bağlı ikinci de
recedeki krallarının Alvares Cabral ile ittifak anlaşması 
yaptıkları Cochin ve Cananor'e doğru yollanmıştı. Da 
Nova, gemilerine bin kental biber, elli kental zencefil ve 
dört yüz elli kental tarçın yüklemiş bir durumda iken, 
düşmanca davranış içinde olarak ilerleyen büyük bir fi

lonun Kaliküt' den gelmekte olduğu haberini almıştı. Da 
Nova, o ana kadar ticarete herhangi bir çatışmadan da
ha çok önem vermiş ise de, böyle kritik bir zamanda, 
kendisinden önceki gezginlerin gösterdikleri yiğitlik ve 
cesaretten daha aşağı derecede görünemezdi. Hintliler'in 
gözle görünür üstünlüklerine rağmen savaşı kabul etmiş 
ve almasını çok iyi bildiği esaslı tertibat, toplarının gü
cü sayesinde düşman gemilerinden bazılarını esir almak, 
bazılarını da batırmak suretiyle hepsini darmadağın et
mişti. 

Da Nova, elde etmiş olduğu zaferin bütün kıyılar bo
yunca saldığı dehşetten, Kaliküt'ü elegeçirerek büyük bir 
darbe indirmek için Mağripli Araplar'ın kaynaklarının 
birdenbire kurumasından acaba faydalanamaz mıydı? 

Fakat, olayların ne şekilde cereyan ettiğini bilmek
ten çok uzak olduğumuz gibi, Da Nova'yı hemen Avru
pa'ya döndüren nedenleri tarafsızlıkla değerlendirmek 
için ayrıntı üzerinde de çok az şey bilmekteyiz. 
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Seyahatin bu son kısmında, Atlantik Okyanusu or
tasında küçük Sainte - Helene Adası keşfolunmuştur. Bu 
keşfe ilgi çekici bir söylenti de bağlanmaktadır. Gama'
yı Hindistan seferinde izlemiş olan Fernando Lopes adlı 
bir adam, Hintli bir kadınla evlenmek için Hıristiyanlığı 
bırakıp .Müslüman olmuş ve Hindistan'da kalmıştır. Son
ra, ya kadından bıkmış olması ya da din değiştirmesin
den pişmanlık duyması dolayısıyla yurduna dönmeyi ve 
tekrar eski dinine girmeyi isteyerek Da Nova'nın yolcu
su olarak gemiye binmiştir. Bir ilham eseri olarak sap
landığı bir fikre bağlı kalmak isteyen Lopes, Sainte -
Helene Adası'na uğranıldığı bir sırada, adaya çıkmak ve 
din değiştirmesinden dolayı işlemiş olduğu günahın ke
faretini insanlığa karşı fedakarlık göstermek suretiyle 
ödemek istemiştir. Da Nova, adamın isteğini anlayışla 
karşılamış ve isteğine uyarak ona meyva ve sebze to
humları bırakmıştır. Şunu da eklemek zorundayız ki, bu 
garip münzevi, ada toprağının tarıma ve plantasyona uy
gun bir duruma getirilmesi için dört yıl çalışarak tam 
bir başarı sağlamış ve Avrupa'dan Ümit Burnu'na doğ
ru uzun sefer yapacak gemilerin yiyecek ikmalleri hep 
bu adadan yapılmıştır. 

Gama'nın, Cabral'ın ve Da Nova'nın üst üste yap
tıkları seferler, her defasında Portekizliler'e karşı cephe 
alan ve bu davranışlarım bağımsızlık ve özgürlüklerine 
duydukları saygı dolayısıyla yapan Malabar kıyılan halkı 
ile devamlı bir mal değişimine ve sürekli bir ticari iliş
kinin kurulmasına güvenilemeyeceğini açıkça göstermiş
ti. Avrupalılar'la yapılması kesinlikle reddedilen bu ti
careti onlara zorla kabul ettirmek ve bunu yapmak için 
de, memnun olmayanları saygılı bir durumda tutmak 
üzere devamlı askeri tesisler kurmak ve hatta pek ge
rekli görüldüğü takdirde, ülkeyi elegeçirmek gereki
yordu. 
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Fakat, bu kadar önemli bir görev kime verilebilir
di? Seçme üzerinde herhangi bir duraksamaya gerek 
kalmamıştı. Hazırlanmakta olan muazzam bir silahlan
manın komutanlığını almak üzere oybirliği ile seçilen 
kimse, Vasco da Gama olmuştu. 

Vasco'nun emrine on gemi verilmişti ki, bu gemiler
den beş tanesine ikinci kardeşi Etienne da Gama, beşine 
de Vincent Soldres komuta edecek ve bu kimseler, baş
komutan Vasco da Gama'ya bağlı olacaklardı. 

Lizbon'a hareket etmeden önce yapılan törenlerin 
tamamen ağırbaşlı ve resmi bir karakteri vardı. Kral Em
manuel, peşinde bütün saray erkanı olduğu halde, mu
azzam bir kalabalık içinde katedrala girmiş, bu hem di
ni, hem de askeri olan sefer için Tanrı'ya dua etmiş ve 
başpiskopos, Gama'ya verilen bayrağı kutsamıştı. Ami
ralin ilk işi, birinci seyahati sırasında pek hoş karşılan· 
matlığı ve cansıkıcı olayların cereyan ettiği şehirler olan 
Sofala ile Mozambik'e yollanmak olmuştu. Durak ve ik
mal limanları meydana getirmek istediği için, bu şehir
lerde ticaret merkezleri kurmuş ve kalelerin ilk temel
lerini atmıştı. Quiboa şeyhinden önemli sayılacak dere
cede bir vergi tahsil etmiş ve sonra, Hindistan kıyıla
rına doğru yelken açmıştı. 

3 Ekim 1502 tarihinde, Cananor'un kuzeyinde bulu
nulduğu sırada, çok yüklü olduğu anlaşılan yüksek to
najlı bir gemi görünmüştü. Bu, Asya'nın bütün bölge
lerinden gelmiş kalabalık bir hacı kafilesini Mekke' den 
getiren Merii adlı bir gemiydi. Gama, ortada hiçbir ne
den yokken gemiye saldırarak ele geçirmiş 'Ve içinde bu
lunan üçyüzden fazla insanın ölümüne yol açmıştı. Yal
nızca yirmi çocuk kurtarılarak Lizbon'a getirilmiş ve ço
cuklar burada vaftiz edilerek Portekiz ordusu hizmetine 
verilmişlerdi. O dönemin düşüncelerine göre, normal sa
yılan bu korkunç soykırım, Gama'ya göre, Hintlileri her-
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halde yıldıracak, korkutacaktı. Oysa ki hiç de böyle bir 
durum olmamıştı. Tamamen faydasız olan bu iğrenç ca
navarlık büyük amiralin o zamana kadar tertemiz kal
mış ünü üzerine kanlı bir leke sürmüştü. 

Gama, Cananor'a varır varmaz, Raca ile bir görüş
me yapmış ve bu görüşmede, ülkede bir ticaret evi kur
ma ve bir de kale inşa etme iznini almıştı. Aynı zamanda, 
bir de dostluk ve saldırmazlık anlaşması yapılmıştı. Ga
ma, işçilerini çalışmaya başlattıktan ve ticaret merkezi
ni de kurduktan sonra, Kaliküt'e doğru yelken açmış bu
lunuyordu. Bu seyahatin bütün amacı, ticaret merkezin
deki Portekizliler'in öldürülmesiyle yapılan kötü hareke
tin hesabını Zamorin'den sormaktı. 

Kaliküt Racası, tehlikeli düşmanlarının Hindistan'a 
gelmiş olduklarını öğrenmiş olmasına rağmen, hiçbir as
keri önlem almamıştı. Şehir karşısına gelmiş olan Ga
ma, direnme görmeden, limanda demirli bulunan gemi
leri elegeçirdiği gibi yüz kadar da tutsak almıştı. Sonra, 
öldürülen adamlar için Portekizliler'e tarziye vermesi ve 
yağma edilmiş ticaret evindeki malların bedelini ödemesi 
konusunda Zamorin' e dört günlük bir zaman tanımıştı. 

Verilen önel henüz bitmişti ki, tutsaklardan ellisi
nin vücutları gemilerin serenlerinde sallanmaya başla
mış ve bu asılı ·· cesetler, bütün gün şehrin karşısında ser
gilenmiş bir durumda bırakılmıştı. Akşam olunca, bu ke
faret kurbanlarının el ve ayakları kesilerek, alınacak in
tikamın bu idam cezasından ibaret kalmayacağına dair 
amiralin bir mektubu ile birlikte karaya çıkarılmıştı. 

Nitekim, gece karanlığının bastırmasından faydala
nan gemiler, çok yakın bir mesafeye gelerek bordalarını 
şehire karşı dönmüşler ve şehri üç gün topa tutmuşlar
.dı. Ölenlerin sayısının ne kadar olduğu hiç bir zaman öğ-
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renilememişti; fakat, kayıpların çok büyük olduğu mu
hakkaktı. Top ve tüfek ateşleri karşısında hayatlarını 
kaybedenlerden başka Kaliküt'ün bir kısmını tahrip eden 
yangınlarda yanan veya yıkılan binaların enkazı altında 
kalan pek çok Hintli olduğu tahmin edilebilirdi . Raca, 
başkentten kaçmak zorunda kalmış ve bunu yapmakla 
da iyi etmişti; çünkü, saray, yıkılmış binalar arasında 
bulunuyordu. 

Sonunda, az önce, çok zengin ve çok da kalabalık· 
olan beldeyi bir enkaz yığım haline getirmekten mem
nun kalan, intikamının alınmış olduğuna hükmeden ve 
ablukaya devam etmesi için Vincent Sodresi birkaç gemi 
ile liman karşısında bıraktıktan sonra verilen dersin 
fayda sağlayacağını düşünen Gama, tekrar Cochin yolu
nu tutmuştu. 

Bu şehrin hükümdarı Triumpara, Portekizliler'in 
güvenini kazanıp bundan faydalanarak onları bir baskın 
suretiyle ele geçirmek için Zamorin tarafından teşvik 
gördüğünü Gama'ya anlatmış ve Kaliküt Racasının bu 
düşmanca düşüncelerine uymayarak dürüst hareket et
mesinden dolayı amiralden sevgi ve dostluk görmüştü. 
Gama, zengin bir yükle Lizbon'a hareket ederken, yeni 
bir filonun gelmesini güvenlik içinde beklemeyi sağla
yacak olan birkaç gemiyi ona vermişti. 

Gama'nın 20 Aralık 1503 tarihinde Avrupa'ya dönme
si mümkün olmuş ve bu dönüşte meydana gelen tek olay 
da yeni bir Malabar gemileri bozgunundan ibaret kal
mıştı. 

Bu büyük adamın vatanına yapmış olduğu görkem
li hizmetler bu kez ya unutulmuş ya da layık olduğu de
recede değerlendirilmemişti. Oysa ki, bu adam, Hindis
tan'da Portekiz koloni imparatorluğunun temellerini at
mıştı. Kont de Vidigeyra Unvanını almak için Dük de 
Bragance'ın yardımını görmüş ise de, bu Unvanı kullana-
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madan yirmi bir yıl daha yaşamıştır. B u  durum, her za
man olagelen bir nankörlük örneğidir ki, bunun her za
man için kötülenecek bir şey olduğunu kabul etmek ge
rekmektedir. 

Vasco da Gama, henüz Avrupa yolunu tutmuştu ki, 
ticari güçlerinin günden güne daha çok zayıfladığını gö
ren Müslümanlar tarafından sürekli baskı gören Zamo
rin, Cochin kralına saldırmak, Portekizliler'e yardım et
mesinden ve dostluk göstermesinden dolayı cezalandır
mak amacıyla, müttefiklerini Pani'de toplamıştı. Böyle 
bir durum içinde zavallı Raca'nın bağlılığı kötü bir kar
şılık görmüştü. Çok üstün kuvvetler karşısında başkentin 
kuşatılmasıyla böyle bir seıüvene kendileri için atıldığı 
kişiler tarafından hiçbir yardımda bulunulmaması hay
ret edilecek bir olaydı. 

Şeref ve şükran borcunun gerekirse kendilerine öl
meyi emrettiği görevden kaçan Sodres ile kaptanların
dan bazıları, Hac farizesini yerine getirerek Mekke'den 
dönen bazı zengin kişileri elegeçirmeyi hesapladıkları Kı
zıldeniz Boğazı'na ve Hürmüz sularına gitmek üzere 
Triumpara'yı bırakmışlardı. Portekiz ticaret evi temsil
cisinin, bu şekilde hareket etmelerinin doğru olmayaca
ğını onlara bildirmiş olmasına rağmen, yine de çarpış
maktan çekinerek hızla kalkıp gitmişlerdi. 

Zamorin'in elde etmiş olduğu adamları tarafından 
da ihanete uğrayan Cochin kralı, kısa bir süre içinde, 
başkentin kuşatıldığını göıiince, kendisine bağlı kalmış. 
Portekizliler'le birlikte, küçük Viopia Adası'nın elde edil
mesi çok güç bir kayalığı üzerine sığınmak zorunda kal
mıştı. Epeyce kötü bir durumda bulunduğu sırada Za
morin ona bir adam göndermiş ve Portekizliler'i teslim 
etmek istediği takdirde olayları unutacağını ve kendisi
ni bağışlayacağını bildirmişti. Fakat, Triumpara şu ceva
bı vermişti: «Zamorin, zaferinin verdiği hakka dayana-
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rak dilediği gibi hareket edebilir; nasıl büyük tehlikeler
le tehdit edilmekte olduğunu da bilmemezlik edemez; fa
kat, alçaklık edecek ve sözünden dönecek bir adamı kar
şısında bulma gücüne sahip olamaz.» Sodres'in çekip 
gitmesi ve böylece alçaklık göstermesi karşısında aciz 
kalan bir insanın Verdiği bu cevaptan daha soylu bir ha
reket olamazdı. 

Sodres'in Babülmendep Boğazı'na vardığı sırada kor
kunç bir fırtına patlamış, gemisi kayalar üzerinde par
çalanınca kardeşi ile birlikte boğulmuş 'Ve bu felaketten 
.sağ kalanlar, bu olayın, davranışları dolayısıyla Tanrı ta
rafından verilen bir ceza olduğunu görerek, tekrar Co
chin' e doğru yelken açmışlardı. Lakdiv Adalan suların
da ters yönden esen bir rüzgarla durmak zorunda kal
mışlar ve Francisco d'Albuquerque komutasındaki yeni 
bir Portekiz filosunun gelmekte olduğunu görmüşlerdi. 
Francisco d'Albuquerque, devrin en büyük kaptanı olup 
Capitam Mor ünvanını taşıyan kuzeni Alfonso'nun 1503 
yılının Nisan ayı başlarında Be lem' den ayrıldığı zamana 
rastlayan bir tarihte Lizbon' dan hareket etmişti. 

Francisco d'Albuquerque'in gelmesi, Sodres'in işle
miş olduğu canice hata yüzünden son derecede tehlikeli 
bir duruma düşmüş olan Portekizliler'in işlerini düzelt
miş ve aynı zamanda Portekizliler'in tek ve bağlı mütte
fiki olan Triumpara'nın hayatını da kurtarmıştı. Şehri 
kuşatmış olan Zamorin'in adamları, Portekiz donanma
sının gelişini görür görmez, direnmeye bile gerek görme
den kaçmışlar ve Portekizliler. Cochin kralının birlikle
rinden de destek görerek Malabar kıyılarını altüst etmiş
lerdi. Bu olayların hemen arkasından, Triumpara, ülke 
içinde ikinci bir kale inşaası için müttefiklerine izin ver
diği gibi diledikleri kadar ticaret evleri açmalarına, mev
-cutlan genişletmelerine yetki verilmişti. İşte, bu sıra-



D Ü N Y A N I N  K E Ş F İ  321 

}arda Alphonse d'Albuquerque gelmiş ve bu adam, Por
tekiz'in Hindistan'daki etkinlik ve gücünün esaslı yaratı
cısı olmuştu. Dias, Cabral ve Gama, Hindistan yollarını 
açmışlar; fakat, Albuquerque, Portekiz egemenliğinin 
sağlam ve esaslı temellerini atmak için başlıca şehirler
den hangisinin elegeçirilmesi konusunda çok geniş bilgi 
ve anlayışa sahip en büyük kaptan olmuştu. Bu büyük 
kolonici dehanın tarihsel açıdan birinci derecede ilgi çe
kici niteliği bulunması dolayısıyla, ailesi, yetişmesi ve ilk 
seyahatleri hakkında birkaç kelime söyleyeceğiz. 

Alfonso d'Alboquerque ya da d'Albuquerque, 1453 yı
lında, Lizbon'a altı fersahlık mesafedeki Alhandra şeh
rinde doğmuştur. Villaverde senyörü olan babası Gonça
lo de Albuquerque, kral Diniz'in soyundan gayrimeşru 
olarak gelmekte, annesinin de büyük kaşifler olan Me
nezesler' e mensubiyeti bulunmaktadır. Beşinci Alphonse'
un sarayında yetişmiş, o devre göre, çok değişik ve ge
niş bir eğitim görmüştür. Özellikle ilk çağın büyük ya
zarlarını okumuş ve zamanına göre matematikte bilin
mesi gereken her şeyi öğrenmiştir. Afrika'da, Beşinci 
Alphonse'un etkinliği altına girmiş bulunan Arzila şeh
rinde birçok yıllar kaldıktan sonra Portekiz'e dönmüş 
ve bütün uğraşısı, Portekiz'in ad ve gücünü denizlerin öte 
tarafına yaym:ık olan İkinci Jean'm büyük şövalyesi ola
rak atanmıştır. Albuquerque, üzerine almış olduğu görev
lerin icabı ve herhalde kralın da teşviki ile bilimsel ça
lışmalarını coğrafya etüdleri üzerinde yoğunlaştırmak 
zorunda kalmış ve böylece, vatanına Hint ülkesinin ka
tılması çarelerini hayal etmeye başlamıştır. Türkler'in 
bir akınına karşı Napoli kralına yardım için yapılan bir 
sefere katılmış ve 1489 yılında, Larache kıyılarındaki 
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Graciosa kalesinin malzeme ikmali ve savunması görevi
ni üzerine almıştır. 

Durumu kavramak için pek az bir zamanın geçmesi 
Alphose d'Albuquerque'ye yeterli olmuş ve gelişmek için 
Portekiz ticaretinin ancak fetihlerle mümkün olabilece
ğini anlamıştır. Fakat, ilk teşebbüsü, elindeki araç ve 
imkanların zayıflığı derecesinde gerçekleşebilmiş, Rap
helim önünde durarak, burada yurttaşları için bir eği
tim alanı meydana getirmek istemiş ve sonra, iki gemisi 
ile Hindistan karasularında bir keşif seyahati yapmıştır. 
Karadan ve denizden ani olarak saldırıya uğrayıp yenil
mek üzereyken kuzeni Francisco'nun gelişi ile savaş du
rumu düzelmiş ve Zamorin'in birlikleri kaçmak zorunda 
kalmışlardır. Bu zafer, çok önemli bir olay olarak kabul 
edilmiş, galiplere büyük ganimetler ve birçok değerli taş
lar sağlanmış ve böylece Portekizliler'in hırsı büsbütün 
tahrik olunmuştur. Albuquerque, bu zaman içinde dü
şüncelerini uygulamak ve daha büyük servet kaynakları 
sağlamak için kralın izin vermesine ihtiyaç duyması do
layısıyla yola çıkarak, 1504 yılı Ağustos ayında Lizbon'a 
varmıştır. 

Kral Emmanuel, aynı yıl, Hindistan'da düzenli bir 
hükümeti kurmak isteyerek, bu işi, kral vekili yetkile
riyle denizci Tristan da Cunha'ya vermiş ise de, birden
bire körleşen adam, daha işe başlamadan görevinden ay
rılmak zorunda kalmıştır. Kral, bunun üzerine, Francis
co d'Almeida'yı atamış ve bu adam da, oğlu ile birlikte 
1505 yılında hareket etmiştir. Yurttaşlarını zafere ulaş
tırmak için kullanmak zorunda olduğunu sandığı araç
ların nelerden ibaret olduğunu biraz sonra göreceğiz. 

Sağlığını tekrar kazanmış bulunan Tristan da Cunha 
komutasındaki onaltı gemi, 6 Mart 1506 tarihinde Liz
bon'dan hareket etmişti. Alphonse d'Albuquerque de bu 
sefere katılıyor ve Hindistan kral vekilliği görevinin ken-
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disine verilmiş olduğunu bilmiyordu. Üç yıl sonunda, 
Almeida'nın görev süresinin bitiminde açılmak üzere 
kendisine verilmiş kapalı ve mühürlü bir kağıdı taşı
yordu. 

Bu kalabalık filo, Yeşil Burun Ad_aları'na uğradıktan 
ve Brezilya'daki Saint Augustin Burnu'nu gördükten son
ra, Güney Atlantik'in hiç keşfolunmamış bölgelerine doğ
ru uzanmış, eski tarihçilerin anlattıklarına göre, bu se
yahat o kadar uzun ve derinlemesine sürmüştü ki, çok 
ince giyinmiş olan tayfaların birçoğu soğuktan ölmüş
ler, sağ kalan diğerleri ise manevraları ancak zorlukla 
yapabilecek bir duruma düşmüşlerdi. Da Cunha, 37 de
rece 8 dakika güney enlem ve 14 derece 21 dakika batı 
boylamda üç küçük ve yerleşik olmayan ada keşfetmiş
ti ki, bu adaların en büyüğü hala onun adını taşımakta
dır. Patlayan bir fırtına, karaya çıkmaya engel olmuş ve 
filoyu oluşturan gemiler o kadar dağılmıştı ki, bunların 
biraraya gelmesi ancak Mozambik'de mümkün olmuştu. 
Da Cunha, Afrika kıyılarını izleyerek, kuzeye doğru iler
lemiş, Almeida'mn Avrupa'ya geri gönderdiği sekiz ge
miden oluşan bir filonun başında bulunan Soares tara
fından keşfedilmiş olan Madagaskar ya da Sam - Lorenço 
Adası'nı görmüştü. 

Da Cunha, Mozambik'de kışladıktan sonra, kıtanın iç 
kısmından Etyopiya'ya gidecek olan üç elçiyi karaya çı
karmış, Brava'ya uğrayarak demirlemiş, yardımcıların
dan Coutinho, bağlı olma iznini alamamıştı. Bunun üze
rine, Portekizliler, kahramanca dayanan bu şehrin kar
şısında kuşatma hareketine başlamışlar; fakat, şehir hal
kı, düşmanlarının cesaret ve mükemmel silahlan karşı
sında yenilmekten kurtulamamışlardı. Şehir halkı mer
hametsizce kılıçtan geçirilmiş ve şehir ateşe verilmişti. 

Hep Afrika kıyılarını izleyen da Cunha, Magadoxo' 
da aynı şekilde davranmış ise de, otoritesini kurmak 
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ıçın boşu boşuna çaba harcamıştı. Kalabalık halkı çok 
kararlı ve azimli görünen şehrin kuvvetli oluşu ve kış 
mevsiminin yaklaşması, kuşatmayı kaldırmaya onu zor
lamıştı. Bunun üzerine, Aden Körfezi girişindeki Socoto
ra Adası'na karşı silahlarını çevirmiş ve kaleyi elegeçir
mişti. Bütün garnizon kılıçtan geçirilmiş, yalnızca bir 
kuyu içine gizlenmiş olduğu meydana çıkarılan yaşlı ve 
kör bir askere dokunulmamıştı. Kuyuya nasıl inebildi
ğini soranlara adam şu cevabı vermişti: « Körler, özgür
lüğe giden yoldan başka birşey görmezler.» 

Albuqucrque'in düşüncesine göre, Babülmendep Bo
ğazı ile hem Aden Körfezi'ne hem de Kızıldeniz' e hakim 
olarak bu iki denizi kontrol altında tutmak üzere, Soco
tora'da Çoco kalesinin yapımı konusunda iki Portekizli 
şef karar vermişlerdi. Bu duruma göre, Venedik'in Hin
distan'la devamlı deniz yolu bağlantılarından biri kesi
lecekti. 

Da Cunha ile Albuquerque, bu bölgede birbirlerin
den ayrılmışlardı. Da Cunha, baharat yüklemek üzere 
Hindistan'a gidiyor, Capitam Mor ünvanını resmen al
mış olan ve geniş planlarının tamamen gerçekleşmesi gö
revini yüklenmiş bulunan Albuquerque, yeni kaleyi ye
ğeni Alphonse de Noronha'ya bıraktıktan sonra, 1 0  Ağus
tos 1507 tarihinde hareket ediyordu. Çok geniş ölçüde 
malzeme bulunan Calayate'yi yağmaya, yangına ve tah
ribata bıraktığı Curiate ile Maskat'ı sırasıyla elegeçiri
yor ve böylece, bu bölgeler halkının ikiyüzlülüğünü bi
len bir kimse için hiç anlaşılmayacak birşey olmayan bir 
sürü ihanetlerin intikamını almış bulunuyordu. 

Maskat'da kazanmış olduğu başarı ne kadar önemli 
olursa olsun, bu zafer Albuquerque'yi tatmin etmiyordu. 
Uygulandığı takdirde, emrinde bulunan kaptanların kıs
kançlığını çekecek daha büyük tasarılar da besliyordu. 
Bu kıskançlık sonmu, özellikle şefini terketmek isteyen 
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Joao da Nova tarafından açığa vuruluyor ve A!buquer
que, bu adamı kendi gemisinde tutuklamak zorunda ka
lıyordu. Capitam Mor, bu itaatsızlık hareketlerini ve is
yan girişimlerini bastırıp asayişi sağladıktan sonra, ol
dukça sert bir direnmeyle karşılaştığı Orfakat'ı da ele
geçirmişti . 

Ortada garip birşey vardı ki, o da, Albuquerque'in . 
uzun zamandanberi Hürmüz'den sözedildiğini işitmiş ol
masına rağmen, bu şehrin Asya'dan Avrupa'ya giden bü
tün mallara antrepo vazifesini görmekte olması idi. Zen
ginlik ve gücü, nüfus sayısı, binalarının güzelliği itiba
rıyla o devre göre bütün doğuda büyük bir ün yapmış 
olan bu şehir için genellikle şöyle bir ifade kullanılma
sı adet olmuştu: «Eğer dünya bir halka ise, Hürmüz, 
bu halkanın değerli bir taşıdır.» 

Albuquerque, bu şehri elegeçirmeyi aklına koymuş
tu. Bunu da, şehrin çok arzu edilen bir av olmasından 
değil, bütün İran Körfezi'ne hakim bulunmasından do
layı yapmak istiyordu ki, bu körfez, doğu ile batı ara
sındaki büyük ticaret yollarının ikincisini oluşturuyor
du. Albuquerque, güçlü bir ülkenin başkenti olan güçlü 
bir beldeye saldırma düşüncesine karşı hiç kuşkusuz is
yan edecek olan filo kaptanlarına herhangi bir açıkla
mada bulunmadan Mocendon Burnu'nu geçme emrini 
vermiş ve filo, bir süre sonra, İran Körfezi'nin kapısı 
olan Hürmüz Boğazı'na girmişti. Kayalık bir ada üzeri
ne kurulmuş çok canlı bir şehir, bütün görkemiyle gözle
re çarpıyor; ilk bakışta, muaizam topları olduğundan 
hiç şüphe edilmeyen birçok geminin limanda yattığı gö
rülüyor ve şehrin, en aşağı onbeş veya yirmi bin kişilik 
kuvvete dayanan bir ordu ile korunduğu anlaşılıyordu. 

Filo kaptanları, bu görünüm karşısında, bu kadar 
iyi silahlandırılmış bir şehire saldırmakla ortaya çıka
cak büyük bir tehlikeyi Capitam Mor'a anlatıyorlar ve 
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bir bozguna uğramanın çok kötü sonuçlar doğurabilece
ği konusunda fikirlerini söylüyorlardı. Albuquerque ise, 
ileri sürülen fikirlere şu cevabı veriyordu: «Bu gerçek-

Albuquerque Hürmüz karşısında .. 
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ten büyük bir iştir; fakat, geri dönülmesinde artık çok 
geç kalınmıştır. Şimdi, iyi bir uyandan çok, yapılacak 
işin tesbitine ihtiyaç vardır.» 

Atılan demirin deniz dibini henüz bulduğu bir sıra
da, Albuquerque, ültimatomunu vermiş bulunuyordu. 
Capitam Mor, emrindeki kuvvetlerin nisbetsizliği ne de
recede olursa olsun, Hürmüz'ün Portekiz kralına mut
laka bağlı olmasını istiyor ve Maskat'da yapıldığı gibi, 
bir zorlamaya maruz kalınması istenmediği takdirde, tes
lim olunmasını öneriyordu. 

O sıralarda, Hürmüz'de saltanat süren kral, Seyfed
din adlı bir çocuktu. Becerikli ve kurnaz bir diplomat 
olan başvezir Koca Atar, kral adına ülkeyi yönetiyordu. 

Başvezir, Albuquerque'in önerilerini prensip itiba
rıyla reddetmeden önce, başkentin yardımına gelecek ye
dek kuvvetleri beklemek suretiyle zaman kazanmak is
tiyordu. Fakat, bu amacı keşfeden amiral, hiç korkmu
yor ve üç günlük bir beklemeden sonra, beş gemisi ve 
o devrin en büyük, en güzel gemilerinden biri olan « Flor 
de la Mar» ile saldırıya geçmiş bulunuyor 'Ve Hürmüz'
ün topları karşısında birleşmiş olan gemiler, muazzam 
bir donanmayı oluşturuyorlardı. 

Savaş çok kanlı olmuş ve bir süre sonuçsuz bir hal
de sürüp gitmiş, fakat, Araplar, şansın kendi aleyhlerine 
döndüğünü görünce, gemilerini terkederek yüzmek sure
tiyle sahillere çıkmayı denemişlerdi. Bunun üzerine, Por
tekizliler, şalupalarına atlayarak adamları izlemeye baş
lamışlar ve çok korkunç bir boğuşma meydana gelmişti. 

Albuquerque, bu sırada, top ateşleri ve ok yağmu
ru altında kuvvetlerini karaya çıkarmaya çalışmış, Por
tekizliler'den birçok kimse yaralanmış, fakat bütün sa
vunma çabaları, karaya çıkarma yapılmasına engel ola
madığı gibi, şehir mahallerinin yanmasını da önleyeme
mişti. 
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Araplar, gösterilecek her türlü direnmenin imkansız 
olacağına ve başkentin tamamen harap olma tehlikesi
nin başgöstereceğine kanaat getirerek, teslim bayrağını 

· çekmişler ve kral Seyfeddin'in kral Emmanuel'e bağlı 
olmayı kabul ettiğine dair bir antlaşma imzalamışlar ve 
bu antlaşmayla yıllık onbeş bin altın vergi ödemeyi ve 
bir müstahkem kaleyi galiplere terketmeyi kabul etmiş
lerdi. Bu kale, kısa bir zamanda, dayanabilir bir duru
ma getirilmişti. 

Ancak, bir süre sonra, Portekizliler arasındaki bazı 
anlaşmazlıkların farkına varan Koca Atar, bahaneler icat 
ederek yeni antlaşma maddelerinin uygulanmasından 
kaçmak için bu durumdan yararlanmıştı. Birkaç gün son
ra da, Joao da Nova ve kaptanlardan ikisi, Albuquerque'
in başarısına karşı kıskançlık duyarak, onur, disiplin ve 
yurtseverliği ayaklar altına alarak Hindistan'a gitmek 
üzere Albuquerque'den ayrılmışlardı. Albuquerquc, bu 
alçakça ayrılış dolayısıyla yapımına o kadar özen gös
terdiği kalenin korunmasına dahi gücü yetmeyecek du
rumda kaldığını görmüştü. 

Bunun üzerine, garnizonun yardıma muhtaç olduğu
nu bildiği Socotora'ya yollanmış ve tekrar Hürmüz'e dön
müş ise de, artık hiçbir şey yapamayacağını anlayarak, 
geçici olarak Goa'ya çekilmiş ve buraya 1508 yılı sonun
da varmıştı. 

Bu uzun ve maceralı kampanya sırasında l\lalabar 
bölgesinde acaba neler olmuştu? Bunu birkaç satırla 
özetlemeye çalışacağız. 

Hatırlanacağı gibi, Almeida, 1 505 yılında, bin beş 
yüz kişiyi taşıyan yirmi iki gemiden oluşan bir filo ile 
Belem'den hareket etmişti. Önce Quiboa'yı elegeçirmiş 
ve ondan sonra da, halkının alay olsun diye tekrarlayıp 
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durduğu «Şövalyeleri, öyle Quiboa tavukları kadar ko
lay teslim olmayan» Mombasa'yı elegeçirmişti. Portekiz
liler, bu şehirden büyük ganimetler almışlar, Almeida 
ise, bu ganimetten kendi payına ancak bir ok ayırarak 
bu hareketiyle çıkar düşkünü olmadığını göstermişti. 

Melinde'ye uğrayıp bir süre orada kaldıktan sonra, 
Cochin'e giderek, Emmanuel tarafından gönderilmiş olan 
bir altın tacı Racaya teslim etmiş ve birçok örneklerle 
gösterdiği kendini beğenmişliğin bir sonucu olarak ken
di kendine kral vekili ünvanını vermişti. 

Almeida, bundan sonra, kıyıların bütün Müslüman 
halkının kendisine bağlı olmasını sağlamak amacıyla So
fala' da bir kale kurmaya gitmek üzere oğlu ile birlikte 
Hint denizlerinden geçmiş, Malabar filolarını tahrip et
miş, ticaret gemilerini elegeçirmiş, düşmana hesap edi
lemeyecek derecede zarar vermiş ve böylece eski tica
rı yollarını kesmeye başlamıştı. 

Fakat, bu deniz savaşlarını devam ettirmek için hem 
sayısı çok, hem de hafif tonajda bir filoya sahip olmak 
gerekiyordu. Buna gerçekten lüzum vardı; çünkü, Asya 
sahillerinde Cochin'den başka bir barınma limanı yoktu. 
Her tarafta kaleler kurarak, ülke içine kolayca girilmesi 
imkanını sağlayacak en güçlü beldeleri elegeçirerek, bo
ğazların anahtarlarına sahip olarak ve ülke içine kararlı 
bir şekilde yerleşerek, daha az bir riskle, daha sağlam 
bir monopolla Hindistan ticaretini sağlayacak Albuquer
que sisteminin uygulanması herhalde en iyi bir hareket 
yöntemiydi. 

Bu sırada, Almeida'nın zaferleri, Albuquerque'in fe
tihleri, Mısır sultanını derin şekilde kuşkulandırmaya 
başlamıştı. İskenderiye yolu bırakılmıştı. Bu da, güm
rük vergi ve resimlerinde, Mısır'dan geçen Asya malla
rının liman ve transit işlemlerinde çok büyük bir azal
ma demekti. Bunun üzerine, Mısır, inşaata gerekli ke-
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reste ve malzemeyi sağlayan Venedikliler'in yardımıyla 
ve becerikli denizcilerin sağlanması suretiyle yüksek bor
dalı on iki gemiden oluşan bir filo meydana getirmiş 
ve bu filo Cochin'e kadar giderek Lourenço d'Almeida'
nın filosu ile karşılaşmış, kanlı bir savaş olmuş ve Lou
renço bu savaşta ölmüştü. 

Bu kötü haber, kral vekilini epeyce sarsmışsa da, 
adam, duyduğu acıyı belli etmek istememiş ve Araplar'
ın Rumi diye adlandırdıkları Hıristiyanların intikamını 
almak üzere harekete geçmişti. Almeida, ilk iş olarak, 
oğlunun öldürüldüğü limanın karşısına on dokuz gemi 
ile gelmiş ve çok korkunç gaddarlıklar sonucu büyük bir 
zafer kazanmıştı. Almeida, bu ilk zaferden pek memnun 
kalmayarak, birkaç hafta sonra, Mısır Sultanı ve Kali
küt Racası kombine kuvvetlerini de Diu karşısında pe-
rişan etmişti. 

Bu zafer, Hindistan' da çok büyük yankılar yapmış 
ve böylece Mısır kuvvetlerinin saldırılarına bir son ver
mişti. 

Hürmüz önünde Albuquerque'yi bırakmış olan Joao 
da Nova ile kaptanlar, Almeida ile buluşmaya karar ver
mişlerdi. Albuquerque'ye karşı başlamış olan bazı ifti
ra haberleri yüzünden itaatsizlik ettiklerini anlatmışlar
dı. Almeida, her şeyden önce, kendi yerine atanmış bu
lunan Albuquerque hakkındaki hükümdar kararına uyul
masının gerektiğini bildirmiş ise de, otoritenin Albuquer
que eline geçmesiyle kendilerinin şiddetle cezalandırıl
malarından çekinen alçaklar tarafından etki altında bı
rakılarak, komutayı ardasına bırakmamakta iyice karar
lı bir durumda, 1509 yılı Mart ayı içinde Cochin'e git
mişti. Bu iki büyük adam arasında, bütün haksızlıkla
rın Almeida tarafından geldiği son derecede kötü an
laşmazlıklar meydana gelmiş ve Albuquerque, ayaklan 
zincire vurulmuş bir halde Lizbon'a gönderilmek ili:erey-
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ken, Portekiz büyük mareşali Fernan Coutinho'nun ko
mutasındaki on beş gemilik bir filo limana girmişti. Ma
reşal, mahpusun emrinde olduğunu bildirerek, kendisini 
hemen serbest bıraktırmış, iktidar ve yetkilerin kral ta
rafından Albuquerque'ye verildiğini ve emre uyulmazsa, 
Kral Emmanuel'in son derecede öfkeleneceğini Almeida'
ya bir kere daha anlatmıştı. Almeida ise, emre uymaktan 
başka yapılacak birşey olmadığını görerek, soylu bir dav
ranışla boyun eğmişti. O tatsız anlaşmazlıkların başlıca 
yaratıcısı olan Joao da Nova'ya gelince, herkes tarafın
dan terkedilen bu adam, bir süre sonra ölmüş ve Alp
honse d'Albuquerque'ye yapılan hareketleri iyiliksever 
bir davranışla unutan yeni kral vekili, cenazesinin gö
türülmesi için gereken hiçbir şeyi esirgememişti. 

Büyük mareşal Coutinho, Almeida'nın gidişinden 
sonra, Kaliküt'ü tahrip etmek göreviyle Hindistan'a gel
miş olduğunu bildirmiş ve Zamorin'in başkentinden uzak
laştırılmasının uygun olacağını söylemişti. Yeni kral ve
kili, edinmiş olduğu tecrübelere dayanarak, bazı önlem
ler alınması için mareşalı daha ılımlı bir davranışta bu
lunmaya davet etmiş ise de, Coutinho, hiçbir şey dinle
mek istememiş ve Albuquerque de onun düşüncelerine 
göre hareket etmek zorunda kalmıştı. 

Önce ansızın baskına uğrayan Kaliküt, kolaylıkla 
ateşe verilmiş, Zamorin'in sarayını yağmada geciken bir
likler tarafından şiddetle püskürtülmüşlerdi. Coutinho 
öldürülmüş, bunun üzerine, soğukkanlılığını koruyan 
kral vekili, kendi kuvvetlerinin düşman ateşi altında ge
milere bindirilmesi için gereken önlemleri almış ve böy
lece, Emmanuel tarafından gönderilmiş olan bu kuvvet
lerin tamamen yok edilmesine engel olmuştu. 

Albuquerque, Portekizliler'in bir müttefik olarak ta
nıdıkları Narsingue kralına bağlı bir liman olan Cinta
gara'ya döndüğü zaman, güçlü bir krallığın başkenti bu-
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lunan Gpa'nın siyasi ve dini bir anarşi içinde olduğunu 
öğrenmişti. Birçok şefler, iktidarı elegeçirmek için mü
cadele halinde bulunuyorlardı. Bunlardan Melek Çufer
gugi adında biri, tahtı elegeçirmek üzereydi ki, bu du
rum karşısında, bu adamın bütün kuvvetlerini toplayıp 
Portekizliler' e karşı koyacak bir duruma getirmesinden 
önce hal ve şartlardan faydalanılarak şehire hemen sal
dırılması gerekiyordu. Bu nedenle, Dekkan bölgesinde ve 
Narsingue krallığında bulunan Goa'nın durumu, saldı
rıya çok elverişliydi. Nitekim, tereddüt gösterilmemiş ve 
Portekizliler, kısa bir zaman içinde bir zafer daha ka
zanmışlardı. Bütün İslam mezheplerine mensup kimse
lerin, ateşe tapan Parsilerin ve hatta Hıristiyanların dir
sek dirseğe yaşadıkları kozmopolit bir şehir olan Goa, 
Albuquerque'in boyunduruğuna girmiş ve çok kısa bir 
zaman sonra, onun anlayışlı ve ciddi yönetimi, düşman 
zümrelerin sempatisini kazanmadaki becerisi sayesinde, 
Portekiz İmparatorluğu'nun Hindistan'daki başlıca tica
ret merkezi haline gelmişti. 

Yıllar geçtikçe, o bütün zengin bölgeler hiç hisse
dilmeden gelişmiş ve aydınlanmıştı. Bu güneşli denizler
den geçen gemiler vasıtasıyla bütün dünyaya haberler 
yayılmış ve her türlü tehlikeleri göze alarak çok uzak
lardan gelen kimseler, bu baharat üretim merkezinden 
ihtiyaçlarını bol bol karşılamaya başlamışlardı. Şimdi 
artık, baharat üretim merkezinin neresi olduğunu bütün 
dünya biliyordu. Zaten, Almeida, çok yıldanberi Seylan'· 
da ilk Portekiz ticaret merkezlerini kurmuş bulunuyor
du. Şimdi, Sunda Adaları ve Malakka Yarımadası, Kral 
Emmanuel 'in hırsını tahrik ediyordu. Bu yerleri keşfet· 
mek için bir filo göndermeye karar vermişti. Albuquer· 
que, Racaları ve Müslümanları yönetme konusunda Hin
distan'da epeyce işler başarmıştı. Diego Lopes Sequeira 
komutasındaki seferi heyet, Mağripliler'in an'anavi po-
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litikalarına göre önce Malakka' da çok dostça karşılan
mıştı. Sonra, Lopes Sequeira, hoşnutsuzlukların başgös
termesinden kuşkulanınca, almış olduğu bazı önlemlere 
karşı protestolar nedeniyle, bütün halkın kendisi aleyhi
ne döndüğünü görmüş ve arkadaşlarından otuz kadarını 
Malezyalılar'ın elinden kurtaramaksızın gemilere binmek 
zorunda kalmıştı. 

Bu son olayların üzerinden bir süre geçmişti ki. 
Goa'nın elegeçirilmesi haberi Malakka'ya gelmişti. Henüz 
çocuk olan yeğeninin krallık hak ve yetkilerini kullanan 
Bendarra ya da Adalet Bakanı, ihanetin intikamını Por
tekizliler'in mutlaka alacağından korkarak onları yatış
tırmağa karar vermişti. Mahpusları görmeye giderek ya
pılan işlerden hiç haberi olmadığını ve bütün bu davra
nışların isteğine aykırı olarak meydana geldiğini yemin
le temin etmeye çalışarak onlardan özür dilemişti. Por
tekizliler'in ticaret amacıyla Malakka'ya gelmelerinden 
başka birşey istemediğini ve ihanet edenleri arayıp bul
mak ve cezalandırmak için emir vereceğini bildiriyordu. 

Esirler, bu yalancıktan konuşmaya, doğal olarak, 
inanmamışlar; fakat, o andan itibaren kendilerine veri
len serbestlikten faydalanarak, şehrin durumu ve kuv
veti hakkında değerli bilgileri toplayarak, Albuquerque'
ye bildirmek için çok becerikli hareket etmeyi bilmiş
lerdi. 

Albuquerque, aralarında ancak sekiz yüz Portekiz
li'nin bulunduğu bin dört yüz kişilik bir kuvveti taşıyan 
on dokuz savaş gemisinden oluşan bir filoyu büyük zor
lukla biraraya getirmişti. Acaba, Mısır Sultanı'nın Hin
distan'a yeni bir donanma göndermeye kalkışması ihti
mali_ karşısında buna engel olunmak istendiği takdirde, 
hakim olunmasının çok büyük önem gösterdiği Kızılde-
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niz'in anahtarı olan Aden üzerine mi yollanması gereke
cekti? Albuquerque, tereddüt geçirmekte iken Muson rüz
garlarının esmeye başlaması üzerine kararsızlığı sabit
leşmişti. Gerçekten, bu rüzgarlarla Aden'e gitmek imkan- . 
sızdı; oysa ki, Malakka'ya kadar inilmesi istendiği tak
dirde, rüzgarlardan faydalanılacağı doğaldı. 

O sıralarda, hiç kuşkusuz, çok parlak sayılan Aden'
de ancak yüz bin nüfus vardı. Ahşap olarak inşa edil
miş evlerin Üzerlerini palmiye yaprakları örtüyor; önem
li binaları, camileri ve taştan kuleleri olan şehrin pano
raması bir fersahlık alanı kaplıyordu. Hindistan, Çin ve 
Sunda adalarının Malezya krallıkları bu şehrin limanın
da karşılaşıyorlar; Malabar kıyılarından, İran Körfezi'n
den, Kızıl deniz' den ve Afrika sahillerinden gelen birçok 
gemiler, kökenleri değişik her çeşit ticaret eşyasını bu
rada değiştiriyorlardı. 

Malakka Racası, Portekiz filosunun kendi karasula
rına gelmekte olduğunu görünce, öfkelenmelerine neden 
olan bakanı feda ederek yabancılara hoş görünmenin 
gerektiğini anlamıştı. Göndermiş olduğu bir elçi, kral 
vekiline Bendarra'nın öldüğünü bildirmiş ve Portekizli
ler'in niyetleri hakkında bilgi almak istemişti. 

Albuquerque, Raca'nın elinde bulunan tutsakları is
temek suretiyle cevabını vermişti. Portekizliler'i hiçbir 
şey alamadan Malabar sahillerine kadar sürmeye ya da 
tamamen yok olmaları sonucunu doğurmak üzere onla
rı Malakka'da kalmaya zorlayacak Muson rüzgarlarında 
değişiklik meydana gelmesine kadar zaman kazanmak is
teyen Raca, tutsakların teslim edilmesi işinin geciktiril
mesi için binbir tür1ü bahaneler icat etmiş ve bu süre 
bovunca. eski seyahatnamelerin yazdıklarına göre. sekiz 
bin topluk bataryalar kurmuş ve yirmi bin kişilik bir 
kuvvet toplamıştı. 

Sabrı taşan Albuquerque, tutsakların hemen iadesi-



D Ü N Y A N I N  K E Ş F :i:  335 

ne başlanmasını ihtar niteliğinde olmak üzere, şehrin ba
zı evlerini ateşe vermiş, birçok gemileri batırmış; sonra, 
Lopes Sequeira donanmasına verilen zararın tazminatı 
olmak üzere otuz bin altın istemiş ve sonuçta, şehir için
de, aynı zamanda ticaret merkezi işi de görecek olan bir 
kalenin yapımına izin verilmesi iizerinde ısrarla durmuş
tu. Bu istek kabul edilemezdi ve Albuquerque bunu çok 
iyi biliyordu. Bu itibarla, şehri elegeçirmeye karar ver
mişti. Saldırı için 25 Temmuz günü tesbit edilmişti. Do
kuz gün süren çok gayretli bir savunmaya ·ve savaş fil
leri, zehirli oklar ve mızraklar, çok becerikli kurulmuş 
tuzak ve barikatlar gibi önemli araçların kullanılması
na rağmen, şehir, gerçekten kahramanca bir mücadele
den sonra, mahalle mahalle, ev ev elegeçiriJmişti. Elde 
edilen büyük bir ganimet askerlere dağıtılmıştı. Albu
querque, bazı kimselerin bronzdan, bazı kimselerin de 
demirden dedikleri altı aslan heykelini kendine ahkoy
muş ve bunları, mezarının süslenmesine, zafer anısının 
ebedileştirilmesine ayırmıştı. 

Okyanusya'ya ve Asya'ya geçit veren kapı, bundan 
böyle açık kalacaktı. O güne kadar bilinmeyen birçok 
uluslar, Avrupalılar'la ilişki kuracaklardı. Birçok ulusla
rın garip töreleri, gelenekleri ve efsanevi tarihleri üze
rindeki örtü, Batı'ya karşı kaldırılmış olacaktı. Artık ye
ni bir dönem açılıyor ve çok büyük sonuçların elde edil
mesi, bir atılganlığa, yurdu dünya haritaları üzerinde 
şöyle böyle görülen bir ulusun kararlı cesaretine bağlı 
bulunuyordu. 

İspanyollar'ın zulüm derecesine varan taassubu ile 
garip biçimde kesilmiş olan hoşgörüyü tekrar dini bir 
şekilde gösteren Albuquerque'in çok iyi davranışları ve 
almasını gayet iyi bildiği becerikli önlemleri sayesinde 
Malakka'nın kavuşmuş olduğu refah ve huzur, geçiril-
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miş olan sarsıntıları gidermişti. Daha sonra, geiişmenin 
eserleri ortaya çıkmaya ve değeri, teşebbüs fikri çok bü
yük olan o küçük ulusun koloni imparatorluğunun başı 
ve öncüsü haline gelen bu geniş belde üzerinde Porte
kiz bayrağı dalgalanmaya başlamıştı. 

Ne kadar mükemmel olursa olsun, bu yeni fetih, Al
buquerque'ye eski projelerini unutturmuş değildi. Bu 
Bu tasarılardan her ne kadar vazgeçmiş gibi görünüyor
sa da, bunların gerçekleştirilmesi için durum ve şart
ların o zamana kadar uygun gitmemiş olması, başlıca 
nedeni oluşturuyordu. Karakterinin temelini teşkil eden 
o kararlılık ve inatçılık, onu sürekli biçimde tahrik edi
yor; gözlerini, kurmuş olduğu imparatorluğun güney 
ucundan kuzeye doğru çevirtiyordu. Mesleğinin başlan
gıcında, bütün çabalarının iyi sonucunu görerek tam ba
şarıya ulaşacağı bir sırada, maiyetinde bulunan kimsele
rin göstermiş oldukları kıskançlık ve ihanet dolayısıyla 
bırakmak zorunda kalmış bulunduğu Hürmüz onu hep 
çekiyordu. 

Kazandığı zaferlere ve yaptığı işlere ait haberlerin 
ortalığa yayılması ve adının her tarafa dehşet salması, 
Koca Atar'ın hareket biçimini değiştirmiş ve adam, bir 
antlaşma yapılmasını istediği gibi, eskiden konulmuş olup 
ödenmesi gecikmiş bulunan vergiyi de göndermişti. Kral 
vekili, yine kötü bir niyet eseri mi olduğu pek anlaşılma
yan bu dostluk gösteri ve davranışlarına hiç inanmamak
la birlikte, bu bölgede sürekli bir egemenlik kurabilme 
zamanının gelmesini beklerken, bu davranışları yine de · 

iyi karşılamak istemişti. 

Belirli bir tarih tesbit edilmemiş olmakla birlikte 
ya 1 5 1 3  ya da 1514 yılında, Albuquerque, Malakka'yı feth
ettiği, gemilerine ve askerlerine hareket serbestliği ve-
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ren diğer sömürgelerde huzur ve sükunun yerleşmiş ol
duğu bir dönemde, İran Körfezi'ne doğru bir sefere kal
kışmıştı. 

Körfeze vardığı sırada, üst üste yapılan birçok ihti
laller, Hürmüz'ün hükümet yönetimini değiştirmiş ve ik
tidar, Nureddin adlı bir zorbanın eline geçmişti. Albu
querque, vaktiyle yapımına başlanmış olan kalenin ken
disine hemen teslimini bu adamdan ısrarla istemişti. Ka
leyi onarıp, yapımı tamamladıktan sonra da, Hürmüz 
şehrini bölen ve İran egemenliğine bıraktıracak olan 
Rais - Named adındaki birine karşı harekete geçerek, şeh
ri elegeçirmiş ve önceden şartlarını kabul ederek bağım
lılık konusunda en ciddi güvenceleri verir gibi görünen 
kimseye şehri teslim etmişti. Esasen, bundan böyle bağ
lılık bakımından güvenlik içinde bulunmanın zor olma
yacağını düşünen Albuquerque, inşa ettirmiş olduğu ye
ni kalede, en küçük bir isyan veya bağımsızlık iddiası 
hareketine girişilmesi halinde, Nureddin'i pişman ede
cek durumda olan mükemmel bir garnizon kurmuştu. 
Bu Hürmüz seferine ait çok iyi bilinen bir öykü vardır 
ki, bunu anlatmamış olmamızın herhalde hoş karşılan
mayacağını sanıyoruz. 

İran kralı, Hürmüz hükümdarlarından alınması adet 
edinilmiş olan vergiyi Nureddin'den isteyince, Albuquer
que, vergi tahsiline gelen elçilere, gemilerinden getirt
miş olduğu gülleleri ve bombaları göstererek, Portekiz 
kralının vergiyi bu çeşit para ile ödeme adetinde oldu
ğunu bildirmişti. Bu durum karşısında, İran kralı elçi
lerinin, isteklerini geri almaktan başka yapacak bir işle
ri kalmamıştı. 

Albuquerque, şehre çabucak dönmeye başlamış olan 
halka, her zamanki davranışını göstererek onları üzme-
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meyi, kırmamayı çok iyi bilmişti. Kendisinden sonra ge
leceklerin de uygulamak zorunda oldukları bir politikay
la halka baskı yapmaktan uzak olarak, Portekiz adını 

Gülleleri ve bombaları göstererek . . . 
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sevdiren ve saygı telkin eden dürüst bir yönetim kur
muştu . 

Albuquerque, bu mükemmel çalışmaları tamamla
makla meşgul olurken, aynı zamanda, Malakka'nın ele
geçirilmesiyle kendilerine kapıları açılmış olan o sır do
lu bölgelerde keşifler yapmak işini de bazı yardımcıla
rına bırakmıştı. Böylece, toplam iki yüz yirmi kişilik mü
rettebatı olan küçük bir donanmanın komutanlığını An
tonio ile Francisco d'Abreu'ye vermiş ve bu adamlar, bu 
küçük donanmayla bütün Sunda Takımadaları'nı, Su
matra'yı, Galam vs. keşfetmişler sonra, Avustralya kıyı
larına pek uzak olmayan bir yere varmışlar, denizaltı ka
yalıkları ve mercan resifleriyle son derecede tehlikeli ta
kımadaların arasından, çoğunlukla düşmanca davranış
larda bulunan insanların yaşadıkları karalara yakın yer
lerden geçmek suretiyle beş yüz fersahtan fazla bir se
yahat yaparak kuzeye çıkmışlar; Molük Adaları'nın bir 
kısmını oluşturan Bura ve Amboine adalarına kadar iler
lemişlerdi. Gemilerine karanfil, Hindistan cevizi, sandal 
ağacı ve inciler yükledikten sonra Malakka'ya gitmek 
üzere 1512 yılında yelken açmışlardı. Bu kez tam anla
mıyla baharat ülkesine varılmıştı. Şimdi artık bu böl
geleri kesinlikle elegeçirmekten ve buralarda tesisler 
meydana getirmekten başka yapılacak bir iş kalmıyor
du ki, bunun için de o kadar uzun zaman beklemeye ge
rek yoktu. 

Çoğunlukla, «Her çıkışın bir de inişi vardır» denil
mektedir. Alphonse d'Albuquerque, bu sözün doğruluğu
na tecrübeyle tanık olmuş ve hayatının son günleri, giz
lice ve kurnazlıkla düzenlenmiş yalan ve iftiralar sonu
cu olarak şahsına yönelmiş haksızlıklar karşısında üzün
tülü bir şekilde geçmiş ve Kral Emmanuel'in gözündeki 
iinü bu yüzden her ne kadar birdenbire zedelenmiş ise 
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de, yapılan kötülükler, bu büyük insanın kazanmış ol
duğu zaferi, ilerideki nesillerin gözlerinde karartmaya ye
terli olamamıştır. Portekiz kralı, Goa'nın elegeçirilip bir 
sömürge durumuna getirilmesinin büyük bir hata oldu
ğuna inandırılmak istenmiştir. İleri sürülen neden, ikli
min sağlığa zararlı olması ve bu yüzden Avrupalı nüfu
sun kısa bir zamanda kırılmış bulunması olmuştur. Ada
mının tecrübesine ve bilgisine inancı olan kral, onun 
düşmanlarını dinlemek istememiş ve Albuquerque, krala 
açıkça teşekkür ederken şu sözleri söylemiştir: «Kral 
Emmanuel'in Portekizliler'e karşı Goa'yı savunması kar
şısında, bu ülkeyi iki kez fethetmiş olduğumu çok iyi 
anlıyorum.» Fakat, Albuquerque, 1514 yılında, hizmetle
rinin bir ödülü olmak üzere kendisine Goa dükü Unva
nının verilmesini kraldan isteyince, bu ihtiyatsız girişim, 
hasımlarını aleyhte harekete geçirmeye neden olmuştur. 

Albuquerque'in, kendi düşmanları olduğunu halka 
bildirdikten sonra Portekiz'e mahpus olarak gönderdi
ği Soarez d' Albergavia ve Diogo Mendes, yalnızca, ken
dilerine yapılan suçlamadan arınmakla kalmamışlar, ay
nı zamanda, kral vekilinin, başkenti Goa olan bağımsız 
bir dükalık kurmak istediğine Kral Emmanuel'i inandır
mışlar ve bağışlanmalarını da sağlamışlardır. 

Albuquerque, Malabar kıyılarına gitmek üzere Hür
müz Boğazı 'ndan çıkmak üzereyken, Albergavia'nın Co
chin'e genel komutan olarak atanışı haberini almıştır. 
Bu sırada, ağır bir hastalığa tutulmuştur. F. Denis'in o 
mükemmel Portekiz tarihi eserinde şöyle bir ifade kul
lanılmaktadır: «Ellerini gökyüzüne kaldırdı ve şu birkaç 
kelimeyi söyledi: İşte, insanların sevgisi için kralla aram 
açıldı; kral sevgisi için de insanlarla bozuştum. Ey ih
tiyar, artık kiliseye dön, hayatını tamamla ve ölümü 
bekle; çünkü, ölmen, onurun için çok önemlidir ve onu
run için gerekli olan her şeyi yapmayı asla ihmal etme.»  
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Goa'ya varmış olan Alphonse d'Albuquerque, kilise 
olan dini ve ruhani işlerini yoluna koyarak, din adamı 
kisvesine bürünmüş ve 1 6  Aralık 1 5 1 5  Pazar günü, şa
fağın sökmesinden bir saat önce ruhunu Tanrı'ya teslim 
etmiş ve böylece, kendine hiçbir maddi çıkar sağlamak
sızın bütün işlerini tamamlamıştır. 

Albuquerque için çok görkemli bir cenaze töreni ya
pılmıştır. Olağanüstü maceralarının sadık arkadaşları ve 
çekmiş olduğu acıların tanıkları olan askerler, kendisi
nin seçmiş olduğu mezara kadar onu taşıma onurunu 
kazanmak için ağlaya ağlaya adeta birbirleriyle çekiş
mişlerdir. Hintliler bile duydukları üzüntü içinde, onun 
ölmüş olmasına bir türlü inanmak istememişler, onun 
gökyüzü ordusuna komutan olmaya gittiğini iddia etmiş
lerdir. 

Kral Emmanuel'in son zamanlarda meydana çıkarıl
mış olan bir mektubu, Albuquerque düşmanlarının ya
lan ve iftira düzenleriyle kralın nasıl aldatıldığını ve kra
lın ona nasıl tamamen hak vermekte, güven beslemek
te gecikmediğini isbat etmektedir. Fakat, ne yazık ki, bu 
her şeyi düzelten mektup, Hindistan'ın ikinci kral 'Ve
kilinin eline hiçbir zaman geçmemiştir. Oysa ki, o mek
tubu almış olsaydı, hayatının son anlarında duyduğu acı 
ve küskünlük herhalde hafiflemiş olacaktı ki, durum hiç 
de böyle olmamış ve Albuquerque, bütün hayatını ver- . 
diği zafer ve güce bir hükümdarın nankörlük göstermesi 
acısını çekerek ölmüştür. 

Michelet'in anlatımına göre, onun ölümüyle bütün 
adalet, bütün insanlık, galiplerin gözünde yok olmuştur. 
Uzun zaman sonra, Hintliler, büyük Albuquerque'in me
zarı başına giderek, kendisinden sonra gelen lerin yapmış 
oldukları zulüm ve haksızlıklar dolayısıyla ondan yar
dım c�10 Pmişlerdir. 
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Albuquerque'in vatanına sağladığı ve hatta çökün
tüsünden sonra bile Hindistan'da unutulmaz anılar bı
rakan o muazzam koloni imparatorluğunun hızla çökme
si ve parçalanması sonucunu doğuran bir çok nedenler 
arasında, Michelet'in de dediği gibi, ticaret merkezleri
nin uzaklık ve dağınıklığını, Portekizli nüfusun müesse
seler genişliği ile uyumlu olmayacak derecede zayıf bu
lunmasını, soygunculuk eğilimini ve karışıklık içinde bu
lunan başıbozuk bir yönetimin aşın derecede vergi al
masını belirtmek gerekirse de bütün bunların üstünde, 
galiple mağlubun birbiriyle kaynaşmasına engel olan o 
ölçüsüz ulusal gururu da unutmamak gerekmektedir. 

Bununla birlikte, bu çöküntü, kötülüğe uğramış 
halka en mükemmel erdem ve en dürüst bir yönetim 
şekli örneğini bir kez daha gösterip epeyce serveti oldu
ğu halde, son hastalığı sırasında bir tavuk satın alama
yacak kadar fakir düşen Juan de Castro ve Ataide gibi 
iki kahraman tarafından durdurulmuştur. Fakat, onlar
dan sonra, çöküntü tekrar başlamış, o geniş ülke, aynen 
muhafaza etmesini bilemeyen İspanyollar'la Hollandalı
lar'ın eline geçmiştir. Her şey olup bitmiş, her şey de
ğişmiştir. İmparatorluklara uygulanması suretiyle bir İs
panyol atasözünü şurada tekrarlamanın herhalde sırası
dır: Hayat, bir rüyadan başka nedir ki? .. 

BİRİNCİ CİLDİN SONU 


