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JULES VERNE 

1828 yılında Fransa'nın Nantes 

kentinde doğdu. Yazı yaşamına 1850 
yılında tiyatro eserleri kaleme almakla 
başladı. Çeşitli opera komik librettoları 
yazdıktan sonra Hetzel'in "Eğitim ve 

Dinlenme Dergisi"nde •Beş Hafta Ba
lonla Seyahat> adlı romanını yayımladı. 
Bu eser, 1863 yılında kitap halinde ba

sıldı ve yazarına büyük ün sağladı. 
Böylece edebiyatta bilimsel roman türü 
doğmuş oldu. 

Jules Verne, 1864 yılından başla
yarak ölümüne kadar bu vadide göz

kamaştırıcı buluşlarla bezenmiş 100 cilt kitap bıraktı. Ürünleri tüm dün
ya dillerine çevrildi. Bugün de en çok çevrilen yazarlardan ilkidir. 

Haklı olarak kendisine «Bilim ve Fen Falcısı» sıfatı verilen yazar, 
hiç kuşkusuz romanlarında, okuyucuları yalnızca eğitmekle kalmamış, 

birçok keşif ve icatlara da zemin hazırlamıştır. Bir zamanlar fantastik 

sayılan çalışmalarının önemli bir bölümü, günümüzün olağan gerçekleri 
arasına katılmıştır. 

Başta Lepine Yarışması olmak üzere birçok edebiyat ödülleri kaza
nan, ayrıca Lectures Pour Tous Dergisi tarafından 1927 yılından beri 

adına ödül konan yazarın eserlerinin bir kesimi tiyatroya ııyarlanmı.y, 
bir kesimi de defalarca filme alınmıştır. 

1905 yılında Fransa'nın Amiens kentinde ölen Jules Verne ile Türk 
okuyucusunun ilk tanışması 6 Ağustos 1885 tarihine raslar. O tarihte 

yayımlanan Umran dergisinin 24'ncii sayısında •Seksen Günde Dev
rialem•in, Servetifünun Dergisi sahibi Ahmet Ihsan Tokgöz tarafından 
yapılan çevirisi tefrika edilmeye başlanmıştır. Ahmet llısa11 Tokgöz'üıı 

yaptığı 13 çevirinin ya111sıra, Mehmet Emin Bey, Mazhar Bey, Ahmet 
Rasim, Selanikli Tevfik Bey ve Prof. Faik Sabri Duran gibi yazarların 
da değişik çevirileri vardır. 

Etkinliğini bugün dahi sürdüren •lules Verne Olayı »na büyük bir 
duyarlılıkla eğilen Y ayınevimiz, 1942 yılından itibaren eserleri sürekli 
ve düzenli biçimde yayımlamaya girişmiş, Ferid Namık Hansoy gibi 
usta bir çevirmenin de katkısıyla bu seçkin ürünler dilimize kazandı

rılmış, her roma111n birkaç baskısı yapılmıştır. 



FERİD NAMIK HANSOY 

1908 yılında lstanbul'da doğmuş, 
1927 yılında lzmir'de Emlak ve Ey

tam Bankası'nda memurlukla çalışma 
hayatına girmiş, sırasıyla Devlet Li
manları l_çletmesi, Yerli Mallar Mü
essesesi, Pa,mbahçe Şişe ve Cam Fab
rikası, Türkiye imar Bankası ile Ya

pı ve Kredi Bankasının çeşitli kade
melerinde Müdür Yardımcılığı ve Mü
dürlük yapmış, 1976 yılında Yapı ve 
Kredi Bankası iktisat Müşavirliği gö
revinden emekli olmuş, 7.1.1979 tari

hinde lstanbul'da vefat etmiştir. 

Son derece faal ve büyük sorumluluklarla dolu çalışma lıayatınm 
ya111sıra edebiyatla da yakından ilgilenen Ferid Namık Hansoy, bu uğ
raşa, 31.1.1929 tarihinde Uyanış (Servetifünun) dergisinde yayınlanan 

«Gümüş Kalb » adlı hikaye çevirisi ile girmiş ve ölümüne kadar ara· 
lıksız 50 yıl bunu sürdürmüştür. 

önceleri yayımladığı birkaç telif hikaye dış111da çalışmalarını tama

men çeviriye ayırmış; Emila Zola, Honore de Balzac, Henri de Re1?nier, 
Paul Bourget, Gustave Flaubert, D. H. Lawrence, Bernardiıı de Saint 
Pierre, Guy de Maupassant, Maurice Maeterlinck, Daplıne de Maurier 
gibi ünlü yazarların seçkin ürünlerini ustalıkla dilimize kazandırmıştır. 

Ancak Türk okuyucusu, onu bu çalışmalarından çok, Jules Verne'in 
eserlerini çevirmede gösterdiği çaba ve beceri ile tanımaktadır. 

ülke kalk111mas111ın Jıerşeyden önce pozitif bilim ve sınır tanımayan 
geniş bir dünya görüşüne sahip olmakla gerçekleşeceğine inanan Ferid 
Namık Hansoy, bilim - kurgu türünün edebiyatta tartıymasız en büyük 
soluğu Jules Verne'in 100 cilde ulaşan eserlerinin tümünü Türkçeleştire
rek, kalkınmanın temel taşı sayılan genç nesillerin ufuklarını genişletme 
heyecanım yüreğinde taşımıştır. 

Adeta bir ömrün adandığı bu yoğun çalışma, 1942 yılında başla
mış ve o yıla kadar oldukça dağıııık ve eksik çevirilerin yerini titiz, 
öze bağlı ve eksiksi-z çeviriler almış, bu düzenli verim, okuyucunun da 

gözüiıden kaçmamış, sonuçta her eser layık olduğu ilgiyi görmüş, kollek
siyonun birçok ürünleri defalarca basılmıştır. 

Yayınevimiz, uğraşısına ortak olmakla onur duyduğu bu usta çevir
meni daima saygıyla anacaktır. 



DOKUZUNCU BÖLÜM 

ORTA AMERİKA'DA İSPANYOL MACERACILARI 

l 

Hojeda - Americ Vespuce - Yeni Dünyaya verilen isim -
Juan de la Cosa - V. Yanez Pinzon - Bastidas - Diego de 
Lepe - Diaz de Solis - Ponce de Leon ve Florida - Balboa'
nın Pasifik Okyanusu'nu keşfi - Grijalva'nın Meksika kıyıla
rını dolaşması. 



C OLOMB ile arkadaşlarının, son zamanlarda keşfedil
miş ülkelerde altın ve incilerin bol oluşundan sözeden 

mektupları v,e bu konudaki söylentiler, bazı hırslı 'taci
lerin ve maceradan zevk duyan soylu kişilerin heyalle
rini tutuşturmuştu. 

İspanyol hükümeti, 10 Nisan 1945 tarihinde, yeni top
rakların keşfine gitmek isteyenler için genel bir izin ya
yınlamıştı. Fakat, bu işin hemen kötüye kullanılması ve 
önceden verilmiş olan ayrıcalık haklarının ihlal edilmesi 
hakkında Christophe Col.omb'un şikay.etleri, iznin 2 Ha
ziran 1497 tarihinde geri alınması sonucunu doğurmuştu. 
Dört yıl sonra, yasağın tekrarlanması gerekmiş ve bu se
fer daha ağır ceza hükümleri konulmuştu. 

Bunun üzerine, Badajoz Başpiskoposu Fonseca tara
fından kolaylık gören bir tür genel göç başlamıştı ki, 
Colomb, bu durumdan son derece de şikayetçi olmuştu. 
O sırada, Hindistan'la ve sömürgelerle ilgili bütün işler 
Fonseca'nın elinden geçiyordu. 

Amiral, üçüncü seyahati için San-Lucar'dan h�nüz 
ayrılmıştı ki, masrafları zengin armatörler tarafından kar
şılanan ve birinci sırada Pinzon'larla Americ Vespuce'un 
bulunduğu dört keşif seferi hemen hemen aynı zamanda 
organize edilmişti. 

Bu seferlerden dört geminin oluşturduğu birincisi, 20 

Mayıs 1499 tarihinde, Alonso de Hoj.eda komutasında San
ta-Maria limanından ayrılmıştı. Bu sefere kılavuz olarak, 
Juan de la Cosa ve görevinin ne olacağı belirlenmemiş 
olan fakat filonun astronomu gibi görünmez Americ Ves
puce da katılmış bulunuyordu. 

Bu seyahatin çok kısa bir tarihini özetlemeden önce, 
içlerinden birinin kendi adını vermiş olduğu yeni bir 
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dünyanın keşfi tarihinde çok önemli bir rolü olan bu üç 
adam hakkında biraz bilgi vereceğiz. 

1465 yılında Cuenca'da doğmuş olan Hojeda, Medina
Celi düklerinin malikanesinde yetişerek ilk askerliğini 
Mağripli araplara karşı girişilen savaşta yapmıştı. Co
lomb'un ikinci seferi için toplamış olduğu maceracılar 
arasında bulunarak çeşitli nedenlerle göstermiş olduğu 
soğukkanlılık ve zeki davranışlarla kişiliğini ortaya koy
muş ve dikkati çekmişti. Hoj.eda'nın 1495 yılında Karaib 
konfederasyonunun tümüyle yok olduğu La Vega sava
şında göstermiş olduğu önemli hizmetlerden sonra Co
lomb ile araları açılmış ve bunun nedeni de pek anlaşı
lamamıştı. Bu anlaşmazlık İspanya'ya varıncaya kadar 
sürmüş v.e Hojeda, piskopos Fonseca yanında daima bir 
destek bulmuş, korunmuştu. Söylendiğine göre, Hindistan 
İşleri Bakanı, Amiralin son seferine ait jurnal ile keş
fedilmiş ülkelerin haritasını dahi ona bildirmişti. 

Hojeda'nın ilk kılavuzu, pek muhtemel olarak, Bis
kay Körfezi şehirlerinden Santona'da doğan Juan de la 
Cosa olmuştu. Bu adam, Colomb'un ilk seyahatinde ve
hidrograflık görevlerini yaptığı ikinci seyahatte, kendisi
ne .eşlik etmeden önce çoğu kez Afrika kıyıları suların
da dolaşmıştı. 

La Cosa'nın haritacılıktaki becerisinin bir kanıtı ol
mak üzere, elde çok ilgi çekici iki harita bulunmaktadır. 
Bunlardan biri, 1500 yılında Afrika hakkında edinilmiş 
bütün bilgileri vermekte, diğeri ise, birincisi gibi zen
gin ve renkli olmak üzere Colomb'un ve ondan sonrakile
rin keşiflerini çizmektedir. 

İkinci kılavuz, Paria seyahatinde, Colomb ile b.era
ber bulunmuş olan Barthelemy Roldan idi. 

Americ Vespuce'a gelince, önceden söylediğimiz gibi, 
bu adamın görevi b.elirtilmiş değildi. Soderini'ye İtalyan
ca yazmış olduğu mektubun metninde bildirdiği gibi, bü-



D Ü N Y A N I N  K E Ş F İ 11 

tün görevi, yapılacak keşiflerde yardımcı olmaktan iba
retti. 

9 Mart 1451 tarihinde Floransa'da doğmuş olan Ame
rigo V espucci, refah içinde yaşayan büyük bir aileye 
mensuptu. Matematik, fizik ve o zamanın ifadesine göre, 
astroloji öğrenimi yapmıştı. Yazmış olduğu mektuplara 
göre bir hüküm verilmesi gerekirse, tarih ve edebiyat 
bakımından oldukça zayıf ve yetersiz bilgilere sahipti. 
Belirli bir amacı olmaksızın, 1492 yılında Floransa'dan 
ayrılmış, İspanya'ya gitmiş ve orada ilk zamanlar ticari 
işlerle meşgul olmuştu. Böylece, yurttaşı Juanoto Berar
di'nin büyük çaptaki ticaret evinde çalışmak üzere Se
ville'e gitmişti. Bu ticaret evinin, ikinci s.eyahati için 
Colomb'a avanslar vermiş bulunması dolayısiyle Vespu
ce'nin o sıralarda amirali tanımış olması akla gelmekte
dir. 1495 yılında, Juanoto'nun ölümü üzerine, Vespuce, 
varisler tarafından ticaret evinin muhasebesi başına ge
tirilmişti. 

Gerek yeteneğinin üstünde olacağına hiç inanama
dığı bir durumun verdiği yorgunluk, gerekse, onun da 
keşifler yapmak merakına tutulması veya çok zengin 
oldukları söylenen o yeni ülkelerde çabucak servet yap
ması düşüncesi nedeniyle, Vespuce, 1499 yılında, Hoje
da'nın seferine katılmıştı. 

Dört gemiden oluşan filo, 20 Mayıs tarihinde, Santa -
Maria'dan hareket etmiş ve Güneybatıya doğru yol ala
rak, evlerinin kazıklar üzerine kurulmuş olması dolayı
siyle, Venedik binalarını hatırlattığı için Venezüela adı 
verilen bir yere varmak suretiyle Amerika kıtasının keşfi 
için yirmi yedi günlük bir zaman geçirmişti. Hojeda, yer
lilerle ilişki kurabilmek için boşu boşuna bazı girişimler
de bulunduktan ve bu insanlarla çok kez çarpışmak zo
runda kaldıktan sonra, Marguerite Adasını görmüş ve 
Orinoko nehrinin doğusunda seksen fersahlık bir seyahat 
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yaparak, yerlilerin inci istiridyesi toplamakla meşgul ol
dukları ve sonradan Las Perlas koyu olarak adlandırılan 
Paria Körfezine varmıştı. 

Diri diri yakılan yerliler 
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Hojeda, Colomb haritalarının rehberliğinde Trinidad 
Adasını kıt'adan ayıran boğazdan geçmiş ve batıda La 
Vela burnuna kadar ilerlemişti. Sonra, Karaib Adaları
na uğrayarak, buralardan İspanya'da satmağı tasarladığı 
bir sürü köle almış, 5 Eylül 1499 tarihinde İspanyol Ada
sındaki Yaquimo şehrinde durmak zorunda kalmıştı. 

Hojeda'nın cesaret ve atılganlığını bilen Amiral, onun 
kolonide yeni bir karışıklık yaratmasını görmekten çe
kinmiş, gelişinin nedenlerini öğrenmek ve gerektiği za
man karaya çıkmasına engel olmak amacıyla Francisco 
Roldan'ı iki karavel ile hemen göndermişti. Amiral, tah
mininde pek yanılmamıştı. Hojeda, henüz dışarı çıkmıştı 
ki, bazı hoşnutsuz kişilerle hemen ilişki kurmuş, Xara
gua' da bir ayaklanmayı körüklemiş ve Colomb'u uzaklaş
tırmağa karar vermişti. Lehine sonuç vermeyen bir kaç 
çatışmadan sonra, Roldan, Diego de Escobar ve Juan de 
la Cosa'nın kendi aralarında yapmış oldukları bir görüş
mede Hojeda'nın İspanyol Adasını terke karar verme
sini istemişlerdi. Las Casas'ın anlatmasına göre, Hojeda, 
gemileri ile çok kalabalık bir köle yükü götürmüş ve 
bunları Cadi pazarında yüksek bedeller karşılığında sat
mıştı. 1500 yılı Şubat ayında İspanya'ya dönmüş, Ame
ric Vespuce ile Rol dan ise 18 Ekim 1499 tarihinde olmak 
üzere ondan önce gelmişlerdi. 

Hojeda'nın bu seyahatinde, enlem itibarile en güne
ye vardığı yer kuzey dördüncü derece idi ve keşif seferi 
ancak üç buçuy ay sürmüştü. 

Bu seyahat üzerinde biraz durmuş bulunmamız, bu
nu ilk olarak, Vespuce'un tamamlamış olmasından ötü
rüdür. Bazı yazarlar, özellikle Varhagen ve en son ola
rak da H. Major, denizci Prens Hanri hakkındaki tarihi 
eserinde, Vespuce'un ilk seyahatinin 1497 tarihinde ya
pıldığını, bu nedenle, Amerika Kıt'asını Christophe Co-
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lomb'dan önce onun görmüş olduğunu kabul etmektedir
ler. Biz ise, Amerika'nın keşfi tarihinin incelenmesine 
yıllarını vermiş olan Humboldt'un, Ed. Charton'un ve 
bu sorunu, H. Major'un eserine dair 1873 yılındaki coğ
rafya derneği bülteninde ele alan Jules Codine'in bilim
sel yetkisine dayanarak, söz konusu tarihi 1499 yılı ola
rak tesbit etmiş bulunuyoruz. 

Voltaire: «Vaspuce'un kıt'a kısmını keşfetmesinin bir 
gerçek olmasına rağmen, bu keşfin onuru ona değil, ilk 
seyahate teşebbüs etme düşünce ve c.esaretini kendinde 
bulan Colomb'a aittir» demiştir. Leibnitz'le tartışan New
ton'un dediği gibi «Şan ve şeref, ancak onu hazırlayana 
ait olabilir.» Biz de, Codine'le beraber, ne yüzyılımızın bü
yük tarihçilerinde, ne de Colomb varisinin, her seferi he
yet şefinin, geçilmiş olan sahil kısımları üzerindeki ke
şiflerin öncelik iddiasına ters olarak İspanyol Hüküme
tinden hukuksal isteklerinde en küçük bir izi dahi gö
remediğimiz kıt'a sahilleri boyunca yapılmış sekiz yüz 
elli fersahlık bir keşif seyahatinin 1497 yılında olduğu
nu nasıl kabul edebiliriz? 

«Casa de Contratacion» arşivlerinden çıkarılan asıl 
dökümanlar, Christophe Colomb'un 1497 yılı Ağustos ayı
nın ortasından 30 Mayıs 1498 tarihindeki yola çıkışına 
kadar Seville' de ve San - Lucar'da, üçüncü sefere ayrıl
mış gemilerin donatımı ile Vespuce'nin görevlendirilmiş 
olduğunu tesbit etmektedir. 

Vespuce'nin seyahatlerine dair yazılmış olarak elde
ki tüm belgeler, son derecede karışık ve açıklıktan yok
sundur. Bu seyahatnameler, onun dolaşmış olduğu yerler 
hakkında çok belirsiz bilgiler vermektedir v.e anlatılan 
herhangi bir noktanın başka bir noktaya da uygulanma
sı mümkün olduğu için, bu bilgilerde tarihçiye ışık tu
tacak nitelikte hiç bir şey yoktur. Tanınmış bir kişinin 
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adından söz edilmediği için tarihlerin tersini söyleyen 
bir kimseye de rastlanmamaktadır. 

Biz, Vespuce'nin ilk seyahatine raslıyan Hojeda'nın 
birinci seyahatini, karşılaştırıp her iki seyahatnamenin 
başlıca olayları üz.erinde duran Humboldt'a göre anlat
mış bulunuyoruz. Oysaki, Varnhagen, Vespuce'nin 1497 

yılı 10 Mayıs günü hareket ederek, 10 Haziran tarihinde 
Honduras Körfezine girdiğini, Yukatan ve Meksika kı
yılarını izley.erek, Missisipi'den yukarı çıktığını ve 1498 

yılı Şubat sonunda da Florida burnundan geçtiğini anlat
maktadır. Ona göre, Vespuce, Saint - Laurent ağzında otuz 
yedi gün kadar durduktan sonra, 1498 yılı Ekiminde Ca
dix' e dönmüştür. 

Eğer Vespuce, bu mükemmel deniz seyahatini gerçek
ten tamamlamış olsaydı, çağdaşı olan bütün denizcileri 
kendi arkasından çok gerilerde bırakmış olurdu. Kıyılar 
boyunca çok uzun bir çizgi üzerinde hareket etmesi halin
de, keşfetmiş olduğu kıt'aya onun adını vermenin daha 
adaletli bir davranış olacağı kuşkusuzdu. Fakat, bu konu 
üzerinde hiç te durulmamıştır ve Humboldt'un bugüne ka
dar ortaya konulmuş düşünceleri, en yetkili yazarlara, 
ihtimallerin bir araya getirilmesinden ibaret gibi görün
mektedir. 

Americ Vespuce, başka üç seyahat daha yapmıştır. 
Humboldt, bu seyahatlerden birincisinin V. Yanez Pinzon 
ile Av.ezac ise Diego de Lepe ile yapıldığını belgelendir
miştir. (1499- 1500). Bin beş yüz yılının sonunda Guiliano 
Bartholomeo di Giocondo, Kral Emmanuel ile görüşmede 
Vespuce'ye tercümanlık yapmış ve böylece Portekiz hiz
metinde görev yapmak üzere angaje edilen Vespuce, mas
rafları Portekiz devletine ait olarak iki yeni seyahat yap
mıştır. Bu seyahatlerin birincisinde seferin başkanı ol
mamış, yalnızca, filoda bazı durum ve şartlarda faydalı 
olabilecek denizcilik bilgilerine sahip bir adam rolünü 
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oynamıştır. Amerika kıyıları boyunca yapılan üçüncü se
yahatin alanı Saint - AUGUSTİN burnu ile 52 nci güney 
enlem derecesi arasını kapsamıştır. 

Vespuce'nin dördüncü seferi, Amiral gemisinin Fer
nando de Noronha Adası yakınında kazaya uğramasıyla 
önem kazanmış ve bu kaza, Malakka'ya doğru Ümid bur-' 
nundan geçecek diğer gemilerin yollarına devam etme
lerine engel olmuş ve gemiler, Brezilya' da Tous - les -
Saints koyuna girerek orada demirlemek zorunda kal
mışlardır. Bu dördüncü seyahat, hiç kuşkusuz, Gonzalo 
Coelho ile yapılmıştır. Üçüncü seyahate gelince, bu se
yahatin seferi heyetine kimin komuta etti.ği bilinmemek� 
tedir. 

Bu çeşitli seferler, Vespuce'ye hiçte maddi bir çıkar 
sağlamamıştı. Portekiz Sarayı n.ezdindeki durumu pek 
parlak olmadığı için İspanya'da görev almayı aklına ko
yarak ülkeyi terketmiş ve 22 Mart 1508 tarihinde Pilota 
mayor ünvanı ile göreve atanmıştı. Kendisine oldukça 
önemli bir kazanç sağlanması, onu bu görevde tutmuş, 
zengin olmasa bile ihtiyaçlarının karşılanması dolayısıy
le hayatından hoşnut olarak günlerini tamamlamış ve 
Colomb gibi, Asya kıyılarına varmış olduğu kanısını bes
liyerek 22 Şubat 1512 tarihinde Seville'de ölmüştü. 

Americ Vespuce, Kolombiya adını almasının daha 
doğru olacağı Yeni Dünya'ya kendi adının verilmesi do
layısiyle ün yapmıştır. Bununla birlikte, bu konudaki so
rumluluğu ona yüklemenin yeri yoktur. Uzun zaman ve 
tamamen haksız olarak, Colomb'un başarısını gölgelemek 
ve kendisine ait olmayan bir keşfin onurunu kendine 
maletmek istediği yolunda bir takım iddialarda bulu
nularak, onu saygısızlık, hilekarlık ve yalancılıkla suç
lamışlardır. Oysa, gerçek hiç te böyle değildir. Americ 
V.espuce, sevilmiş, Colomb ve çağdaşları tarafından itibar 
görmüş bir kimsedir ve yazılarında bu iftira edici suç-
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lamalar hakkında hiç bir şey yoktur. Vespuce ile ilgili yedi 
aded basılı doküman vardır. Bu dokümanlar, yapmış ol
duğu dört seyahatin özetlenmiş seyahatnamelerinden, di
ğer ikisi Lor.enzo de Pier Francesco de Medici'ye mektup 
şeklinde gönderilmiş olan üçüncü ve dördüncü seyahat
lerin hikayelerinden ve Portekizlilerin Hindistan'daki ke
şiflerine ait olmak üzer.e aynı kişiye gönderilmiş bir 
mektuptan ibarettir. Küçük plaketler veya risaleler şek
linde basılmış olan bu dokümanlar bir çok dillere çevril
miş ve bütün Avrupa'ya yayılmıştır. 

1507 yılında, gerç.ek adı Martin Waldtzemuller olan 
Hylacolymus adındaki biri, Saint- Die'de basılmış olan 
(Cosmographi introductivo) adlı bir kitapta, ilk kez, dün
yanın bu yeni kısmına Amerika adının verilmesini öner
miştir. 1509 yılında, Hylacolymus'ün tavsiyesini tekrarla
yan küçük bir coğrafya kitabı Strasbourg'da yayınlan
mıştır. 1520 yılında Bale'de basılan bir Pomponius Mela 
baskısı, Amerika adıyla bir Yeni Dünya haritasını içer
miştir. O tarihten sonra yayınlanan bir çok .eserde Waldt
zemuller tarafından önerilen isim kullanılmış ve isim, 
günden güne daha çok yaygınlaşmıştır. 

Bir kaç yıl sonra, gerçek kaşif ve Vespuce seyahatle
rinin değeri hakkında daha .esaslı bilgi sahibi olan Waldt
zemuller, Vespuce'ye ait her şeyi eserinden yok etmek 
suretiyle Vespuc.e isminin yerine Colomb adının geç
mesine çalışmış ise de, artık çok geç kalınmıştır. Hata 
bir kere işlenmiş ve geri dönülmesi imkansızlaşmıştır. 

Vespuce'y.e gelince, A vrupa'ya yayılmış olan söylen
tiler ve Saint - Die'de olup biten şeyler hakkında bilgi 
almış olması pek muhtemeldir. Ne kadar saygıdeğer bir 
insan olduğu üzerindeki genel görüş, uzun zaman anısı 
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üzerine çökmüş olan bir suçlamayı gidererek onu kesin
likle temize çıkarmış bulunmaktadır. 

Hojeda'nın seferi sırasında, başkaca üç seferiheyet 
daha İspanya'dan ayrılmış bulunuyordu. Bunlardan bi
rincisi, tek gemiden ibaret olup 1499 yılı Haziran ayın
da Barra Saltes'den ayrılmıştı. Seferin komutanı, Ami
ralin emrinde olmak üzere son iki seyahatte de hizmet 
görmüş bulunan Pier Alonzo Nino idi. Bir Seville tüccarı 
olup herhalde teşebbüsün masraflarını üzerine alan Chris
toval Guerra adında biri de sefere katılmış bulunuyordu. 
Paria sahillerine yapılan bu seyahat, bilimsel faydadan 
çok verimli bir ticareti sağlama amacını güdüyordu. Bu 
seyahatte hiç bir yeni keşif yapılmış değildi. İki gezgin, 
1500 yılı Nisan ayında İspanya'ya dönerek, yurttaşlarının 
hırsını tahrik .edecek ve bu gibi maceraları göze alma 
isteği uyandıracak şekilde oldukça fazla sayıda inci ge
tirmişlerdi. 

İkinci sefere, (Pinta) nın komutanı olan Alonso'nun 
küçük kardeşi Vicente Yanez Pinzon komuta ediyordu. 
Alonso, Colomb'a karşı son derecede kıskançlık göstermiş 
ve şöyle uydurmaca bir dövizi kabullenmişti : 

A Castilla y a Leon 
Nuevo Mundo dia Pinzon 

Amirale karşı olan bağlılığı kardeşinin kıskançlığı 
kadar büyük olan Yanez Pinzon, teşebbüse ait masraf
ların sekizde birini üzerine almıştı ki, bu adam, 1492 

yılı seferinde (Nina) ya komuta etmişti. 
Vicente Yanez Pinzon, yalnızca ikisinin 1500 yılı Ey

lül ayı sonunda Palos'a döndüğü dört gemi ile 14!J!) yı
lında yola çıkmıştı. Bir kaç ay önce, Hojeda tarafından 
ziyaret edilmiş kıyıların biraz aşağısında olmak iizere 
kıt'aya varmış, yediyüz ile sekizyüz fersah arasındaki bir 
mesafede olarak kıyıları dolaşmış, 8 derece 20 dakika 
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güney enlemde Saint - Augustin burnunu keşfetmiş, sa
hilleri izleyerek Santa - Maria de la Mar Dulce adını ver
diği Rio Grande'ye kadar ilerlemiş ve aynı yönde yol 
alarak San - Vicente burnuna kadar varmayı başarmıştı. 

Sonunda, Diego de Lepe, 1500 yılının Ocak ayından 
Haziran ayına kadar, iki karavel ile aynı kıyıları dolaş
mıştı. Saint - Augustin burnundan itibaren kıt'a sahilleri 
yönünde yapılmış olan bu seyahatteki gözleml�r son de
recede önemlidir. 

Lepe, İspanya'ya henüz dönmüştü ki, Cadi limanın
dan iki gemi sefere çıkıyordu. Gemiler, yeni karalar keş
fetmeğe gitmek için saygıdeğer ve zengin bir adam olan 
Rodrigo de Bastidas tarafından donatılmıştı. Fakat, ada
mın bütün amacı cam boncuk ve diğer bazı değersiz şey
lerle trampa etmek suretiyle altın ve inci toplamaktı. 

Becerikliği ile ün yapmış olup bütün o yöreyi çok iyi 
bilen Juan de la Cosa, gerçekte, seferi heyetin başı duru
munda bulunuyordu. Denizciler, kıt'a karasına varmış
lar, Sinu nehrini, Uraba Körfezini görmüşler ve Panama 
kıstağındaki Puerto del Retrete ya da Los Escribanos'a 
varmışlardı. 26 Kasım 1502 tarihinde de Colomb tarafın
dan görülmüş olan bu liman, kısa bir zamanda meşhur 
olmuş, fakat, bugün harabeye dönmüş olan şehire on yedi 
mil mesafede bulunuyordu. 

Kısacası,· bir tacir tarafından organize edilmiş olan 
bu sefer, Juan de la Cosa'nın sayesinde, keşifler itibarile 
en verimli seyahatlerden biri olmuştu. Fakat, ne yazık ki, 
seyahat üzücü biçimde son bulmuştu. Gemiler, Xaragua 
Körfezinde kazaya uğramışlar ve bu felaket, Bastidas ile 
La Cosa'yı kara yolu ile Santo- Domingo'ya gitmeğe zor
lamıştı. Burada, Colomb'a karşı davranışından önce sö
zünü etmiş olduğumuz Vali Bovadilla, Xaragua yerlile
rinden altın satın almış olmaları bahanesiyle iki kaşifi 
tutuklatmış ve her ikisini de İspanya'ya yollamıştı. Adam-
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lar, filodaki gemilerden bir kısmının battığı korkunç bir 
fırtınadan sonra İspanya'ya varmışlardı. 

Sonuçlar itibarile oldukça verimli olan bu seferden 

Yerli halkın köpekler tarafından parçalanışı 
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sonra, keşif seyahatleri, bir çok yıllar tavsamış v.e İspan
yollar, ancak, tesis meydana getirdikleri bölgelerdeki ege
menliklerini yerleştirme işleri üzerinde çalışmalarını yo
ğunlaştırmışlardı. 

1493 yılında, Espanola kolonizasyonu başlamış ve İsa
bella şehri kurulmuştu. İki yıl sonr.a, Christophe Colomb, 
ülkeyi bizzat dolaşarak, yerlileri avlama için yetiştiril
miş o müthiş köpeklerin yardımıyla zavallı vahşi insan
ları itaat altına almış ve hiç bir iş yapmamağa alışmış 
bulunan bu insanları sürekli maden çıkarma işlerinde 
kullanmıştı. Önce Bovadilla, sonraları Ovando, yerlilere 
bir hayvan sürüsü muamelesi yaparak onları kolonlar ara
sında bölüşmüşlerdi. Bu bahtsız ırka karşı gösterilen zu
lüm, her gün daha müthiş bir durum almağa başlamıştı. 
Ovando, çok iğrenç bir pusu kurmak suretiyle Xaragua 
Kraliçesini ve ülkenin belli başlı üç yüz kadar insanını 
ele geçirmişti. Verilen bir işaret üzerine bütün bu za
vallı insanlar kılıçtan geçirilmiş ve bu şekildeki davra
nışa karşı hiç kimse bir şey söylememişti. Robertson'un 
anlattığına göre İspanya hazinesine bir çok yıllar boyun
ca getirilen altının değeri dörtyüz altmış bin pezoya 
yükselmişti ki, on altıncı yüzyılın başlangıcından beri 
para değerindeki büyük artışa dikkat edilec.ek olursa, bu 
sayı son derecede fazla görülebilirdi. Diego Velasquez, 
1511 yılında, üçyüz kişilik bir kuvvetle Küba'yı fethet
miş v.e burada da insan öldürme ve yağmacılık sahnele
rinin tekrarlanması, İspanyol adının çok kötü bir şekilde 
ortalığa yayılmasına neden olmuştu. Çok korkunç bir vah
şetle hareket olunuyordu. Sahip oldukları sanılan hazi
nelerin bulunduğu yerin söyletilmesi için işkence edil.en 
yerli halk, ateşte yakılmadıkları vakit, elleri kesiliyor, 
gözleri oyuluyor, yaraları üzerir-e kızgın yağ veya erimiş 
kurşun dökülüyordu. Bu vahşet karşısında nüfus hızla 
azalıyor ve bu insanların tamamen ortadan kalkacağı gü-
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nün pek uzak olmadığı anlaşılıyordu. Çok ıgrenç biçim
de yok edilen bu ırka yapılan zulüm ve işkencelerin acık
lı ve korkunç hikayesini Las Casas'da okumak gerekir. 

Küba'da, yerlilerin reisi olan Hattuey tutsak edil
miş ve ateşte yakılması için mahkumiyet kararı veril
mişti. Adam, bir kazığa bağlanmış ve bu sırada bir Fran
sisken papaz, eğer Hıristiyan dinini kabul etmek isterse 
cennetin bütün nimetlerinden faydalanacağını adama bil
direrek, onu din değiştirmeğe zorlamıştı. 

Bunun üzerine Hattuey : 

- O sözünü .ettiğiniz nimetlerin bulunduğu yerde 
İspanyollar da var mı acaba? diye sormuştu. 

Papaz cevap vermişti : 
- Evet, vardır; fakat, bunlar dürüst ve iyi yürekli 

insanlardır. 
- En iyisi bile ne dürüst ne de iyi yürekli olabilir! 

Bu kötü ırka mensup tek insanla dahi karşılaşacağım bir 
yere gitmek istemem. 

Bu görüşme, bu bahtsız insanlardaki öfkenin ne de
recede olduğunu ne kadar güzel anlatıyordu ! İspanyollar 
nereye ayak atarlarsa orada bu dehşet hareketleri he
men başlıyordu. Fakat, biz, kendilerini uygar sanan ve 
kendilerinden muhakkak ki daha az vahşi olan kavim
leri Hıristiyan yapma çabası içinde bulunan bu insanlar 
tarafından işlenmiş iğrenç cinayetler üzerine bir örtü 
çekelim. 

1504 ve 1505 yıllarında dört gemi, Uraba körfezinde 
keşfe gitmişlerdi. Bu sefer, Juan de la Cosa'nın komu
tanlığını üzerine aldığı ilk seyahatti. Hojeda'nın Coqui
bacoa'ya yaptığı üçüncü seyahatin de bu tarihlerde ol
duğunu kabul etmek gerekirse de, Humboldt'un ifadesi
ne göre, bu seyahat kesin olmakla birlikte çok karan
lıktır. 
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Juan Diaz de Solis, 1507 yılında, V. Yanez Pinzon'la 
birlikte, görüldüğü tarihten itibaren Yucatan adıyla ta
nınan geniş bir ülke keşfetmiştir. Robertson'un ifadesi
ne göre, bu seferin anlatılıcak hiç bir olayı tesbit edil
memekle beraber, yine de belirtilmeye değer tarafı var
dır; çünkü, çok büyük önemi olan keşiflerin yapılmasını 
sağlamıştır. Şunu da hatırlatmamız gerekir ki, Küba'nın 
çevresini dönme görevini üzerine almış olan Diego de 
Ocampo, Colomb'un vaktiyle kıt'anın bir kısmı olarak 
baktığı bu karanın sonunda büyük bir adadan başka bir 
şey olmadığını ilk kez görüp anlamıştır. 

İki yıl sonra, Juan Diaz de Solis ve V. Pinzon, ekva
tor çizgisine doğru güneye inerek, 40 ıncı güney enlem 
derecesine kadar ilerlemişler, sağ taraflarına düşen kıt'a
nın uzayıp gittiğini hayretle görmüşlerdir. Bir çok kere 
karaya çıkmışlar, ülkeyi resmen fethetmiş iseler de, el
lerindeki araçların yetersizliği nedeniyle buralarda bir 
tesis kuramamışlardır. Seyahat, dünyanın bu kısmının 
genişliği hakkında doğru bir bilgi edinilmesi ile sonuç
lanmıştır. 

Kıt'a üzerinde bir koloni kurma fikri, ilk kez, daha 
yukarıda da maceralarından söz etmiş olduğumuz Alonso 
de Hojeda'dan çıkmıştır. Serveti olmayan, fakat cesareti 
ve girişimci davranışlarıyla tanınmış olan bu adam, gi
rişeceği iş için gerekli sermayeyi kendisine sağlıyan or
takları kolayca bulmuştur. 

Bu sıralarda, yani 1509 yılı içinde Espanola'nın zen
gin kolonu olan Diego de Nicuessa, aynı amaçla bir se
fer organize etmekle meşgul bulunuyordu. Pek pahalıya 
mal olmayan cesaret verme ve teşvik etme konusundaki 
davranışlarıyla cömertlik gösteren Kral Ferdinand, her 
ikisine de yetkiler ve şerefli ünvanlar ihsan etmiş ise de, 
para olarak hiç bir şey vermemişti. Kıt'a üzerinde iki 
hükümet kurulmasını istemişti ki, bunun biri La Vela 
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burnundan Darien Körfezine kadar, diğeri ise, bu kör
fezden Gracias a Dios burnuna kadar uzanıyordu. Bu yö
netimlerin birincisi Hojeda'ya, ikincisi ise Nicuessaya ve
rilmişti. Amerika'yı istila eden maceracı İspanyollara ve
rilen bir isim olmak üzere bu iki «Konkistador», bu kez, 
Antil Adalarındaki halka göre pek o kadar yumuşak ol
mıyan insanlarla karşılaşmışlardı. Ülkelerinin istila edil
mesine karşı kaymağa iyice kararlı olan yerli halk, İs
panyollarla çarpışma ve direnme çareleri aramağa koyul
muşlardı. Nitekim, mücadele ç ok çetin, pek kıyasıya ol
muştu. Yalnız bir çarpışmada, Hojeda'nın adamlarından 
yetmiş kişi, vahşilerin oklarıyla hayatlarını kaybetmiş
lerdi. Oklar, «curare» denilen ve en hafif bir yaralanma
da derhal ölüme neden olan çok şiddetli bir zehire bu
lanmış müthiş silahlardı. Diğer taraftan Nicuessa da ken
dini savunmak için son derecede zor durumda kalmış ve 
Küba'dan kalabalık iki takviye almış olmasına rağmen 
yine de kayıp vermiş ve bu seferlere katılan İspanyollar
dan çoğu o yıl içinde, alınan yaralar, çekilen yorgunluk
lar, maruz kalınan hastalıklar ve yoksunluklar sonucu 
hayatlarını kaybetmişlerdi. Bütün bu mücadelelerden sağ 
kalanlar, Darien Körfezinde, Balboa komutasında küçük 
Santa - Maria el Antigua kolonisini kurmuşlardı. 

Fakat, bu son seyahatin mükemmel seferini anlat
madan önce; kıt'a içinde Meksika Körfezi adı ile bilinen 
o geniş yayın kuzey ucunu oluşturan bir bölgenin keş
fini kaydetmek zorundayız. 1502 yılında, İspanya'nın en 
eski ailelerinden birine mensup olan Juan Ponce de Ikon, 
Ovando ile birlikte Espanola'ya gelmişti. Bu adayı İs
panyol etkinlik ve egemenliği altına sokmuş ve 1508 yı
lında da San - Juan de Porto - Rico'yu fethetmişti. Ponce 
de Leon, Bimini Adasında, suyunu içenleri gençleştiren 
harika bir çeşmenin bulunduğunu yerlilerden öğrenince, 
bu Adayı aramağa karar vermişti. O sıralarda, elli yaş-
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lıırında olması dolayısiyle bu suyu bir kere denemek ih-
1 iyacını duyduğu düşünülebilirdi. 

Ponce de ikon, kendi hesabına üç gemiyi hazırlat
rıı ış ve 1 Mart 1512 tarihinde Saint - Germain de Porto -

ıtico limanından hareket etmişti. Bahama Adalarına doğnı yollanarak, bu Takımadaları görmüştü. Saflıkla ara
ıııakta olduğu o gençlik çeşmesine her ne kadar rastla
ııı:ımış ise de, hiç olmazsa, kendisine çok bereketli gibi 
1-{iiriinen bir karayı bulmuş, çekici görünümü dolayısiyle 
lııı karaya Florida adını vermişti. Böyle bir keşif, pek o kadar tatmin olunmamış bir araştırıcıyı hoşnut kılabi-
1 ird i. Fakat, Ponce de ikon, kırlaşmış saçlarının karar
ıııasını ve yüzündeki kırışlıkların kayboluşunu görme
dPıı, karşılaştığı bütün kaynakların suyundan içer.ek, ada
dım adaya dolaşmıştı. Hiç bir sonuç vermeyen altı aylık 
lıir dolaşmadan sonra, bu anlamsız araştırmadan yorgun 
diişmüş, araştırma işine devamı Perez de Ortubia ile 
Kılavuz Antonio de Alaminos'a bırakarak 5 Ekim tari
hinde Porto - Rico'ya dönmüştü. Söylendiğine göre, dö
ııiişiinde çok üzüntülü ve yola çıktığı zamankinden daha 
yaşlı olduğu görülmüştü. 

nu seyahat, amaç olarak gerçekten gülünçtü; fakat, 
ııoııuçları bakımından verimli ve faydalı olmuştu. 

Ponce de ikon'dan on beş yaş daha genç olan Vasco 
Nııııez de Balboa , Bastidas ile birlikte Amerika'ya gel
ıııiş v.e Espanola'ya yerleşmişti. Fakat, burada, bir çok 
yurttaşları gibi, alacaklılarının takibinden kurtulmaktan 
haşka bir şey istemediği pek fazla sayıda bir borç yükü 11 I tıııa girmişti. Verilen bir emre göre, borçlarını öde
lll<'ıniş olan kimselerin kıt'a karasına gitmek üzere ge
ıııilcre yolcu olarak alınmaları yasaklanmıştı. Balboa, fik
ri buluş yeteneği sayesinde bu zorluktan kurtulmağı ba
şıırmış ve Encisco'yu Darien Körfezine götür.en bir ge-
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burnundan Darien Körfezine kadar, diğeri ise, bu kör
fezden Gracias a Dios burnuna kadar uzanıyordu. Bu yö
netimlerin birincisi Hojeda'ya, ikincisi ise Nicuessaya ve
rilmişti. Amerika'yı istila eden maceracı İspanyollara ve
rilen bir isim olmak üzere bu iki «Konkistador», bu kez, 
Antil Adalarındaki halka göre pek o kadar yumuşak ol
mıyan insanlarla karşılaşmışlardı. Ülkelerinin istila edil
mesine karşı koymağa iyice kararlı olan yerli halk, İs
panyollarla çarpışma ve direnme çareleri aramağa koyul
muşlardı. Nitekim, mücadele ç ok çetin, pek kıyasıya ol
muştu. Yalnız bir çarpışmada, Hojeda'nın adamlarından 
yetmiş kişi, vahşilerin oklarıyla hayatlarını kaybetmiş
lerdi. Oklar, «curare» denilen ve en hafif bir yaralanma
da derhal ölüme neden olan çok şiddetli bir zehire bu
lanmış müthiş silahlardı. Diğer taraftan Nicuessa da ken
dini savunmak için son derecede zor durumda kalmış ve 
Küba'dan kalabalık iki takviye almış olmasına rağmen 
yine de kayıp vermiş ve bu seferlere katılan İspanyollar
dan çoğu o yıl içinde, alınan yaralar, çekilen yorgunluk
lar, maruz kalınan hastalıklar ve yoksunluklar sonucu 
hayatlarını kaybetmişlerdi. Bütün bu mücadelelerden sağ 
kalanlar, Darien Körfezinde, Balboa komutasında küçük 
Santa - Maria el Antigua kolonisini kurmuşlardı. 

Fakat, bu son seyahatin mükemmel seferini anlat
madan önce; kıt'a içinde Meksika Körfezi adı ile bilinen 
o geniş yayın kuzey ucunu oluşturan bir bölgenin keş
fini kaydetmek zorundayız. 1502 yılında, İspanya'nın en 
eski ailelerinden birine mensup olan Juan Ponce de ikon, 
Ovando ile birlikte Espanola'ya gelmişti. Bu adayı İs
panyol etkinlik ve egemenliği altına sokmuş v.e 1508 yı
lında da San - Juan de Porto - Rico'yu fethetmişti. Ponce 
de !.kon, Bimini Adasında, suyunu içenleri gençleştiren 
harika bir çeşmenin bulunduğunu yerlilerden öğrenince, 
bu Adayı aramağa karar vermişti. O sıralarda, elli yaş-
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larında olması dolayısiyle bu suyu bir kere denemek ih
tiyacını duyduğu düşünülebilirdi. 

Ponce de ikon, kendi hesabına üç gemiyi hazırlat
mış ve 1 Mart 1512 tarihinde Saint - Germain de Porto -
Rico limanından hareket etmişti. Bahama Adalarına doğ
ru yollanarak, bu Takımadaları görmüştü. Saflıkla ara
makta olduğu o gençlik çeşmesine her ne kadar rastla
mamış ise de, hiç olmazsa, kendisine çok bereketli gibi 
görünen bir karayı bulmuş, çekici görünümü dolayısiyle 
bu karaya Florida adını vermişti. Böyle bir keşif, pek 
o kadar tatmin olunmamış bir. araştırıcıyı hoşnut kılabi
lirdi . Fakat, Ponce de ikon, kırlaşmış saçlarının karar
masını ve yüzündeki kırışlıkların kayboluşunu görme
den, karşılaştığı bütün kaynakların suyundan içerek, ada
dan adaya dolaşmıştı. Hiç bir sonuç vermeyen altı aylık 
bir dolaşmadan sonra, bu anlamsız araştırmadan yorgun 
düşmüş, araştırma işine devamı Perez de Ortubia ile 
Kılavuz Antonio de Alaminos'a bırakarak 5 Ekim tari
hinde Porto - Rico'ya dönmüştü. Söylendiğine göre, dö
nüşünde çok üzüntülü ve yola çıktığı zamankinden daha 
yaşlı olduğu görülmüştü. 

Bu seyahat, amaç olarak gerçekten gülünçtü; fakat, 
sonuçları bakımından verimli ve faydalı olmuştu. 

Ponce de Ikon'dan on beş yaş daha genç olan Vasco 
Nunez de Balboa, Bastidas ile birlikte Amerika'ya gel
miş v.e Espanola'ya yerleşmişti. Fakat, burada, bir çok 
yurttaşları gibi, alacaklılarının takibinden kurtulmaktan 
başka bir şey istemediği pek fazla sayıda bir borç yükü 
altına girmişti. Verilen bir emre göre, borçlarını öde
memiş olan kimselerin kıt'a karasına gitmek üzere ge
milere yolcu olarak alınmaları yasaklanmıştı. Balboa, fik
ri buluş yeteneği sayesinde bu zorluktan kurtulmağı ba
şarmış ve Encisco'yu Darien Körfezine götür.en bir ge-
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miye boş fıçı içinde olarak binmişti. Seferi hey'et baş
kanı, alacaklılardan kaçan bu gözüpek maceracının di
leğini yerine getirmek ve onun acaip şekilde öneride 
bulunduğu yardımı kabule mecbur kalmıştı. Antil Ada
larında çok az direnmeyle karşılaşmağa alışık olan İspan
yollar, kıt'a karasındaki vahşi halkı itaat altına alama
mışlardı. Kendi aralarındaki anlaşmazlık ve geçimsizlik 
nedeniyle Santa - Maria el Antigua'ya sığınmak zorunda 
kalmışlar ve Encisco'nun yerine komutan seçilen Bal
boa, bu küçük koloniyi kurmuştu. 

Balboa, buradaki yerlilerden çekinmekle birlikte, ge
rek göstermiş olduğu mertlik gerekse adaletli davranış
larıyla yerli halk üzerinde bir tür sempati yaratmış ve 
faydasız zulüm ve işkencelerden hoşlanmadığı için de 
sürekli ılımlı hareket etme ilkesini izlemişti. Balboa, bir 
çok yıllar boyunca bizzat gidip göremediği, fakat ken
disinden sonra gelenlere yanaşma kolaylığı sağladığı o 
altın ülkesi olan ·El Dorado hakkında da değerli bilgiler 
toplamıştı. 

Böylece, altı günlük bir seyahatten sonra, karanın di
ğer tarafında altının büyük sayıda bulunduğu bir ülke 
olan Peru'nun kıyılarında Pasifik Okyanusunun bulun
duğunu öğrenmişti. Karakteri Cortes ve Pizarre kadar 
güçlü olan, fakat, onlar gibi yüksek meziyetler gösterme 
imkan ve zamanını bulamayan Balboa, aldığı haberlerin 
değeri üzerinde yanılmamış ve yapacağı bir keşfin adına 
nasıl bir şan ve şeref kazandıracağını anlamıştı. 

Hepsi de, kendisi gibi, savaş çarpışmalarına alışmış, 
sıtmanın, dizanterinin ve karaciğ.er hastalıkl<!rının hüküm 
sürdüğü bataklık bir bölgenin sağlığa zararlı havalarına 
uyum sağlamış cesur askerlerden ibaret yüz doksan gö
nüllüyü toplamıştı. 

Darien kıstağının genişliği her ne kadar altmış mil
den fazla değilse de, bu kıstak, eteklerinde çok verimli 
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ve bereketli bir bitki hayatı sağlıyan alüviyonlu toprak
ların bulunduğu bir yüksek dağlar dizisiyle kesilmişti. 
Bu bölge, birbirine girmiş sarmaşıklar, eğrelti otları, gü
neşi tamamen örten dev gibi ağaçlarla kaplı, bataklık 
halindeki su birikintilerinin yer yer bulunduğu ve içinde 
binlerce kuşun, böceklerin ve hiç kimsenin rahatlarının 
façırmağa gelmediği hayvanların yaşadığı gerçek bir bal
ta girmemiş ormandı. Burada hüküm süren nemli sıcak, 
en gürbüz bir insanın çok kısa bir zamanda kuvvet ve 
enerjisini kesiyor, yok ediyordu. 

Balboa'nın geçmek zorunda olduğu yol üzerine ta
biatın yığmış olduğu engellere bir de ülkenin vahşi hal
kını katmak gerekiyordu ki, karşılaşılacak olan tehli
keler, hiç te öyle küçümsenecek şeyler değildi. Balboa, 
kılavuzlarının ve yerli yardımcıların sadakatle bağlı ol
dukları seferi heyetin karşılaşacağı tehlikelerden bir kay
gı duymaksızın bin kadar yerli hamal ve Espanola'da 
insan eti yeme zevkini tatmış olan o müthiş köpekler
den oluşan bir sürü ile yola çıkmıştı. 

Yolu üzerinde rastladığı yerli kabilelerden bazıları yi
yeceklerini alarak dağlara kaçıyorlar; bazıları da, ara
zinin engebelerinden faydalanarak çarpışma denemesin
de bulunuyorlardı. Balboa, adamlarının ortasında yürü
yerek, onların katlandıkları yoksunluklara aynen katıla
rak, cesaretlerini bir çok defalar kuvvetlendirerek, yirmi 
beş günlük bir yürüyüş ve mücadeleden sonra, bir dağın 
yüksek kısmından o büyük, o uçsuz bucaksız okyanusu 
görmüş, dört gün sonra da, bir elinde kılıç, diğer elinde 
Castille bayrağı olduğu halde, ayak bastığı toprakları İs
panya Kralı adına sömürge olarak zaptetmişti. Varmış 
-olduğu Pasifik Okyanusu kıyılarındaki yer, Panama'nın 
doğusunda olup kendisinin vermiş olduğu San - Miguel 
Körfezi adını hala korumaktadır. Silah zoru ile itaat al-
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tına aldığı ve epeyce de ganimet sağladığı yerli reisle
rinden elde edilen bilgiler, yola çıkmadan önce toplamış. 
olduğu bilgilere her noktada uyuyordu. 
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Balboa'mn Pasifik Okyanusunu keşfedişi 
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Güneyde, en basit aletlerle dahi çıkarılması mümkün 
olan altın bakımından çok zengin ve geniş bir ülke bu
lunuyordu. Bu topraklarda evcil hayvanlar ve şeklini 
yerlilerin tarif ettikleri lamalar yaşıyordu ki, deveyi an
dıran bu hayvanlar, ağır yük taşıyabiliyorlardı. Bu ilgi 
çekici ayrıntılar ve kendisine verilen fazla miktardaki 
inciler, Marco Polo'nun tarif etmiş olduğu o Asya böl
gelerindeki zenginlikler gibi, Balboa'nın da böyle bir ül
kenin uzağında olmadığını doğruluyor ve bütün bu ser
vetler, bu hırslı maceracıların gözleri karşısında sürekli 
parıldıyordu. 

Balboa, çeşitli zamanlarda, Darien kıstağını geçmiş 
ve bu geçişler hep yeni yönlerde olmuştur. Hatta, A. de 
Humboldt'un haklı olarak söylediğine göre, bu ülke on 
altıncı yüzyılın başlangıcında, Humboldt'un yaşadığı za
mandan daha iyi tanınmıştır. Balboa, bundan başka, keş
fetmiş olduğu Okyanusa, kendi emrile inşa edilmiş ge
mileri indirmiş ve Peru'yu fethetmeği tasarlamak sure
tiyle muazzam bir silahlanmaya girişmiş iken, elde et
miş olduğu ünü ve gösterdiği cesaretin hiç kuşkusuz ödül
lendirilmesi suretile kazanacağı zaferi kıskanan Pedrarias 
Davila adlı Darien Valisi emrile iğrençce ve adalete uy
durularak ölüme mahkum edilmiştir. Balboa'nın öldü
rülmesiyle adı Diana tapınağını yakan Erostrate'ın ismi 
gibi kötü bir ünle tarihe geçmiş olan bir adamın canice 
hırsı dolayısiyle P.eru'nun fethi de yirmi beş yıl gecik
miştir. 

Balboa sayesinde, Peru hakkında her ne kadar biraz 
kısa dokümanlar toplanmış ise de, başka bir kaşif, ege
menliğini hemen hemen bütün Orta Amerika'ya saydı
ran o geniş Meksika ülkesine ait olmak üzere, önemsiz 
sayılmıyacak belgeler sağlamıştır. Juan de Grijalva, 1518 
yılında, bir yıl öncesi Hernandez de Cordova tarafından 
görülmüş olan Yucatan hakkında bilgi toplamak için Kü-
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ba fatihi Diego Velasquez tarafından donatılmış dört ge
miden oluşan bir filonun komutanlığını almıştır. Grijal
va, Ponce de Leon'la birlikte Florida s.eyahatini yapmış 
olan kılavuz Alaminos da yanında olduğu halde, Meksika
nın fethi hakkındaki çok ilgi çekici bir eserin yazarı 
olan Bernal Dias del Castillo'nun belirttiği gibi, iki yüz 
kırk gönüllüyü emri altında toplamıştır. 

Grijalva, on üç günlük bir deniz yolculuğundan son
ra, Yucatan yarım adası kıyılarına yakın bir yerdeki 
Cozumel Adasını gör.erek Cotoche burnundan geçmiş ve 
Campeche Körfezine girmişti. 10 Mayıs tarihinde, Po
tonchon'a çıkmış, yerliler, gemileri görünce şaşırmışlar, 
onları birer deniz canavarı sanmışlar ve bu soluk beniz
li insanlar, su kaynaklarını ve şehri o kadar çetin bir ş.e
kilde savunmaya kalkmışlardı ki, İspanyollardan elli yedi 
kişi öldürülmüş ve bir çok kimse de yaralanmıştı. Böyle 
bir karşılama, Grijalva'nın bu hırçın ulus içinde uzun bir 
süre kalması konusundaki cesaretini kırmamıştı. Dört gün
lük bir beklemeden sonra tekrar denize açılmış, Meksika 
sahillerinin batısından yoluna devam etmiş, yerliler ta
rafından Tabasco adı verilen bir nehire 17 Mayıs tarihin
de girmiş ve çok kısa bir zaman sonra, içinde savaşmaya 
hazır kiş'ilerin bulunduğu elli kadar y.erli kayığından olu
şan bir filo ile çevrildiğini görmüştü. Grijalva'mn tedbirli 
davranışı ve dostluk gösterisi sayesinde bir çatışma ol
mamış ve barış durumu hiç bozulmamıştı. 

Bernal Dias şöyle yazıyordu : 
«Don Carlos adlı büyük bir hükümdarın tebası ol

duğumuzu, kendilerinin de onu bir hükümdar olarak ka
bul edebilecekTerini ve bu hükümdarı çok iyi bulacakla
rını onlara anlatmağa çalışmıştık. Onlar ise, bize, za
ten bir hükümdarları olduğu, daha gelir gelmez, kendi
lerini tanımadan başka bir hükümdarı önermememizin an
lamını pek kavrıyamadıkları yolunda cevap vermişlerdi.» 
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İtiraf etmek gerekir ki, bu cevapta hiç te öyle bir 
vahşilik yoktu. 

İspanyollar, değeri olmıyan bazı Avrupa bibloları ve
rerek, karşılığında Yuka ekmeği, reçine, balık veya kuş 
şekli verilmiş altın parçaları, ülke içinde dokunmuş pa
muklu elbiseler almışlardı. Cotoche burnundan gemile
re binmiş olan yerliler de, Tabasco halkının dilinden bir 
şey anlamıyorlardı. Buradaki duraklama kısa sürmüş ve 
tekrar denize çıkılmıştı. Guatzacoalco nehri karşısından 
geçilmiş, karlı San - Martin sıra dağları görülmüş ve yer
lilerin yabancıları görünc.e, barış işareti olmak üzere aç
mış oldukları bir çok beyaz bayrak nedeniyle (Rio de 
las Banderas) adı verilmiş olan bir ırmağın ağzında de
mir atılmıştı. 

Grijalva, karaya çıkınca, tanrılara gösterilen saygı ve· 
büyük bir itibarla karşılanmıştı. Altından yapılmış kü
çük süs eşyaları, yeşil inciler ve bakırdan baltalar önüne 
konulmuştu. İspanyollar, ülkeyi sömürge olarak fethettik
ten sonra, Los Sacrificios ismi verilen bir adaya çıkmış
lardı. Adaya böyle bir adın verilmesinin nedeni vardı; 
çünkü, uzun bir merdivenin yukarı kısmına yerleştiril
miş bir mihrap üzerinde, göğüsleri açılmış, yürekleri çı
karılmış, kol v.e kalçaları kesilmiş bir durumda, bir gün 
önce kurban edilmiş beş yerliyi bulmuşlardı. Sonra, San -
Juan adı verilen küçük bir ada önünde durulmuş ve o 
yöre yerlileri tarafından tekrarlandığı işitilen «Culua» 
kelimesi de bu ada eklenmişti. Culua, Meksika'nın eski 
adıydı ve o San - Juan de Culua Adası bu gün Saint -
Jean d'Ulloa ismi ile tanınmaktadır. Grijalva, toplamış 
olduğu bütün altınları Küba'ya göndermek üzere bir ge
miye yükledikten sonra, kıyıları izlemeye devam etmiş, 
Tusta ve Tuspa sıra dağlarını keşfetmiş, bu çok kalaba
lık bölge hakkında faydalı bilgiler toplamış ve Rio Pa-
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nuco'ya vardığı vakit, savunmada epeyce zorluk çekile
cek bir sürü kayıkla sarıldığını görmüştü. 

Artık seferin sonu geliyordu. Gemiler çok kötü bir 
durumda bulunuyor ve yiyeceklerin tükendiği görülüyor
du. Bir kısmı yaralı ve hasta olan gönüllüler, kalelere 
sığınmış olsalar bile o savaşçı insanlar arasında bırakıla
mıyacak kadar bir azınlık teşkil ediyorlardı. Şefler bile 
aralarında anlaşamıyorlardı. Sözün kısası, İspanyollar, 
Berna! Dias'ın Meksika'da yetişen portakalların ilk çekir
deklerini dikmiş olmakla övündüğü Rio Tonala'da büyük 
gemilerin onarım ve kalafatını yaptıktan sonra, Santiago 
de Cuba yolunu tutmuşlar ve yedi ay süren bir seferi 
tamamlıyarak 15 Kasım tarihinde şehre varmışlardı. 

Bu seyahatten elde edilen sonuçlar çok mükemmeldi. 
Yucatan Yarımadasını oluşturan o geniş kıyılar dizisi, 
Campeche Körfezi ve Meksika Körfezinin iç kısmı, ilk 
kez, burundan buruna geçmek suretiyle aralıksız keşfo
lunmuştu. Şimdi artık, Yucatan'ın öyle sanıldığı gibi bir 
ada olmadığı bilinmekle kalmıyor, zengin ve güçlü bir 
Meksika ülkesinin varlığı hakkında bol ve esaslı bilgiler 
de alınmış bulunuyordu. Burada, özellikle Antiller'inkin
den daha ileri bir uygarlığın belirtileri, üstün bir mimari, 
toprağın çok güzel işlenmiş olması, pamuklu elbiselerde
ki dokunuşun incelik ve zarafeti ve yerlilerin üstlerinde 
taşıdıkları altın süs eşyaları görülüyor ve bütün bunlar, 
zenginliğe karşı hırslı olan Küba'lı İspanyolları ilgilen
diriyor ve bu yeni ülkeyi fethetmek konusunda onları 
tahrik ediyordu. 

Fakat, Grijalva, kendisini bir gün yepyeni bir uy
garlıkla karşılaştıran o tehlikeli ve akıllıca seyahatin mey
vesini hiç te toplıyamamıştı. Virgile'in «Sicvos, non vo
bis» yani «Böyle çalışıyorsunuz ama kendiniz için değil.» 
sözü, bu durum ve şartlar içinde, bir kez daha uygulama 
yerini bulmuştu. 
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in İspanya'ya ikinci seyahati - Ölümü. 



V.elasquez, Grijalva tarafından keşfedilmiş bölgelerin 
zengin ürünlerini İspanya'ya göndermek için onun dönü
şünü beklememişti. Hindistan konseyine başvuruda bu
lunduğu gibi, fetih teşebbüsüne girişmesine izin veren 
v.e yüksek yetkili bir kişi olan Burgos piskoposunun da 
fikrini almiştı. Aynı zamanda, tasarladığı teşebbüsün teh
likeleri ve önemi ile bağdaşır biçimde yeni bir silahlan
ma ve donatım hazırlığına başlamıştı. Fakat, gerekli mal
zeme ve personeli toplamak her ne kadar kolay ise de, 
eski bir yazarın bize, çabucak kanan ve aynı zamanda 
şüpheci bir kişi gibi tanıttığı Velasquez, yapılacak sefere 
bir baş bulmakta epeyce sıkıntı çekmişti. S.eçilecek ada
mın çok büyük meziyetleri nefsinde toplamış olması ge
rekiyordu. Bu adamın bir taraftan büyük meziyetleri, bir 
taraftan da büyük cesarete sahip gözü pek bir insan 
olması sözkonusu . idi ki, bunlar olmadan herhangi bir 
başarıya ulaşmayı ümid etmek mümkün değildi. Bununla 
birlikte, o komutanın yeteri kadar uysal olduğu gibi emir 
almadan hiç bir şey yapmıyacak kadar da itaatkar olması 
gerekiyordu. Cesur ve girişimci olan bazı kişiler, alet 
olma durumuna düşmeği pek istemiyorlar; daha uysal ya 
da içinden pazarlıklı olan diğer kişiler de, o kadar çok 
büyük teşebbüsün başarısı için gerekli niteliklerden yok
sun bulunuyorlardı. Grijalva ile sefer yapmış olan bu gi
biler, şeflerine yüksek komuta görevinin verilmesini is
tiyorlar; diğerleri ise, Augustin Bermudez'i ya da Ber
nardino Velasquez'i tercih ediyorlardı. Bu görüşmeler sı
rasında valinin gözde adamları olan sekreteri Andres de 
Duero ile Küba kontrolörü Amador de Lares, getir.eceği 
şeyleri paylaşmak şartıyla Hernando Cortes adlı bir soy
lu ile anlaşma yapmışlardı. 

Bernal Dias'ın anlattığına göre, bu iki adam, iyi ve 
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çok tatlı bir dil ile Cortes'i överek, onun bu işe en uygun 
bir adam olduğunu, gözüpek bir şef olmakla birlikte Ve
lasquez'e de çok derin bir bağlılık gösterdiğini ifade et
mişler ve Cortes de böylece genel kaptan olarak atan
mıştı. Andres de Duero, valinin sekr.eteri olmak nede
niyle, Cortes'in de hoşuna gidecek şekilde yazı ile yet
kileri hemen formüle etmiş ve bu y.etki talimatı imza 
edilmiş olarak ona verilmişti. 

Eğer geleceği önceden kestirebilseydi, V.elasquez'in 
seçeceği kişi herhalde bu adam olamazdı. 

Cortes, İspanya'nın Estramadure Bölgesi Medellin şeh
rinde, 1485 yılında, eski fakat şanssız bir aileden dün
yaya gelmişti. Bir süre Salamanca'da okuduktan sonra, 
doğduğu şehre dönmüş ve buradaki sakin ve huzurlu ha
yat, onun ateşli karakterine ve kaprisli yapısına hiç t.e 
uygun gelmemişti. Kısa bir zaman içinde, akrabasından 
Espanola Valisi Ovando'nun korumasına güvenerek Ame
rika'ya hareket etmişti. 

Cortes, Espanola'ya gelir gelmez, zaman zaman yer
lilere karşı yapılan seferlere katılarak bir çok faydalı iş
lerle meşgul olmuştu. Böylece, yerli insanların taktiğine 
her ne kadar intibak ediyor ve bir çok şeyler öğreniyorsa 
da, ne yazık ki, Castille'li adını çoğunlukla kirleten zu
lüm ve vahşet hareketlerini git gide benimsiyor ve bu 
hareketler onda bir alışkanlık haline g.eliyordu. 1511  yı
lında, Küba seferinde, Diego Velasquez'in yanında bu
lunmuş ve şefiyle kendisi arasında, son zaman yazarları 
tarafından nitelikleri tamamen açıklanan bazı fikir ay
rılıkları olmasına rağmen, hizmetlerinin ödülü olarak ken
disine toprak ve yerliler üzerinde geniş ayrıcalıklar da 
verilmişti. 

Cortes, çalışarak ve aklını kullanarak geçirdiği hayat 
sayesinde, bir kaç yıl içinde, durumu itibarile epeyce 
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önemli sayılacak üç bin «castellanos» luk bir servet elde 
etmişti. O zamana kadar bir baş olarak herhangi bir 
komuta mevkiinde bulunmamış olmasına rağmen, gençli
ğin verdiği bir ataklığın etkili olduğu yorulmak bilmez 
bir faaliyet göstermesi, ihtiyatlı davranışları, hızlı karar 
verişleri ve nasıl bir derec.ede olduğu herkesçe çok iyi 
bilinen meziyetleri, karakterinin içtenliğiyle yürekleri ka
zanma bilgisi ona V elasquez ile iki koruyucusu gözünde 
büyük bir değer kazandırmıştı. Bütün bu meziyetlere ek 
olarak güzel bir vekar, her türlü vücut hareketlerinde 
mükemmel bir beceri, eşi ender görülür bir sabır ve da
yanıklık gücü gibi nitelikler, her türlü sıkıntılara alış
mış olan o maceracılar arasında bile ona ayrı bir yer 
sağlıyordu. 

Cortes, büyük bir saygı kazanmak suretiyle mevkini 
sağlayınca, amirinin kapısına bir direk dikerek bu di
reğe kenarları sırmalı siyah kadifeden bir bayrak ç.ek
mişti. Bu bayrakta kırmızı bir haç bulunuyor; mavi ve 
beyaz flamalarda da latince şu yazı göze çarpıyordu : «Ar
kadaşlar, haçı izleyelim ve eğer inancımız varsı:>., bu haç
la galip geliriz.» 

Cortes, bundan sonra, girişilecek işte başarı kazan
mağı sağlıyacak bütün araçlar üzerinde zekasını· kulla
narak çalışmağa başlamıştı. Onu çok iyi tanıyanların bi
le akıllarından ve hayallerinden geçirmedikleri bir heye
canın ve coşkunun etkisinde olarak, filosunun donatılma
sına bütün kişis.el parasını yatırmakla kalmamış, malla
rını da rehine koymuş, dostlarından büyük sayıda borç
lar almış ve bütün bu paralar, gemiler, yiyecekler, sa
vaş malzemesi ve atların satın alınmasında kullanılmıştı. 
Generalin ününe kapılan ve teşebbüsün bütün tehlikele
rini, çıkarlarını iyice düşünüp tartan üç yüz gönüllü bir 
kaç gün içinde kaydolunmuştu. 
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Fakat, sürekli kuşku içinde bulunan ve hiç şüphesiz 
bir kaç kıskancın etkisinde kalan Velasquez, daha baş
langıçta seferi durdurmak zorunluğuna düşecek bir du
ruma gelmişti. Valinin baş komutanlık ünvan ve göre
vini kendisinden kaldırmak istediğini iki koruyucusun
dan öğr.enmiş bulunan Cortes ise, çabucak kararını ver
mişti. Mürettebatının eksik ve gemi donatımının yeter
siz olmasına rağmen, adamlarını toplıyarak, geceleyin he
men demir almıştı. Böylece bir oyuna gelmiş olan V.e
lasquez öfkesini gizlemiş, serbestçe hareket edip emir
lere uymadan kendi kendine buyruk davranan adamı 
tutuklattırmak için hemen harekete geçmişti. 

Cortes, Macaca'da gerekli malzemesini tamamlamış ve 
Grijalva'nın arkadaşlarından büyük bir kısmının bayrağı 
altında toplandığını görmüştü ki, bunlar da Pedro de 
Alvarado ile kardeşleri, Christoval de Olid, Alonzo de 
Ovila, Hernandez de Puerto - Carrero, Gonzalo de San
doval ile bu olayları çok değerli bir kronik halinde ya
zan Bernal Dias del Castillo gibi kişilerdi. Cortes, bun
dan sonra, Küba'nın güney kıyısı üzerinde bir liman olan 
Trinidad'a doğru yollanmış ve burada tekrar ikmal yap
mıştı. Bu zaman içinde, Vali Verdugo, Velasquez'den mek
tuplar almıştı ki, mektuplarda, filo komutanlığından alın
mış olan Cortes'in tutuklanması bildiriliyordu. Fakat, böy
le bir harekete girişmenin şehrin güvenliği bakımından 
çok tehlikeli olacağını düşünen Verdugo, böyle bir dav
ranıştan çekinmişti. Cortes, yeni adamlar toplamak ama
cıyla Havana'ya yollanmış ve bu sırada, yardımcısı olan 
Alvarado da kara yolundan limana varmış ve burada son 
hazırlıklar yapılmıştı. Velasquez, ilk girişimin başarısız
lığına rağmen, Cortes'in tutuklanması için tekrar emir 
göndermiş, fakat Vali Pedro Barba, Bernal Dias'ın an
latımına göre, Cortes için hayatlarını seve seve feda 
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edecek gönüllü askerler karşısında bu emri yerine getir
menin imkansızlığını kolayca anlamıştı. 

Cortes, sonunda, gönüllüleri topladıktan ve kendisin
ce gerekli gördüğü her şeyi gemilere yükledikten sonra, 
18 Şubat 1519 tarihinde, her biri yüz tondan fazla on bir 
gemi ile yola çıkmıştı. 110 denizci, 13'ü silah endaz olmak 
üzere 553 asker, 200 ada yerlisi ve hizmet işleri için de 
bir miktar kadın sefere katılmış bulunuyordu. Girişilen 
seferin savaş araçları gücüyse on top, bol sayıda cephane 
ve on altı attan ibaretti. Cortes, bir araya getirmekte 
epeyce zorluk çektiği bu pek önemsiz ve fakir araçlarla 
bütün İspanya'nın topraklarından daha geniş bir ülkenin 
hükümdarı ile savaşacaktı ki, bu, son derecede zorluk
larla karşılaşılacak bir girişimdi. Fakat, çok .eskiden bir 
şairin dediği gibi, şans, cesaret gösterenlere gülerdi. 

Gemiler, çok şiddetli bir fırtınadan sonra, halkının ya 
İspanyollardan korkması ya da tanrılarının güçsüzlüğüne 
kanaat getirmesi nedeniyle Hıristiyanlığı kabullenmiş olan 
Cozumel Adasına varmışlardı. Filonun Adadan ayrılmak 
üzere olduğu sırada; adı Jeronimo de Aguibar olup sekiz 
yıldan beri ada yerlilerinin tutsağı durumunda bulunan 
bir İspanyolun da, bir şans eseri olarak, kurtarılması 
mümkün olmuştu. Maya dilini mükemmel biçimde öğ
ı enmiş olan ve becerikli olduğu kadar ihtiyatlı da görü
nen bu adam, tercüman olarak çok büyük hizmetler gör
meye başlamıştı. 

Cortes, Cotoche burnundan geçtikten sonra Campeche 
Körfezine inmiş, Pontonchan'ı g.eçmiş ve Grijalva'da ol
duğu gibi bol sayıda altın toplama ümidiyle Tabasco'dan 
yukarıya doğru ilerlemişti. Fakat, yerlilerin hal ve dav
ranışları tamamen değişmiş ve bu durum karşısında zor 
kullanma mecburiyetinde kalınmıştı. Yerliler, sayılarının 
fazlalığına ve yiğitliklerine rağmen, ateşli silahların çı
kardığı patlama seslerinin verdiği korku, kendilerine in-
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san üstü yaratıklar gibi görünen atlıların davranışları, 
giriştikleri her harekette yenilmelerine neden olmuş ve 
bu yüzden darmadağın olmuşlardı. Yerliler, bu çatışma-

Yirmi kadar tutsak kadın almıştı 
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larda çok insan kaybetmişler, İspanyolların kaybı ise iki 
ölü, on dört adamla bir çok atın yaralanmasından ibaret 
kalmıştı. Sonunda, barış yapılmış ve Cortes, yiyecekler, 
pamuklu elbiseler, bir miktar altın ve aralarında İspan
yollara tercümanlık yapmada hizmeti dokunacak Mari
na'nın da bulunduğu yirmi kadar tutsak kadın almıştı. 

Cortes, karaya çıkarma yapmaya elverişli bir yer 
arıyarak batıya doğru yoluna devam etmiş, fakat, bu 
yeri ancak Saint - Jean d'Ulloa'da bulmuştu. Filo henüz 
demirlemişti ki, bir kayık, korkusuzca Amiral g.emisine 
yaklaşmıştı. Aztek asıllı Marina sayesinde, Cortes, eya
letleri son zamanlarda ele geçirilmiş büyük bir ülkenin 
halkıyla karşılaştığını öğrenmişti. Bu insanların hüküm
darları, Moctheuzoma adında, fakat daha çok Montezu
ma ismi ile tanılan bir kişi olup yaklaşık yetmiş fersah 
kadar iç kısımda bulunan Tenochtitlan ya da Mexico'da 
oturuyordu. Cortes, kötü bir niyeti olmayıp barış sever 
amaçlarla geldiğini yerlilere anlatarak onlara bazı ar
mağanlar vermiş ve böylece Vera - Cruz'un o sıcak ve 
sağlığa zararlı kıyılarına çıkmıştı. Fakat, karaya çıkışın 
ertesi günü, eyaletin valisi olup Montezuma tarafından 
gönderilmiş bulunan Teutile, :vakit geçirmeden kendisini 
hükümdarın yanına götürmesini isteyen Cortes'e cevap 
vermekte epeyce sıkıntıya düşmüştü. İspanyolların geli
şinden beri hükümdarın kafasını kurcalayan bütün kay
gıları ve korkuları çok iyi biliyordu. Bunun] a birlikte, 
adam, Avrupalıların hırsını tahrik edecek zenginlikte olan 
pamuklu kumaşları, tüylü mantoları ve altından yapılmış 
eşyaları generalin önüne sermişti. Bunun üzerine Cortes, 
gücü hakkında bu zavallı yerlilere bir fikir vermek için, 
askerlerine hareketler yaptırmış, bir kaç topu ateşlemiş 
ve ortalığı sarsan top ve tüfek sesleri, yerlileri korku
dan dondurmuştu. Görüşmenin sürdüğü bütün zaman bo
yunca, ressamlar, beyaz pamuklu kumaşlar üzerine ge-
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milerin, askerlerin ve gözlerine çarpan her şeyin resim
lerini yapmışlardı. Çok hünerli bir şekilde çizilmiş olan 
bu resimler, Montezuma'ya gönderilmişti. 

Birbiri arkasından devam edecek kahramanca çarpış
maların hikayesine başlamadan önce, ne kadar güçlü gö
rünürse görünsün, çökme ve dağılmayı anlatan birçok 
belirtileri içeren o Meksika ülkesi hakkında bazı bilgi
ler vermenin gerekli olduğunu sanıyoruz. Nitekim, bü
tün bu çöküş belirtileri o bir avuç maceracının ülkeye 
egemen olmasına ortam hazırlamıştır. 

Amerika'nın Montezuma yönetiminde olan bu kısmı, 
Anahuac adını taşıyor ve 14 ile 20 kuzey enlem derecesi 
arasında uzayıp gidiyordu. Yükseklik farkları dolayısiyle 
iklimi çok değişik olan ve Atlantik Okyanusundan çok 
Pasifik Okyanusuna daha yakın bulunan bu bölgenin orta 
kısmına doğru, altmış yedi fersahlık bir çevre üzerinde 
ve deniz seviyesinden yedi bin beş yüz ayak yükseklikte, 
içinde bir çok göllerin bulunduğu ve ülkenin başkenti 
ismi olan Mexico Vadisi adı ile tanılan geniş bir küvet 
gelişmekteydi. 

Düşünüleceği gibi, bazı cahil maceracıların ve bağ
naz papazların yazılı tarihlerini yakmış oldukları hir ulus 
hakkında gerçeğe dayanır çok az bilgilere sah i p  bulun
maktayız. Ülkeleri ele geçirilmiş bir ırkın d i n i  ve siya
sal geleneklerini hatırlatabilecek her şey, hu fan atik İs
panyol maceracıları tarafından ne yazık ki yok C'rl i lmiş
tir. 

Yedinci yüzyılda, kuzeyden gelen Tol t.Pk' l.er,  Anahuac 
yaylasına çıkmışlardı. Bunlar, kendileri n i  t a n ı ı ıa ,  meka
nik sanatlara veren, maden işlemesini h i lPtı  VI' ka l ıntıları 
Yeni - İspanya'nın hemen her tarafı ı ırl a  gi i r i i  IP t ı  giirkem
li ve dev gibi büyük binalar inşa edt'ıı :wk i  i ı ı�a ı ı lardan 
oluşan bir ırktı. 
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Toltek'ler, dört yüzyıllık bir egemenlikten sonra, içine 
soktukları birçok sırla birlikte ülkeden uzaklaşarak, or
tadan kaybolmuşlardır. Yüzyıl sonra da, bunların yerine 
kuzey batıdan gelen vahşi bir kabile geçmiş ve kısa bir 
zaman içinde, bunları, Tolt.ek dilini konuşur gibi görü
nen daha gelişmiş diğer insan toplulukları izlemiştir. Bu 
kabilelerin en meşhurları, son Toltek'lerle ülkede kalmış 
olup uygar durum ve şartlara kolaylıkla uyan Aztekler, 
Aleothuesler ya da Tezcucan'lardır. Aztekler'e gelince, 
bunlar, bir çok göçlerden ve savaşlardan sonra, 1326 yı
lında Mexico vadisine yerleşerek burada başkent olarak 
Tenochtitlan'ı kurmuşlardır. Yüzyıl boyunca Mexico, Tez
<:uco ve Tlacopan devletleri arasında yapılmış olup şart
larına çok iyi uyulan bir saldırmazlık anlaşması saye
sinde, önceleri, vadinin sınırları içine kapanmış olan Az
tek uygarlığı, bu sınırları aşmış ve kısa bir zamanda Pa
sifik ve Atlantik kıyılarına kadar genişlemiştir. 

Bu insanlar, az bir zaman içinde, yeni dünyadaki bü
tün kabilelerden çok üstün bir uygarlık derecesine yük
selmişlerdir. Meksika'da mülkiyet hakkı tanınmış, tica
ret gelişmiş ve üç çeşit para değişim mekanizmasını sağ
lamağa başlamıştır. Asayiş sağlanmış, çok mükemmel bi
çimde çalışan bir menzil sistemi, hükümdar emirlerinin, 
ülkenin bir ucundan diğer bir ucuna hızla gitmesine im
kan vermiştir. Kentlerin çoğalması ve güzelleşmesi, sa
rayların, tapınakların ve kalelerin büyüklüğü, Aztek'le-ı 
rin vahşi töreleriyle garip şekilde ters düşen epeyce iler-
lemiş bir uygarlığa işaret etmektedir. Bununla birlikte 
Aztek'lerin bir çok tanrılara inanan politeist dininin ge
reği olan o barbar ve kan dökücü törelerinden hiç bir 
şey eksilmemiştir. Rahipler, 

'
tam bir anlaşma ile birlik 

oluşturarak topluluklar üzerinde etkili olmuşlar ve hatta 
·siyasal işlere de karışmışlardır. Aztek'lerin vaftiz ve gü
·nah çıkarma gibi Hıristiyan adetlerine benzer ayinleri ya-
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nında bir takım saçma v.e boş inançlara dayanan kanlı 
töreler de yer almıştır. Mesela, ondördüncü yüzyılın baş
larında kabul edilmiş olan insan kurban edilmesi töresi, 
önceleri çok seyrek iken bir süre sonra, yılda ortalama 
sayısı yirmi bin kişiye yükselecek kadar sıklaşmış ve bu 
kurbanların çoğu, mağlup edilmiş ulusların insanların
dan oluşmuştur. Bu gibi durumlar, bu kurban sayısını 
daha da yükseltmiştir. 1486 yılında, Huitzilopehit tapı
nağının açılış töreninde, bir günde yetmiş bin tutsak öl
dürülmüştür. 

Meksika Devleti, meşruti bir hükümetle yönetilmiş
tir. Hükümdarların önceleri sınırlı olan güç v.e etkinlik
leri, yapılan fetihler ve kazanılan zaferlerle artmış ve 
istibdad biçimine dönüşmüştür. Hükümdar, hep aynı aile
den seçilmiş ve tahta çıkma töreninde bir çok insan kur
ban edilmiştir. 

Hükümdar Montezuma, bir ruhani sınıfa mensup bu
lunuyordu. İktidar ve yetkilerinde acaip artışlar olmuş
tu. Bir çok savaşın arkasından ülkenin sınırlarını geniş
leterek, İspanyolları kabul etmede acelecilik gösteren ulus
ları böyle bir davranışa zorlamış ve bu uluslar, İspan
yolların eg.emenliğini Aztek'lerin egemenliğinden daha yu
muşak, daha az zalim görmeğe başlamışlardı. 

Şu da muhakkaktı ki, Montezuma'nın, İspanyolların 
Vera - Cruz'un sıcak ve sağlığa zararlı kıyılarını işgal et
tikleri sırada, onlarla savaşmak için elindeki muazzam 
kuvvetlerle harekete geçmiş olması halinde, İspanyolla
rın silahlarına ve disiplinli askerlerine rağmen, böyle bir 
saldırıya karşı koyabilmesi pek ala mümkündü. Ya on
ları tamamen yok edecek ya da gemilerine dönİneğe zor
lıyacaktı ki, bu taktirde de, Yeni Dünya'nın kaderi ta
mamen değişmiş olacaktı. 

Fakat, Cortes'in karakterindeki pek belirgin bir nite
lik olan çabuk karar verme yeteneği, hayatının hiç bir 
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anında kesin bir karara varmamış olan Montezuma'da 
yoktu. 

Bununla birlikte, hükümdarın göndermiş olduğu yeni 
haberciler, ülkeyi terketme emrini Cortes'e ulaştırmışlar 
ve Cortes'in red cevabı üzerine yerlilerle istilacılar ara
sındaki ilişkiler hemen kesilmişti. Durum gergindi. Cor
tes, bunu çok iyi anlıyordu. Birliklerinde beliren bazı 
tereddüdleri kaldırdıktan sonra, yapacağı askeri harekatın 
asıl merkezini oluşturacak ve karaya çıkarmaları kolay
laştıracak bir kale olmak üzere, Vera - Cruz'da böyle bir 
kalenin temellerini atmıştı. Bunun hemen arkasından bir 
çeşit sivil hükümet kurmuş ve kral adına yetkilerini daha 
da genişletmişti. Sonra, kendisile anlaşmak ve boyunduru
ğuna uzun zaman sabırsızlıkla dayandıkları Montezuma'ya 
karşı korunulmak isteyen Zempoalla şehri temsilcilerini 
kabul etmişti. 

Çıkarmanın daha ilk günlerinde böyle müttefikler bul
mak gerçekten büyük bir mutluluktu. Nitekim, bu fır
satı kaçırmak istemeyen Cortes, Totonak'ları memnunluk
la karşılamış, başkentlerine gitmiş v.e Quiabislan'da, de
niz kıyısında, bir kaleyi inşa ettikten sonra, onlara vergi 
ödemeği red etmeğe karar verdirmişti. Halkı Hıristiyan 
olmağa teşvik için Zampoalla'da kaldığı bir kaç günden 
faydalanarak, Cozumel Adasında yaptığı gibi, Tanrıları
nın güçsüzlüğünü onlara isbat etmek amacıyla putlarını 
devirmişti. 

Bu zaman boyunca, karargahında bir komplo düzen
lendiğini öğrenen ve Küba'ya dönmede bir araç bulun
dukça, askerlerinin bıkkınlık ve hoşnutsuzluğu ile dai
ma mücadele etmek zorunda kalacağına kanaat getiren 
Cortes, uzun süre hizmet edemiyecek kadar çok kötü du
rumda olmaları bahanesiyle bütün gemilerini karaya çek
tirmişti. Bu şekildeki davranış, arkadaşlarını ya galip gel-
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meğe ya da ölmeğe zorluyan, gerçekten aklın kabul ede
ıniyeceği bir cesaret işiydi. 

Cortes, bunun üzerine, askeri birliklerinin itaatsizlik
lerinden hiç bir korkusu kalmayınca, her türlü geri hiz
metlerini görmeğe ayrılmış ikiyüz yerli taşıyıcı da da
hil olmak üzere, beşyüz asker, on beş beygir ve altı sah- . 
ra topuyla birlikte 16 Ağustos tarihinde Zempoalla'dan 
yola çıkmıştı. 

Halkı vahşi, her türlü tutsaklık ve köleliğe düşman 
olup uzun zamandan beri Montezuma ile mücadele ha
linde bulunan küçük Tlascala Cumhuriyeti sınırlarına kı
sa bir zamanda varılmıştı. Cortes, yerlileri Meksika bo
yunduruğundan kurtarmak, Tlascalan'ları kollarıyla sar
mak ve onları müttefiki yapmak niyetinde olduğunu bir 
çok kere ilan etmiş ve bu şekildeki davranışı ile övün
müştü. Mexico'ya varmak için topraklarından geçme iz
ni istemişti. Fakat, gönderdiği temsilciler, tutuklanmış ve 
ülke toprakları üzerinde ilerlendikçe son derecede bir 
yiğitlik gösteren ve İspanyolların Yeni Dünya'da bir ben
zerini görmedikleri inatla karşı çıkan otuz bin Tlasca
lan'dan oluşan bir ordunun çeşitli birliklerile tam on beş 
gün sürekli çarpışma zorunluğunda kalınmıştı. 

Fakat, bu yiğit insanların silahları çok basit, çok il
keldi. Kuru ağaçtan yapılmış oklar ve mızraklarla, yine 
ağaçtan yapılmış kılıçlarla silahlı olan bu insanlar, özel
likle yetersiz bir taktikle ne yapabilirler, nasıl savaşır
lardı. Bu zavallı yerliler, cesur savaşçılarından büyük bir 
kısmının bütün bu savaşlarda hayatlarını feda ettikleri
ni, İspanyollardan tek kişinin dahi ölmediğini görünce, 
çarpıştıkları insanların üstün. bir yaratık olduklarına ta
mamen kanaat getirmişlerdi. Onların bütün bildikleri şey, 
Aztek'lerin yaptıkları gibi, düşmanları tarafından yenil
giye uğratıldıktan sonra tutsak edilmek, elleri kesilmek 
ve parça parça edilmekti. Oysa, hiç te böyle olmamış, ye-
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nildikleri halde, salıverilmişler ve kendilerinden barış 
istenmişti. 

Tlascalan'lar, bunun üzerine, İspanya'nın egemenli
ğini ve ona bağlı olmayı kabul etmişler ve Cortes'in ya
pacağı bütün savaş seferlerine katılacaklarına. dair yemin 
etmişlerdi. Cortes, onları düşmanlarına karşı koruma gö
revini de üzerine almıştı. Esasen barış yapmanın da tam 
zamanıydı. İspanyolların bir çoğu yaralı veya hasta duru
munda bulunuyor, hepsi de yorgun ve bitkin görünüyor
du. Tlascalaya muzaffer bir şekilde girişleri, insan üstü 
yaratıklar gibi karşılanışları, çektikleri sıkıntı ve acıları 
unutturmakta gecikmemişti. 

Cortes, bu şehirde yirmi gün kadar dinlendikten son
ra, altı bin Tlascalandan ibaret bir ek ordu ile birlikte 
Mexico'ya doğru yürüyüşe başlamıştı. Önce, yerlilerin, 
tanrılarının oturmakta oldukları kutsal bir şehir gibi say
dıkları Cholula'ya doğru yollanmıştı. Montezuma, gerek 
tapınakların kutsallığına hakaret edilmesi dolayısiyle tan
rıların intikamlarını bizzat alacaklarını hesaplaması, ge
rekse o kalabalık ve fanatik şehir içinde bir isyanın pat
lak vermesi v.e kolayca organize edilecek bir soykırım ha
reketini düşünmesi nedeniyle, İspanyolları üzerine çek
mesinden dolayı çok rahat ve hoşnuttu. 

Cortes, Cholulan'ların dostluk ve bağlılık isteğine kar
şı koyacaklarını Tlascalan'lardan öğrenmiş bulunuyordu. 
Her ne olursa olsun, birliklerini şehir içine sokmuştu ki, 
bu davranışıyle hiçbir şeyden korkmuyormuş gibi gö
rünmesi gerekiyordu. Yine Tlascalan'lardan haber aldı
ğına göre, kadınlar ve çocuklar uzaklaştırılmışlardı. Ma
rina vasıtasıyla da, çok kalabalık birliklerin belde kapı
larında bulunduğunu, sokaklarda hendekler ve siperler 
kazıldığını, taraçalarda, yüksek yerlerde okların ve taş
ların yığın haline getirildiğini öğrenmişti. Cortes, düş
manlarından önce davranmış, şehrin başlıca kişilerini ya-
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kalatmış, baskına uğrayan ve başsız kalan halkı yok et
meye başlamıştı. Zavallı Cholulan'lar, iki gün boyunca 
İspanyolların kuduz gibi saldırışları ve müttefikleri olan 
Tlascalan'ların öc almaları karşısında her türlü felaket 
ve acıyı tatmışlar, perişan olmuşlardı. Halktan altı bin 
kişi boğazlanmış, tapınaklar yakılmış ve şehir yarı yarı
ya tahrip edilmişti. Bu hareket biçimi, Montezuma ile 
tebasını iyice dehşete düşürmek için yapılan korkunç bir 
gösteri idi. 

Cortes, başkente yirmi fersahlık mesafedeki şehirle
rin ve kasabaların her tarafında bir kurtarıcı gibi kar
şılanmıştı. Hükümdarın istibdadından şikayet etmiyecek 
hiç bir topluluk reisi yoktu ve bu durum, Cortes'in, bu 
kadar bölünmeye uğramış bir ülkenin kolayca hakkından 
gelinebileceği ümidini beslemesindeki düşüncesini haklı 
çıkarıyordu. 

Chalco dağlarından aşağ� inildikçe, Mexico vadisi, et
rafını büyük şehirlerin çevirdiği o geniş göl, temel ka
zıklar üzerine inşa edilmiş o başkent, çok güzel işlenmiş 
tarlalar ve bütün bu güzel manzara, hayranlık içinde kal
mış İspanyolların gözleri karşısına seriliyordu. 

Cortes, İspanyolları dost mu yoksa düşman mı ola
rak karşılayacağını son ana kadar bilmeyen Montezuma'
nın o devamlı tereddüdlerinden hiç bir kaygı duymaksı
zın, göl tarafından Mexico'ya giden şoseyi tutmuştu. Şe
hire bir millik mesafeye gelinmişti ki, yüksek dereceli 
kişiler oldukları elbiselerinin şıklığından anlaşılan yerli
ler, Cortes'i selamlamışlar ve hükümdarın karşılamağa gel
mekte olduğunu kendisine haber vermişlerdi. 

Seçkin adamların omuzları üzerinde taşınan, güneş
ten korumalı, yaldızlı ve tüylü bir tür tahterevana ku
rulmuş olan Montezuma, biraz sonra görünmüştü. 



D Ü N YAN I N  K E Ş F İ  49 

Hükümdar ilerledikçe, yerliler, onun karşısında yer
lere kapanıyorlar ve sanki onu seyretmeğe layık değiller
miş gibi yüzlerini gizliyorlardı. Bu ilk karşılaşma dost
ça olmuş ve Montezuma, konuklarını hazırlatmış oldu
ğu bir yere bizzat götürmüştü. Burada, etrafı bir taştan 
surla çevrili ve yüksek kulelerle savunulan geniş bir sa
ray bulunuyordu. Cortes, her ihtimale karşı derhal sa
vunma düzeni almış ve üzerinden geçtiği yollara topları
nı yerleştirmişti. 

İkinci görüşmede, general ve askerlerine güzel arma
ğanlar sunulmuştu. Montezuma'nın eski bir gelenek ola
rak anlattığına göre, Aztek'lerin ataları, İspanyollar gibi 
beyaz ve sakallı bir adamın yönetiminde ülkeye gelmiş
lerdi. Kuvvetlerini geliştirip etkinliklerini yerleştirmişler 
ve kendilerinden sonraki nesillerin bir gün onları tekrar 
ziyaret etmek ve kanunlarını koymak üzere tekrar gele
ceklerini vadederek okyanusa açılmışlardı. Montezuma, 
onları bugün yabancılar gibi değil babaları gibi karşı
ladığını, onları eski şeflerinin oğulları gibi gördüğünü 
söylüyor ve onları ülkesinin efendileri gibi saydığına inan
malarını rica ediyordu. 

Sonraki günler, İspanyollara çok büyük, çok kalaba
lık, o zamana kadar Amerikada bir eşine rastlanmıyan 
beldelerden daha güzel görünen şehrin gezilmesile geç
mişti. Şehrin en ilgi çekici yanı, göl içinden geçen şose
lerin kara ile bağlantılı olması ve gölde dolaşan tekne
lere geçit vermek için bu şoselerin yer yer kesilmiş bir 
durumda bulunmasıydı. Bu geçit yerleri üzerinde köprü
ler bulunuyordu ki, bu köprülerin çabucak tahrip edilme
leri çok kolay bir işti. Doğu yönünde şose olarak bir şey 
yoktu ve burada karayla ulaşım ancak kayıklarla sağ
lanabiliyordu. 
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Mexico'nun bu coğrafi durumu, Cortes ıçın epeyce 
düşünülecek bir konuydu. Cortes, dışarı çıkma imkanı ol
maksızın başkent içinde birden bire kapalı kalma ihti
malini hep aklına getiriyordu. Bunun üzerine, her türlü 
baskın girişimine karşı tedbirli davranmak için hüküm
darı rehine olarak ele geçirmeğe karar vermişti. Esasen 
almış olduğu bazı haberler, onun harekete geçmesine çok 
güzel bir bahane olabilirdi. Mesela, Meksikalı general 
Qualpopoca, İspanyolların egemenliğini kabul etmiş eya
letlere saldırmış, Escalante ile yedi askeri ölüm derece
sinde yaralanmış, bir tutsağın kafası kesilerek şehir şe
hir dolaştırılmış ve böylece, istilacıların da yenilebilece
ğini ve bu insanların da sonunda birer basit ölümlü ya
ratıktan başka bir şey olmadıklarının isbatına çalışıl
mıştı. 

Cortes, hükümdarı hainlikle suçlamak için bu olay
lardan faydalanmak istiyordu. İddiasına göre, hükümdar, 
ona karşı her ne kadar güler yüz gösteriyor ve askerleri
ne de iyi davranıyorsa da, bu davranış, geçiciydi ve öyle 
de kabul edilmesi gerekiyordu; çünkü, onun, Escalante'ın 
karşılaştığı muamelenin aynını uygulamak için uygun 
fırsatın çıkmasını beklediği kesindi. Bir hükümdara ya
kışmıyacak böyle bir davranışın Cortes'in görmek iste
diği güvenle bağdaştırılması mümkün değildi. Hüküm
dar, İspanyolları yatıştırmak için Qualpopoca'yı cezalan
dırmak suretile çok basit bir çareye başvurmuştu. Mon
tezuma, aradaki iyi anlaşma uyumunu bozacak yeni bir 
saldırı hareketine engel olmak ve Meksikalıların İspan
yollara karşı hiç bir kötü niyet beslemediklerini ispat 
için onların arasında bulunmaktan başka yapılacak bir 
şey olmadığını düşünmüştü. Hükümdar, böyle bir dav
ranışa pek öyle kolayca karar verememişti; fakat, bir ta
raftan da, her ne olursa olsun, şiddet hareketlerine ve 
tehdidlere ister istemez boyun eğmek gerekiyordu. Te-
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basına yeni kararını bildirirken, İspanyolların arasına 
serbestçe girmenin ve onları sözleriyle yatıştırmanın hiç 
bir sakıncası olmadığına dair güvence veriyor ve aynı 
zamanda ergeç onlara saldıracağı tehdidini de savuru
yordu. 

Bu atılgan teşebbüs, Cortes'in ümitlerinin üstünde 
bir başarı sağlamıştı. Qualpopoca ile oğlu ve isyanın baş
lıca elebaşılarından beş kişi, Meksika'lılar tarafından ya
kalanmışlar, bir İspanyol mahkemesine teslim edilmişler, 
mahkum olmuşlar ve diri diri yakılmışlardı. Cortes, hü
kümdarlarının emirlerini yerine getirmekten başka bir 
şey yapmıyarak, silaha sarılıp ülkelerinin istilasına karşı 
koymağa çalışan insanların bu cezalandırılmasından pek 
o kadar memnun kalmamış, suçluların, son anda, bütün 
kabahati hükümdarlarına yükledikleri bahanesile Monte
zuma'yı tutuklayarak onu yeni bir kötü duruma düşür
müştü. 

İstilacılar, altı ay boyunca, hükümdar adına hareket 
etmişler, kralın yüksek otoritesini azaltmışlar, hoşlarına 
gitmeyen valileri değiştirmişler, vergileri artırmışlar, ta
rımsal ürün miktarlarını öğrenmek, maden bölgelerini 
dikkatle incelemek ve altın üretimi için uygulanan usul
leri izlemekle görevli İspanyolları ülkenin hemen her ta
rafına göndererek bütün işlere karışmışlardı. 

Cortes, Vera - Cruz'dan gemi donatımı getirtmek ve 
gölden kara yolu ile bağlantıyı sağlamağa ayrılmış iki 
brigantin tipi gemiyi inşa ettirmek için Avrupa gemile
rini örnek göstererek Montezuma'nın merakını tahrik et
mişti. 

Cortes, cesaret ve atılganlığını daha da artırarak çok 
ileri gitmiş ve İspanyanın korumasında bir devlet ol
mağı kabul etmede Montezuma'yı epeyce zorlamıştı. Ko-
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layca tahmin olunacağı gibi, bu anlaşmanın arkasından 
pek çok zengin armağanlar verilmekle birlikte fazla bir 
zorlukla karşılaşılmaksızın çok ağır bir vergi yükümlülü
ğü de ortaya konulmuştu. Altın ve gümüş toplamak için 
bu durumdan epeyce faydalanılmış ve bununla beraber, 
yapılan tahsilatın tutarı, altıyüz bin pezonun üstüne çı
kamamıştı. İspanyolların bütün güçlerini kullanmalarına 
ve Montezuma'nın da onları tatmin için bütün hazine
lerini tüketmesine rağmen, ülkenin zenginliklerini ele ge
çirmeği aklına koymuş olan bu maceracı fatihlerin kur
dukları hayale göre, toplanan servet hiç de önemli de
ğildi. 

Beşte bir kral, beşte bir Cortes payı ayrıldıktan son
ra, silahlanma masrafları için yapılmış ödemelerin neyle 
karşılanacağı dikkate alınmamak suretiyle asker başına 
düşen pay yüz pezoyu dahi bulmuyordu. Espanyola'da ka
lıp rahatça yaşarken, o kadar yorgunluğu göze almak, 
çok büyük tehlikelerle karşılaşmak ve her türlü yoksullu
ğa katlanmak, demek ki yüz pezo içindi ! Cortes'in o güzel 
sözleri böyle kötü bir sonuç veriyorsa, kesin olduğu pek 
bilinmeyen adaletli bölüşme böyleyse, sözünde durma
yan bir komutanın yönetiminde olmak üzere bu kadar 
fakir bir ülkede kalmanın hiç de bir anlamı yoktu. Bu 
itibarla, cesur savaşçıların çektikleri sefalet ve sıkıntı
ların bedelini karşılayacak bir ülkeye, altın ve değerli 
taş bakımından zengin bölgelere gitmek en akıllıca bir 
hareket olurdu. Bu hırslı maceracılar, böyle düşünüyor
lar, bu düşüncelerini aralarında mırıldanıyorlar; bazı
ları, paylarına düşen miktarı söğüp say'arak kabul edi
yorlarsa da, bazıları almayı ııed ediyorlardı. 

Cortes, politika ile ilgili her konuyu Montezuma'ya 
kabul ettirmeyi başarmışsa da din değiştirme bakımın
dan aynı başarıyı gösterememişti. Dinini değiştirmesine 
onu asla razı edememiş ve Zempoalla'da yaptığı gibi, put-
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lan devirmek istemiş ise de bu tasarısından hemen vaz
geçmediği taktirde, sonucunun çok kötü olacağı bir isya
nın patlak vereceğini anlamıştı. Bu sırada, hemen hemen 
güçsüz bir durumda kalmaktan ve kralloırının boyundu
ruk altında bulunmasından son derecede üzüntü duyan 
Meksikalılar, hakarete uğrayan, kutsallıklarına tecavüz edi
len tanrılarının intikamını almağa karar vermişleı: ve 
istilacılara karşı bir genel isyan hazırlığına başlamışlardı. 

Cortes, ülkenin iç kısmındaki olayların hiç te öyk 
hoş bir �ekil alıyormuş gibi görünmediği bir sırada, Ve
ra - Cruz'dan bir: çok geminin limanda toplandığı habe
rini almış bulunuyordu. Önce, 16 Temmuz 1619 tarihinde 
Puerto Carrero ve Montejo'dan göndermiş olduğu mek
tuba cevap olarak Charles - Quint tarafından böyle bir 
donanmanın yardım için gönderildiğini sanmıştı. Az son
ra, yanıldığını anlamış ve onun, kendisiyle olan bütün 
bağları kolayca koparmağa çalıştığını öğrenen Diego Ve
lasquez tarafından organize edilen bu seferin, onu ele 
geçirmek, hapsetmek ve yargılanmasının hemen yapılaca
ğı Küba'ya götürmek amacını güttüğünü öğrenmişti. 

Komutası Pamphilo de Narvaez'e verilen bu filo, sek
sen süvari, sekseninde ateşli silah bulunan yüz piyade, 
yüz yirmi okçu savaşçı ve on top taşıyan on sekiz gemi
den oluşmuş bulunuyordu. 

N arvaez, bir karşı koyma hareketine uğramadan San -
Juan d'Ulloa kalesi yakınında karaya çıkmıştı. Vera -
Cruz Valisi Sandoval'a şehri teslim etmesini bildirmiş 
ise de, vali, bu küstahça görevi üzerine almış olan kim
seleri tutuklamış ve bunları Mexico'ya göndermişti. Cor
tes, adamları hemen serbest bırakmış ve onlardan Nar
vaez'in tasarıları ve kuvvetleri hakkında gerekli bilgileri 
�lmıştı. Şahsen karşı karşıya kaldığı tehlike gerçekten 
çok büyüktü. Velasquez tarafından gönderilmiş olan as
keri birlikler, hem çok kalabalık hem de kendi kuvvet-
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!erinden daha mükemmel biçimde silahlandırılmış, cep
haneleri ise bol miktarda sağlanmıştı. Bundan başka, onu 
asıl kaygıya düşüren bir konu vardı ki, o da, mahkum 
edilip idam olunması ihtimaliydi. Harcadığı bütün çaba
ların meyvesini görememek ve bu anlaşmazlıkların mey
dana getireceği kötülüklerin vatanına zarar vereceğini 
düşünmek onu ürkütüyordu. Durum cidden kritikti. Cor
tes, iyice düşündükten, tutacağı yolun iyi veya kötü ta
raflarını tarttıktan sonra, yapmış olduğu fetihleri ve İs
panya'nın çıkarlarını feda etmektense, bütün kötü ihti
mallere rağmen, her ne bahasına olursa olsun, mücadele
ye karar vermişti. 

Cortes, işi bu dereceye getirmeden önce, ordusunda 
bulunan Papas Almedo'yu Narvaez'e göndermişti. Adam, 
çok kötü karşılanmış ve anlaşma konusundaki bütün öne
rilerin küçümsenerek red edildiğini görmüştü. Almedo, 
çoğunun kendisini çok iyi tanıdığı askerler üzerinde bü
yük etkinliği olduğundan, ülkenin zenginliği hakkında 
bir fikir vermek için onlara altın zincirler, halkalar ve 
çok temiz değerli mücevherler dağıtmıştı. Fakat, bunu 
haber alan Narvaez, askerlerinin kandırılmasına uzun 
süre göz yummak istememiş, Cortes'in ve başlıca subay
larının başı için ödül koymuş ve onunla karşılaşmak üze
re ilerlemeğe başlamıştı. Cortes, elverişli olmıyırn şartla:· 
içinde bile savaşı bırakmıyacak kadar becerikli ve gözüpek 
bir kimseydi. Nitekim, Zempoalla'ya girmiş olan Narvaez 
ile birliklerini bir süre oyalamış, yormuş ve o kadar iyi 
düzen almıştı ki, geceleyin yapılan ani bir baskının ver
diği korku ve meydana getirdiği şaşkınlık, kendi kuvvet
lerinin zayıflığını gidermiş, hasmını ve bütün birliklerini 
tutsak etmiş ve kendi kuvvetlerinden ancak iki asker kay
betmişti. 

Galip bir durumda olan Cortes, ya çekilip Küba'ya dön
mek ya da kendi�iyle birleşerek kader birliği yapmak gibi 
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iki yoldan birini seçmek hakkını kendilerine bırakarak 
mağluplara iyi muamele etmişti. Armağanlara ve güzel 
vaidlere dayanan bu son öneri, yeni gelen İspanyollara 
çok çekici görünmüş ve Cortes, tam N arvaez'in elleri ara
sına düşeceği günün hemen ertesi günü, kendini bin as
kerin başında bulmuştu. 

Bu ani kader değişikliği, Mexico yolunu tekrar tut
makta acele eden Cortes'in siyasal becerisiyle onu epey
ce kuvvetlendirmişti. Hazinelerinin ve tutsağı olan hü
kümdarın korunması lçin Alvarado'nun komutasına bırak
mış olduğu birliklerin sayısı, büyük bir. kısmını öldür
müş veya yaralanmış olan yerliler tarafından asgari sı
nıra indirilmiş ve bu kuvvetler, bir genel saldırının sü
rekli tehdidi karşısında çok dar bir · çevre içinde sarılı 
kalmışlardı. Şunu da itiraf etmek gerekir ki, İspanyolla
rın tedbirsizce ve canice davranışları ve özellikle bir şen
lik sırasında, ülkenin en ileri gelen yurttaşlarını öldür
meleri, bir isyanın patlak vermesine neden olmuştu ki, 
bu yüzden de, gerçekten çok korkulacak bir durum or
taya çıkmıştı. 

Cortes, iki bin Tlascalan'la birleştikten sonra, cebri 
yürüyüşle başkente doğru ilerlemiş ve bereket versin ki, 
yerlilerin yollardaki köprüleri ve Mexico'yu karaya bağ
lıyan sedleri yıkmalarına zaman bırakmadan başkente 
varmıştı. Takviyenin gelmesine rağmen, durum hiç de 
düzelmiş değildi. Her gün yeni savaşlara girişmek ve İs
panyollar tarafından işgal edilen saraylara giden yolları 
temizlemek için çıkışlar yapmak gerekiyordu. 

Cortes, her an zorlıyabileceği ve bununla birlikte dı
şarı çıkılması çok zor bir şehrin içine girip kapanmakla 
işlemiş olduğu büyük hatayı anlamıştı. Bunun üzerine, ge
rek otoritesi gerekse itibarı daima var olan Montezuma' -
nın yardımına ihtiyaç duyarak, onun aracılığıyla isyanı 
yatıştırmak, böylece İspanyollara biraz nefes aldırmak ve 
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geri çekilme hazırlığını yapabilmek imkanının sağlanma
sını düşünmüştü. Fakat, Cortes'in oyuncağı durumuna 
düşen zavallı hükümdar, kral elbisesini giymiş olarak 

Montezuma'nın ölümü 
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surlar üzerinde görünüp düşmanca hareketleri bırakma
larını tebasına söyleyince, her taraftan hoşnutsuzluk mı
rıltıları ve tehdid haykırışları çıkmış, düşmanlık hare
ketleri tekrar başlamış, İspanyol askerlerinin kalkanlar
la korumalarına zaman kalmadan hükümdarın vücuduna 
oklar saplanmış ve başa gelen bir taş adamı devirmişti. 

Işlemiş oldukla� cinayetten dehşete kapılmış olan 
yerliler, bu görünüm karşısında mücadeley1 hemen kes
mişler ve çeşitli yönlere doğru kaçışmışlardı. Hüküm
dara gelince, Cortes'in kendisine oynadığı kötü oyunu çok 
geç anlıyarak, yaralarını saran bezleri söküp atmış, ve
rilen yemeği geri çevirmiş ve İspanyolları lanetliyerek 
son nefesini vermişti. 

Çok kötü bir olaydan sonra, Meksikalılarla bir an
laşmaya girişmeyi düşünmek artık tamamen anlamsız olur
du. İçinde mahsur kalınan ve açlıkla karşılaşılan bir şe
hirden her ne bahasına olursa olsun çekilmek gerekiyor
du. Cortes, bunu anlamış ve sessizce hazırlığa girişmişti. 
Birlikleri, her gün, biraz daha sık bir çember içine alı
nıyor ve çok kere, elinde kılıç olduğu halde bir asker gi
bi çarpışmak zorunda kalıyordu. Ne gibi bir kaynağa da
yandığı pek belirtilmeyen bir bilgiye göre, İspanyoiların 
bulundukları bölgedeki binalardan birine yapılan bir sal
dırıda, haykırışı ile askerlerini harekete getiren Cortes'i 
tanıyan iki genç Meksikalı, ülkelerinin huzur ve süku
nunu bozarak felakete uğratan adamın hakkından gel
mek için kendilerini fedaya karar vermişlerdi. Bağışlan
malarını ister gibi, yalvarma durumunda olarak Cortes'e 
yaklaşmışlar, adamı birden bire belinden kıskıvrak ya
kalamışlar ve kendilerile birlikte götürecekleri ümidiyle 
onu mazgallara doğru sürüklemişlerdi. Fakat, Cortes, kuv
veti ve eşsiz çevikliği sayesinde, adamların elinden kur
tulmağı başarmış ve o yiğit Meksikalılar, ülkelerinin esen-
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! iği için girişmiş oldukları faydasız ve sonuçsuz teşebbüs
te hayatlarını feda etmişlerdi. 

Bir kere çekilmeğe karar verilince, bu kararın gün
düz mü yoksa gece mi uygulanacağının tesbit edilmesi 
söz konusuydu. Çekilme hareketi eğer gündüz yapılacak 
olursa, düşmana daha iyi karşı konulacak, hazırlanıp ku
rulmuş olan engeller daha iyi görülecek ve Meksikalılar 
tarafından yıkılmış olan köprülerin tekrar kurulması için 
gereken düzenleme ve önlemlerin alınması daha kolay ola
caktı. Başka bir sorun daha vardı ki, o da, yerlilerin gü
neş battıktan sonra ender saldırıya geçtiklerinin bilin
mesiydi. Cortes, bu konuya önem vererek, çekilmenin 
gece yapılmasına karar vermişti. Böyle bir kararın ve
rilmesine de yıldız falından anlıyan ve geri çekilmenin 
gece yapılması halinde başarının kesin olduğunu arkadaş
larına garanti eden bir askerin konuşması da neden ol
muştu. 

Bunun üzerine, çekilme yürüyüşüne gece başlanmıştı. 
C ortes'in emrinde İspanyol birliklerinden başka Tlascala, 
Zempoalla ve Cholula birlikleri de vardı. Çok büyük ka
yıplar verilmiş olmasına rağmen, bütün kuvvet topl amı 
yedi bin kişiyi buluyordu. Sandoval, öncü birliklere ko
muta ediyor; Cortes, yük ve malzeme, toplar ve arala
rında Montezuma'nın bir oğlu ile iki kızının da yer al
dığı tutsaklarla birlikte ortada bulunuyor; Alvarnclo ile 
Velasquez de Leon ise ardcı kuvvetleri yönetiyorlardı. 
Şosenin kesilmiş kışımları üzerine kurulması gerekl'n bir 
geçici köprünün yapılması söz konusuydu. İspanyol l ar, en 
kısa yol olan ve Tacuba'ya giden sed üzerinden henüz 
geçmişlerdi ki, düşmanın baştan, yanlardan ve arkadan 
kitle halindeki saldırısına uğramışlar ve bu sırad a sayısı 
pek çok bir sürü tekne de göl suları üzerinde mPydana 
çıkmış, taşlar ve oklar yağmur gibi yağmaya haşla mıştı. 
Şaşırmış, adeta körleşmiş olan müttefik kuvwt l t>r, bu 
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saldırıya nasıl karşı koyacaklarını bilemez olmuşlardı. Ah
şap köprüler, topların ve askerlerin ağırlığı altında çökü
yordu. Daracık bir ygl üzerine yığılmış, ateşli silahlarını 

Cortes, Otıımba savaşında 
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dahi kullanamaz duruma düşmüş ve saha olmaması yü
zünden süvari kuvvetlerinden de yoksun kalarak her ta
raftan sarılmış olan İspanyollarla müttefikleri, sayısı git
gide artan yerliler karşısında büyük kayıplar veriyorlar; 
askerlerle . komutanlar, piyadelerle süvariler, İspanyollar
la Tlascalan'lar biribirlerine karışmış bir durumda di
sipline önem vermeksizin adam adama çarpışıyorlardı. 

Her şeyin bittiği ve mahvolmuş gibi göründüğü bir 
sırada, Cortes, yüz kadar adamla, cesetlerin yığın halinde 
doldurduğu seddi aşmayı başarmıştı. Toplanan sağlam ve
ya hafif yaralı askerlerin başına geçerek, böylece, kuv
vetlerinden bir kısmını o karışıklıktan sıyırmağı başar
mış ve gün doğmadan korkunç gecedeki soykırımdan kur
tularak Tacuba'ya varmıştı. Cortes, aşağ1 yukarı hepsi de 
yaralı bir durumda olan son askerlerini gözleri yaşlı bir 
halde seyretmişti. Kayıplar çok büyüktü. Bütün atlar öl
müş, toplar, cephaneler ve malzemenin büyük bir kısmı 
kaybedilmişti. Bir çok değerli subaylar, Velasquez de 
Leon, Salcedo, Morla, Lares ve daha bazıları ölüler ara
sında bulunuyorlardı. Alvarado, en tehlikeli biçimde ya
ralananlardan biriydi. Yara almamış ne bir subay, ne de 
bir asker vardı. 

Tacuba'da kalıp zaman geçirilmemesi gerektiği için, 
nasıl karşılanılacağı bilinmeyen Tlascala yönüne doğru 
yola çıkılmıştı. Meksikalılar tarafından sürekli sıkıştırı
lan ve izlenen İspanyollar, bazı tarihçilerin ikiyüzbin ka
dar olduğunu yazdıkları son derecede kalabalık Meksika-· 
lılarla Otumba ovalarında büyük bir savaşa tutuşmak zo
runda kalmışlardı. Cortes, nasılsa sağ kalmış ve bir kaç 
süvari sayesinde, karşısına çıkan herkesi devirmiş, bir 
kaç süvari ile birlikte düşman kuvvetleri arasına dalarak, 
bu boğuşma sırasında Meksikalı generali bir mızrak dar
besiyle yere yıkmış ve i�mi Juan de Salamanca olan 
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bir  asker de, bir kılıç sallamasıyla adamın ışını bitir
mişti. Generalin öldüğü ve bayrağın kaybolduğu bir sı
rada, savaş kazanılmış ve korkudan paniğe tutulan Mek
sikalılar, savaş alanını çabucak bırakmışlardı.· Amerikalı 
tarihçi Prescott'un anlattığına göre, İspanyalar, hiç bir 
zaman bu kadar büyük bir tehlikeyle karşılaşmamışlardı. 
C ortes'in başta olmaması halinde, o çok kanlı Otumba 
savaşının hikayesini anlatacak tek kişi kalmış olmıya
caktı. Elde edilen ganimet fazla olmuş ve bu ganimet
ler, Mexico'dan çıkışlarından beri İspanyolların uğradık
ları zararları gidere bilmişti. 

Ispanyollar, ertesi gün, Tlascala sınırlarından içe�i 
girmiş bulunuyorlardı. 

Bernal Dias, bu olay hakkında şöyle demektedir : 

«Alvarado'nun yardımıyla Mexico'ya döndüğümüz za
man, sayısı doksan yediyi bulan süvari, seksen okçu ve 
bir miktar tabanca silahlı asker dahil olduğu halde bin 
üç yüz kişilik bir kuvveti oluşturuyorduk. Bizimle bir
likte, iki binden fazla Tlascalan da şehre dönmüş bulu
nuyordu. Mexico'ya ikinci girişimiz 1520 yılının Saint -
Jean gününe rastlamış, kaçışımız ise sonraki Temmuz 
ayının onuncu günü olmuştu. O anısı unutulmaz Otumba 
savaşını aynı Temmuz ayının 14 üncü günü yapmıştık. 
Şimdi, şunu da belirtmek isterim ki, gerek Mexico'da 
gerekse şoselerden ve köprülerden geçişte, Otumba kar
şılaşmasında ve yollarda çok kayıp vermiştik. Pek çok 
insan ölmüştü. Beş günlük bir zaman içinde sekizyüz alt
mış adam ölmüştü ki, bunların yetmişini askerler oluştu
ruyordu. Aynı zamanda bin iki yüz Tlascalan da kaybet
miştik. Şunu da belirtmek gerekir ki, köprülerden geçer
ken N arvaez birliklerine mensup adamların Cortes as
kerlerinden daha fazla kayıp vermesinin nedeni, yola çı
kışlarında Üzerlerinde fazla altın bulunmasından ve bu 
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ağırlığın yüzmelerine ve hendeklerden aşmalarına engel 
olmasından ileri geliyordu.» 

Cortes'in kuvvetleri, yirmi at, oniki okçu ve yedi 
ateşli silah taşıyan adamla dörtyüz kırk kişiye inmiş bu
lunuyordu. Bunların hepsi ya topal ya da koldan sakat
lanmış olarak yaralı bir durumdaydı. Bu kuvvet sayısı, 
Mexico'ya ilk girişdeki sayının heµıen hemen aynıydı; 
fakat, arada şu büyük fark vardı ki, onlar şimdi o baş
kentten yenik olarak çıkmışlardı. 

Cortes, Tlascala sınırından içeri girerken, adamlarına 
ve özellikle Narvaez'in askerlerini, yerli halka karşı can
sıkıcı herhangi kötü bir harekette bulunulmaması için 
sıkı sıkıya uyarmıştı. Bu konuya çok dikkat etmek ge
rekiyordu; çünkü, ortada herkesin esenliği konusu vardı 
ve kendilerine dost kalan tek müttefikin insanlarını tah
rik etmemek gerekiyordu. Bereket versin ki, Tlascalan' -
ların sadakati üzerinde herhangi bir kuşku ve kaygıya 
yeı: kalmamıştı. İspanyollar, çok iyi, pek samimi şekilde 
karşılanmışlardı. Bütün bu insanlar, Meksikalılar tarafın
dan öldürülmüş bulunan kardeşlerinin intikamını almak
tan başka bir şey düşünmüyorlardı. Cortes, başkent için
de kaybedilen insanların çok olduğunu öğrenmişti. Fa
kat, bu başarısızlıklar ne kadar ağır, ne kadar müthiş olur
sa olsun, onu hiç te cesaretsizliğe düşürmüyordu. Emri 
altında tecrübe görmüş birlikler ve bağlı müttefikler var
dı. Vera - Cruz, dokunulmamış ve savaş görmemiş bir 
durumdaydı. Bu nedenle, Cortes, şansını bir kere daha 
deneyebilirdi. 

Fakat, yeni bir sefere girişmeden ve yeni bir kuşat
maya başlamadan önce, takviye alması ve yapılacak ha
zırlıklara girişmesi gerekiyordu. Cortes, düşüncesini uy
gulamaya karar vermişti. Gönüllü asker toplamak, atlar, 
barut ve cephane satın almak amacıyla İspnyol Adası
na hemen dört gemi göndermişti. Aynı zamanda, gerek-



D Ü N Y A N I N  KEŞFİ 63 

tiği zaman suya indirilmek üzere Mexico gölüne kadar 
malzeme ve cephane taşıyacak brigantin tipi on iki ge
minin yapımında kullanılacak ağaçları da Tlascala dağ
larından kestirmişti. 

Cortes, özellikle N arvaez'le gelmiş olan askerler ara
sında patlak veren bazı isyan girişimlerini bastırdıktan 
sonra, yeniden ilerliyerek, Tlascalan'ların yardımıyla ön
ce Tepeaca'ya ve diğer komşu illere saldırmış ve bu 
hareketler, birliklerine tekrar zafer zevkini vermek ve 
müttefiklerini savaşta tecrübeli yapmak gibi avantajlar 
sağlamıştı. 

Bu olayların cereyan etmekte olduğu sırada, duru
mun aldığı şekilden haberi olmıyan Velasquez tarafından 
Narvaez'e gönderilmiş olan cephane ve takviye birlikle
rile yüklü iki brigantin Cortes'in eline geçmişti. Aynı 
zamanda, Jamaika Valisi François de Garay tarafından 
gönderilen bir miktar İspanyol da onun kuvvetlerine ka
tılmıştı. Corte'in ordusu, bu toplama askerler sayesinde 
oluşmuştu. Böylece, Narvaez'in hiç hoşnut kalmadığı ta
raftarlarından kurtularak, kendisine sekseni silahşör ol
mak üzere beş yüz elli piyade ve kırk suvari kalmış bu 
lunuyordu. Bin Tlascalan ile takviye edilen bu zayıf or
du, terkedilmesi zorunluğu karşısında kalınan Mexico yo
lunu altı ay sonra, 28 Aralık 1520 tarihinde, tekrar tut
muş bulunuyordu. 

Vereceği ilgi çekici bilgilere rağmen, bu seferi ça
bucak geçecek ve savaşlara sahne olan bölgeleri anlata
cağız. Çünkü, amacımız, yalnızca Meksika'nın fethi ta
rihinden söz etmek değildir. Şunu söylemekle yetinelim 
ki, Montezuma'nın ölümünden sonra tahta çıkmış olan 
oğlu Quetlavaca, Aztek savaş usullerine tamamen uygun 
olmak üzere karşı koymak için gereken bütün düzeni 
almıştı. Fakat, parlak ileri görüşlüğünü ve yiğitliğini gös
termeğe zaman kalmadan, İspanyolların yeni dünyaya kö-
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tü bir armağanı olan çiçek hastalığına tutularak ölmüş
tü. Bunun üzerine, Montezuma'nın yeğeni olup yetenek 
ve değeri itibarile iyi tanınan Guatimozin, onun yerini 
tutmuştu. 

Cortes, daha Meksika sınırına varır varmaz, savaşa 
başlamıştı. Mexico'dan yirmi mil mesafede olup orta böl 
ge gölüyle sulanan Tezcuco şehrini çabucak ele geçir
mişti. Bu sırada, Cortes ile başlıca subaylarını öldürme 
amacıyla bir suikasdın hazırlandığı ortaya çıkarılmış :ve 
bu komplonun asıl suçlusu yakalanarak idam olunmuştu. 
Duruma bakılacak olursa, her şey, Cortes'in lehinde cere
yan ediyordu. Vera-Cruz'a yeni takviye birliklerinin gel
diğini öğreniyor ve Guatimozin'in egemenliğinde olan şe
hirlerin çoğu onun silahlı kuvvetleri karşısında ister iste
mez boyun eğiyordu. Asıl kuşatma, 1521 yılı Mayıs ayın
da başlamış ve brigantinlerin suya indirildiği güne kadar 
kah başarılarla kah tersliklerle sürmüştü. Meksikalılar, 
Ispanyollar'a saldırmaktan hiç çekinmemişlerdi. Her bi
rinde iki kişi bulunan dört, beş bin kayık, göl üzerini 
kaplamış ve içlerinde üçyüz kişiye yakın kuvvetlerin bu
lunduğu İspanyol gemilerini kuşatmışlardı. Topları olan 
dokuz brigantin, bu düşman filosunu kısa bir zaman için
de ya dağıtmış ya da batırmış ve ondan sonra gölün üstü 
serbest kalmıştı. Fakat, bu başarı ve diğer bazı avantaj
lar, pek önemli bir sonuç vermemiş ve kuşatma uzadıkça 
uzamıştı. Bunun üzerine, general, zorlayarak şehri mut
laka ele geçirmeğe karar vermişti. Fakat, ne çare ki, İs
panyolların şehir içinde daldıkları sırada, şoselerden geri 
çekilme hattını korumakla görevli subay, bu görevin ken
di değerine uygun olmadığına hükmederek, savaşa ka
tılmak üzere görevi bırakmıştı. İşlenmiş olan hatayı ha
ber alan Guatimozin, bu durumdan hemen faydalanmak 
istemişti. İspanyollara her yönden müthiş biçimde saldı
rarak bir çok insan öldürmüş ve altmış iki asker de · tut-
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sak edilmişti. Cortes bile yakalanma tehlikesini atlatmış 
ve kalçasından ağır şekilde yaralanmıştı. Geceleyin, savaş 
tanrısı tapınağı, zafer şenliği olarak aydınlatılmış ve İs
panyollar, büyük davulun gümbürdemekte olduğunu de
rin bir üzüntü içinde işitmişlerdi. Bulundukları yerden, 
bahtsız tutsak arkadaşlarının nasıl sonlarının geldiğine, 
yüreklerinin koparılıp çıkarılması için göğüslerinin nasıl 
yarıldığına ve vücutlarının nasıl parça parça edildiğine ta
nık olmuşlardı. 

Bu korkunç bozgun, şehrin dörtte üçünün alındığı 
veya tahrip edildiği güne kadar kuşatmanın uzamasını 
gerektirmiş, Guatimozin, Mexico'yu terkederek karaya geç
mek konusunda danışmanlarının tavsiyelerine uymağa 
mecbur kalmış ve orada direniş örgütünü kurmağı tasar
lamıştı. Fakat, kendisini götürmekte olan kayık ele geç
miş ve böylece İspanyollara tutsak olmuştu. Guatimozin, 
tutsak durumunda bile güçlü karakteri ve ağırbaşlılığı 
itibarile amcası Montezuma'dan daha değerli bir insan 
olduğunu göstermişti. 

Bunun üzerine, bütün direnç kırılmış ve Cortes, yarı 
yarıya harap olmuş başkenti ele geçirmişti. Bazı kimse
lerin yüz yirmi bin bazı kimselerin de ikiyüz kırk bin 
olarak hesapladıkları Meksikalıların kahramanca bir di
renmeden sonra hepsinin telef olduğu anlaşılmış ve Me
xico da yetmiş beş günlük bir kuşatmadan sonra, İspan
yolların egemenlik ve etkinliği altına girmişti. 

Başarı · sarhoşluğunun hemen arkasından İspanyollar
da bir hayal kırıklığı ve öfke başlamıştı. Karşılaşılacağı 
çok umulan o büyük servetler ya hiç yoktu ya da göl su
larına atılmıştı. 

Hoşnutsuzları yatıştırmak imkansızlığı içinde bulunan 
Cortes, hükümdar ile başbakanının işkenceye tabi tutul-
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masına ister istemez göz yummak zorunda kalmıştı. Bazı 
tarihçilerin ve özellikle Gomara'nın anlattığına göre, İs
panyollar, üzerine iki kurbanı yatırmış oldukları ıskara-

lskaranın altım ateşler/erken 



D Ü N Y A N I N  KEŞFİ 67 

nın altını ateşlerlerken, efendisine doğru dönmeğe ça
lışan Başbakan, çektiği acıya bir son verilmesi için ko
nuşmasını ondan istiyormuş gibi görünmüş, fakat, Gua
timozin, o feci anda yalnızca şu cümleyle cevap vermişti : 
«Ya ben, sanki zevk içindemiyim, yoksa banyo mu yapı
yorum?» Bu cevap sonra şöyle değiştirilmiştir : «Ya ben, 
sanki güller üstünde mi yatıyorum?» 

Tarihçiler, genellikle Mexico'nun elegeçirilmesi olayı 
üzerinde durmaktadırlar. Fakat biz, Cortes'in çeşitli amaç
larla yapmış olduğu diğer seferlerinden de sözetmek is
tiyoruz ki, bu seferler, Orta Amerika'nın bazı kısımları 
üzerinde yepyeni bilgiler edinilmesini sağlamıştır. Sonuç
ta, uygarlığın gelişmesinde ve Yeni Dünya tarihinde çok 
büyük rol oynamış olan bu kahramanı, hayatının son gün
leri hakkında da bazı ayrıntılı bilgiler vermeden bırak
mak istemiyoruz. 

Başkentin ele geçirilmesiyle Meksika İmparatorluğu 
da çökmüş demekti. Her ne kadar biraz direnç gösteril
miş, özellikle Oaxara ilinde düşmana karşı konulmuş ise 
de, son direnişçilerin kuvvetini kırmak için o bölgeye 
bir kaç birlik gönderilmesi yetmiş ve isyan edenlerin ne 
gibi cezalara çarptırıldığının görülmesi, yerlileri dehşete 
düşürmüştü. Bu sırada, ülkenin uzak bölgelerindeki halk, 
Mexico'nun elegeçirilmesi gibi olağanüstü bir olayın ger
çek olup olmadığını öğrenmek ve çok nefret ettikleri o 
şehrin yıkıntılarını seyretmek için gözlemciler gönder
mişlerdi. 

Cortes'in, anlatılması uzun sürecek ve ona : «Aztek
lerden fazla yurttaşlarımla mücadele etmek bana çok zor 
geldi.» sözünü dedirten bazı olaylardan sonra, durumunu 
sağlamlaştırıp artık zaferini organize etmekten başka ya
pacak bir işi kalmamıştı. Yeniden kurduğu Mexico'ya yer
leşip bu beldeyi merkez yapmakla işe başlamıştı. Toprak 
dağıtarak İspanyolları buraya çekmiş ve Tlascalan'lar dı-
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şında yerliler, İspanyol kolonilerinde uygulanan o kötü 
repartimientos sistemiyle tam bir kölelik hayatını yaşa
mağa başlamışlardı. Cortes'i yerlilerin siyasal haklarına 
saldırmakla suçlamak mümkünse de, onun yerlilere karşı 
çok iyi davrandığını, onların manevi bir huzura kavuş
maları için çalıştığını da kabul etmek gerekmektedir. 
Cortes, Fransisken rahiplerini getirtip onların gayretli ça
lışmalarıyla kısa bir zamanda yerli halkın saygısını ka
zanmış ve bütün halkın din değiştirmesi için yirmi yıllık 
bir zaman geçmişti. 

Cortes, Pasifik Okyanusuna kadar giderek dönüşle
rinde, kuzeyde bulunan zengin bölgelerden bazılarını zi
yaret eden birlikler yola çıkarmıştı. Böylece, ülkenin Pa
sifik Okyanusu kıyılarının hemen her tarafındaki fayda 
sağlıyan kısımlarında tesisler meydana getirmişti. 

Cortes, ülkede sağlanan barış ve sükunun hemen ar
kasından Honduras'da bir koloni kurmak amacıyla Chris
toval de Olid'e önemli bir ordu ve donatım vermişti. Olid, 
aynı zamanda, bu bölgenin güney kıyılarını keşfetmek, 
Atlantik ile Pasifik Okyanusları arasında ulaşım sağlı
yacak bir boğazı da araştırmak zorundaydı. Fakat, ko
mutan olmak gururu içinde şaşkına dönen Olid, gide
ceği yere varmadan bağımsızlığını ilan etmişti. Cortes, 
bunun üzerine, suçluyu tutuklamak için akrabasından bi
rini hemen yola çıkarmış ve kendisi de yüz süvari ile 
elli piyadenin başında ve yanında Guati mozin olduğu 
halde 12 Ekim 1524 tarihinde hareket etmişti. Askeri bir
lik, her türlü yoksunluklara katlanarak, çok sık orman
lardan oluşmuş bir okyanusa dalarak, son derecede ba
taklık ve kaypak bir araziden pek zor şartlarla yürüyüş 
yaparak Goatzacoalco, Tabasco ve Jucantan Bölgelerin
den geçtikten sonra Aculan eyaletine yaklaşmıştı ki, bu 
sırada, iddiaya göre, Guatimozin ile başlıca yerli reisleri 
tarafından gizli bir tertibe girişildiği Cortes'e haber ve-
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rilmişti. Bu suikast düzeninin amacı, ilk fırsatta komu
tanları ve askerleri öldürmek, sonra Honduras'a doğru 
yürüyüşe devam etmek, tesisleri yakıp yıkmak ve bu iş
ler bittikten sonra da, Meksika'ya dönerek genel bir ayak
lanmaya kalkışmak suretiyle istilacıların hiç zorluk çek
meden işlerini bitirmekti. Guatimozin, böyle bir suikast
la ilgisi olmadığını iddia ederek her ne kadar masumiye
tini kanıtlamaya çalışmış ve inandırıcı sözler söylemişse 
de, adam yine de asılmış ve onunla birlikte Azteklerin 
ileri gelenlerinden bir çok kişiler, yolu gölgeleyen bü
yük bir ağacın dallarına asılmak suretiyle idam olunmuş
lardı. 

Barnal Diaz del Castillo'nun anlattığına göre, Guati
mozin'in idamı çok haksızdı ve bu haksızlık üzerinde her
kes aynı fikirdeydi. Amerikalı tarihçi Prescott ise şöyle 
bir fikir ileri sürmektedir : 

«Eğer Cortes, şerefinin ve ününün gereğine göre ha
reket etmeği düşünmüş olsaydı, o adama dokunmaz ve 
idam etmeğe kalkışmazdı; çünkü, kazandığı zaferlerde 
onun büyük yardımı ve payı vardı.» 

İspanyollar, sonunda çok mükemmel mahalleleri bu
lunan bayındır Aculan şehrine varmışlardı. Halkının Hıris
tiyanlığı kolayca kabul ettiği Peten gölü bölgesi yönünü 
tekrar tutmuşlardı. Golfa Dolce üzerindeki San - Gil de 
Buena - Vista'ya gidinceye kadar halkı pek az olan bölge
lerde seferi heyetin karşılaştığı acı ve sefaletleri anlata
rak konuyu uzatmak istemiyoruz. Cortes, Olid'in idamını 
ve merkezi otoritenin tekrar kurulduğunu öğrendikten 
sonra, Meksika'ya dönmek üzere gemiye binmişti. 

O sırada, üçyüz piyade, yüz altmış süvari, dört top 
ve bir çok yardımcı yerliden ibaret bir kuvvetin komu
tasını Alvarado'ya bırakmıştı. Alvarado, Guatemala'yı zap
tetmek üzere, Meksika'nın güneyine doğru ilerlemişti. Za
catulan, Tehuantepec, Soconusco, Utlatlan eyaletlerini et-
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kinliği altına almış, Guatemala la Vieja şehrini kurmuş 
ve daha sonraları, İspanya'ya yaptığı bir seyahatte, Char
les Quint tarafından, bu fethedilen ülkelere genel vali 
atanmıştı. 

Fethin üzerinden üç yıldan az bir zaman geçtikten 
sonra, Atlantik kıyıları boyunca dörtyüz fersah ve Pa
sifik kıyıları boyunca da beşyüz fersahtan fazla tutan bü
yük bir alan, Castilla hükümdarlığı egemenlik ve etkin
liği altına girmiş ve bu ülke, tam bir huzur ve sükuna 
kavuşmuştu. 

Cortes, boşu boşuna zaman kaybına ve İspanyollara 
Meksika'nın fethinden daha çok sıkıntılara ve acılara mal 
olan o gereksiz Honduras seferinden sonra Mexico'ya dön
müş ve aradan bir kaç gün geçer geçmez, kendini savun
ması ve bilgi vermesi için İspanya'ya davet olunmuştu. 
Azledileceğini sanarak, emre hemen uymada pek o kadar 
acelecilik göstermemişse de, İspanya'da olduğu gibi Mek
sika'da da yorulmak, usanmak bilmez can düşmanı ifti
racıların çok kötü davranışları karşısında, savunmasını 
yapmak, düşünce ve şikayetlerini ortaya dökmek ve ha
reket yönteminin onaylanmasını istemek için herhalde 
yola çıkmak zorunluğunda kalmıştı. 

Cortes, bunun üzerine, yanında arkadaşı Sandoval, 
Tapia ve aralarında Montezuma'nın oğullarından birinin 
de bulunduğu bir çok Aztek reislerile birlikte yola çık
mıştı. 1528 yılı Mayıs ayında Pelos'a, Christophe Co
lomb'un otuz beş yıl önce karaya ayak bastığı yere var
mış ve Amerika'yı keşfeden kimseye yapılan aynı gösteri, 
aynı heyecanla karşılanmıştı. Buradan hareket ederek sa
rayın bulunduğu Toledo'ya gitmişti. Onun ülkeye dönüşü 
haberi, kamuoyunu tamamen değiştirmiş. Çünkü, onun bu 
gelişi, isyan edeceği, bağımsızlık ilanı tasarılarını uygu
layacağı yolundaki iddiaları çürütmüştü. Charles - Quint, 
ülkeye büyük hizmetlerde bulunmuş, ülke kazandırmış 
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olan bir adamın cezalandırılması düşüncesine karşı isyan 
edecek halkın duygularını çabucak anlamıştı. Cortes'in 
seyahati, halkın hiç umulmadık gösterileriyle tam bir 
zafer şenliği halini almıştı. Prescott'un anlattığına göre, 
büyük şehirlerin ve kasabaların evlerile caddeleri, İspan
ya'ya çok şey kazandıran o kahramanı görmek için sa
bırsızlanan seyircilerle dolmuştu. Cortes, büyük bir dev
lete bağlı bir devletin reisi gibi değil, bağımsız bir hü
kümdar gibi tam bir görkem içinde karşılanıyordu. 

Charles - Quint, çeşitli görüşmelerden ve iltifatlardan 
sonra, Cortes'in devlete kazandırmış olduğu ülkeyi ve 
kendisine getirilen güzel armağanları memnunlukla ka
bul e tmiş ve ödül olmak üzere de ona Marki Della Valle 
de Oajaca ünvanını ve bu ünvanla birlikte Yeni İspanya 
genel kaptanlığı görevini vermişti. Cortes, bundan son
ra, Castille'in başlıca ailelerinden birine mensup olan 
Bejar dükünün yeğeni ile evlenmiş, İtalya'ya gitmekte 
olan hükümdara limana kadar eşlik etmişti. Fakat, kısa 
bir zaman sonra, geçmişdeki hayatının daima hareketli 
alışkanlıklarına oranla çok basit olan bu yaşayış şeklin
den bıkkınlık getirerek, 1530 yılında tekrar Meksika yo
lunu tutmuş ve Villa - Rica'ya çıkmıştı. Cortes, her şey
den önce, yokluğu sırasında üzüntü verici bazı olayla
rın sonuçlarını düzeltmek işile uğraşmış ve askeri işler 
konusunda yeni sivil yönetimiyle anlaşmazlığa düşmüş
tü. Fakat, Marki Della Valle, bütün bu yönetim işlerin
den bıkkınlık getirerek, Cuernavaca'daki geniş malikane
sine çekilmek suretiyle tarım işlerile meşgul olmağa baş
lamıştı. Ülkeye şeker kamışı, dut ağacı getirilmesi, keten 
ve kenevir tarımının teşvik ve geliştirilmesi, büyük öl
çüde merinos koyunu yetiştirilmesi onun sayesinde ol
muştu. 

Fakat, macerasız geçen bu rahat ve sakin hayat, gi
rişimci bir zihniyete sahip olan Cortes'i tatmin edemezdi 
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ve ona hoş bir yaşama zevkini de sağlıyamazdı. Nite
kim, 1532 ve 1533 yıllarında, Pasifik Okyanusunun ku
zeyinde bir keşif seyahatine çıkan iki donanma hazırla
mıştı. Son seyahat, Pasifik Okyanusunu Atlantik Okya
nusuna bağlıyan bir boğazın keşfi amacını gütmek üzere 
Kaliforniya Yarımadasının güney ucuna kadar dayanmış 
ise de, bu konuda bir sonuç alınamamıştı. Cortes, 1536 
yılında Vermeille Denizinde bizzat yaptığı seyahatte de 
bir başarı elde edememişti. Üç yıl geçtikten sonra, ko
mutanlığı Ulloa'ya bırakılan son bir sefer yapılarak kör
fezin iç kısmına kadar girilmiş, sonra, yarımadanın dış 
kıyıları boyunca uzanılarak 29 uncu enlem derecesine 
kadar çıkılmıştı. Seferi heyetin komutanı buradan Cor
tes'e gemilerinden birini geri göndermiş, kendisi ise ku
zeye doğru çıkmış, fakat, bir daha ondan hiç sözedilmez 
olmuştu. 

Cortes'in hiç bir gelir sağlanmıyan, hiç bir başarıya 
ulaşamıyan bu son seferlerinin şanssız sonucu bu şekilde 
gerçekleşmiş ve bu seferler1 en aşağı üç yüz bin altın 
castellanos'a mal olmuştu. Bununla birlikte, bu seyahat
lerden biri, Panama koyundan itibaren Colorado'ya ka
dar Pasifik Okyanusu kıyılarını görme imkanını sağla
mıştı. Kaliforniya Yarımadasının çevresi döHülmüş ve 
böylece, ada olduğu sanılan bu kara parçasının kıtaya 
bağlı olduğu anlaşılmıştı. Vermeille ya da İspanyolların 
çok yerinde olarak isimlendirdikleri Cortes denizinin gi
rintili ve çıkıntılı kıyıları, inceden inceye gözden geçi
rilmiş ve öyle sanıldığı gibi, kuzeyde çıkılacak bir yeri 
olmıyan bu denizin, kıta içinde derinlemesine oyulmuş 
bir körfezden başka bir şey olmadığı anlaşılmıştı. 

Cortes, İmparatorun, Marki della Valle için çok üzü
cü bir atama olmak üzere Meksika'ya gönderdiği kral 
vekili don Antonio de Mendoza ile anlaşmazlığa düşmesi 
dolayısiyle, bu keşif seyahatlerini düzenleyememişti. Ge-
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nel kaptanlık yetki ve ayrıcalıklarının bu şekilde zede
lenmesinden canı sıkılan ve bu gibi hallerle sürekli bi
çimde rahatsız edilmekten usanan Cortes, sorunun görü
şülme ve tartışılması için bir kere daha İspanya'ya git
meğe karar vermişti. Fakat, bu seyahat, ilki gibi olma
mıştı. Yaşlandığı ve mücadeleden bıktığı için artık hü
kümetten bir şey istiyemezdi ve bunu anlamakta da hiç 
gecikmemişti. Bir gün, imparatorun arabası etrafını çe
viren halk kalabalığını yararak arabanın kapısına kadar 
sokulmuş ve onu hiç tanımıyormuş gibi görünen Charles -
Quint, bu adamın kim olduğunu sormuştu. Cortes ise, 
«Dedelerinizin size bırakmış olduğu kentlerden fazla ola
rak size ülkeler vermiş bir kişidir.» diye cevap vermişti. 
Bundan sonra, genel yarar gereği olarak, herkesin göz
leri, umulanı vermemiş olan Meksika'dan başka tarafa 
çevrilmiş ve bütün zihinler, Peru'nun zenginlikleri üze
rinde çalışmağa başlamıştı. Bu sırada, Hindistan işleri 
yüksek konseyi tarafından kabul edilen Cortes, düşün
celerini ve şikayetlerini bildirmiş ise de, görüşme ve tar
tışmalar yarıda kalmış ve Cortes, tatmin edici hiç bir so
nuç alamamıştı. 1541 yılında., Charles - Quint'in Cezayir'e 
yapmış olduğu felaketli seferde gönüllü olarak hizmet 
eden Cortes'in tavsiyeleri dinlenmemişti. Dönüşünde, ri
calarını tekrarlamış ise de yine bir başarı elde edeme
mişti. Şahsına karşı gösterilen bu haksız muamelelerden, 
üst üste gelen hayal kırıklıklarından son derecede üzün
tü duyması dolayısiyle sağlık durumu tehlikeli şekilde 
bozulmuş ve fethettiği ülkelerden uzakta olarak, tam Ame
rika'ya dönmeğe hazırlandığı bir sırada, 10 Kasım 1547 

tarihinde Castilleja dela Cuesta'da ölmüştü. 
Prescott, onun hakkında şöyle demektedir : 
«Ü bir gezginci şövalye, idi. On altıncı yüzyıl İspan

yasının keşifler ve fetihler için dünyaya saldığı o mace
racı insanlar arasında bir takım romanesk girişimlere 
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kendini kaptırmış olan Fernand Cortes'den daha üstün bir 
kimseyi göstermek mümkün değildir. Mücadeleden hoş
lanıyor ve bir teşebbüse giriştiği vakit, o teşebbüse en 
zor tarafından yanaşmağı seviyordu . . .  » 

Bu hayalperestlik tutkusu, Meksika fatihini basit bir 
maceracının rolüne indirebilirdi; fakat, Cortes, hiç kuş
kusuz, ciddi bir politika izlemiş ve büyük bir kaptan gibi 
hareket ederek, bütün hareketlerinde yalnızca kendi de
hasını kullanmıştır. Son derecede yetersiz araçlarla iyi 
sonuca varan bu kadar büyük bir girişimi başarmış in
sanın bir benzerini tarihte görmek mümkün değildir. Şu
nu da tam bir gerçek olarak ifade etmek gerekir ki, Cor
tes, Meksika'yı yalnızca kendi kaynak ve imkanlarıyla 
fethetmiştir. 

Askerlerinin zihniyeti üzerinde onun büyük etkinli
ği, yeteneğine karşı beslenen güvenin doğal bir sonucu 
ise de, bir çok maceracıdan oluşan bir topluluğu yönet
mede başarı sağlamasını da onun popüler davranışlarına 
bağlamak yerinde olur. Ne kadar yüksek bir yere çıkar
sa çıksın, askerleri onun yanında daima o her zamanki 
içtenliği ve yakınlığı bulmuşlardır. Bu «Conquistador»un 
portresini çizip tamamlarken, Bernal Diaz'ın o içten ve 
gerçekci olan ifadesine tamamen katılıyoruz : 

«Ü, kendisine verilen bütün ünvanlara Cortes adını 
tercih ediyor ve bunun için de ortada onu haklı göste
recek nedenler bulunuyordu. Çünkü, Romalılar arasında 
Cesar ve Kartacalılar arasında Annibal neyse, günümüz
de Cortes adı da onlar kadar meşhurdu.» Eski kronik ya

. zarı, on altıncı yüzyılın dini zihniyetini tasvir eden bir 
ushlpla sözlerini şöyle tamamlamaktadır : «Ü, belki de, 
daha mükemmel, daha adaletli bir dünya içinde ödülünü 
alacaktır ve ben buna tamamen inanıyorum; çünkü, o şe
refli bir kaptan, mukaddesata bağlı çok içten, çok dindar 
bir insandı.» 
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Üçlü ittifak - François Pizarre ve kardeşleri - Don Diegue 
d'Almagro İlk girişimler Peru, yüzölçümü, kavimleri, 
kralları - Atahualpa'nın yakalanması, fidyesi ve ölümü -
Pierre d'Alvarado - Almagro Şili'de - Fatihler arasında mü
cadele - Almagro'nun yargılanması ve idamı - Gonzalo Pi
zarre ve Orellana'nın seferleri - François Pizarre'nin öldürül
mesi - Kardeşi Gonzalo'nun isyanı ve idamı. 



Panama'nın güneyindeki ülkelerin zenginlikleri hak
kında Balboa tarafından toplanmış olan bilgiler İspan
yollara henüz ulaştırılmıştı ki, bu ülkelerin ele geçirilme
si teşebbüsüne girişmek üzere çeşitli seferler düzenlen
mişti. Fakat, bütün bu seferler, gerek idarecilerin gö
revlerini anlıy<iicak bir düzeyde olmaması, gerekse eldeki 
araçların yetersizliği nedeniyle başarısız kalmıştı. Şunu 
da kabul etmek gerekiyordu ki, o ilk maceracılar �bu
gün söylendiği gibi o öncüler- tarafından keşfedilmiş 
olan yerler, İspanyol tutkusunun beklediğine, umduğuna 
hiç bir şekilde cevap vermiyordu. Bütün o maceracılar, 
sağlığa son derecede zararlı dağlık, bataklık ve orman
larla örtülü, hırçın ve vahşi halkı istilacılara karşı önem
li bir engel teşkil eden bu ülkeler içinde gerçekten baş
larını derde sokmuşlardı. O ilk heyecanın yavaş yavaş 
soğuması ve bu işlerden hiç söz edilmez olması dolayı
siyle Balboa'nın anlattığı o güzel hikayeler artık dinlen
mediği gibi üstelik alaya da alınıyordu. 

Bununla birlikte, Panama'da, Pasifik Okyanusu su
larıyla yıkanan ülkelerin zenginliği hakkında dolaşan söy
lentilerin gerçeğe uygun olduğunu tesbit etmiş bulunan 
bir adam vardı. Bu adam, güney denizine gitmiş bulu
nan Nunez de Balboa'ya eşlik eden, Diego de Almagro 
ve Fernand de Luque gibi iki maceracıyla işbirliği yap
mış bulunan Francisco Pizarre idi. 

Önce, girişimin şefleri hakkında bir kaç kelime söy
liyelim. 

1471 ile 1478 yılları arasında Truillo yakınlarındaki 
bir yerde dünyaya gelen François Pizarre, kendisine do
muz bakım ve yetiştirilmesinden başka birşey öğretme
miş olan Gonzalo Pizarre adlı bir kaptanın evlilik dışı 
oğluydu. Bu hayattan pek usanan ve bekçiliğine verilmiş 
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olan hayvanlardan birinin kaybolmasından da faydala
nan François, en küçük bir suç işlediği taktirde çok fena 
dayak yediği baba evine artık bir daha dönmemek için 
asker olmuş ve bir kaç yılını İtalya'da savaşmakla geçi
rerek, 1510 yılında Christophe Colomb'la birlikte Espan
yo'la gitmişti. Küba'da epeyce hizmette bulunmuş, Da
rien Körfezinde Hojeda'ya eşlik etmiş, daha önce de söy
lediğimiz gibi, Balboa ile Pasifik Okyanusunu görmüş ve 
Balboa'nın idamından sonra, Altın Castille adı ile anılan 
bütün ülkeyi fethetmede gözde bir kişi durumuna gel
miş bulunan Pedrarias Davila'ya yardımda bulunmuştu. 

Pizarre, nasıl evlilik dışı bir çocuk ise, Diego de Al
magro da, bazı kimselerin Aldea del Rey'de, bazılarının 
da Almagro'da olduğunu söyledikleri 1475 yılında sokak
ta bulunmuş bir çocuktu. Askerler arasında yetişmiş, Ame
rika'ya geçmiş ve orada, kendine göre küçük bir servet 
edinmişti. Fernand de Luque'e gelince, o da, Panama'da 
bir okul öğretmenliği yaparak Tabago'nun zengin bir ra
hibi olmuştu. 

O zamanlar, bu üç maceracının en genci, ellinin üs
tündeki bir yaşta bulunuyordu. Garcilasso de la Vega'nın 
anlattığına göre, bu üç adamın tasarıları öğrenildiği va
kit, ortaya bir alay konusu çıkmış, özellikle Fernand de 
Luque ile alay edilmiş ve adama deli Fernand anlamına 
gelen Hernando el Loco adı takılmıştı. 

İkisi korkusuz olan bu üç adam arasında bir ittifak, 
bir ortaklık hemen kurulmuştu. Luque, gemilerin dona
tımı, asker ücretlerinin karşılanması için gerekli parayı 
verecek, Almagro ise aynı şekilde bu para işine katıla
caktı. Fakat, kılıcından başka bir şeyi olmıyan Pizarre, 
taahhüdünü başka şekilde yerine getirmek istiyordu ki, 
bu da, ayrıntılarını anlatacağımız ilk girişimin yönetimi
ni üzerine almaktı. 
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Peru'nun fethi tarihini yazanlardan biri olan Augus
tin de Zarate şöyle demektedir : 

«François Pizarre, Pedro Arias d'Avila'dan izin iste-

Yerlilerle karşılaşma 
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yip bunu aldıktan sonra, oldukça güçlük çekmek sure
tiyle bir gemi donatarak, bu gemiye yüz on dört kişiyle 
binmiştir. Panama'dan elli fersahlık bir mesafede, ismi 
Peru olan küçük ve fakir bir eyaleti keşfetmiştir ki, bu 
,olaydan sonra, uzunluğu bin iki yüz fersahtan fazla tu
tan bütün ülkeye aynı ad verilmiştir. Başka tarafa ge
çerek, İspanyolların «Yakılmış Ulus» adını verdikleri di
ğer bir ülkeyi keşfetmiştir. Yerlilerin hem savunması 
hem de saldırısı karşısında epeyce insan ölmüş ve Pi
zarre, hareket etmiş olduğu yerden pek uzak olmıyan 
Chinchama'ya tam bir bozgun halinde geri çekilmek zo
runda kalmıştır. Bu sırada, Panama'da kalmış olan Al
magro, bir gemi hazırlamış, yetmiş İspanyol ile birlikte 
bu gemiye binerek, Panama'dan yüz fersahlık mesafede 
bulunan San - Juan nehrine kadar olmak üzere kıyıları 
izleyerek güneye inmiştir. Fakat, Pizarre'ye karşı ka
zanmış oldukları zaferden gurur duyan ve cesaret alan 
yerliler, tam bir çabayla direnç göstermişler, Almagro'
nun kuvvetlerini zorlamışlar ve onları gemilerine dön
meğe mecbur etmişlerdir. Bunun üzerine, Almagro, kı
yıları izleyerek, Chinchamaya varmış ve François Pizar
re'yi orada bulmuştur. Birbirlerini tekrar görmeleri çok 
kolay olmuş, topladıkları bazı yeni askerleri adamlarına 
katmışlar ve böylece iki yüz İspanyoldan oluşan bir kuv
vet sağlıyarak bir kere daha kıyıları izlemek suretiyle 
güneye inmişlerdir. Yiyecek darlığından ve yerlilerin sal
dırısından o kadar fazla sıkıntı çekmişlerdir ki, bu du
rum karşısında Don Diegue, yeni asker toplamak ve yi
yecek bulmak için Panama'ya dönmek zorunda kalmış
tır. Seksen adam getirmiş, bu adamlarla ve kendi elle
rinde bulunan askerlerle Catamez adı verilen bir ülkeye 
kadar gitmişlerdir. Nüfusu az olan bu ülkede bol yiye
cek bulmuşlardır. Bu bölgelerde, kendilerine saldıran ve 
savaşan yerlilerin, bazı süsler taşımak için yüzlerini de- · 
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lik deşik bir duruma getirdiklerine dikkat etmişlerdir. 
Diego de Almagro, bir kere daha Panama'ya dönmüş, ar
kadaşı ise, onun getireceği takviye birliklerini bekliye
rek, küçük Coq Adasında kalmış ve son derecede büyük 
bir açlık sıkıntısı çekmiştir.» 

Almagro, Panama'ya varınca, Avila'nın yerine gel
miş olan Los Rios'dan yeni asker toplama iznini alama
mıştı; çünkü, böyle pervasız bir teşebbüste bir çok insanın 
kaybedilmesine göz yumulması pek uygun görülmüyordu. 
Los Rios, gereken izni vermemekle birlikte, Pizarre ile 
arkadaşlarını geri getirmek üzere Coq Adasına bir ge
mi dahi göndermişti. Fakat, böyle bir karar Almagro ile 
Luque'un hiç te hoşuna gitmemişti. Bu şekilde bir dav
ranış, yapılan bütün masrafların boşa gitmesi demekti; 
Catamez halkının onlara gösterdikleri o altından ve gü
müşten süslerin verdiği ümidlerin yok olması demekti. 
Durum bu şekli alınca, Pizarre'ye gizlice bir adam gön
dermişler, ona, kararında direnmesi tavsiyesinde bulun
muşlardı. Fakat, Pizarre, bir takım çekici sözlere kapı
lacak durumda değildi; çünkü, çekilen sıkıntıların ve 
yoksunlukların anısı henüz o kadar tazeydi ki, yalnız 
onikisi dışında, bütün arkadaşları onu terk etmişlerdi. 

Pizarre, adları belli olmuş ve aralarında seferi he
yetin tarihçilerinden biri olan Garcia de Xeres'in de bu
lunduğu bu cesur ve gözüpek insanlarla kıyılara o kadar 
yakın ve yerleşik olmayan bir durumda görünüp Gorgo
ne adını verdiği bir adaya çekilmişti. 

İspanyollar, burada, rizofora ağacı meyvesi, balık ve 
kabuklu deniz hayvanlarını yemek suretiyle sefil bir ha
yat sürmüşler ve Almagro ile Luque'un göndereceği yar
dımları tam beş ay beklemişlerdi. 
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Sonunda, bütün kabahatleri başarıdan ümidlerini kes
memiş olmalarından ileri gelen ve bu yüzden kötü in
sanlar gibi sayılarak sefalet içinde ölüme terk edilen bu 
adamların perişan durumunu öğrenen bütün koloni hal
kının infial duyması ve hep birden protestoda bulunul
ması karşısında aciz kalan Los Rios, adamları geri ge
tirmek üzere Pizarre'ye küçük bir gemi göndermişti. Ve
rilen buyruğa göre, Pizarre'nin sefer teşebbüsüne tek
rar girişmeğe kalkışması halinde, hiçbir asker gemiye 
alınmıyacaktı. Oysaki kendilerine gelen yardımı görünce, 
çektikleri yoksunlukları, karşılaştıkları sefaleti tamamen 
unutan on üç maceracı, kendilerini almağa gelen gemi
cilere, besledikleri ümidi aşılamakta hiç de geç kalma
mışlardı. Bunun üzerine, hep birlikte Panama yolunu 
tutacak yerde, ters yönden esen rüzgarlara ve güney do
ğu akıntılarına rağmen, yelken açarak, Sainte - Claire 
Adasını keşfettikten sonra, üçüncü güney enlem dere
cesinde, güzel bir tapınağın ve İnka'lar ülkesi hüküm
darlarına ait bir sarayın görüldüğü Tumbez limanına var
mışlardı. 

Bölge, yerleşik ve oldukça iyi işlenmiş bir durumda 
görünüyor; fakat, İspanyolları asıl çeken şey, kendileri
ne birçok kere sözü edilmiş olan o mükemmel, o harika 
ülkeye varmış olduklarını sanmalarıydı. Aldıkları bilgi
lere göre, burada, altın ve gümüş o kadar boldu ki, bu 
madenler yalnızca bir süs eşyası olarak kullanılmıyor, ay
nı zamanda, bunlardan vazolar, çanak ve çömlekler ve 
çeşitli kaplar yapılıyordu. 

Pizarre, Pietro de Candia ve Alonso de Molina'yı 
ülkenin iç kısımlarına göndererek bunlar vasıtasıyla çok 
ilgi çekici, heyecan verici bilgiler almiştı. Bir kaç tane al
tından çanak elde etmiş ve Peru'luların evcilleştirmiş 
oldukları dört ayaklı hayvanlardan lamaları da görmüştü. 
Sonunda, gemisine iki yerli almıştı ki, ülkeye tekrar dön-
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düğü vakit kendilerinden tercüman olarak faydalanmak 
için bunlara İspanyol dilini öğrenmeği önermişti. Sırasıyla, 
Payta, Saugarata ile Santa-Cruz koyunda demirlemiş ve 
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Pizarre'nin Charles Quint tarafından kabulü. 
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buranın hükümdarı Capillana, bu yabancıları dostça kar
şılamıştı ki, İspanyolların arasından bir çoğu, adeta gemiye 
dönmek istemez gibi bir tavır takınmışlardı. Pizarre, Por
to - Santo'ya kadar olmak üzere, kıyıları izleyerek, gü
neye indikten sonra Panama yolunu tutmuş ve Luque 
ile Almagro'nun servetlerinin tükenmesine neden olan 
çok tehlikeli keşif seyahatlerile geçen üç yıl sonunda ül
keye dönmüştü. 

Pizarre, keşfetmiş olduğu ülkeyi fethetme teşebbüsü
ne girişmeden önce, yeni maceracıları toplama iznini 
Los Rios'dan alamadığı için Charles - Quint'e başvurma
ya karar vermişti. Girişmiş olduğu · işte başarı sağlamak 
amacıyla, 1528 yılında, seyahate gerekli parayı borç ola
rak almış ve İspanya'ya yollanmıştı. Charles - Quint ile 
görüşmesinde, fethedeceği ülkenin parlak bir tablosunu 
çizmiş, çalışmalarına ödül olmak üzere, fethedeceği ülke 
için vali ve genel kaptan ünvanlarını elde etmiş, kendisi 
için ömür boyu ve varislerine intikal etmek suretiyle 
Peru'nun emniyet müdürü payesini de almıştı. Aynı za
manda, kendisine bin akülük maaşla bir de soyluluk ün
vanı verilmişti. Panama Valisine bağlı olmıyan yargı hak
kı, Santiago nehri güneyinde, Yeni Castille adını alacak 
olan sahiller boyunca ikiyüz fersahlık bir alanı kapsaya
cak, İspanya'ya hiç bir masraf ve külfete mal olmıya
cak ayrıcalıklar ona ait bulunacak ve ülkeyi kendisinin 
fethetmiş olması dolayısiyle hükümet yönetimini elinde 
bulunduracaktı. Pizarre, ikiyüz elli adam toplamak, ge
miler, silahlar ve mühimmat sağlamak iznini almıştı. 
Bundan sonra, Truxillo'ya giderek, kardeşleri Fernand, 
Jean ve Gonzalo ile üvey kardeşlerinden biri olan Martin 
d' Alcantara'nın kendisiyle birlikte gelmelerini sağlamıştı. 
Pizarre, doğduğu şehirde kaldığı zamandan faydalana
rak, adam toplama teşebbüsüne girişmek için Ceceres'de 
ve bütün Estramadure'de bir araştırma yapmış ve emri 
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altına girmeğe hazır bir çok kişinin var olduğunu gör
müştü. Bundan sonra, Panama'ya dönmüş ve olaylar, onun 
umduğu gibi o kadar kolay cereyan etmemişti. Luque'un 
piskopos olarak atanmasını başarmışsa da, tutkusundan 
çekindiği ve yeteneklerini çok iyi bildiği Almagro için 
soyluluk ünvanı ve Tumbez'de kurulacak bir kalenin yö
netimiyle birlikte ancak beş yüz dükalık bir ödül istiye
bilmişti. Servetini ilk seyahatlerde harcamış olan Almag
ro, kendisine ayrılan bu basit paydan hoşnut kılmıyarak, 
yeni sefere katılma önerisini reddetmiş ve kendi hesabı
na bir sefer organize etmek istemişti. Bu durum karşısın
da, Pizarre'nin bütün aklını kullanarak arkadaşını ya
tıştırması ve eski ortaklığı yenilemeğe onu razı etmesi 
gerekmişti. 

Üç ortağın o sıradaki maddi kaynakları o kadar sı
nırlıydı ki, ancak, otuz altısı süvari olmak üzere yüz sek
sen askerle birlikte üç gemiyi bir araya getirebilmişler 
ve bu gemiler, Pizarre ile dört kardeşinin komutasında, 
1531 yılı Şubat ayında yola çıkmışlardı. Almagro bir 
yardım seferi organize etmek için Panamada kalmıştı. 
Pizarre, on üç günlük bir deniz yolculuğu sonunda, ge
milerin yüz fersah daha aşağı düşmesine neden olan bir 
kasırgaya tutulduktan sonra, adamlarını ve atlarını San -
Mateo koyunda karaya çıkarmak ve kıyı boyunca iler
lemek zorunda kalmıştı. Bu ilerleyiş, dağlarla, tepelerle, 
engebeli, pek az yerleşik, her halde ağızlarından geçiril
mesi gereken nehirlerle kesilen bir ülkede epeyce zor 
olmuştu. Nihayet, Coaqui adı verilen bir yere varılmış, 
buradan büyük bir ganimet elde edilmiş ve Pizarre, bu 
sırada, gemilerinden ikisini geri göndermişti. Gemiler, 
Panama'ya ve Nicaragua'ya otuz bin «Castellanos» dan 
daha fazla bir değerdeki malla epeyce zümrüd götürmüş
tü. Pizarre'nin düşüncesine göre bu zengin ganimet, bir 
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çok maceracının kendisine katılmağa gelmesini sağlıya
caktı. 

Pizarre, bundan sonra, kendisine oniki süvari ile otuz 
piyade getiren Sebastien Benalcazar ve Juan Fernandez 
ile buluştuğu Porto - Viejo'ya kadar olmak üzere, güneye 
doğru yürüyüşüne devam etmişti. Atların görünüşü ile 
ateşli silahların patlamasının Meksika'da yapmış olduğu 
etki Peru'da tekrarlanmış ve Pizarre, herhangi bir di
renmeyle karşılaşmaksızın Guayaquil Körfezindeki Pu
na Adasına varabilmişti. Fakat, karadaki hemcinslerinden 
daha kalabalık ve daha savaşçı olan Adalılar, İspanyolla
rın bütün saldırılarına altı ay süreyle çok cesur bir şe
kilde karşı koymuşlardı. Pizarre, Fernand de Soto tara
fından getirilen bir yardımcı kuvveti Nicaragua'da al
mış olmasına rağmen ve yerli reis Tonalla ile başlıca 
şeflerinden on altı kişinin başlarını kestirdiği halde, ada
ların direncini bir türlü kıramamıştı. Bunun üzerine, kı
ta topraklarına dönmek zorunda kalmıştı ki, bu sırada, 
ülkede sürüp giden bulaşıcı bir hastalık, adamlarından bir 
kısmını feci şekilde yakalamış ve böylece, yerlilerin sü
rekli saldırılarına karşı koymak durumu içinde Tumbez' -
de üç ay kadar kalmıştı. Bundan sonra, Puira Nehri üze
rinden ilerliyerek, bütün o kıyıların en mükemmel bir 
yeri olan Payta limanını keşfetmiş ve Panama'dan ge
lecek gemilerin emin bir liman bulmasını sağlamak ama
cıyla da Chilo ağzında San - Miguel Kolonisini kurmuştu. 
Burada, Huascar tarafından gönderilmiş olan bir kaç ha
berci aracılığıyla kardeşi Atahualpa'nın baş kaldırmış ol
duğunu ve kendisinden yardım istendiğini öğrenmişti. 

İspanyolların fetih için karaya çıktıkları sırada, Peru, 
bin beşyüz millik bir uzunlukla Pasifik Okyanusu kıyıla
rında uzayıp gidiyor ve muazzam And sıra dağları epey
ce uzakta içeriye doğru ilerliyordu. Başlangıçta, ülke hal
kı, bir takım vahşi ve barbar kabilelere bölünmüş du-
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rumda bulunuyor ve uygarlık hakkında hiç bir fikri ol
mıyan bu kabileler, biribirleriyle sürekli savaş ediyorlar
dı. Arada geçen uzun yüzyıllar boyunca, her şey olduğu 
gibi kalmış ve daha iyi bir hayatın başlıyacağını, ilkel 
durumun düzeleceğini gösterir hiçbir belirti görülmez iken, 
Titicaca Gölü kıyılarında, güneşin çocukları olduklarını id
dia eden bir erkek ile bir kadın ortaya çıkarak yerlilere 
görünmüştü. Yüzlerinde bir vekar olup Manco - Capac ve 
Mama - Oello adlı bu iki kişi, Peru fatihlerinden Garci
lasso de la Vega'nın ifadesine göre on ikinci yüzyılın or
talarına doğru, başıboş bir çok kabileyi bir araya getir
mişler; Cusco şehrinin temellerini atmışlardı. Manco - Ca
pac, erkeklere tarımı ve mekanik sanatları öğretmiş, Ma
ma - Oello ise kadınlara iplik bükmeği ve kumaş doku
mağı göstererek onları iyi bir şekilde yetiştirmeğe çaba 
göstermişti. Manco - Capac, bütün toplulukların bu ilk 
ihtiyaçlarını karşılamağı sağladıktan sonra, onlara kanun
lar yapmış ve böylece ·düzenli bir siyasal durum kur
muştu. İnka'ların ya da Peru senyörlerinin etkinlik ve 
egemenliği böylece yerleşmişti. Bunların ülkesi, önceleri 
Cusco civarında sınırlı bir halde iken daha sonraları ge
len kimselerin idare ve çalışmalarıyla genişlemekte ge
cikmemiş ve oğlak dönencesini geçerek otuz birinci enlem 
derecesindeki İnci Adalarına kadar uzamıştı. Bu ülke in
sanlarının egemenlik ve etkinlikleri, eski Asya hüküm
darlarının gücü kadar mutlak olmuştu. 

İspanyol dram müelliflerinden Fernando de Zarate, 
bu konuda şöyle yazmaktadır : 

«- Dünya üzerinde, halkının itaat ve bağlılığı itiba
rile bu kadar kuvvetli bir ülke belki hiç yoktur. İnka'lar, 
yerli halka göre hemen hemen tanrılar derecesinde in
sanlardı. Her tarafta saygı ve itaat görmesi için herhangi 
bir kimsenin elleri arasına krallık tacını oluşturan sar-
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gıdan bir iplik çekilip konulması yeterliydi. Bu ipliği ta
şıyan bir kişinin kral emri olarak, görmesi gereken saygı 
ve itibar mutlaktı ve böyle bir kimse, askerlerin yardımı
na hiç bir şekilde gerek kalmadan, kadın ve erkek olmak 
üzere bütün bir bölge halkını tek başına kılıçtan geçire
bilmek hakkına sahipti. Çünkü, herkes, kraliyet tacından 
çekilmiş olan bu ipliği görünce, hiç bir direnme göster
meden, kendisini gönül rızasıyla ölüme teslim ediyordu.» 

Eski tarihçiler, bu sınırsız gücün İnka'lar tarafından 
hep teb'anın mutluluğu için kullanıldığı üzerinde fikir 
birliği yapmış bulunmaktadırlar. Bir düzine kadar kral, 
biri biri ardından Peru hükümdarlık tahtına oturmuş ve 
bunların hepsi de halk tarafından sevilmiştir. Bunların 
arasından kötü hatıra bırakmış tek kişi yoktur. Buna ben
zer bir ülkeyi dünyanın herhangi başka bir yerinde ara
yıp bulmak acaba mümkün müdür? Tarihte bunun bir 
örneği var mıdır ki? Başka bir iklimin hastalıklarını, kö
tülüklerini getirerek, uygarlık adını verdikleri kibir ve 
tutkularıyla bu ülkeye savaştan ve dehşetten başka bir 
şey göstermeyen İspanyolların bir eseri olarak evladları 
fakirleşen ve düzelmesi imkansız bozulmalarından dolayı 
avutulmalarına bile imkan kalmıyarak soysuzlaşan o mut
lu ve zengin insanların eski refahını hatırlarken bir üzün
tü duymak gerekmez mi? 

Michelet, o güzel «Geniş son yüzyıl tarihi» eserinde 
şöyle demektedir : 

«Peru'lular, gelecek nesillere kalacak çok esaslı eser
ler bırakmışlardır. Dikili taş yapmışlar, ekinoksları ve 
gün durumlarını tesbit için güneş saatleri kullanmışlar
dır. Yılı üçyüz altmış beş gün olarak hesaplamışlardır. 
Olağanüstü denecek kadar güzel mimari eserler meyda
na getirmişler ve şaşılacak derecede mükemmel bir san'at
la heykeller yapmışlardır. Bu insanlar, Yeni Dünya'nın en 
uygar, en sanayici ulusunu oluşturmuşlardır.» 
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Zamanında bu geniş ülkenin tahrip edildiği Atahual
pa'nın babası olan Inca Huayna - Capec, ülkeyi çok bü
yütmüş ve geliştirmişti. Bu İnka, askerlerinin ve yendiği 
ülke halkının çalışmasıyla Cusco'dan Quito'ya kadar ol
mak üzere, beşyüz fersahlık muazzam bir yol yapmıştı. 
Yol, çok engebeli, dağlarla engelli çetrefil bir araziden 
geçiyordu. Her yarım fersahta, insanlardan oluşmuş men
ziller bulunuyor ve bu insanlar, hükümdarın emirlerini 
ülkenin her tarafına ulaştırıyorlardı. 

Ülkenin görkem ve zenginliği hakkında bir fikir edi
nilmesi istendiği taktirde, kralın yapacağı seyahatler sı
rasında yirmi beş bin duka değerindeki bir altın taht ile 
taşındığını bilmek yeterliydi. Üzerinde taht bulunan al
tından sedye, devletin birinci derecedeki önemli kişileri 
tarafından taşınıyordu. 

İspanyolların, 1526 yılında, ülke kıyılarında ilk kez 
göründükleri sırada, on ikinci İnka, ülkenin eski bir ge
leneğine aykırı olarak, yenilmiş bir ülke olan Quito'nun 
kral kızı ile evlenmiş bulunuyordu. 1529 yılına doğru öl
düğü zaman, ülkeyi Atahualpa adlı oğluna bırakmıştı. 
Annesi İnka kanından olan büyük oğlu Huascar'a ise 
ülkenin geri kalan diğer kısımları düşmüştü. Fakat, ha
tırlanamıyacak kadar çok uzun bir zamandan beri yer
leşmiş olan geleneklere çok ters düşen bu bölünme, Cus
co' da öyle bir hoşnutsuzluk yaratmıştı ki, tebası tarafın
dan teşvik edilen Huascar, kendisini büyük olarak tanıt
mak istemeyen kardeşi üzerine yürümek istemişti. Ata
hualpa ise, sahip olduğu iktidarı bırakmamayı aklına koy
muştu. Quito'nun zaptında babasıyla birlikte savaşmış 
olan savaşçıların çoğuna bağlanarak harekata girişmiş ve 
iki ordu karşılaştığı vakit, şans ve kader Atahualpa'ya 
gülmüştü. 

Şuna işaret etmek yerinde olur ki, İspanyollar, Mek
sika'da olduğu gibi, Peru'da da, tamamen apayrı sayıla-
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cak durumların ortaya çıkmasından faydalanmış olacak
lardı. Meksika'da, halk, son zamanlarda Aztek ırkına bağ
lı olup galiplerin acımasız zulümleri karşısında ezilme
leri dolayısiyle İspanyolları kurtarıcı gibi karşılamışlardı. 
Peru'da ise, biribirinin can düşm'anı olan iki kardeşin 
mücadelesi, kendilerini kolayca ezecek olan istilacılara 
karşı yerlilerin bütün kuvvetlerini birleştirmelerine en
gel oluyordu. 

Pizarre, Huascar'ın, kardeşi Atahualpa'ya karşı giriş
tiği mücadelede yardımcı olmasını istemek üzere gön
dermiş olduğu temsilcileri kabul ederken, bu anlaşmaz
lık döneminden nasıl faydalanacağını çabucak anlamıştı. 
Bu hasımlardan birinin savunmasını yaparken, her iki
sinide kolayca ezebileceğini hesaplıyordu. Bunun üzerine, 
altmış iki süvari, yalnızca yirmisinde ateşli silah bulunan 
yüz yirmi piyade gibi pek fazla olmıyan bir kuvvetin 
hemen başına geçerek ülkenin iç kısımlarına doğru iler
lemeğe başlamıştı. Fazla kuvvet sevk etmemesinin de bir 
nedeni vardı; çünkü, başarısızlığa uğraması halinde, sığı
nabileceğini hesapladığı ve her ne olursa olsun, kendisi
ne gelebilecek yardımcı kuvvetlerin çıkabileceğini dü
şündüğü San - Miguel'in korunması için birliklerinden bir 
kısmını orada bırakması gerekiyordu. 

Pizarre, kıyıdan yürüyerek yirmi günlük bir mesa
fede bulunan Caxamalca adındaki küçük bir şehire doğ
ru yollanmıştı. Ne suyu, ne de ağacı olup Motupe Bölge
sine kadar yirmi fersah uzayıp giden kumları yakıcı bir 
çölü geçmek zorunda kalmıştı ki, her türlü sıkıntı ve 
yorgunluğa uğrayarak pek bitkin bir duruma düşmüş 
olan bu küçük orduya en hafif bir düşman saldırısı, bu 
seferi kuvvetin bir anda yok olması demekti. Pizarre, 
bundan sonra, dağlar bölgesine ulaşmış, kuvvetlerinin ezi
lebilmesi ihtimali pek fazla olan daracık boğazlara gir
mişti. Bu yürüyüş sırasında, Atahualpa'nın bir temsilci-
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sini kabul etmiş ve İnka ile yakın bir zamanda bir gö
rüşmeye davet olunduğu haberini almıştı. Pizarre, doğal 
olarak, bol bol vaadlerde bulunmuş, sevgi ve selamlarını 
göndermişti. Bu sırada, elçilik görevi yapan yerliye, kra
lın emirlerine göre hareket edeceğini, gerek efendisinin 
gerekse halkın can ve malına saygı göstereceğini bildir
mişti. Pizarre, Caxamalca'ya varır varmaz, birliklerini 
bir İnka tapınak ve sarayına yerleştirmekle ihtiyatlı bir 
harekette bulunmak istemişti. Bütün düşüncesi bir bas
kına karşı korunmak ve her an tedbirli bulunmaktı. Son
ra, gelişini haber vermek için kardeşlerinden biri ile 
Fernand de Soto'yı bir fersahlık mesafede bulunan Ata
hualpa kampına göndermişti. Valinin elçileri, yerli ka
rargahının her tarafındaki binlerce süsleri, altın ve gü
müş kapları görünce gözleri kamaşmış bir halde, tam bir 
görkem ve debdebeyle karşılaşmışlardı. Ülkeye gelmiş 
bulunmasından dolayı, ertesi gün, Pizarre'yi ziyarete ge
leceği hakkında Atahualpa'dan söz alan adamlar geri dön
müşlerdi. Görmüş oldukları olağanüstü zenginliği anlat
mışlar ve bu haber, Pizarre'nin zavallı Atahualpa'yı ve 
hazinelerini hile ve ihanetle ele geçirmek için kurmuş 
olduğu tasarıya pek uygun düşmüştü. 

Bir çok İspanyol yazarları, özellikle Zarate, hiç kuş
kusuz, kendilerine çok iğrenç görünen olayların şeklini 
değiştirmişler ve ihaneti Atahualpa'nın üzerine atmışlar
dır. Fakat, bugün, Robertson ve Prescott'a göre, Pizarre'
nin yapmış olduğu hainlik ve ihaneti anlamak için pek 
çok doküman vardır. Pizarre için bu inkayı ele geçirmek 
ve onu, Cortes'in Montezuma'ya yaptığı gibi, bir araç 
·olarak kullanmak çok önemliydi. Bu nedenle, Pizarre, 
dostça hareket eden ve korunma düzeni almağa gerek 
görmiyerek açık yüreklilikle davranan Atahualpa'nın iç
tenlik ve dostluğundan faydalanmak istemişti. Onu tuza
ğa düşürmek çok kolay olacaktı. Bütün soğukkanlılığını 
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koruyarak, bu şerefsizce ve ahlaksızca teşebbüse gırışır
ken en küçük bir üzüntü duymuyor, sanki düşmanlara 
haber vermiş gibi, savaşa hazırlanmış bulunuyordu. 

Pizarre, süvari kuvvetleri üç küçük birliğe bölmüş 
ve bütün piyadesini de tek birlik halinde bırakmıştı. Si
lahendazlarını inka'nın geçeceği yol üzerinde gizlemiş ve 
en gözüpek adamlarından yirmisini de yanında alıkoy
muştu. 

Gücü hakkında yabancılara bir fikir vermek isteyen 
Atahualpa, bütün ordusuyla ilerliyordu. Tüylerle süslen
miş, altın ve gümüş plakalarla kaplanmış, değerli taş
larla bezenmiş bir taht üzerinde bulunuyordu. Etrafı dan
sörler ve soytarılarla çevrili olduğu halde, kendisine baş
lıca senyörleri eşlik ediyor ve onlar da, onun gibi, hiz
metkarların omuzlarında taşınıyorlardı. Bu şekildeki bir 
yürüyüşün bir ülkeyi ele geçiren bir ordunun yürüyüşün
den hiç te farkı yoktu. 

Tarihçi Robertson'a göre, inkanın İspanyollar karar
gahına gelmesi üzerine, ordunun rahibi olup daha son
raları davranışının ödülü olmak üzere piskopos unvanı 
alan per Vincent Valverde, bir elinde haç, diğer elinde 
dua kitabı olduğu halde ilerlemişti. Dünyanın yaradılışı, 
ilk insan, İsa, papalar ve papa Alexandre tarafından Cas
tille Kralına Yeni Dünya'nın bütün bölgelerinin bağış
landığı yolunda ve böylece Hıristiyanlık hakkında uzun 
bir nutuk çekmişti. Konuşmasını bitirdikten sonra, Hıris
tiyan dinini kabul etmesi, papanın yüksek otoritesinin ta
nınması ve meşru hükümdarı olarak Castille kralına bağ
lı olması için Atahualpa'ya resmi bir çağrıda bulunmuş
tu. Valverde, efendisi olan Castille kralına derhal bağlı 
olmağı kabul etmesi halinde, Peru'nun koruma altına alı
nacağına ve saltanatını aynen sürdürmeğe devam edece
ğine dair Atahualpa'ya söz veriyor; itaata razı olmayı red 
etmesi ve dinsiz kalmakta ısrar etmesi halinde de, savaş 
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açılacağını ve müthiş bir intikam alınacağı yolundaki teh
didini savuruyordu. 

Peru'lular, bu acaip davranıştan ve o uzun nutuk
tan hiç bir şey anlamamışlardı. Valverde, ne kadar mü
kemmel bir konuşmacı olursa olsun, Peru'luların, bütün 
o sözlerden hiç bir şey anlamadıkları bir gerçekti. Hele 
Ispanyolcayı pek o kadar iyi bilmeyen tercümanın, ken
disinin bile güçlükle şöyle böyle anlıyabildiği sözleri Pe
ru diline aynen çevirmesi imkansızdı; çünkü, bir çok ke
limelerin karşılıkları Peru dilinde yoktu. Bu nedenle, 
anlatılmasına çalışılan fikirlerin aktarılması hiç bir şe
kilde mümkün olamazdı. Nitekim, Atahualpa, nutuktan 
hemen hemen bir şey anlamamıştı. Bununla birlikte, bazı 
sözlerin güç ve etkinliğine saldırıda bulunduğunu kıs
men kavrar gibi oluyor, hayret ve kızgınlık duymaktan 
kendini alamıyordu. Verdiği cevapta ılımlılığını koruya
mıyor; veraset hukukuna dayanarak, ülkesinin hüküm
darı olduğunu, kendi rızası olmadan o ülkeye sahip çı
kılmasına akıl erdiremediğini söylüyor ve ilk kez işittiği 
bir dini kabul için dedelerinden intikal etmiş bir dini 
red ve inkara kalkışmağa hiç te niyeti olmadığını söz
lerine ekliyordu. Nutkun diğer noktalarına gelince, bun
lardan bir şey anlamadığını anlatıyor ve kendisi için ta
mamen yeni ve bilinmez olan bu şeyleri öğrenip bil
mekte de bir fayda görmüyordu. Valverde, kitabını ada
ma uzatarak «Her şey bu kitapta yazılı» diyor; Atahual
pa ise, çabucak kitabı eline alıp bir kaç sayfasını me
rakla çeviriyor ve kitabı kulağına yaklaştırarak : «Bu gös
terdiğiniz şey konuşmuyor ve bana birşey söylemiyor» 
dedikten sonra kitabı yere atıyordu. 

Bu davranış, savaşa ya da soykırıma başlama için bir 
sinyal olmuştu. Bunun üzerine, toplar ve muske denilen 
tüfekler ateşe başlamış, süvari birlikleri ileri atılmış ve 
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piyade, elde kılıç olduğu halde, şaşkına dönmüş Peru'lu
lara saldırmıştı. Kargaşalık ve boğuşma bir kaç saniye 
içinde son sınırını bulmuştu. Yerliler, kendilerini savun-

Atahualpa'nın tutsak edili#. 
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mayı denemeden her tarafa kaçışmağa başlamışlardı. Ata
hualpa'ya gelince, başlıca subaylarının onu korumak için 
vücutlarını siper yapmalarına ve bu konuda çok büyük 
çaba harcamalarına rağmen, Pizarre, hepsinin üzerine atı
larak onları dağıtmış ve kralı, uzun saçlarından tutarak 
tahterevandan aşağı çekmişti. Soykırımı, yalnızca gece
nin bastırması durdurmuştu. Dört bin yerli öldürülmüş, 
çok büyük sayıda yaralananlar olmuş ve üçbin tutsak 
alınmıştı. 

Ölüler üzerinden ve şuradan buradan toplanan gani
met, İspanyolların elde edeceklerini sandıkları sayıdan 
çok fazla olmuştu. Bu kadar büyük bir servete kavuşma, 
kazanılan zaferin heyecanı kadar büyük bir sevinç ya
ratmıştı. 

Atahualpa, önce, tutsak olmasını sabırla karşılamış ve 
Pizarre de ona yumuşak sözlerle iyi davranmıştı. Fakat, 
Atahualpa, bir süre sonra, bütün bu saldırının ne gibi bir 
amaç güttüğünü anlayınca, altın ve gümüş olarak ne is
tiyorsa hepsini almasını Pizarre'ye önermişti. Pizarre, öne
riyi hemen kabul edince, tutsak inka, ülkenin her tara
fına emirler göndermiş ve bu emirler, karşı konulmadan 
hemen yerine getirilmişti. Bundan başka, yerlilerden olu
şan askeri birlikler dağıtılmış ve Pizarre, böylece, Cexa
malca'dan iki yüz fersahlık mesafede bulunan Cusco'ya 
Soto ile beş İspanyol göndermiş ve kendisi de ülkenin 
yüz fersahlık bir alanını egemenliği altına almıştı. 

Bu olayların cereyanı sırasında, Almagro, iki yüz as
kerle karaya çıkmış bulunuyordu. Almagro ile adamları 
için yüz bin pezo ayrılmıştı. Kralın payı ayrıldıktan son
ra geriye Pizarre ile adamları arasında bölüşülmek üze
re 1 .528.500 pezo kalmıştı. Bu yağma ve soykırım geliri 
çok hararetli bir duadan sonra, İspanyanın kurucusu Sa
int Jacques günü, hak sahipleri arasında resmen bölü
şülmüştü. Bütün bu durumlar, ne yazık ki, o boş inanç ve 
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tutku devirlerinde çok sık rastlanan din ile kötülüğün biri 
birine karışmasının üzücü bir görüntüsü ve sonucuydu .  

Her bir süvarinin payına sekiz bin pezo ve her bir 

'" '" 
\ ·--· <,��-',-:-

________ 

Atalıııalpa'mn ölümü. 
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piyadeye de dört bin pezo düşmüştü. Ne öyle uzun süren 
ne de güçlük veren bir seferden sonra elde edilen bu 
ganimet payı, en titiz ve hırslı kişileri dahi tatmin ede
bilirdi. Barış ve sükuna kavuşmak ve hiç ummadıkları 
bir servete sahip olarak yurda dönmek isteğinde olan bu 
maceracılardan bir çoğu, kendilerine izin verilmesini is
tiyordu. Pizarre ise, onlara bu izni vermekte hiç tereddüd 
etmeme niyetindeydi; çünkü, böyle kolayca ve çabucak 
kazanılan bir servetin haberi ortalığa yayılınca, bu ha
berin yeni askerleri kendisine gelmekte geciktirmiyece
ğini çok iyi anlıyordu. Zaferinin hikayesi ile güzel arma
ğanları imparatora götürmek üzere İspanya'ya hareket 
eden kardeşi Fernand ile birlikte, paraca ağır, vicdan· aza
bı itibarile çok hafif altmış İspanyol da yola çıkmıştı. 

Atahualpa, fidyesini ödemiş bulunmasından dolayı he
men serbest bırakılmasını istiyordu. Tebası üzerindeki 
otorite ve etkinliğinden faydalanmak ve böylece Peru'da
ki bütün hazineleri toplamak amacıyla hükümdarın ha
yatını koruyan Pizarre, adam tarafından ısrarla yapılan 
serbest bırakılma istemleriyle karşılaşmağa başlamıştı. Bir 
taraftan da, ülkenin uzak bölgelerindeki birliklerin giz
lice baş kaldırmakta olduğundan da kuşkulanıyordu. Ata
hualpa, ülkedeki askeri kuvvet hakkında Pizarre'nin faz
la bir bilgiye sahip olmadığının farkına vararak, valiye 
karşı ne yazık ki gizlemesini pek bilemediği bir umur
samazlık gösteriyordu. Fakat her ne olursa olsun, Pizarre, 
inkayı yargılamak konusunda kararını vermişti ki, bu
nun için de söylemeğe bile değmeyen sudan sebepler 
bulmuştu. Pizarre ile Almagro'nun hem yargıçlar hem de 
taraflar olduğu bu yargılamadan daha iğrenç hiç bir şey 
olamazdı. Üzerinde yargısal hiçbir hakkı bulunmadığı güç
lü ve büyük bir ülkenin hükümdarı hakkında çok anlam-
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sız ve gülünç iddialara dayanarak hareket eden Pizarre' -
nin bu kötü ve hayasız amacı hiç bir şekilde hoş görülmez
di. Suçlu olduğu bildirilen Atahualpa, diri olarak yakılma
ya mahkum edilmişti. Fakat, adamcağız, Valverde'nin 
sürekli rahatsız etmesinden kurtulmak için sonunda vaf
tiz edilmeği istediğinden, bu durum karşısında, boğula
rak idamında karar kılınmıştı. İspanyolların Amerika'da 
yapmış oldukları bu zorbalıklar ve hainlikler son derece
de kötü hareketlerdi. Bu gibi davranışlarıyla aklın kabul 
edemiyeceği cinayetlerile kendilerini çok kirletmişlerdi ! 

Bununla birlikte, bütün bu maceracılar güruhu için
de, yapılan hareketlerden utanç duyan ve onurlarını ko
rumaya çalışan kişiler de vardı. Bunlar, çok çirkin bir 
şekilde alay edilerek kötüye kullanılan adalet adına gös
terilen bütün bu davranışları protesto etmişlerse de, on
ların bu insan iyiliğini isteyen sesleri, Pizarre'den ve onun 
yardakçılarından çıkar bekliyen kişiler tarafından çabu
cak bastırılmış, boğulmuştu. 

Vali, bu sıralarda, Atahualpa'nın oğullarından birini 
Paul İnca adı ile krallığa atamıştı. Fakat, iki kardeş ara
sındaki savaş ve İspanyolların gelişinden beri olup biten 
olaylar, Peru'luların krallarına karşı olan bağlılıklarını 
epeyce gevşetmişti. Kısa bir zaman sonra çok kötü bir 
şekilde öldürülen bu genç adam, Huascar'ın oğlu olup 
Cusco halkı tarafından tanılan ve saygı gören Manco -
Capac kadar otoriteye sahip olamamıştı. Kısa bir zaman 
sonra, ülkenin ileri gelenlerinden bazıları, Peru İmpara
torluğunu krallıklara bölme yolunu araştırmışlardı. Bun
lardan biri, Quito'da komutan olan Ruminagui idi ki, 
Atahualpa'nın kardeşini ve çocuklarını öldürterek bağım
sızlığını ilan etmişti. 

Peru kampında karışıklık hüküm sürüyordu. İspan
yollar, bu karışıklıktan faydalanmağa karar vermişlerdi. 
Pizarre, hemen Cusco üzerine yürümüştü. O zamana ka-
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dar bu işi geciktirmiş olması, eli altında pek az kuvvet 
bulundurmakta olmasından ileri gelmişti. Panama'ya gö
türülen hazineler karşısında ağızlarının suyu akan bir sü
rü maceraperest, Peru'ya doğru akın etmiş olduğu için, 
Pizarre, San - Miguel'deki önemli garnizonu Benalcazar'ın 
komutasına bıraktıktan sonra, sefere katılmak üzere beş
yüz kişi toplıyabilmişti. Beklemek için artık ortada hiç 
bir neden kalmamıştı. Yolda, kalabalık birliklerle karşı
laşılmış ve çarpışmalar olmuş ise de, bu çarpışmalar, her 
zaman olduğu gibi, yerlilerin büyük kayıplar vermesi 
suretiyle İspanyolların lehine sonuç vermişti. İspanyolla
rın Cusco'ya girdikleri ve şehri ele geçirdikleri zaman, 
buldukları altın ve değerli taşların pek az olması karşı
sında şaşırıp kalmışlardı. Bir çok servetin Atahualpa'nın 
fidyesi için elden çıkarılmış olmasına rağmen, yine de 
bir şeyler bulunmuştu. Bu bulunan altın ve değerli taş
ların az olması, ya ülke zenginliklerine karşı alışkanlık
tan ya da bu servetlerin çok fazla bir bölünmeye uğra
masından ileri geliyordu. 

Benalcazar, bu süre içinde hareketsiz kalmış olmak
tan usanç getirerek, Quito'ya doğru yollanmak için Ni
caragua ve Panama'dan gelen bir takviye birliğinin va
rışından faydalanmak istiyordu. Onu böyle bir harekete 
iten neden, Peru'luların anlattıklarına göre, Atahualpa ha
zinelerinin en büyük kısmının Quito'da bırakılmış olma
sıydı. Seksen suvari ve yüz yirmi piyadenin başına ge
çerek, bir çok fırsatlarda yolu kesen Ruminagui'yi yen
mişti. İhtiyatlı hareket etmesi, çabuk davranması saye
sinde Quito'ya muzaffer olarak girebilmiş ise de, ara
dığı şeyi, yani Atahualpa'nın hazinelerini bulamamıştı. 

O sıralarda, Cortes'in yönetimi zamanında çok siv
rilmiş ve gördüğü hizmetlere bir ödül ve yüceltme ol
mak üzere Guatemala Valisi atanan Pierre Alvarado, 
Quito'nun Pizarre komutası altında olmadığını sanmak 
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istemiş ve iki yüzden fazlası atlı olmak üzere beş yüz ki
şilik kuvvetli bir seferi organize etmişti. Porto - Viejo'ya 
çıkmış, Guyaquil yolunu tutup And dağlarını geçerek 
rehbersiz olarak Quito'ya ulaşmak istemişti. Bu yol, ge
çilmek istendiği taktirde, her zaman, en kötü, en zorlu 
yollardan biri olmuştu. Korkunç derecede susuzluk ve 
açlık çekildikten ve Quito yakınındaki Chimborazo vol
kanının yakıcı küllerinden epeyce zarar görüldükten son
ra, Quito ovasına varmadan önce, maceracıların beşte 
biri, atların da yarısı kaybedilmiş, ordunun geri kalan 
kısmı ise, cesareti tamamen kırılmış ve kesinlikle sava
şamıyacak bir duruma düşmüştü. Alvarado'nun adamları, 
yerli kuvvetleriyle karşılaşmayı kaygı içinde beklerler
ken, birdenbire, hiç ummadıkları bir durumu hayretle 
görmüşlerdi. Karşılarında Almagro emrinde bir İspanyol 
birliğinin bulunduğunu fark etmişlerdi. Almagro'nun as
kerleri ateş etmeğe ve savaşa hazırlanırlarken, bazı ılımlı 
subaylar bir anlaşmayı kabul etmişlerdi ki, bu anlaşmaya 
göre, Alvarado, sefer masraflarını karşılamak üzere yüz
bin pezo aldıktan sonra geldiği yere dönecekti. 

Peru'da bu olayların geçmekte olduğu bir sırada, 
Fernand Pizarre, İspanya'ya gitmek üzere yelken açmış 
bulunuyordu. Götürmekte olduğu bol sayıda altın, gü
müş ve değerli taşların onun son derecede parlak bir iyi 
kabul görmesine neden olacağı kesindi. Kardeşi Fran
çois'nın çok geniş yetkilerle valilik görevini görmesi sö
zünü almış ve kendisine de Saint - J acques şövalyesi pa
yesi verilmişti. Almagro'ya gelince, ona da «Adelanta do» 
ünvanı verilmişti ki, Almagro, böylece deniz yolu ile keş
fetmiş olduğu bölgelerin önceden valisi olmak hakkını 
kazanmış bulunuyordu. 

Fernand Pizarre, henüz Peru'ya dönmemişti ki, ken
disine özel bir hükümet yönetiminin verildiği haberini 
almış bulunan Almagro, Cusco'nun kendisine bağlı bu-
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lunduğunu iddia etmiş ve fethi tamamlamak üzere ha
zırlıklara başlamıştı. Fakat, Jean Pizarre ile Gonzalo Pi
zarre, bu işi hiç te hoş karşılamıyorlardı. Tam dövüşül-

Pizarre ile Almagro'nun yemin töreni. 
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meye başlanmak üzere iken, çoğunlukla marki ya da Bü
yük Marki ünvanıyla anılan François Pizarre, başkente 
gelmişti. 

Almagro, Charles - Quint ile görüşmesinde yapmış ol
duğu iki yüzlülük ve iki ortağının aleyhine olmak üzere 
hükümet yönetiminde en geniş yetki ve otoriteyi kendine 
ayırma konusunda gösterdiği hafiflik dolayısiyle François 
Pizarre'yi bir türlü bağışlayamıyordu. Fakat, istek ve ni
yete karşı büyük bir muhalefetle karşılaşması, çok kuv
vetli durumda olmaması dolayısiyle hoşnutsuzluğunu giz
lememiş, güleryüz göstermiş ve barışmadan memnun gö
rünmüştü. 

Zarate, bu konuda şöyle demektedir : 

«Bunun üzerine, don diegue d'Almagronun ülkenin 
güney kısmını keşfe gitmesi, eğer iyi bir bölge bulacak 
olursa, bu bölge yönetiminin kendisine verilmesi için ma
jesteden izin istenmesi ve uygun hiç bir yer bulunma
ması halinde de, don François hükümet yönetiminin, iki
si arasında paylaşılması şartıyla ortaklık yenilenmiştir. 
Bu anlaşma, resmi biçimde yapılmış ve her ikisi de, ge
lecekte biribirlerine karşı hiç bir şekilde düşmanca ha
reket etmiyeceklerine dair ye�in etmişlerdir. Söylendi
ğine göre, Almagro, gerek Cusco üzerine yürümemeği, 
gerekse majesteleri yönetimi kendisine verse bile ülke 
içinde yüz otuz fersahlık bir mesafenin öte tarafına geç
memeği yeminle bildirmiştir. Şu da eklenmektedir ki, 
Almagro, kilisede Saint - Sacrement'a doğru dönerek şu 
sözleri söylemiştir. «Tanrım, şimdi ettiğim şu yeminden 
dönecek olursam, bütün gazabınla beni cezalandır.» 

Almagro, bu resmi anlaşmadan sonra, hareket için 
her türlü hazırlığı yapmıştı. Cesurluk ünü kadar çok 
iyi bilinen cömertliği sayesinde, süvari ve piyade olmak 
üzere beşyüz yetmiş kişi toplamış ve karadan Şili'ye doğ-
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ru ilerlemeğe başlamıştı. Yol, son derecede bozuk ve yo
rucuydu. Maceracılar, And dağlarından geçerlerken, kar
şılaştıkları sert soğuktan çok sıkıntı çekiyorlar; tabiatla 
mücadele güçlükleri yetmiyormuş gibi, çok saldırgan ka
vimlerle karşılaşıp bunlarla çarpışma zorunda kalıyor
lardı. Hiç bir ülke, hiç bir topluluk onları hoş karşıla
mıyor ve Peru'da başlarına gelen olaylar onlara az çok 
bir fikir vermiş oluyordu. Almagro, herhangi bir yere 
yerleşme imkanını bulamıyordu. İki aydan beri ülke için
de bulunması dolayısiyle Peru yerlilerinin nasıl baş kal
dırdıklarını ve İspanyollardan bir çoğunun nasıl öldürül
düğünü öğrenmişti. Bu durum karşısında, geldiği yere 
derhal dönmek zorunda kalmıştı. 

1534 yılında, fatihler arasında yapılan yeni bir an
laşmanın imzasından sonra Pizarre, deniz tarafına yakın 
bölgelere uzanmış ve karşısına çıkılmasından artık kor
kacak bir şeyi kalmadığı için de bu bölgelerde düzenli 
bir hükümet yönetimi kurabilmişti. Kanun yapmanın usul
lerini hiç bilmediği halde, adalet organı üzerinde, vergi 
toplanmasıyla yerlilerin çalışma alanlarına dağılımı ve 
madenlerin işletilmesi hakkında çok güzel kurallar koya
rak hemen uygulamaya geçmişti. Bu adamın karakterin
de maceracılık olduğu her ne kadar kolayca eleştirilebi
lirse de, onun güzel ve uygun fikirlere sahip olduğunu 
ve büyük bir imparatorluğun kurulmasında nasıl bir rol 
oynadığını da kabul etmek yerinde olur. İspanyol sömür
gelerinin gelecekteki başkentinin seçilmesi üzerinde uzun 
süre tereddüd geçirmişti. Cusco, İnka'ların yaşadığı baş
kent olmuştu; fakat, denizden dörtyüz milden fazla bir 
mesafede bulunan bu kent, Pizarre için önemi son de
recede büyük görünen Quito'dan çok uzaktaydı. Pizarre, 
çok kısa bir zaman sonra, Rimac nehri yatağıyla sula
nan çok büyük bir vadinin güzellik ve bereketi karşısın
da hayran kalmıştı. 1536 yılında, kuvvet ve gücünün mer-
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kezini burada kurmuştu. Bir süre sonra da burada inşa 
ettirmiş olduğu güzel bir saray, başlıca subaylarına ait 
görkemli evler sayesinde, krallar kenti ya da içinden ge
çen nehrin adından esinlenerek Lima adı verilen bu kent, 
büyük bir belde görünüşüne bürünmekte gecikmemişti. 
Bütün bu işlerin yapılmakta olduğu sırada, Pizarre, baş
:Kentten uzakta kalmak zorunda bulunuyor; çeşitli yön
lere gönderilen küçük birlikler, son direnme yuvalarını 
yok etmek amacıyla imparatorluğun en ücra bölgeleri
ne giriyorlar ve böylece Cusco'da askeri birliklerden pek 
az sayıda kuvvet kalmış bulunuyordu. İspanyolların elin
de kalmış olan İnka ise, genel bir ayaklanmayı harekete 
geçirmek için uygun zamanın geldiğini sanıyor ve bu 
ayaklanma ile yabancı egemenliğine son verileceğini umu
yordu. Çok dikkatli olarak gözaltında bulundurulması
na rağmen o kadar beceriyle düzen almıştı ki, davranış
larıyla istilacıların hiç bir şekilde kuşkularını çekmemiş
ti. Hatta Cuscodan bir kaç fersahlık mesafede yapılan bir 
törende bulunma izni dahi almıştı. İmparatorluğun en 
önemli kişileri bu törende bir araya gelmiş bulunuyor
lardı. Bu sıralarda, İnka'nın meydana çıkmasıyla isyan 
bayrağı derhal çekilmişti. Quito eyaleti çevresindeki böl
gelerden Şili'ye kadar olan bütün köy ve kasabalar ça
bucak silahlanmış ve küçük sayıdaki bir çok İspanyol 
birlikleri yakalanarak yok edilmişti. Üç Pizarre kardeş 
ile yalnızca yüz yetmiş İspanyol tarafından savunulan 
Cusco, düşmanlarından almış oldukları . silahları kullan-

. mağı öğrenmiş bulunan Peruluların ardı arası kesilmez 
saldırılarına sekiz ay süreyle dayanmıştı. İspanyollar, ce
sur bir şekilde direnç göstermişler; fakat, önemli kayıp
lara uğramışlar ve bu arada Jean Pizarre ölmüştü. Al
mangro, bu haberleri alınca, hemen Şili'yi terketmiş, Ata
cama'nın engebeli, taşlı ve kumlu çölünü geçmiş, sıcak 
ve kuraklıktan epeyce sıkıntı çekmekle birlikte And dağ-
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larında da kar ve soğuktan aynı sıkıntı ve yokluklarla 
karşılaşmıştı. Peru sınırına varırken, büyük bir savaş
ta Manco - Capac'ı püskürtmüş ve yerlileri kovaladıktan 
sonra da Cusco kenti yakınına kadar gelmeyi başarmıştı. 
Pizarre yönetiminde olmadığı bahanesiyle şehri teslim 
almağı denemiş, marki taraftarlarının biraz dinlenmeğe 
çekildikleri bir mütarekeyi bozarak Cusco'ya girmiş, Fer
nand Pizarre ile Gonzalo Pizarre'yi ele geçirmiş ve böy
lece kendisini vali ilan etmişti. 

Bu zaman içinde, yerlilerden oluşan çok kalabalık bir 
kuvvet, Lima'yı kuşatmış bulunuyor, bütün ulaştırmayı 
kesiyor ve Pizarre'nin Cusco'ya yardım için gönderdiği 
küçük birlikleri yok ediyordu. Pizarre, bu sıralarda, ar
kadaşlarını ümitsiz bir direnmeye zorlamak için bütün 
gemilerini Panama'ya gönderiyor; Truxillo'dan, Alonzo 
d'Alvarado'nun emrindeki kuvvetleri çağırıyor; Alvara
do'ya beşyüz kişiden oluşan bir birliği veriyor ve Alva
rado, başkentin, kendisine yolu kapamağa tamamen ka
rarlı olan yurddaşları elinde olduğundan kuşkulanmak
sızın, başkente bir kaç fersahlık mesafeye kadar ilerli
yordu. Almagro, bu yeni düşmanlarını yok etmekten da
ha çok onları kendine çekmek istiyordu. Nitekim, hep
sini yakalamış ve tu�sak etmişti. Savaşı çabucak bitir
mek için şimdi artık eline güzel bir fırsat geçmiş bulu
nuyor ve iki hükümet yönetimini de eline almak istiyor
du. Subaylarından bir çoğunun ve özellikle François Pi
zarre'nin iki kardeşini yok etmek isteyen Orgonos'un da 
düşüncesi bu yoldaydı. Muzaffer kuvvetlerile Lima'ya 
doğru cebri yürüyüş halinde ilerliyordu ki, baskına uğra
yacak olan Pizarre'nin bu kuvvetler karşısında direnmesi 
mümkün değildi. Fakat, içinde bir vesvese olan Almag
ro, bir asi gibi Pizarre yönetimini ele geçirerek kendini 
haksız bir yere, zorba durumuna düşürmek istemediği 
için sakin bir halde tekrar Cusco yolunu tutmuştu. 
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Almagro, sırf kendi çıkarları bakımından bu şekilde 
hareket etmekle uzun zaman pişmanlık duyacağı ağır 
bir hatayı işliyordu. Bu saldırgan hareketlerden ve ka
rışıklıklardan hemen faydalanmağa hazırlanmış bir düş
man karşısında kendisinin neden olduğu bu iç savaş, va
tanın çıkarları bakımından çok büyük bir suçu teşkil edi
yordu. Hasımları ona bunu hatırlatmakta herhalde gecik
miyeceklerdi. 

Almagro'nun duruma hakim olmak için kesin bir ka
rar alması gerekiyorsa da, Pizarre, zamandan kazanmak 
ve fırsattan faydalanmak için ümid beslemede her türlü 
imkana sahipti. Kendisine Darien'den gönderileceği söz
verilen takviye birliklerini beklerken, hasmı ile olan gö
rüşme ve ilişkiyi kesmiş ve bu durum aylarca sürmüştü. 
Bu zaman içinde kardeşlerinden biri ile Alvarado ve 
adamlarından yetmiş kişi kaçış çaresini bulmuşlardı. 

Pizarre, kardeşlerinden birinin kaçıp kurtulması üze
rine, her türlü anlaşma fikrini tamamen kafasından ata
rak, artık bu işlere bir son vermeye ancak silahların et
kili olacağını ve yalnızca onların konuşacağını söylemiş
ti. Peru'ya ya kendisi ya da Almagro hakim olacaktı. 
Bunun üzerine, yediyüz kişilik bir kuvveti az bir za
manda toplamış ve bu kuvvetin komutasını iki kardeşi
ne vermişti. Doğru bir yoldan Cusco'ya gitmek için dağ
lardan geçme gibi bir imkansızlık içinde bulunan bu or
du, deniz kıyısını izleyerek Nasca'ya kadar uzanmış ve 
And dağlarının, az zamanda başkente ulaşmağı sağlıyan 
bir kolundan ilerlemeğe başlamıştı. 

Almagro, dağ geçitlerini belki de savunabilirdi; fa
kat, ancak beşyüz adamı bulunuyor ve sıkışık, dar ara
ziye yayarak dağıimak istemediği esaslı bir süvari kuv
vetine çok güveniyordu. Bu nedenle, düşmanı Cusco Ova
sında beklemeğe başlamıştı. İki taraf da, 26 Nisan 1538 
günü, kıyasıya dövüşmek üzere biribirine saldırmıştı. Fa-
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kat, zafer, yerlilerin baş kaldırdığı sırada, durumu ogre
nen imparatorun Pizarre'ye göndermiş olduğu iki bölük 
piyade silahendazları tarafından sağlanmıştı. Bu savaşta, 
yüz kırk asker ölmüştü. Orgonos ile bir çok seçkin subay
lar, savaştan sonra, hiç acıma gösterilmeksizin tam bir 
soğukkanlılıkla öldürülmüşlerdi. Yaşlı ve hasta bir durum
da olan Almagro, Pizarre'lerin elle:r:inden kurtulamamıştı. 

Çevredeki dağlarda silahlı olarak toplanmış olup sa
vaş galibinin üzerine saldırmağı akıllarına koymuş olan 
yerliler ise, kaçmaktan başka bir şey yapamamışlardı. 

O devirde, arkasından yağma yapılmayan bir zafer 
tam sayılamazdı. Nitekim, Cusco şehri de aynı akibete 
uğramıştı. Pizarre adamlarının şehirde bulmuş oldukları 
bütün servet onları doyurmaya yeterli değildi. Yüksek 
bir yeteneğe sahip olduğu ve büyük hizmetler gördüğü 
düşüncesinde olan herkes, kendisinin vali derecesindeki 
bir yerde bulunmasının gerektiği fikrini besliyordu. Bu
nun üzerine, Fernand Pizarre, onları dağıtmış ve çoğu
nu kendilerile birleşen, uzaklaştırılmaları önemle gereken 
bazı Almagro tarafçlarlarıyla birlikte fetihler için yeni 
bölgelere göndermişti. 

Almagro'ya gelince, Fernand Pizarre, kendisi için sü
rekli bir derd olan bu adamdan kurtulmağa kesinlikle 
karar vermişti. Yargılaması yapılmış ve duruşma, ko
layca tahmin olunacağı gibi, ölüme mahkumiyetle sonuç
lanmıştı. Almagro, bu karar üzerine, çok doğal olan bir 
şaşkınlık anı geçirmiş ise de, tutsak aldığı Fernand ile 
Gonzalo Pizarre'ye karşı tutumundan çok farklı bu karar 
karşısında soğukkanlılığını yine de korumuş ve ölümü bir 
asker cesaretiyle beklemişti. Hapsedildiği hücre içinde 
boğulmuş ve kesilen başı halka gösterilmişti. (1538) 

Fernand Pizarre, bir çok güzel seferlerden sonra, olan 
biten şeyler hakkında hükümdara bilgi vermek amacıyla 
Ispanya'ya hareket etmişti. İspanya'ya vardığı sırada, ka-
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muoyunun kendisi ve kardeşleri aleyhinde olduğunu gör
müştü. Gösterdiği zulüm, şiddet ve kutsal şeyleri hiçe 
sayma gibi davranışlar, Almagro'nun bazı partizanları 
tarafından bütün çıplaklığı ile hiç esirgenmeden ortaya 
dökülmüştü. Fernand Pizarre'nin hükümdar karşısındaki 
durumu gerçekten nazik bir hal almıştı. Charles - Quint, 
yalnızca, ilgililer tarafından bilgi verilmiş olması dola
yısiyle hangi tarafın haklı olduğu üzerinde hüküm vere
cek durumda bulunmadığı için, böyle bir iç savaşın çok 
üzücü sonuçlarından başka biı; şey göremiyordu: Bunun 
üzerine, olay yerine en geniş yetkili bir komiseri gön
dermeğe, olayların gelişmesi hakkında bilgi alındıktan 
sonra, faydalı olacağına kanaat getireceği bir şekle göre 
hükümet kurmağa karar vermişti. Bu nazik görev, Chris
toval de Vaca adındaki bir Valladolid mahkemesi yargıcı
na verilmişti. Kardeşi Fernand'ın tutuklandığı ve içinde 
yirmi yıl süreyle unutulacağı bir hapse tıkıldığı sırafla 
bile François Pizarre'ye karşı son derecede saygı göster
mesi yargıca tavsiye olunmuştu. 

Bu olaylar İspanya'da cereyan ederken, marki, fet
hettiği ülkeyi bölüyor; kendisine ve kendisine yakın olan
lara en verimli ya da iyi gelişmiş bölgeleri ayırıyor;

. 
Al

magro'nun arkadaşlarına, Şili'den gelenlere en verimsiz 
ve uzak yerleri bağışlıyordu. Sonra, ordunun ileri gelen
lerinden biri olan Pedro de Valdivia'ya Almc;ıgro'nun Şi
li'nin fethi için taslak halinde bulunan tasarısının uy
gulamaya konulması işini veriyordu. Valdivia, 28 Ocak 
1540 tarihinde, içlerinde sonradan ün yapmış Pedro Go
mez, Pedro de Miranda ve Alonso de Monroy'un da bu
lunduğu yüzelli İspanyol ile birlikte, önce Atacama çö
lünü geçmişti ki, bugün bile zor bir teşebbüs olarak sa
yılan bu seferi yapmış ve güzel bir vadi ortasındaki Co
piapo şehrine varmıştı. Önce çok samimi karşılanmış, fa
kat sonra, isyan hareketleri patlak vermiş ve Peru yer-
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lilerinden çok farklı bir ırk olup cesur ve yorulmaz sa
vaşçılar olan Araucan'larla birçok çarpışma yapmağa 
mecbur kalmıştı. 12 Şubat 1541 tarihinde Santiago şeh-

Rio - Napo kıyıları. 
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rını kurmuştu. Valdivia, ülkenin fethine ve teşkilatına 
başkanlık ederek Şili'de sekiz yıl kalmıştı. Çağdaşları 
olan diğer maceracılar kadar hırslı olmıyan Valdivia, an
cak koloninin gelişmesini sağlamak için maden zengin
liklerini araştırmış ve her şeyden önce tarımın verimli 
bir şekle getirilmesi çalışmalarına önem vermişti. Ona 
göre, toprak ve hayvan ürünleri, en güzel madenden da
ha değerli idi. Tedbirli, anlayışlı ve özellikle Pizarre'nin 
o zalimliği yanında garip şekilde pırıl pırıl parıldayan 
insan severlik karakterine sahip oluşu, onu bambaşka 
bir kimse, on altıncı yüzyılın fetihler peşinde koşan ma
ceracıları arasında en yüksek yeri olan bir insan gibi 
göstermeği sağlamıştı. 

Valdivia'nın Şili'ye doğru yola çıktığı sırada, Gon
zalo Pizarre, yarısı süvari olmak üzere üç yüz kırk İs
panyol ve dört bin yerliden oluşan bir kuvvetin başına 
geçerek, büyük yorgunluklar ve yerlilerden bir çoğunun 
soğuktan ölmesi pahasına olarak And dağlarından geç
miş, tarçın ve baharatın çok bol olduğu söylenen bir böl
geyi araştırmak üzere, kıtanın iç kısımlarında doğuya 
doğru ilerlemişti. Bataklıklar ve balta girmemiş orman
larla kesilen o uçsuz bucaksız savanlarda, en aşağı iyi ay 
süren sel halindeki yağmurlarla karşılaşan, insan olarak 
bir takım vahşi yaratıklara rastlıyan İspanyollar, o sıra
larda ne sığırların ne de atların bulunduğu, dört ayaklı 
büyük hayvanlardan yalnızca tapir ve lamaların yaşadı
ğı bir ülke içinde çoğu kez açlık sıkıntılarıyla karşılaş
mışlardı. O lamalara da, ancak, pek seyrek olarak, And 
dağları yamaçlarında rastlanmıştı. Bu İspanyollar, insanı 
cesaretsizliğe düşüren bütün zorluklara rağmen teşebbüs
lerinde direnmişler ve Maranon'un sol kolu olan Rio Na
po'dan aşağı inerek nehir kavşağına kadar ilerlemişlerdi. 
Burada, büyük güçlük ve zorluklarla bir brigantin inşa 
etmişler ve bu gemiye Francisco Orellana komutasında 
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olmak üzere elli asker bindirilmişti. Fakat, Francisco 
Orellana, ya olayların cereyanına kapılması ya da artık 
amirinin gözleri karşısında bulunmaması dolayısiyle, ken
di sırasına bir keşif seyahati komutanı olmak istemiş, 
tesbit edilen buluşma için Gonzalo Pizarre'yi bekleme
miş ve nehirden aşağı inerek Okyanusa varmıştı. Uzun
luğu iki bin fersaha yakın bilinmeyen bir bölge boyun
ca kılavuzsuz, pusulasız, yiyeceksiz, malzemesiz ve he
men hemen sürekli düşmanlık gösteren insanlarla kar
şılaşarak maceraya atılan başlarının bu çılgın girişimi
ne karşı çok kere homurdanan, şikayette bulunan mü
rettebat ile böyle bir deniz yolculuğu yapmak, gerçekten 
olağanüstü bir şeydi. Orellana, o kötü inşa edilmiş kırık 
dökük teknesiyle yatağından inmiş olduğu nehirin ağ
zından Cubagua Adasına varmayı başarmış ve buradan 
İspanya'ya doğru yelken açmıştı. Orellana, içinden geç
miş olduğu ülkelerin zenginlik ve görkemi hakkında ina
nılmayacak derecede hikayeler anlatmıştı. Bu ülkelerdeki 
halk epeyce zengindi. Tapınaklarının çatıları altın pla
kalardan yapılmıştı. Bütün bunlar, El Dorado, yani dünya 
cenneti efsanesine hak verdirir gibiydi. Orellana, geniş 
bir ülkeyi kurmuş olan savaşcı kadınlardan oluşan bir 
cumhuriyetin varlığını öğrenmiş ve böylece Maranon Neh
rine Amazonlar Irmağı adı verilmiştir. Bununla birlikte, 
sorun incelenecek olursa, çağdaşlarının hayallerine çok 
hoş gelen bütün o gülünç ve garip seyahatnameden şöy
le bir sonuç çıkmaktadır : Orellana'nın seyahati, o devrin 
en dikkate değer muazzam girişimlerinden biri sanılmak
ta ve bu seyahat, And dağlarıyla Atlantik Okyanusu ara
sında uzanan o geniş bölge hakkında ilk bilgileri sağla
mış bulunmaktadır. 

Fakat, biz, şimdi, Gonzalo Pizarre'ye dönelim. Gon
zalo, N apo ve Maranon kavşağına geldiği zaman, sıkıntı 
ve üzüntüsü çok büyük olmuştu. Burada kendisini bek-



112  D Ü N Y A N I N  K E Ş F İ  

lemesi gereken Orellana'yı bulamamıştı. Yardımcısının 
başına bir felaket gelmiş olmasından korkarak, nehir ya
tağından elli fersah kadar aşağı inmiş, ihanette bulunan 
amirine karşı geldiği ve ileri geri konuştuğu için terke
dilmiş zavallı bir subaya rastlamıştı. Bu kötü haber ve 
subayın durumu, en cesur insanların bile cesaretini kı
racak bir nitelikteydi. Hemen bir karar verilerek bin iki 
yüz milden fazla uzakta olan Quito'ya dönmek gerekmiş
ti. Bu dönüş seyahatinde çekilen sıkıntıları ve acıları 
ifade için atları, köpekleri, sürüngenleri, bitki köklerini 
ve vahşi hayvanları yedikten, techizat arasında meşin ola
rak ne varsa hepsini çiğnedikten sonra, çalılıklar içinde 
'üstleri başları yırtılan, hemen hemen çıplak bir durum
da kalan bu zavallı insanların ancak seksen kişi olarak 
Quito'ya varabilmiş olduklarını söylemek yeterliydi. İki 
yıldan aşağı sürmemiş olan bu seferde dört bin yerli ve 
iki yüz on İspanyol hayatlarını kaybetmişlerdi. 

Gonzalo Pizarre'nin bu felaketli seferi yaptığı sıra
da, Pizarre'ye hiçbir zaman içtenlikle bağlanmamış olan 
Almagro taraftarları, ölen şeflerinin oğlu çevresinde top
lanıyorlar ve markinin öldürülmesi için komplo kuruyor
lardı. François Pizarre ise, kendisine karşı hazırlanmak
ta olan tertipler hakkında bir çok kere bilgi almış bu
lunuyorsa da, kendisine verilen bu haberlere pek fazla 
inanmak istemiyor ve «Sakin olunuz, hayatıma kıymağa 
niyetlenme cesaretini gösterecek kimsenin kendi hayatı
na bir anda son verebileceğimi Peru'da bilmeyen insan 
kalmadıkça güven altında olacağım» diyordu. 

26 Haziran 1541  pazar günü, öğle istirahati sırasın
da, Jean de Herrada ve on sekiz suikastçi, ellerinde kı
lıç ve tepeden tırnağa kadar silahlı olmak üzere Al
magro'nun evinden dışarı çıkmışlardı. «Zalime ölüm! Na
mussuza ölüm!» diye bağırarak Pizarre'nin konutuna doğ-
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ru koşmuşlardı. Sarayı istila etmişler. gürültüye koşan 
François de Chaves'i öldürmüşler ve kardeşi François-Mar
tin, doktor Juan velasquez ve bir düzine kadar hizmetkar
la birlikte olan François Pizarre'nin bulunduğu salona 
girmişlerdi. Martin Pizarre, iki jantiyom ve iki soylu 
kişi dışında, diğerleri pencerelere koşarak dışarı atlamış
lar ve içeride bulunan kişiler de, valinin daire kapısını 
savunurken öldürülmüşlerdi. Üzerine zırhını geçirm2ğe 
bile zaman bulamayan François Pizarre, hemen, eline bir 
kılıçla kalkan alarak cesur bir şekilde kendini savunmuş. 
hasımlarından dördünü öldürmüş ve bir çoğunu da yara
lamıştı. Saldıranlardan biri kendini feda ederek, Pizarre' -
nin darbelerini üzerine çekmiş ve bu süre içinde, diğer
leri bütün güçleriyle yüklenerek, Pizarre'yi kılıcını artık 
kullanamıyacak bir durumda yorgun düşürerek yere yık
mışlardı. Bu sırada, b oğaza saplanan bir kılıç, adamın 
işini bitirmişti. Zenciler, cesedi kiliseye sürüklemişler; 
Pizarre'nin eski sadık uşaklarından Juan Barbazan, ce
naze törenini gizlice yapmak cesaretini göstermiş ve bu 
sırada, saldırganlar, evi yağma etmişler ve ortada hiç 
bir şey bırakmamışlardı. 

Göstermiş olduğu yiğitlik ve yorulmaz direncine kar
şı İspanya'nın çok şey borçlu olduğu François Pizarre, 
o geniş ülkenin başkenti içinde böyle öldürülmüştür; fa
kat, bununla birlikte, itiraf etmek gerekir ki, Pizarre, 
İspanya'ya, tahrip olunmuş, bölünmüş ve bir kan tufanı
na uğramış bir ülke vermiştir. Çoğu kez, Cortes'le kar
şılaştırılarak, onun hırslı, cesur ve askeri yeteneğe sahip 
bir kişi olduğu sonucuna varılmış ise de, göstermiş ol
duğu zulüm ve hasisliğe, hainliği ve iki yüzlülüğü de ek
lenmiştir. Pizarre'de, bir kabalık, sertlik ve hiç te sem
patik olmıyan bir duygusal hırçınlık görülmüştür. Şöval-



114 D Ü N Y A N I N  K E Ş F İ  

yevari nitelikleri, kişiliğinin belirli çizgileri olan o yır
tıcılık ve hainlik gerisinde tamamen silinmş, yok olmuş
tur. 

Pizarre'nin ölümü. 
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Cortes, Meksikalılar içinde kendisine hemen hemen 
giderilmesi imkansız zorluklar çıkararak muhalefette bu
lunan, başkaldıran cesur ve azimli hasımlarla karşılaşmış, 
oysaki, Pizarre, kendilerine çevrilen silahlara ciddi biçim
de dayanamıyan yumuşak huylu ve çekingen Peru'luları 
yenmekte hiç zorluk çekmemiştir. Peru'nun ve Meksika'
nın fetihleri, İspanya'ya çok büyük maddi çıkarlar sağ
lamıştır. 

Pizarre'nin ölümünden sonra, başkent hükümeti ta
rafından delege olarak gönderilen valinin geldiği sırada, 
iç savaş bir kere daha patlak vermiş ve vali, gerekli bir
likleri toplar toplamaz Cusco üzerine yürümüştür. Al
magro'yu kolayca ele geçirmiş ve taraftarlarından kırk 
kişi ile birlikte kafasını kestirmiştir. Bu harekattan son
ra da, kral vekili Blasco Nunez Vela'nın gelişine kadar 
ülkeyi sıkı bir disiplinle yönetmiştir. Yeni yönetimden ve 
kurallardan dolayı genel bir hoşnutsuzluğun başgöster
mesinden faydalanan Gonzalo Pizarre, imparatorun tem
silcisine karşı isyana kalkışmıştır. Burada ayrıntıya gi
rilmesi artık gerekli olmıyan bir çok kargaşalıklardan 
sonra, mücadele, 1548 yılında, Gonzalo Pizarre'nin ye
nilgi ve bozguna uğraması ve idam edilmesiyle son bul
muştur. Cesedi Cusco'ya götürülerek elbisesiyle gömül
müş ve Garcilas so de la Vega'nın anlattığına göre, hiç 
kimse, cesede bir kefen vermek istememiştir. Almagro' -
nun adli katili böylece ortadan silinmiştir. 

Bir ata sözünü burada tekrarlamanın sırası gelmiş 
bulunmaktadır : «Kılıcını saplayan, kılıçla hayatını verir.» 



İKİNCİ BÖLÜM 

İLK DEVRİALEM SEYAHATİ 

Magellan, girişimleri, acıları ve milliyet değiştirmesi - Sefer 
hazırlıkları - Rio - de Janeiro - Saint - Julien koyu - Filo
dan bir kısmının isyanı - Suçluların müthiş şekilde cezalan
dırılması - Magellan Boğazı - Patagonlar - Pasifik Okyanu
su - Larron Adaları - Zebu ve Filipinler - Magellan'ın ölü
mü - Borneo - Molükler ve ürünleri - Trinidad ve Victo
ria'nın ayrılışı Ümid Burnu'ndan Avrupa'ya dönüş - Son ters
likler. 



Christophe Colomb tarafından keşfolunmuş kıt'anın 
büyüklüğü hakkında hala bir şey bilinmiyordu. Amerika 
kıt'ası kıyılarında sürekli araştırmalar yapılıyor; kıt'anın, 
Pasifik Okyanusuna ve sömürge haline getirilmesiyle İs
panya'ya büyük servet sağlıyacak o baharat adalarına ka
dar yol veren önemli boğazdan ve çeşitli adalardan oluş
tuğu sanılıyordu. Cortereal ve Cabot, Atlantik Okyanu
sunda o boğazı ararken, Cortes, Kaliforniya Körfezi içi
ne kadar girerken, Pizarre, Peru kıyılarından güneye 
inerken ve Valdivia da Şili'yi fethederken, bu problem, 
Fernand de Magellan adında İspanya'ya hizmet eden bir 
Portekizli tarafından çözülmüş bulunuyordu. 

Bir soylu kişinin oğlu olan Fernand de Magellan, pek 
doğru bilinmediği için, ya Porto'da, ya Lizbon'da, ya 
Villa - de - Sabrossa'da ya da Villa - de - Figueiro'da, bilin
meyen bir tarihte, fakat on beşinci yüzyılın sonlarına doğ
ru dünyaya gelmişti. Kral ikinci Jean'ın sarayında yetiş
tirilmiş ve zamanında mümkün olan en mükemmel bir 
eğitimi görmüştü. O dönemde, ülkede, seyahat seferleri 
ve deniz keşifleri konusunda çok ilgi gören bir akımın 
varlığı dolayısiyle, Magellan, matematik ve denizcilik ko
nularında tamamen özel ve yüksek bir öğrenim yaptık
tan sonra, denizcilik mesleğini seçmiş ve 1505 yılında, 
Hindistan'a giden Almeida ile birlikte gemiye binmişti. 
Bu sefer sırasında bir çok olaylarla karşılaşmıştı. Sonraki 
yılda, Vaz Pereira ile Sofala'ya gitmiş, Malabar kıyıla
rını izleyerek yaptığı dönüş seyahatinde, Albuquerque'le 
birlikte Malacca'nın zaptında bulunmuş ve bu sefer sıra
sında büyük yararlık göstermişti. 1510 yılında, o önemli 
baharat adalarının araştırılması için Albuquerque'in dü
zenlediği seferlere katılmıştı. Magellan, bu zaman boyun
ca, Malacca'dan altıyüz fersah uzakta olan Malzeya Ada-
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!arına uğramış, Molük Adalarından ayrıntılı bilgiler al
mış ve bu bilgiler, onun kafasında, daha sonraları yapa
cağı seyahat fikrinin doğmasına neden olmuştu. 

Magellan, Portekize dönüşünde, hiç zorluk çekme
den, hükümdarlık sarayı arşivlerini incelemek iznini al
mıştı. Kısa bir süre sonra, Molük Adalarının, İspanya ve 
Portekiz kralları tarafından Tordesillas'da kabul edilip 
1494 yılında papa altıncı Aleksandr tarafından onaylanan 
sınır beyannamesiyle Ekvatorda bulunduğunu öğrenmişti. 

Bir çok anlaşmazlık ve tartışmalara yol açan bu sı
nırlandırma dolayısiyle, Yeşil Burun Adalarının bulun
duğu boylamın üç yüz altmış mil batısındaki bütün ülke
ler İspanya'ya ve aynı boylamın doğusundaki bütün ül
keler de Portekize ait bulunmak zorundaydı. 

' 

Magellan, uzun süre bir hizmet alamıyacak derece
de büyük faaliyet göstermişti. Afrika'da, Fas'ın bir kenti 
olan Azamor'da savaşmağa gitmiş ve burada dizinden ha
fif bir yara almıştı; fakat, bir sinirin zedelenmesi, onu 
hayatı boyunca topal kalmak üzere Portekiz'e dönmeğe 
zorlamıştı. Edindiği teorik ve pratik bilgiler ve yapmış 
olduğu hizmetler dolayısile saray mensuplarından üstün 
bir yeri olan ve bu yüzden kıskançlık duyguları uyandı
ran Magellan, Azamor halkının Portekiz subayları hak
kındaki bazı şikayetleri yüzünden kral Emmanuel'den çok 
haksız bir muameleye maruz kalmış bul_unuyordu. Emma
nuel'in azarlamaları kısa bir süre sonra tam bir nefrete 
dönüşmüştü. Magellan, bu utanç verici suçlamalar kar
şısında çok büyük üzüntü duyuyor; tamamen iyileşmemiş 
gibi, sonuçsuz bir yaradan duyduğu acıyı gizlemeğe ça
lışıyordu. Böyle bir suçlama, böyle kötü bir iddia, Ma
gellan gibi onuruna düşkün, alıngan ve çok vesveseli bir 
insan için epeyce ağırdı. Magellan, bu sıralarda; kendi
sine yapılan büyük hakarete cevap verecek çok önemli 
bir karar almıştı. Bu karara göre, Portekiz yurddaşlığı 
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haklarından vazgeçerek bunu resmiyete koyuyor, böyle
ce milliyetini değiştiriyor ve İspanya uyruğuna geçmek 
üzere girişimde bulunuyordu. Bundan böyle, İspanya kral
lığına hizmet etmek ve bütün hayatını bu ülkeye adamak 
istiy0rdu. Görüldüğü gibi, bu çok önemli bir karardı ve 
bundan dolayı da onu hiç kimse ayıplayamazdı. Nitekim, 
en bağnaz tarihçiler bile onu haklı görmüşlerdir. 

Bu sıralarda, Magellan kadar bilime bağlı ve koz
mografik bilgiler bakımından çok yetkili bir kişi olan 
Ruy Faleiro da, kral Emmanuel'in gözünden düştüğü için 
kardeşi Francisco ve adı Christovam de Haro olan bir 
tacirle birlikte Lizbon'u terke hazırlanıyordu. Adam, he
nüz tesbit edilmemiş ve Magellan'ın sırrı olarak kalmış 
yeni bir yoldan Molük Adalarına gitmek üzere onunla 
bir ortaklık anlaşması yapmıştı. 1517 yılında İspa!lya'ya 
varan iki ortak, projelerini Charles - Quint'e sunmuşlar ve 
bu proje, kral tarafından ilke olarak kabul edilmişti. Fa
kat, ortada çok nazik bir sorun vardı ki, o da, projenin 
uygulamaya konulması için araçların sağlanmasıydı. Ma
gellan, iyi bir raslantı eseri olarak, teorilerinin merak
lı bir taraftarı olan Juan de Aranda adlı bir tüccarı bul
muş ve bu tüccar, girişeceği işte başarı sağlaması için 
ona her türlü yardımı yapacağına dair söz vermişti. Ni
tekim, Magellan, bu tüccarın etkinlik ve aracılığı sayesin
de, başbakan, kardinal ve Burgos başpiskoposunu görmek 
imkanını bulmuştu. Bunun üzerine, baharat üretim mer
kezine giden bir yolun keşfedilmesiyle İspanya'ya ne ka
dar büyük bir çıkar sağlanacağını ve Portekiz'le 22 Mart 
1518 tarihinde imzalanmış bulunan anlaşmanın doğura
cağı muazzam zararı etraflı biçimde anlatmıştı. Hüküm
dar, elde edilecek karın en büyük kısmının kendisine ait 
olması kayıt ve şartıyla bütün donatım masraflarının ya
pılmasını üstlenmişti. 

Fakat, Magellan'ın denize açılmadan önce kaldırması 
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gereken daha bazı engeller vardı. Bu engeller, önce, gi
rişimlerinin faydasızlığını görerek Magellan'ı öldürtmeği 
dahi denemeğe kalkışmış bulunan Portekiz Elçisi Alvaro 
da Costa tarafından ortaya çıkarılmıştı. Bundan sonra, 
bu kadar önemli bir seferin yönetimini bir yabancıya 
vermenin kıskançlığını duyan Seville resmi memurlarının 
kötü niyetleriyle karşılaşmıştı ki, bu memurlar, Magellan 
ile Ruy Faleiro'ya son bir lütuf olmak üzere verilen Sa
int - Jacques rütbesi şövalyeliği dolayısiyle büsbütün kıs
kançlık duymağa başlamışlardı. Fakat, Charles - Quint, de
ğiştirilmesi imkansız gibi görünen bir emirname ile ona
yını bildirmişti. Bununla birlikte, 22 Ekim 1518 tarihin
de, Portekiz altını ile ücreti sağlanmış bir baş kaldırma 
hareketi tertiplenerek hükümdarın kararını değiştirmesi 
için bir denemeye girişilmişti. İsyanın patlak vermesine 
gösterilen .neden, gemilerinden birini karaya çektirip ona
ran ve boyatan Magellan'ın, bu gemiyi güya Portekiz si
lah ve donatımıyla süslemiş olmasıydı. Bu son girişim, 
sefil bir şekilde başarısızlığa uğramış ve 30 Mart, 6 ve 
30 Nisan tarihlerindeki üç ferman, mürettebat oluştu
rulması ve seferin yönetimini belirlemişti. Sonunda, Bar
celona'dan gelen 26 Temmuz 1519 tarihli bir emirname, 
seferin komutasını da Magellan'a vermişti. 

Acaba Ruy Faleiro ile Magellan arasında ne geçmiş
ti? Bunu dosdoğru söyliyecek durumda değiliz. O zama
na kadar Magellan'a hep ayak uydurmuş olan Ruy Fale
iro'nun seferi heyet emir ve komutasından ayrı tutul
masının nedeni bilinmeyen bir anlaşmazlık sonucu oldu
ğu akla gelebilirdi. Sağlığı son derecede sarsılmış ve bir 
hakarete uğramış olan zavallı Ruy Faleiro, hemen hemen 
çılgına dönerek, ailesini görmek için Portekiz'e gitmiş, 
orada tutuklanmış ve ancak Charles - Quint'in müdaha
lesi sayesinde serbest bırakılmıştı. 

Magellan, sonunda Castille hükümdarlığına olan bağ-
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lılık ve saygılarını ifade ettikten ve kendisi de subay
larına ve tayfalarına bağlılık yeminini yaptırdıktan son
ra, 10 Ağustos 1519 sabahı, San - Lucar de Barrameda li
manından hareket etmişti. 

Fakat, bu unutulmaz seyahat kampanyasının hika
yesine başlamadan önce, seyahatnameyi tam olarak sak
lamış bir kişi olan François - Antoine Pigafetta ya da Fran
sa' da çoğu kez çağırıldığı gibi, Jerôme Pigaphete hak
kında bazı bilgiler vermemiz gerekmektedir. 

1491 yılında Vience'de soylu bir aileden dünyaya gel
miş olan Pigafetta, kral onuncu Leon'un o sıralarda Bar
celona'da bulunan Charles - Quint'e göndermiş olduğu elçi 
Francesco Chiericalco'nun maiyetinde yer almıştı. Sefer 
hazırlıkları hakkında İspanya'da dolaşmakta olan söylen
tilerin bu adamın dikkatini çekmiş olduğu kesindi. Nite
kim, bu seyahate katılma iznini almıştı. Bu gönüllü gezgin, 
�ok mükemmel bir yol arkadaşı olmuş, çünkü, cesur ve 
yiğit bir arkadaş olduğu kadar da hal ve şartların gerek
tirdiği her türlü durumlarda sadık ve zeki bir gözlemci 
olduğunu göstermişti. Zebu'daki savaşta Magellan'ın ya
nında yaralanmış ve bu yaralanma olayı, arkadaşların
dan bir çoğunun ölümüne neden olan şölende bulunma
sına engel olmuştu. Seyahat hikayesine gelince, bu an
latışta, zamanın zevkine göre yer yer bazı abartmalar 
varsa da, bize sağladığı tarif ve anlatışların çoğu, gez
ginler ve özellikle aralarında Akide d'Orbigny'nin de 
bulunduğu modern bilim adamları tarafından incelenmiş 
ve doğruluğu anlaşılmıştır. 

Pigafetta, 6 Eylül 1522 tarihinde San - Lucar'a döner 
dönmez «Nuesta Senora de la Victoria» yı çıplak ayakla 
ziyarete gidip şükran borcunu ödedikten sonra, o sıra 
larda Valladolid'de bulunan Charles - Quint'e seyahat jur
nalının tam metnini sunmuştur. İtalya'ya dönüşünde, ge
rek orij inal nüsha gerekse tamamlayıcı notlarla seyaha-
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tin daha geniş hikayesini yazmış ve bu seyahatnamenin 
çeşitli k opyalarını büyük kişilere ve özellikle birinci Fran
çois'nın annesi Louise de Savoie'ya göndermiştir. Fakat, 
bu kadın, (Bibliotheca americana vetustissima) 'nın bilgin 
yazarı olan M. Harrisse'in düşüncesine göre, Pigafetta ta
rafından kullanılan ve İtalyan, Venedik, İspanyol dili ka
rışımını andıran bu lehçeden bir şey anlamıyarak, seya
hatnameyi Jacques - Antoine Fabre adlı bir kimseye fran-· 
sızca çevirisini yaptırmıştır. Fakat, Fabre, tam ve sadık 
bir çeviri yapacak yerde, bir çeşit özet çıkarmıştır. Bu
nunla birlikte bazı eleştirmenler, bu seyahatnamenin as
len fransızca olarak yazıldığını varsaymakta ve bu şekil
deki düşüncelerinin son derecede değişiklikler gösteren 
on altıncı yüzyıla ait üç el yazmasının varlığına dayan
dığını söylemektedirler. Bu yazmalardan ikisi Paris ulu
sal kütüphanesinde bulunmaktadır. 

Bununla birlikte, biz, Pigafetta'nın seyahatnamesine 
tamamen bağlı kalmak istemedik ve bu seyahatnameyi 
Charles - Quint'in sekreteri Maximilien Transylvain'in 
İtalyanca çevirisi bulunan yazması aracılığıyla kontrol 
ettik ve tamamladık. 

Magellan'ın filosu, üzerinde seferin komutan bayrağı 
dalgalanan 120 tonluk (Trinidad) ,  Magellan'ın yardımcısı 
olan ikinci komutan Juan de Carthagena'nın emrindeki 
yine 120 tonluk (Sant - Antonio) , Gaspar de Quesada'nın 
emrindeki 90 tonluk (Concepcion) ,  Luis de Mendoza'nın 
emrindeki 85 tonluk meşhur (Victoria) ve Joao Serrao'
nun emrindeki 75 tonluk (Santiago) adlı gemilerden olu
şuyordu. 

Bu kaptanlardan dördü ve hemen hemen bütün kıla
vuzlar Portekizli idi. Barbosa ile Gomes (Trinidad) 'da, 
Luis Alfonso de Goes ile Vasco Gallego (Victoria) 'da, 
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Serrao ile Joao Rodriguez de Maefrapib (Sant - Antonio) 
da ve Joao Sarrao da (Santiago) 'da bulunuyordu. İki 
yüz otuz yedi kişilik bir mürettebat kadrosunun otuz 
üçünü Portekizliler oluşturuyor ve sefere katılanlar ara
sında adları gizli olan bir çok Fransız da bulunuyordu. 

Şunu da hatırlatmak isteriz ki, adlarını saydığımız 
subaylardan Duarte Barbosa, Magellan'ın kayın biraderiy
di.  Estavam Gomes ise, daha sonraları Charles - Quint 
tarafından kuzey batı geçidi araştırılmasına gönderilmiş 
olan bir kişiydi ki, bu qdam, 1524 yılında, Flori da' dan 
Rhode - Island'a ve belki de Cod burnuna kadar Amerika 
kıyıları boyunca dolaşmış ve unutulmayacak kadar önem
li seyahate sonuna kadar katılmaksızın Seville'e dönmüş
tü. 

Bu keşif seyahati çok mükemmel düzenlenmişti ve o 
dönemde bir deniz yolculuğunu iyi şekilde sağlıyabilecek 
bütün kaynaklar toplanmış, harekete geçirilmişti. Yola 
çıkış sırasında, Magellan, kılavuzlarını ve kaptanlarını top
lıyarak son buyruğunu bildirmiş, · manevralarda birliği 
sağlamak ayrılma gibi durumlara düşmemek için işaret
lerin tam olarak ve zamanında verilmesinin gerektiğini 
hatırlatmıştı. 

Filo, 1519 yılının 10 Ağustos pazartesi günü, sabah 
vakti demir almış, Seville limanını oluşturan San - Lucar 
Barrameda'ya kadar Guadalquivir'den aşağı inmiş ve li
manda malzemesini tamamlamıştı. Filo, ancak, 20 Eylül 
tarihinde, denize açılmıştı. Altı gün sonra, Kanarya Ta
kımadalarına vararak Teneriffe' de bir süre kalmış ve bu
rada suyla odun ikmalini yapmıştı. Bu adamlardan ayrı
lırken, . sefer için hiç te hayırlı olmıyacak şekilde Magel
lan ile Juan de Carthagena arasındaki geçimsizliğin ilk 
belirtileri baş göstermişti. J uan de Carthagena, izlenecek 
yolun ne olduğunun kendisine bildirilmesini baş komu-
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tandan istiyor; Magellan ise, bu isteği reddederek astına 
hiç bir şekilde hesap vermekle yükümlü olmadığını bil
diriyordu. 

Juan de Carthagena'nın tutuklanması. 
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Yeşil Burun Adalarıyla Afrika Kıt'ası arasından ge
çildikten sonra, Sierra - Leone sularına varılmış ve bu
rada, ters yönden esen rüzgarlar ve durgun hava, filoyu 
yirmi gün kadar hareketsiz bir durumda tutmuştu. 

Bu sıralarda, çok kötü bir olay meydana gelmişti. 
Amiral gemisinde yapılan bir toplantıda, çok sert bir tar
tışma olmuş, genel kaptana karşı umursamazlıkla davra
nan Juan de Carthagena, konuşurken; yüksek sesle ve 
pervasızca cevap verdiği için Magellan tarafından tutuk
landırılmak suretiyle, bir tayfanın cezalandırılması isten
diği zaman, içinden ayaklarının geçirildiği delikli ve üst 
üste konmuş iki ağaç parçasından ibaret bir ceza aletine 
oturtulmuştu. Diğer kaptanlar, yüksek dereceli bir subay 
için bu utanç verici cezaya karşı gelerek Magellan'a he
men itirazda bulunmuşlar ve böylece Carthagena'nın ken
di aralarından birinin gözetiminde ve yalnızca tutuklu 
bulundurulması iznini almışlardı. 

Durgun havaları yağmurlar, sert rüzgarlar ve fırtı
nalar izlemiş, ve bu kötü hava durumu, gemileri hareket 
edemez bir durumda tutmuştu. Sonunda Ekvator geçil
miş, Brezilya yolu tutulmuş ve gemiler, bugün Rio - Ja
neiro adıyla bilinen o güzel Santa - Lucia limanına girip 
demirlemişlerdi. Bu koy, uzun zamandan beri, sanıldığı 
gibi, Avrupalılar tarafından ilk kez görülmüyordu. Bu
rası, 1511 yılından beri, Bahia do Cabro - Fria adıyla bi
liniyordu. Magellan'ın gelişinden dört yıl önce, Pero Lo
pez tarafından da ziyaret edilmişti. Buraya, on altıncı 
yüzyılın başlarında daha bir çok maceralı deniz yolculuk
larına çıkan denizciler de uğramışlar ve burada tesisler, 
ticaret merkezleri kurmak için çok kişiler akın etmişlerdi. 

İspanyollar, burada aynalar, kordelalar, makaslar, çın
gıraklar veya olta iğneleri karşılığında, çok hesaplı ola
rak, bir çok yiyecek maddesi almışlardı ki, Pigafetta'nın 
saydığına göre, bu yiyecek maddeleri arasında ananaslar, 
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şeker kamışları, patatesler, tavuklar ve Tapir olduğu sa
nılan Anta eti bulunuyordu. 

Aynı seyahatnamenin verdiği bilgiler arasında, hal
kın anlatılmağa değer törelerine değinen bölümler de var
dır. Seyahatnameye göre, Brezilyalılar, Hıristiyan değil
lerdi; buna karşın putlara da tapmıyorlardı. Hiç bir şeye 
inanç göstermiyorlardı. Tek kanunları, içgüdüleriydi. Bu 
anlatım, çok ilgi çekici bir belirtme, on altıncı yüzyıldaki 
bir İtalyan tarafından ortaya atılan garip bir itirafdır 
ki, bu itiraf, bazı din bilginlerinin iddia ettikleri gibi, din 
düşüncesinin yaradılıştan olmadığını bir kere daha ispat
lamış bulunmaktadır. 

Bu yerliler, çok yaşıyorlar, tamamen çıplak dolaşı
yorlar ve iki kazığın ucuna tutturulmuş olup hamak de
nilen fileler içinde yatıyorlardı. «Canoas» adı verilen ka
yıklarına gelince, bunlar, yalnızca bir ağaç gövdesinin 
oyulmasıyla yapılmış ve kırk kişi alacak kadar geniş tu
tulmuş teknelerdi. Bu yerliler, insan eti yiyen yaratık
lardı; fakat, bu törelerini yalnızca fırsat düştükçe yerine 
getiriyorlar ve ancak savaşta tutsak ettikleri düşmanla
rını yiyiyorlardı. Tören elbiseleri papağan tüylerinden 
yapılmış bir tür ceketti. Kanat ve kuyruk tüyleri, kuşak 
görevi yapıyor ve bu giyiniş biçimi, onlara acaip ve gü
lünç bir görünüş veriyordu. Bu tüyden yapılmış manto
ların Pasifik kıyılarındaki insanlarla Peru'lular tarafından 
giyildiği görülmüştü. Bu şekilde giyinişin Brezilyalılar ta
rafından da uygulandığı merak çekici bir durumdu. Bu 
acaip elbiselerden bazı örneklerin Etnografya Müzesin
de görülmesi mümkündür. Bu vahşi insanların süsleri 
yalnızca bu elbiselerden ibaret değildi. Okyanusya Böl
gesindeki bir çok kavimlerde olduğu gibi, bunların da alt 
dudaklarında küpe deliği gibi üç delik bulunuyor ve bu 
deliklerde küçük silindir şeklinde cisimler görülüyordu. 
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Bu ilkel insanlar, son derecede saf ve iyi yaratıklardı. Pi
gafetta'nın anlattığına göre, bu insanların dindar olma
larını sağlamak kolay olacaktı; çünkü, onlar, karada ya
pılmış olan bir ayinde hiç ses çıkarmadan hazır bulun
muşlar ve ayini merakla seyretmişlerdi. 

Filo, on üç gün kadar burada kaldıktan sonra, kıyı 
sularını izleyerek güneye doğru yoluna devam etmiş ve 
34 derece 40 dakika güney enlemde, suyu tatlı olan bü
yük bir nehirin aktığı bir ülkeye varmıştı. Burası La 
Plata idi. Charruas adı verilen ülke yerlileri, gemiler gö
rünür görünmez çok büyük bir korkuya kapılmışlar, iç
lerinden hiç birine yaklaşmanın mümkün olamıyacağı bir 
yere doğru, hemen ülkenin iç kısımlarına sığınmışlardı. 
Dört yıl önce, Juan Diaz de Solis, bugün Arjantin Cum
huriyetindeki goşoların hala kullanmakta oldukları lasso 
adı verilen uzun bir kayışın iki ucuna tutturulmuş ma
deni gülleler olan bolaslar gibi müthiş silahla saldıran bir 
Charruas kabilesi tarafından bu bölgede öldürülmüştü. 

Filo, La Plata koyunun biraz aşağısında, vaktiyle, 
Pasifik Okyanusu ile bağlantısı olduğu için bir boğaz gibi 
sayılan Desin:� limanına girip demirlemişti. Buradan, beş 
geminin mürettebatı için bol miktarda yiyecek malzeme
si sağlanmıştı, bu yiyecek maddesi de lezzeti hiç te öyle 
güzel olmıyan Pinguenlerden ibaretti. Bundan sonra, Ma
gellan'ın kışlamaya karar verdiği ve Saint - Jumien koyu 
adını almış olup 49 derece 30 dakika güney enleme rast
lıyan güzel bir liman içinde durularak demir atılmıştı. 

İspanyollar, iki aydan beri burada bulunurlarken, bir 
gün, dev gibi iri boylu bir adamı görmüşlerdi. Adam, İs
panyollarla karşılaşınca dans etmeğe, başına toz atarak 
şarkı söylemeğe başlamıştı. Bu adam, hiç karşı koyma
dan gemilere götürülmesine ses çıkarmayan bir patagon-
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du. Etrafını çeviren her şeyin karşısında bir şaşkınlık 
gösteriyor ve kendisine verilen büyük bir ayna onu büs
bütün şaşırtıyordu. Bu dev adamın ayna hakkında en kü
çük bir fikri olmadığı ve onu ilk kez gördüğü kuşkusuz
du. Aynada yüzünü görür görmez o kadar korkmuştu ki, 
korkunun etkisiyle geri sıçramış ve yaptığı sert hareket 
dolayısile arkasında bulunan dört İspanyolu yere yıkmış
tı. Armağanlar verilerek karaya çıkartılmış ve görmüş 
olduğu iyi kabulden dolayı, on üçü kadın ve beşi erkek 
olmak üzere on sekiz arkadaşı ile tekrar gemiye gelmişti. 
İri boylu, yalnız göz çevreleri sarıya boyanmış, geniş ve 
kızıl yüzlü, saçları kireçle beyazlatılmış olan bu insanla
rın üzerinde çok büyük kürk örtüler bulunuyor ve ayak
larında, onlara iri ayaklılar ya da patagonlar adını ver
diren geniş deri ayakkabılar olduğu görülüyordu. Bu
nunla birlikte, bu insanların boyu, bize seyahatnamesin
de bilgi veren yazarımızın gözlerine göründüğü kadar 
muazzam değildi; çünkü, boyları 1.92 ile 1 .72 arasında 
değişiyordu ki, bu da, Avrupalıların boy ortalamasının 
biraz üstünde olan bir boy ölçüsüydü. Ellerinde silah ola
rak kısa bir yay ve uçlarında kesici bir çakıl olan kamış
tan oklar bulunuyordu. 

Kaptan, bu vahşilerden A vrupa'ya götürmek istediği 
iki kişiyi tutmak için, bugün çok iğrenç bir davranış ola
rak nitelendirilebilecek bir hileye başvurmuştu ki, on al
tıncı yüzyılda, zencilere ve ülke yerlilerine bir tür hay
van gözüyle bakılan böyle bir devirde, hiç kimse, bu şe-: 
kildeki bir davranışa karşı koyamazdı. Kaptan, adamlara 
bol bol armağanlar vererek onları çok yüklü bir duruma 
getirmiş ve sıkıldıklarını görünce, her birine köstek gö
revi yapan demir zincirlerden birini vermişti. Adamlar, 
bu zinciri taşımağı daha uygun bulmuşlar ve elleri dolu 
olduğu için demiri tercih etmişlerdi. Bunun üzerine, zin
cirlerin ayaklara takılması önerilmiş ve yerliler, hiç çe-
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kinmeden öneriyi kabullenmişlerdi. Tayfalar, bu sırada, 
zincirleri ayaklara takıp kapatınca, vahşiler, zincire vu
rulduklarını hemen anlamışlardı. Adamlar, uygar insan
lardan daha çok vahşilere yakışan bir aldatmaca karşısın
da kaldıklarını görünce son derecede kızgınlığa gelmiş
lerdi ki, hiç bir tanım ve anlatım bu kızgınlık hakkında 
tam bir fikir veremezdi. Bunun üzerine, vahşilerden di
ğer bir kaçını aynı usulle avlamağa çalışılmışsa da bir 
sonuç alınamamış ve bu sırada, zehirli bir okla yarala
nan bir İspanyol ansızın ölmüştü. Bu vahşiler, sürekli 
av hayvanları peşinde koşan becerikli, çok atik avcılardı 
ki, gemi tayfalarından yirmisinin alacağı besin maddesi, 
bunların ancak yedi veya sekizini tam olarak doyura
bilirdi. 

Magellan, bekleme zamanının uzayacağını hissederek 
ve yaşama kaynaklarının çok zayıf olduğunu görerek, yi
yecek maddelerinden kısıntı yapılması, ilkbaharın gel
mesine kadar fazla yokluk ve sıkıntı çekilmemesi için 
av hayvanları daha bol bir bölgeye varıncaya kadar bü
tün mürettebatın tayın usulüne tabi tutulması emrini ver
mişti. 

Fakat, bulunulan yerin verimsizliğinden, kış mevsi
minin uzun sürmesinden, sert geçmesinden şikayetçi olan 
İspanyollar, mırıldanmağa başlamışlardı. Adamların kendi 
aralarında konuştuklarına göre, karşısında bulundukları 
kara, güney kutbuna kadar uzayıp gidiyor gibi görünü
yordu. Buralarda bir boğazı görmek mümkün değil gi
biydi. Çekilen sıkıntılar, katlanılan yokluklar yüzünden 
bir çok kimse ölmüştü. Eğer, komutan, bütün adamları
nın bu yerde ölmelerini görmek istemiyorsa, yapılacak 
iş, hemen harekete geçmek ve İspanya yolunu tutmaktı. 

Komutasını üzerine aldığı girişimin iyi bir sonuca 
götürülmesi veya bu uğurda ölümün göze alınması için 
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tamamen kararlı olan Magellan, bu seyahatin imparator 
emrile yapılması dolayısile, her ne olursa olsun, bundan 
vazgeçemiyeceğini, bu karanın sonuna kadar veya her
hangi bir boğaza rastlayıncaya kadar dosdoğru ileri gi
deceğini bildirmişti. Yiyecek sorununa gelince, mürette
batın beslenmeyi yetersiz bulması halinde, tutacakları 
balıkları veya avlıyacakları hayvanları istihkaklarına ka
tabileceklerdi. Magellan, bu kesin açıklamasıyla hoşnut
suzları susturacağını ve mürettebatı kadar kendisinin de 
sıkıntı çektiği o besin yetersizliğinden artık söz edilmi
yeceğini sanıyordu. Oysaki tamamen yanılıyordu. Bazı kap
tanlar, özellikle Juan de Carthagena, bir başkaldırmanın 
patlak vermesinden bir fay�a umuyorlardı. 

Asiler, Portekizlilere karşı olan eski kinlerini İspan
yollara hatırlatmağa başlamışlardı. Onlara göre, baş ko
mutan veya genel kaptan, Portekizlilerden olduğu için, 
İspanyol bayrağına içtenlikle bağlı olamazdı. Tahminle
re göre, o, vatanına geri dönmek ve kusurlarını bağış
latmak için çok parlak bir atılganlık göstermek istiyordu 
ki, bu da, güzel bir filonun yok edilmesiyle Portekiz'e 
büyük bir yarar sağlamaktan başka bir şey olamazdı. Ma
gellan, zenginliğini ve önemini çok övdüğü Melük Ta
kımadalarına gidecek yerde İspanyolları buzlu bölgelere 
sürüklemek istiyordu. Bu her tarafı karla kaplı bölgelerde 
kaldığı sürece bütün İspanyolları öldürtecek, sonra, Por
tekizlilerin yardımı ile gemilere sahip olacak ve ele geçir
diği bu gemileri vatanına götürecekti. 

Juan de Carthagena, Lui de Mendoza ve Gaspar de 
Queseda taraftarı olan tayfalar arasındaki gizli konuş
malar, sızlanmalar, suçlamalar bu şekilde sürüp giderken 
1 Nisan 1520 Pazar günü, Magellan, gemide ibadet yap
mak ve birlikte yemek yemek için kaptanları, subayla
rı ve kılavuzları davet etmişti. Genel kaptanın kuzeni 
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olan Alvaro de la Mesquita, bu davete Antonio de Coca 
ve subaylarile birlikte gelmişti. Fakat, ne Mendoza, ne 
Queseda ne de zaten mahpus durumda olan Juan de 
Carthagena görünmüşlerdi. Sonraki gece, (Concepcion) 
dan otuz adamla (Sant - Antonio) ya çıkarak La Mesqui
ta'yı elde etmek istemişlerdi. Kılavuz Juan de Eliorraga, 
kaptanını savunurken, kolundan dört hançer darbesi al
mıştı. Quesada, bu sırada : «Bu delinin başımıza ne dertler 
açacağını göreceksiniz.» diye bağırıyordu. (Concepcion) , 
(Sant - Antonio) ve (Santiago) adlı üç gemi, zahmet ve 
zorluk çekilmeksizin asilerin eline geçmişti. Bu başarıya 
rağmen, üç kaptan, baş komutana açıkça saldırmağa ce
saret edememişler ve ona uzlaşma önerisinde bulunmuş
lardı. Magellan, kendisiyle görüşmek üzere (Trinidad) 
gemisine gelmeleri cevabını vermişti. Fakat, adamlar, 
bu isteği kesinlikle reddetmişlerdi. Magellan, bunun üze
rine, kendisine haberi ulaştıran kayığı alakoymuş ve mü
rettebatı arasından sağlam yapılı, gözü pek altı kişiyi se
çerek bu adamları inzibat amiri Espinosa komutasında 
(Civtoria) gemisine göndermişti. İnzibat amiri, Magellan 
tarafından gönderilen bir mektubu Mendoza'ya vermiş ve 
kendisine (Trinidad) 'a kadar gelmesini bildirmişti. Es
pinosa, adamın alaycı bir tavırla gülümsediğini görünce, 
boğazına hançeri saplamış ve bu sırada, tayfalardan biri 
de kafayı bir bıçak darbesiyle yarmıştı. Bu olayların ce
reyan etmekte olduğu sırada, içinde on beş silahlı ada
mın bulunduğu başka bir sandal (Victoria) 'ya yanaşmış, 
hareketin çok hızlı olması karşısında neye uğradıklarını 
anlıyamıyarak şaşkına dönen tayfalar, en küçük bir di
renmede bulunmamışlardı. 3 Nisan olan ertesi gün, isyan 
etmiş olan diğer iki gemi, kan akıtılmadan ele geçirilmiş
ti. Mendoza'nın vücudü parçalara bölünmüş ve bu sıra
da, subaylardan biri, idam cezasına ait kararı yüksek 
sesle bildirmişti. Üç gün sonra da, Quesade'nın kafası 
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kesilerek vücudü, hayattan kurtulmak için üzücü bir gö
revi yerine getirmeğe rıza gösteren kendi hizmetkarı ta
rafından parçalara ayrılmıştı. Carthagena'ya gelince, se
feri hey'etdeki yüksek yerinin kral tarafından tesbit edil
miş olması, onu her ne kadar ölümden kurtarmış ise de, 
artık görev başına dönmesi imkanı kalmamıştı. İsyana 
kalkışan suçlulardan kırk tayfa bağışlanmış ve bu bağış
lama işi de, adamların görmekte oldukları işlerde çok 
gerekli olmaları nedeniyle dayanmıştı. Magellan, bu şid
detli bastırma hareketinden sonra, isyana kalkışma fik
rinin tamamen silindiğini ümid edebilecek bir duruma 
gelmişti. 

Isı daha ılımlı bir dereceye gelince, demirler alınmış 
ve filo, 24 Ağustosta kıyıları izleyerek, o kadar ısrarla 
aranılan boğazı bulmak için bütün körfezleri dikkatle 
gözden geçirmek suretiyle yola çıkmıştı. Sainte - Croi bur
nu kuzeyinde bulunulurken, gemilerden biri olan (San
tiago) , doğudan esen çok şiddetli bir rüzgarla kayalara 
çarparak parçalanmıştı. Bereket versin ki, insanları ve 
malzemeyi kurtarmak mümkün olmuş ve bu arada, ge
mi donanımından bazı parçaların ve apareylerin kurta
rılmasında başarı gösterilmiş ve bu eşyalar, geri kalan 
dört gemiye dağıtılmıştı. 

Sonunda, filo, Pigafetta'ya göre, 21 Ekim, Maximilien 
Transylvain'e göre de, 27 Kasımda, dar bir liman ağzın 
dan iç kısmında bir boğazın açılmakta olduğu bir kör
feze girmişti ki, kısa bir süre sonra, bu boğazın güney 
denizine yol verdiği görülmüştü. Boğazın her tarafından 
yüksek tepeler bulunuyor ve bu tepelerin karla örtülü 
olduğu, özellikle sol tarafta bir çok ateşler yandığı gö
rülüyor; fakat, buralardaki yerli halkla bir ilişki kurma
ğa imkan olamıyordu. Pigafetta ve Martin Transylvain 
tarafından boğazın topografik ve idrografik ayrıntıları 
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hakkında verilen bilgiler oldukça karışıktır ve biz, Bou
gainville'in seferinden sözedeceğiniz zaman bu konuya 
tekrar döneceğimiz için, şimdilik üzerinde durmıyacağız. 
Genişliği kah bir, kah dört fersah tutan, bir çok koylar
dan, liman ağızlarından oluşan, uzunluğu dört yüz kırk 
mile varan ve 'Magellan Boğazı adını alan bu deniz yo
lunu yirmi üç günde geçen filo, sonunda, uçsuz, bucaksız 
bir denize çıkmıştı. 

O kadar büyük ve çok da uzun süren çabalardan 
sonra, hedefe varılmış olduğu görülünce, herkes sonsuz 
bir sevinç duymuştu. Artık yol açılmış ve Magellan'ın o 
çok bilinçli tahminleri gerçekleşmişti. 

Magellan'ın Pasifik adını verdiği o okyanusdaki se
yahatten daha olağanüstü hiç bir şey olamazdı; çünkü, 
dört aya yakın bir zaman boyunca hiç bir fırtınayla kar
şılaşılmamıştı. Mürettebatın bu uzun zaman içinde daya
nıklılık gösterdiği yokluklar gerçekten aşırı derecede ol
muştu. Peksimetler, içlerine kurt karışmış tozdan başka 
bir şey değildi; bozulmuş olan içecek sudan çok kötü ko
kular yayılıyordu. Açlıktan ölmemek için fareleri yemek, 
odun talaşlarıyla beslenmek ve bulunabildiği taktirde bü
tün derileri kemirmek gerekmişti. Bu şartlar içinde mü
rettebatın iskorpit hastalığına tutularak kırılacağını kes
tirmek hiç te öyle zor bir şey değildi. On dokuz kişi öl
müş ve otuz kişi de, herhalde uzun zaman çekecekleri 
çok şiddetli kol ve bacak ağrılarına tutulmuşlardı. Pek 
çok insanla yerleşik ve sayısı epeyce fazla takımadaların 
bulunması gereken bir denizde tek adaya raslamadan dört 
bin fersahtan fazla bir mesafenin geçilmesinden sonra, 
ıssız ve çorak iki adaya yaklaşılmıştı; fakat, bunların ne 
adaları olduğunu tanımak mümkün olamamıştı. 

Denizciler, 6 Mart Çarşamba günü, 12 derece kuzey 
enlem ve 146 derece boylamda, sırasıyla üç adayı keşfet
mişler ve bu adalardan su ve yiyecek almak için demir-
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lemek istemişlerse de, gemilere saldırıp içeri giren ada 
yerlileri, hareketlerine engel olmağa zaman kalmadan 
bir çok şeyleri çalmışlar ve onlara engel olmaktan vaz-

Larronlar adası. 
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geçilmişti. Adamlar, bir şalupayı ele geçirmenin yolunu 
bulmuşlardı. Bu kötü davranışlar karşısında son derece
de canı sıkılan Magellan, silahlanmış kırk adamla bir
likte adaya çıkmış, yerli kulübelerinden bir çoğunu ve 
kayık teknelerini yakarak yedi adam öldürmüştü. Bu 
adalıların ne reisleri, ne kralları, ne de bağlı oldukları 
bir dinleri vardı. Başlarını palmiye yaprakları örtüyor, 
bele kadar inen saç ve sakalları bulunuyordu. Genellik
le renkleri yeşilimsiydi. Dişlerini siyah ve kızıla boya
makla o dişleri koruyacaklarına inanıyorlar; vücutlarının 
ise herhalde güneşten korunmak için Hindistan cevizi 
yağına bulanmış olduğu görülüyordu. Acaip şekildeki ka
yıklarında hasırdan yapılmış çok büyük bir yelken bu
lunuyordu ki, tekne içinde denge sağlanamaz ve ihtiyatlı 
davranılmazsa, kayığın çabucak alabora olacağı açıkca an
laşılıyordu. Bu adalılar, el sanatları bakımından becerikli 
insanlardı ve aynı zamanda son derecede garip bir hır
sızlık alışkanlıkları vardı ki, bu huyları dolayısiyle üze
rinde yaşadıkları adalara «Larron yani Hırsızlar Adası» 
adı verilmişti. ' 

1 6  Mart günü, Larron Adalarından üçyüz fersahlık 
mesafede, yüksek bir kara, bugün Samar adıyla bilinen 
bir ada görülmüştü. Magellan, çok bitkin ve perişan bir 
durumda olan mürettebatına bu adada biraz dinlenme 
imkanını sağlamaya karar vermiş ve hastalar için de, 
adada iki çadır kurulmasını emretmişti. Ada yerlileri, kı
sa bir süre sonra, muz, palmiye şarabı, hindistan cevizi 
ve balık getirmişlerdi. İspanyollar da, bu yiyeceklere kar
şılık aynalar, taraklar, çıngıraklar ve bunlara benzer di
ğer incik - boncuk gibi şeyler vermişlerdi. Diğer bütün 
ağaçlar arasında en değerli bir ağaç olan hindistan ce
vizi ağacı, bu yerlilere ekmek, şarap, yağ, sirke ve hatta 
elbise sağlamakla kalmıyor, aynı zamanda inşaata ve ku
lübelerin çatılarını örtmeğe gerekli keresteyi veriyordu. 
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Az bir zaman içinde İspanyollarla samimiyet kuran 
yerliler, onlara, adalarında karanfil tanesi, tarçın, biber, 
hindistan cevizi, zencefil ve mısır yetişmekte olduğunu, 
hatta altın çıkarıldığını da söylemişlerdi. Magellan, bu 
takımadalara «Saint Lazare Adaları» adını vermişse de, 
bu isim, daha sonra, Charles - Quint'in oğlu Philippe d'Aut
riche adını almak suretiyle «Filipinler»e dönüşmüştü. 

Bu Takımadalar, kuzey enlemi 5 derece 32 dakika ile 
19 derece 38 dakika, Paris meridyenine göre, doğu boyla
mı 1 14 derece 56 dakika ile 123 derece 43 dakika arasın
da olmak üzere bir çok adadan oluşan Malezya Bölgesi 
içinde uzayıp gitmektedir. Bu Takımadalardan en önem
lileri Luçon, Mindora, Leyte, Ceylan de Pigafetta, Sa
mar, Panay, Negros, Zebu, Bohol, Palaouan ve Minda
nao'dır. 

İspanyollar, biraz dinlenip kendilerine geldikten son
ra, Takımadalarda keşif yapmak amacıyla tekrar denize 
açılmışlardı. Sırasıyla Cenalo, Huinugan, İbusson ve Aba
rien Adalarını görmüşler ve bu arada, kralı Colambu olan 
Masavva adlı başka bir ada ile de karşılaşmışlardı. Kral, 
tebasından altı veya sekiz kişiyle gemiye gelmişti. Genel 
kaptana sunulmak üzere armağanlar getirmiş ve kumaş
tan ibaret olan bu armağanlar karşılığında aynalar ve 
bıçaklar gibi şeyler alarak bunları maiyetine. vermişti. 
Krala bütün ateşli silahlar gösterilmiş ve epeyce kork
masına neden olan bir kaç top atışı yapılmıştı. Pigafet
ta'nın anlattığına göre, Magellan, mürettebat arasından 
bir kişiyi esaslı şekilde zırhlandırmış, üç adamı kılıç ve 
sivri kamalarla bu zırhlı kimseye saldırtmış ve bu şe
kildeki davranışı ile zırhlı bir adamı hiç kimsenin ya
ralıyamıyacağını krala göstermek istemişti. Kral ise çok 
şaşırmış ve tercümana dönerek böyle zırhlı ve silahlı bir 
adamın yüz kişi ile çarpışabileceğini söylemişti. Bunun 
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üzerine, tercüman, komutan adına, üç geminin her birin
de bu şekilde zırhlandırılmış iki yüz kişi bulunduğu ce
vabını vermişti. Gördüğü bütün şeylere karşı hayranlık 
duyan kral, adasının özelliklerini göstermek için adam
larından ikisinin kendisiyle birlikte gelmesine izin veril
mesini rica ederek kaptandan ayrılma isteğinde bulun
muştu. Pigafetta, bu işe atanmış ve kendisine karşı gös
terilen iyi kabulden son derecede memnunluk duymuştu. 
Kralın ona anlattığına göre, adasında ceviz ve hatta yu
murta iriliğinde altın parçaları bulunuyor; toprakla ka
rışık olan bu altınların elde edilmesi için yalnızca kal
burdan geçirilmesi yetiyor; bütün çanaklar, hatta kral 
evindeki bütün süsler bu madenden yapılarak eve ayrı bir 
güzellik sağlıyordu. Pigafetta, bu ziyaret dolayısiyle gö
rüşlerini şöyle belirtiyordu : «Kral, ülke usul ve töre
lerine göre çok temiz giyinmişti. Bu bölge insanları ara
sında gördüğüm en yakışıklı adamdı. Siyah saçları omuz
ları üzerine dökülüyor, bir ipek tül başını örtüyor ve 
kulaklarında halkalar bulunuyordu .. Üzerindeki kuşak, diz
lere kadar iniyor ve onun ipekle işlenmiş pamuklu bir el
bise giymiş olduğu görülüyordu. Dişlerinde altın kapla
malar bulunuyor; günlük kokusu süründüğü anlaşılıyor; 
didinin boyalı olduğu, fakat asıl teninin yeşilimsi oldu
ğu göze çarpıyordu.» 

Deniz kıyısına yakın bir yerde, yelkenlerden ve ağaç 
dallarından yapılmış bir çeşit küçük kilisenin tamamlan
masından sonra, ibadet için karaya çıkılmıştı. Bir mihrap 
meydana getirilmiş ve kral, halkı üzerindeki büyük et
kinliğiyle dini törenin sürdüğü süre boyunca, İspanyolla
rın bütün hareketlerini sessiz, sedasız dinliyor ve taklit 
ediyordu. Sonra, bir tepe üzerine büyük bir törenle bir 
haç dikilmiş ve gemilerin ikmal ihtiyaçlarını karşılamağa 
çok elverişli olan Zebu limanına gitmek üzere demir alın
mıştı. Buraya 7 Nisan Pazar günü varılmıştı. Magellan, 



140 D Ü N Y A N I N  K E Ş F İ  

tercüman ve subaylarından biri ile Zebu kralını ziyarete 
gelen bir elçi gibi hemen karaya çıkmıştı. Tercüman, filo 
komutanının, dünyanın en büyük kralının emrinde ol
duğunu bildirmişti. Adamın eklediğine göre, seyahatin 
amacı, Molük Adalarına gitmekti. Bu arada, bu adalara 
uğramakla ticaret eşyası karşılığında bir miktar yiyecek 
ve içecek sağlanılması isteniyordu ki, dost olarak geldik
leri bir ülkede durmalarının nedeni bundan ibaretti. 

Kral, bu açıklamaya şu cevabı vermişti : «Hoş geldi
ler, safa geldiler; eğer ticaret yapmak niyetindeyseler, bun
dan dört gün önce, altın ve köle almak için Siyam'dan 
gelmiş olan bir kayığa yapıldığı gibi, limana giren bütün 
gemilerin bağlı olduğu bir vergiyi ödemek zorundadırlar 
ve ülkede kalmış bulunan Mağripli bir tacirin bunun böy
le olduğuna tanıklık etmesi mümkündür.» 

İspanyol, efendisinin böyle bir zorunluğa tabi tutu
lamıyacak kadar büyük bir kral olduğu cevabını verir
ken, oraya barış sever düşüncelerle geldiklerini, fakat, 
savaşmak istenildiği taktirde kendisiyle konuşulacak bir 
kimse bulabileceklerini sözlerine eklemişti. 

Karşısında bulunan kimselerin gücü hakkında mağ
ripli tacirden bilgi alan Zebu kralı, sonunda, isteklerin
den vazgeçmeğe razı olmuştu. Bundan başka, İspanyol
lara her konuda kılavuzluk etmiş olan Massava kralı, 
meslekdaşının tutum ve davranışlarını o kadar değiştir
mişti ki, İspanyollar, adanın ticareti konusunda özel bir 
imtiyaz almayı başarmışlar ve her birinin kolundan kan 
alınıp bu kanların değişimi suretiyle Zebu kralı ile Ma
gellan arasında resmi bir dostluk kurulmuştu. 

O andan itibaren, gemilere yiyecekler taşınmış ve ili�
kiler samimi bir şekil almıştı. Kralın yeğeni, maiyetinde 
bir çok kimse olduğu halde Magellan'ı gemisinde ziyarete 
gelmişti. Magellan bu ziyaretten faydalanarak, dünyanın 
yaradılışından söz açmış, adama dini telkinlerde bulun-



D Ü N Y A N I N  K E Ş F İ  141 

muş, gerek onun gerekse halkının Hıristiyan olmağı kabul 
etmesi önerisini yapmıştı. Adamlar, hiç bir itirazda bu
lunmamışlar, Zebu ve Massava kralı, beşyüzü erkek bir 
o kadar da kadın olmak üzere 14 Nisan tarihinde vaftiz 
olmayı kabul etmişlerdi. 

Zebu Adası yakınında, adı Metan olup iki reisi bulu
nan başka bir ada vardı ki, bu reislerden biri her ne ka
dar İspanyolların otoritesini kabul etmiş ise de, diğeri 
kesin biçimde red cevabı vermiş ve Magellan, bunun üze
rine, bu adamı mutlaka etkinliği altına almağı kararlaş
tırmıştı. 26 Nisan olan bir cuma günü, zırh, miğfer ve 
ateşli silahla donatılmış altmış kişiyi taşıyan üç şalupa, 
Zebu kralı ile damadının bir miktar savaşçının dahil ol
duğu bir kuvvet olarak Matan Adasına doğru yola çık
mıştı. İspanyollar, günün doğmasını beklemişler ve deniz 
altı kayalıklarının bulunması dolayısiyle şalupaların ka
raya yaklaşamaması yüzünden kırk dokuz kişi suya gir
mişlerdi. Oysaki, karşılarında bin beş yüzden fazla yerli 
onları bekliyordu. Bu yerliler, üç koldan İspanyolların üze
rine atılıyorlar, hem önden hem de yanlardan saldırıyor
lardı. Silahhendazlar ve okçular, kalabalık olan yerli sa
vaşçıların üzerine uzaktan kurşun ve ok yağdırıyor larsa 
da, bu saldırının fazla bir etkisi olmuyor; çünkü, yerlile
rin, kalkanlarla kendilerini korudukları görülüyordu. Taş, 
ok, mızrak yağmuru altında epeyce zorluk ve yorgunluk 
çeken İspanyollar, yerlileri uzaklaştırmak, korkutmak için 
bir kaç kulübeyi ateşe vermiş bulunuyorlardı. Fakat, yan
gını görünce daha da kızan ve çok saldırgan bir hal alan 
yerliler, çabalarını artırmışlar ve direnmede çok zorluk 
çeken İspanyolları her taraftan sıkıştırmağa başlamışlar; 
bu sırada, kötü bir olay savaşın cereyan şeklini değiştir
mişti. Yerliler, uzun zaman, zırhlarıyla korunmakta olan 
düşmanlarına attıkları okların tamamen etkisiz kaldığına 
ve onları hiç yaralamadığına pek dikkat etmemişlerdi .  Bu-
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nun üzerine, oklarını ve mızraklarını vücutların savun
masız kalan aşağı kısımlarına fırlatmağa başlamışlardı. 
Zehirli bir okla bacağından yaralanan Magellan, geri çe-
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Magellan'111 ölümü. 
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kilme emri vermiş ve önce düzenli şekilde başlamış olan 
bu geri çekilme harekatı, çok kısa bir zaman sonra kaçış 
şekline dönmüş ve Magellan'ın yanında ancak yedi, sekiz 
İspanyol kalmıştı. İspanyollar, şalupalara varmak için zor
lukla savaşarak geri çekilmeğe devam etmişlerdi. Suların 
dizlere kadar geldiği bir sırada, bir çok yerli, kılıcını çek
meğe imkan bulamıyacak derecede kolundan yaralı olan 
Magellan'ın üzerine saldırmışlar, onu bir kılıç vuruşu ile 
bacağından yaralamışlar ve ayağa kaldırma zahmetine kat
lanmağa bile gerek görmeden hemen suların içine yıkmış
lardı. Magellan'ın bütün arkadaşları öldürülmüş veya ya
ralanmış, bunların arasından yalnız Pigafetta, kayıklara 
varmayı başarabilmişti. (27 Nisan 1521 )  

Pigafetta şöyle demektedir : 

«Her türlü yeteneği olan bir insandı. Karşılaştığı en 
büyük feiaketler içinde bile daima sarsılmaz bir sebat gös
termişti. Sefer sırasında, mürettebatından daha çok yok
luğa katlanıyordu. Deniz haritaları üzerinde onun kadar 
hiç kimse bilgili ve tecrübeli değildi. Denizcilik bilgisine 
mükemmel biçimde sahipti. Kendisinden önce hiç kimse
nin cesaret edemediği o devrialem seyahatini yaparak böy
le bir bilgiye hakkıyla sahip olduğunu isbat etmişti.» 

Pigafetta'nın bu övgüsü her ne kadar biraz abart
malı gibi görünürse de, aslında gerçeğin payı çoktur. Boş 
inanca saplanmış zihinlerin, inanılmayacak derecedeki bü
yük tehlikelerin ortaya çıkacağını hayal ettiği bölgelerde, 
yol arkadaşlarının dehşete kapılmalarına hiç önem ver
miyerek bu tehlikeli bölgelere girmek için Magellan'ın 
çok metin ve sebatkar olması gerekmiştir. O uzun kıyı
ların sonunda, bugün çok yerinde olarak onun adını taşı
yan boğazı keşfetmede başarı sağlamak için onun acaip 
bir denizcilik bilgisine sahip olması gerekmiştir. O hiç 
bilinmiyen sularda, esaslı bir denizcilik aleti olmaksızın 
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her türlü kötü bir kaza, bir felaketle karşılaşmaktan ko
runmak için her an dikkatli olması gerekmiştir. Gemile
rinden birinin kaybedilmesinin bir dikkatsizlik, bir ba
siretsizlik eseri olduğu düşünülebilir. Heyecanlı hikaye
mizle birlikte olarak şunu ekleyelim ki «Magellan'ın za
feri ölümünden sonra da daima yaşıyacaktır.» 

Magellan'ın kayınbiraderi Duarte Barbosa ile Juan 
Sarrano, İspanyollar tarafından komutan seçilmişler ve 
bundan sonra da diğer felaketler başgöstermişti. 

O zamana kadar tercümanlık görevi yapan tutsak 
adam, savaş sırasında hafifçe yaralanmıştı. Efendisinin 
ölümünden beri, bir kenara çekilmiş durumda olarak, ar
tık İspanyollara hiç bir hizmette bulunmuyor ve hasırdan 
yatağı üzerine uzanmış bir halde kalıyordu. Barbosa'nın 
biraz sertçe davranışları, Magellan'ın ölümüyle onun ser
best kalmadığını anlatıyordu. Adam, bir aralık ortadan 
kaybolmuş ve yeni vaftiz olmuş kralı bularak ona fikir
lerini açıklamıştı. Eğer İspanyolları bir tuzağa düşürüp 
onları yok edebilirse, gemide bulunan her şeye sahip ola
bileceğini ona aşılamıştı. Zebu kralı tarafından impara
tora sunulacak armağanları almak üzere resmi bir top
lantıya davet edilmiş olan Sarrano, Barbosa ve yirmi yedi 
İspanyol, şölen sırasında birden bire saldırıya uğramış
lar ve hepsi de öldürülmüşlerdi. Yalnız, bağlı bir durum
da olan Serrano, deniz kıyısına götürülmüş ve adam, ora
dan arkadaşlarına seslenerek, malları teslim etmek su
retiyle kendisini kurtarmalarını, aksi taktirde öldürüle
ceğini haber vermişti. Fakat, Jean Carvalho ve diğerleri, 
başkaldırmanın genel bir hal almasından ve malların tes
limi sırasında, yerli kayıklarından oluşan kalabalık bir 
filonun birden bire saldırıya geçerek bu saldırıyı şiddet
lendirmelerinden ve karşı koyamı:yacak bir duruma düş
melerinden korkarak, bahtsız Serrano'nun yalvarmalarını 
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dinlememişler, hemen yelken açarak Bohol'dari biraz uzak
ta olan bir adaya ulaşmışlardı. 

İspanyollar, bu adada, adam sayısının üç gemiyi yö
netemeyecek kadar azaldığını görerek, değerli her şeyi 
öteki gemilere aktarma ettikten sonra, (Concepcion) adın
daki gemiyi yakmışlardı. Daha sonra, Panilongon Adası 
kıyı sularını izleyerek, Mindanao'nun bir kısmını oluş
turan ve bir çok limanları, balığı bol nehirleri bulunan 
ve çok güzel bir ada olan Butuan'da durmuşlardı. Domuz, 
keçi, tavuk, çeşitli cinsten muz, hindistan cevizi, şeker 
kamışı ve pirinç gibi yiyecek almak üzere Paloan'a uğ
ramışlardı. Pigafetta'nın ifadesine göre, burası, onlar için 
bir adanmış toprak olmuştu. Dikkate değer olarak gör
dükleri bir çok şeyler arasında, yerlilerin döğüştürmek 
için horoz beslemeleri de vardı. İtalyan gezginin sözünü 
ettiği bu horoz döğüştürme merakı yıllardan beri sürmüş 
olup bütün Filipin Takımadalarında canlılığını hala ko
rumaktadır. İspanyollar, Paloan'dan hareket ederek, Ma
lezya'nın uygarlık merkezi sayılan Borneo Adasına var
mışlardı. Artık bundan sonra, sefalet içindeki insanlarla 
değil, onları debdebe ile karşılayan zengin insanlarla iliş
ki kurmağa başlamışlardı. Raca tarafından kabul edilme
leri oldukça merak çekiciydi ki, bu konuda bir kaç ke
lime söyliyeceğiz. İspanyollar, iskelede, üzeri ipekli ku
maşla örtülü iki fil görmüşler ve bu filler, onları, kentin 
vali evine götürmüş, on iki adam da, Racaya sunulmak 
üzere armağanlar taşımışlardı. İçinde yatıp kalktıkları 
vali evinden kral sarayına kadar, bütün yollar, silahlı 
adamlarla koruma altına alınmıştı. İspanyollar, saraya var
dıklarında fillerinden inmişler ve nedimlerle dolu büyük 
bir salona kabul edilmişlerdi. Bu salonun sonunda, o ka
dar büyük olmıyan başka bir salon bulunuyor; sırmalı 
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çuhalarla bezenmiş bu salon içinde hançer le silahlı üç yüz 
adamın krala muhafızlık ettiği görülüyordu. İspanyollar, 
yanında küçük bir çocuk olduğu halde bir masa başına 
oturmuş Racayı bir kapıdan görebilmişlerdi. Racanın ar
kasında kadınlardan başka kimse yoktu. 

Tören usul ve adetlerine göre, ziyaretçilerin dilekleri, 
dereceleri birbirinden üstün üç senyörün ağzından başlı
ca subaylardan birine bildiriliyor ve subay da, haberi 
krala iletiyordu. Bu sırada, İspanyol elçilerinin armağan
ları kabul ediliyor ve adamlar, nasıl geldilerse yine aynı 
törenle gemilerine dönmüş bulunuyorlardı. Başkent, de
nizde kazıklar üstüne kurulmuştu. Sular yükselince, tahıl 
satan kadınlar, kenti sandallarla dolaşıyorlardı. 29 Tem
muz tarihinde, yüzden fazla yerli kayığı, iki geminin çev
resini sarıyorlar ve aynı zamanda Jonk denilen bazı yel
kenli gemilerde İspanyol gemilerine sokulmak için de
mir alıyorlardı. Bir ihanete uğrayıp saldırıya hedef ol
maktan çekinen. İspanyollar onlardan önce davranmışlar 
ve top ateşine başlıyarak sandallardaki bir çok insanı öl
dürmüşlerdi. Neden sonra, kral, filosunun İspanyollara 
karşı değil, her gün savaşılan puta tapanlara karşı hare
kete geçtiğini söyliyerek özür dilemişti. Bu ada, arak de
nilen pirinç rakısı, kafuru, tarçın, zencefil, portakal, li
mon, şeker kamışı, kavun, turp, soğan ve saire üretiyor
du. Değiştirilen mallar, bakır, cıva, zincifre, cam, yünlü 
ve pamuklu dokuma, özellikle demir, gözlük, porselen ve 
bazıları epeyce iri olup yüksek değeri bulunan elmastan 
ibaretti. Adanın hayvanlarını at, fil, manda, domuz, keçi 
ve kümes hayvanları oluşturuyordu, Kullanılan para sa
pek adı verilen ve ipe dizmek için delik açılmış küçük 
bronz parçalarıydı. 

Gezginler, Borneo'dan ayrılırken, çok acele onarıma 
ihtiyacı olan gemilerini kalafat etmeğe uygun bir yer 
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aramışlardı. Nitekim, bu iş için kırk iki günlük bir zaman 
geçmişti. 

Magellan'ın bilimsel karakterini canlı bir şekilde ko
rumuş olan İspanyol keşif seyahati, bu bölge sularında 
hissedilir derecede korsanlığa dönüşmüştü. Böylece, çe
şitli nedenlerle jonklar ele geçirilmiş ve bu teknelerin mü
rettebatı büyük fidyeler ödemeğe zorlanmıştı. 

Bundan sonra, ancak son zamanlarda İspanyol silah
larına boyun eğen Malezya haydutlarının yatağı olan 
Soulou Takımadalarından, daha sonra da, önceleri uğra
mış oldukları Mindanao'dan geçmişlerdi. Bu şekilde ha
reket etmelerinin nedeni aradıkları Molük Adalarının az 
çok civar sularda bulunacağını bilmeleriydi. Sonunda, ad
larının sayılıp dökülmesinin bize fazla bir şey öğretmi
yeceği birçok adayı gören İspanyollar, 6 Kasım Çarşamba 
günü, Portekizlilerin bir sürü korkunç masallar uydur
dukları bu Takımadaları keşfetmişler, iki gün sonra da 
Tidor Adasına çıkmışlardı. Böylece, seyahatin hedefine 
varılmıştı. 

Kral, İspanyolları karşılamağa gelerek onları kayığı
na almıştı. Kral, kendisini güneşten koruyan bir ipek 
şemsiye altında bulunuyor; oğullarından biri, karşısında 
krallık asasını tutuyordu. Kral, bir süre sonra, maiyeti 
ile birlikte İspanyol gemilerinden birine girmişti. Piga
fetta'nın kesin olarak söylediğine göre, bu kral, Mağripli, 
yani Arapdı. Aşağı yukarı kırk beş yaşında bulunuyor; 
biçimli bir vücuda ve güzel bir fiziyonomiye sahip oldu
ğu görülüyordu. Elbisesini kolları sırma ile işlenmiş çok 
ince bir gömlek oluşturuyor; çuhadan bir etek belden 
ayaklara kadar iniyor; türban şeklindeki ipekten bir tül 
üzerinde çiçekten bir pırlanta bulunuyordu. Adamın adı 
Raca - sultan Manzor'du. 
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Manzor, ertesi gün, İspanyollarla yaptığı uzun bir gö
rüşmede Tidor ve Ternate Adalarıyla birlikte İspanya 
kralı korumasına girme niyetinde olduğunu bildirmişti. 

Sultan Manzor. 
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Burada, Ed. Cherton tarafından bir çevırısı yapılan 
ve bu çeviriye çok değerli notlar da eklenen seyahatna
meyi adım adım izlerken, Pigafetta ile birlikte, Molük 
Takımadaları hakkında bazı bilgiler vermek yerinde olur. 

Bu Takımadalar, Gilolo, Ternate, Tidor, Mornay, Batc� 
hian ve Misal gibi başlıca adalardan oluşmaktadır. Vak
tiyle, sık sık tekrarlanan volkanik faaliyetlerle yıkılan, 
harap olan bu takımadalar, hemen hemen hepsi de sön-

' müş veya uzun yıllardan beri uykuya dalmış bir çok vol
kanları içermektedir. Bu adalardaki hava çok yakıcıdır. 
Atmosferi sürekli serinleten yağmurların yağmaması ha
linde, nefes almak hemen hemen imkansızlaşır. Adala
rın doğal ürünleri son derecede değerlidir. Bu ürünlerin 
birinci sırasını bütün Malezya'da tahıl olarak kullanılarak 
adına Hind patatesi denilen ve ignamın yerini tutan sagu 
ağacı özü almaktadır. Ağaç kesildikten sonra, rendelene
rek özü elde edilir; bu öz, elekten . geçirilir ve sonra kü
çük ekmekler şeklinde gölgede kurutulur. Bundan baş
ka, bu adalarda, dut ağacı, karanfil fidanı, Hindistan ce
vizi, kafuru ağacı, armut ve genellikle tropik bölgelerin 
bütün ürünlerinde olduğu gibi, b;;ıharat bitkileri yetiş
mektedir. Abanoz, hind meşesi denilen tek gibi keres
teleri her türlü yapı işlerinde kullanılan değerli ağaçlar, 
ormanları oluşturmaktadır. Calilaben defnesi denilen çok 
aranılan bir esans yağı veren bitki de vardır. O devirde, 
Molük Adalarında evcil hayvanların sayısı çok az olmuş
tur. Fakat, buna karşılık, çok ilgi çekici vahşi hayvanlar 
arasında, gayet uzun kıvrık dişlerile bir tür Hind yaban 
domuzu denilen babirusa, adi sincaptan biraz daha bü
yücek bir cins olup Amerika sincabı denilen oposum, sık 
ve karanlık ormanlarda yaşıyan, yapraklarla, meyvelerle 
beslenen kuskus, oldukça güzel, saldırgan olmıyan, tüy
leri kızılımsı, boyu bir fareninkini pek fazla geçmiyen ve 
bir tür tarla faresini andıran Borneo maymunu bulun-
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maktadır. Kuşlar arasında ise, papağanları, kakatoes de
nilen başka cins papağanları, cennet kuşlarını, deniz kır
langıçlarını, hemen hemen deve kuşları kadar iri olan 
uzun bacaklılardan kazoar denilen tepeli deve kuşlarını 
saymak mümkündür. 

Lorosa ismindeki bir Portekizli, uzun zamandan beri 
Molük Adalarına yerleşmiş bir durumda bulunuyordu. 
İspanyollar, onu İspanya'ya bağlamak için belki ülkesine 
ihanette bulunur ümidiyle kendisinden bazı bilgiler al
mak istemişler ve bu nedenle, Portekiz kralının Ümid 
burnuna, Rio de la Plata'ya ve Molük Adalarına gemiler 
gönderdiği hakkında çok ilgi çekici bilgiler almayı ba
şarmışlardı. Bu adam, son seyahat dolayısiyle bu takım 
adalarda kalarak, tam on altı yılını buralarda geçirmiş 
ve on yıldan beri buralara yerleşmiş olan Portekizliler, 
derin . bir suskunluğu korumuşlardı. Larosa, İspanyolları 
görür görmez, hareket hazırlıklarını yapmağa başlamış 
ve karısıyle birlikte Avrupa'ya dönmek üzere gemiye gel
mişti. Değiştirilmeye ayrılmış olan bütün mallar, 12 Ka
sım tarihinde karaya çıkarılmıştı. Bu malların çoğunu 
Borneo'da ele geçirilmiş olan dört jonkun yükü oluştu
ruyordu. İspanyollar, elbette ki karlı bir ticaret yapmış
lardı; bununla birlikte, bu ticaret yine de karlı sayıla
mazdı; çünkü, İspanyollar, bir an önce İspanya'ya dön
mekte acelecilik gösteriyorlardı. Gilolo'dan, Bachian'dan 
gelen kayıkların onlarla ticaret yapmak istedikleri gö
rülmüş ve bir .kaç gün sonra da, İspanyollar, muazzam 
bir kuru karanfil yüküyle gelen Tidor kralını karşılamış
lardı. Bu kral, adeti olduğu üzere ilk karanfil yükünü 
bir gemiye veya bir jonka yükledikten sonra, gemi mü
rettabatına bir ziyafet çekiyordu. İşte, bunun içindir ki, 
Ispanyolları adaya davet etmişti. İspanyollar ise, Filipin
ler'de başlarına geleni hatırlıyarak, krala teşekkürlerini 
ve özürlerini bildirerek daveti kabul etmemişlerdi. Fa-
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kat, (Trinidad) , henüz denize açılmıştı ki,  teknenin su 
almağa başladığı görülmüş ve bu yüzden hemen Tidor'a 
varılması gerekmişti. Kralın İspanyollar emrine verdiği 
becerikli dalgıçlar, su geçiren yeri bulmayı başaramadık
ları için, gerekli onarımı yapmak üzere gemi yükünden 
bir kısmının boşaltılması lazım gelmişti. (Victoria) nın 
tayfaları, arkadaşlarını beklemek istememişler ve (T:rini
dad) 'ın İspanya' ya dönecek bir duruma gelemiyeceğini 
çok iyi anlıyan kurmay kurulu ise, Darien'e doğru yol
lanmağa karar vermişti. Oraya vardıktan sonra yük bo
şaltılacak, kıstaktan taşınarak Atlantik kıyılarına götü
rülecek ve orada bir geminin gelmesi beklenecekti. Mü
rettebatı kadar şanssız olan (Trinidad) , İspanya'ya pek 
dönemiyecek gibiydi. Gonçalo Gomez de Espinoza yöne
timinde ve Juan de Carvalho kılavuzluğunda olan (Tri
nidad) , o kadar kötü bir durumdaydı ki, Tidor'dan ay
rıldıktan sonra, Ternate Adasında, Talangomi limanın
da durmak zorunda kalmış ve on yedi kişiden ibaret bir 
kısım mürettebat, Portekizliler tarafından hemen tutsak 
edilmişlerdi. Espinosa, bu mürettebatın serbest bırakıl
malarını istemiş ise de, bir serene asılması tehdidi sav
rularak kendisine cevap verilmiş ve zavallı Espinosa, Liz
bon'a gönderilerek, (Trinidad) mürettebatından geri ka
lan iki İspanyol ile birlikte tam yedi ay Limoeiro ceza 
evinde mahpus kalmıştı. 

Çok zengin bir yükle hareket etmiş olan (Victoria) 'ya 
gelince, Magellan'ın gemilerinden birinde basit bir kıla
vuzluk görevinde bulunduktan sonra, mesleğindeki ehli
yetsizliği dolayısiyle görevinden alınmış olan Juan Lo
pez de Carvalho'nun yerine geçmek suretiyle 27 Nisan 
1521 tarihinde, (Concepcion) nun komutasını üzerine al
mış olan Juan - S€bastien del cano'nun yönetiminde Ti
dor'dan ayrılmıştı. Geminin mürettebatı elli üç Avrupa'lı 
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ile on üç yerliden oluşmaktaydı. Elli dört Avrupa'lı (Tri
nidad) la birlikte Tidor'da kalmış bulunuyordu. 

(Victoria) , Caioan, Sico, Laigoma, Giofi, Cafi, La boan, 
Toliman, Bachian, Mata ve Batutiga Adaları arasından 
geçtikten sonra, en son adayı batıda bırakmış ve batı 
güneybatı yönüne baş vererek gece Sula Adası karşısın
da durmuştu. İspanyollar, buradan, on fersahlık mesafe
deki Bourou'da demirleyerek burada ikmallerini yapmış
lardı. Otuz beş fersah daha uzakta bulunan Banda'da dur
muşlar ve s onra, büyük çapta beyaz sandal ağacı ticareti 
yapılan Solor'a varmışlardı. Çok fazla hasara uğramış 
bulunan gemilerini onarmak ve kalafatlamak için on beş 
günlük bir zamanı burada geçirmişler ve buradan bol sa
yıda balmumu ve biber almışlardı. Daha sonra, Timor 
Adasına uğramışlardı. Bu adaya Malacca'dan ve Cava'
dan sık sık kayıklar geliyor ve burada büyük ölçüde san
dal ağacı ve biber ticareti yapılıyordu. İspanyollar, biraz 
daha uzakta Cava Adasına uğramışlardı ki, o devirde, bu 
ada, Hindistan'ın şu son zamanlara kadar sürmüş olan 
«suttie», yani ölen kocanın yakılan cesedi yanında dul 
karısının da diri diri yakılarak kurban edilmesi töresinin 
uygulanmakta olduğu anlaşılıyordu. 

(Victoria) , büyük Cava'dan ayrıldıktan sonra, on yıl
dan beri Albuquerque tarafından Portekiz egemenliğine 
geçirilen Malacca Yarımadası karşısından geçmişti. Bu 
bölgenin yakınında Siyam, Kamboç ve daha sonra da 
ravent bitkisinin yetiştiği Chiempa bulunmaktaydı. «Yir
mi beş kişiden oluşan bir topluluk, arslanlara ve diğer 
vahşi hayvanlara karşı güven altında olmak ve aynı za
manda rüzgarın getirdiği ravent kokusunu iyice duymak 
için geceyi ağaçlar üzerinde geçirecekleri ormana girmiş
lerdi. (Şunu da not etmemiz gerekir ki, bu ülkelerde 
arslan yoktur) Sabah olunca, adamlar, kokunun geldiği 
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tarafa doğru gitmişler ve buluncaya kadar raventi ara
mışlardı. Ravent, kokusunu kendi çürümesinden alan iri 
bir ağacın çürümüş odunudur. Ağacın en güzel kısmı kö
kündedir. Bununla birlikte, «calama» adı verilen gövde
nin de aynı tıbbi özelliği vardır. 

Botanik bilgilerimizi Pigafetta'dan sağlamamıza her
halde gerek yoktur. Mağriplinin ona anlatmış olduğu bu 
sözleri ciddiye almakla kuşkusuz çok büyük bir yanıl
gıya düşmüş oluruz. Bununla birlikte, Lombardiyalı gez
gin, Çin hakkında aklın almıyacağı bilgileri son derece 
bir ciddiyetle vermekte ve çağdaşı olan Duarte Barbosa'
nın sakınmış olduğu çok büyük yanlışlıklara düşmüş bu
lunmaktadır. Biz, bu ikinci adamın sayesinde, o devirde 
«anfian» denilen afyon ticaretinin var olduğunu biliyo
ruz. 

sebastien del Cano, (Victoria) 'nın Malacca sularından 
ayrılmasından sonra, Portekizlilerin yüzyılın başlangıcın
dan beri yerleşmiş olduğu Zengibar kıyılarından sakın
mağa çalışmıştı. Açık denize çıkarak, 42 nci güney en
lem derecesine kadar yol almış ve rüzgarın batı ile ku
zey batıdan eserek korkunç bir fırtınaya dönüşmesi ne
deniyle bu sularda tam dokuz hafta süresince yelkenler 
sarılı bir durumda kalmıştı. Yoluna devam edebilmesi 
için kaptanın büyük bir sebat göstermesi ve teşebbüsün 
iyi bir sonuca bağlanması için de çaba harcaması gere
kiyordu. Tekne bir çok yerinden su alıyor ve tayfalar
dan bir çoğu Mozambik'e uğramak, orada durmak isti
yordu. Tuzlanmamış etler bozulmuş ve mürettebatın içe
cek ve yiyecek olarak sudan ve pirinçten başka bir şeyi 
kalmamıştı. Sonunda, 6 Mayıs günü, fırtınalar burnu ge
çilmiş ve yolculuğun elverişli şartlar içinde tamamlana
cağı ümidi beslenmeğe başlamıştı. Bununla birlikte, de-
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nizcileri daha bir çok engeller, zorluklar bekliyordu. İki 
ay içinde, hem Avrupalı hem de yerli olmak üzere yirmi 
bir kişi, yokluklar yüzünden ölmüş, 9 Temmuz tarihin
de Yeşil Burun Adalarına varılmamış olması halinde, 
bütün mürettebatın açlıktan öleceği anlaşılmıştı. Bu ta
kım adalar, Portekiz'in etkinlik ve egemenliği altında bu
lunuyordu ki, Amerika'dan gelinmekte olduğu anlatılmış 
ve izlenen yolun gizli tutulmasında son derecede dikkat 
gösterilmişti. Fakat, tayfalardan birinin (Victoria) 'nın Ma
gellan filosu gemilerinden A vrupa'ya dönen tek gemi ol
duğunu söyleme tedbirsizliğinde bulunması üzerine, Por
tekizliler, bir şalupanın mürettebatını hemen yakalamış
lar ve sonra da İspanyol gemisine saldırma hazırlığına 
başlamışlardı. Del Cano ise, bu sırada, Portekizlilerin bü
tün hareketlerini gemisinden gözlüyordu. Gördüğü ha
zırlıklardan kuşkulanarak (Victoria) 'nın ele geçirilmek 
istendiğini sezmiş, mürettebatından on üç adamı Portekiz
lilere bırakarak hemen yelken açmıştı. 

Maximilien Transylvain, Yeşil Burun Adalarına uğ
ı ama için Pigafetta'dan daha farklı bir neden görmek
tedir. İddiasına göre, mürettebatın çok yorgun düşmesi, 
açlıktan bitkin bir duruma gelmesi ve herşeye rağmen 
pompalarla su basma işini bırakmaması zorunluğu karşı
sında, kaptan, mürettebatın çalışmalarına yardımcı ola
cak bir kaç köle satın almak için orada durmağa karar 
vermişti. Paraları olmıyan İspanyollar, baharat vererek 
ödeme yapacaklardı ki, bu da, Portekizlilerin gözlerini 
açtırmış olacaktı. 

Pigafetta şöyle yazmaktadır : 

«Jurnallarımızın tarihinde doğruluk olup olmadığını 
görmek için, haftanın hangi gününde olduğumuzu kara-
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dan sormuştuk. Günlerden Perşembe olduğu cevabı veril
mişti. Bu cevap bizi hayrete düşürmüştü; çünkü, günlük 
notlarımıza göre, Çarşamba gününde bulunuyorduk. Bir 
gün kadar yanılmış olduğumuza inanmamız pek müm
kün değildi. Ben de, diğer arkadaşlarımız gibi, şaşırmış 
kalmıştım. Jurnalımı düzenli tutmak için çok dikkatli dav
randığımı biliyordum. Hafta günlerini ve ayın kaçıncı 
günü olduğunu belirten tarihleri düzgün bir şekilde ve 
ihmal göstermeden not etmiştim. Fakat, sonradan öğ
rendiğimize göre, hesaplarımızda her ne kadar bir yan
lışlık yok ise de, güneşin hareketini izleyerek hep batıya 
doğru yol almış ve aynı noktaya döndüğümüz vakit, ara
da yirmi dört saatlik bir zaman farkı meydana gelmişti. 
Bunun böyle olduğuna kanaat getirmek için böyle dü
şünmemiz gerekiyordu.» 

8ebastien del Cano, Afrika sahillerine hızla vararak, 
6 Eylül tarihinde, hemen hemen hepsi de hasta bir du
rumda olan on yedi kişilik bir mürettebatla San - Lucar 
de Barrameda koyuna girmişti. İki gün sonra da, dünya 
turunu tamamlayarak Seville mendireği karşısında de
mirini atmıştı. 

Sebastien del Cano, gelişinden hemen sonra, hüküm
dar sarayının bulunduğu Valladolid'e gitmiş, o kadar 
büyük engelleri cesaretle aşmış olmasından dolayı layık 
olduğu iyi bir kabul ile Charles - Quint tarafından kar
şılanmıştı. Beşyüz dükalık bir emeklilik ödeneği taltif 
edilen cesur denizciye, ayrıca (Primus circumdedis ti 
me) dövizini taşıyan ve dünyayı temsil eden bir arma 
da verilmişti. (Victoria) 'nın zengin yükü, Molük Adala
rına ikinci bir filonun gönderilmesi için hükümdarın emir 
vermesine neden olmuştu. Bu seferin komutanlığını Se
bastien del Cano'ya değil, adının büyüklüğünden başka 
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bir ünvanı olmıyan Garcia de Loaisa'ya verilmişti. Bu
nunla birlikte, filonun Magellan Boğazını aşmasından bir 
süre sonra, seferi heyet komutanının ölümü üzerine ko
mutanlığa Del Cana atanmışsa da, o da, bu görevi uzun 
süre yapamayarak altı gün sonra ölmüştü. 

(Victoria) gemisine gelince, gemi, uzun zaman Se
ville limanında korunmuş ve özene rağmen yine de çü
rüğe çıkarılmıştı. 



ONBİRİNCİ BÖLÜM 

KUTUP SEFERLERİ VE KUZEY BATI GEÇİDİ 
ARAŞTIRMASI 

I 

Kuzeyliler - Erik-Ie-Rouge - Zeniler - Jean Cabot - Corte
real - Sebastien Cabot - Willoughby - Chancellor. 



Marsilya'lı PytMas, İzlanda'yı, yani o meşhur Thu
le'yi ve deniz altı kayalıklarıyla buzların trafiği tehlikeli 
bir duruma soktuğu, gecelerinin bir alaca karanlık kadar 
açık olduğu o Kuzey Okyanusunu keşfederken, İskandi
navya'lılara kuzey yolunu açmıştır. Eski insanların Or
cade, Feroe Takım adalarıyla İzlanda'ya kadar yaptıkları 
deniz seferlerinin geleneği, bilgili insanlar ve hatta ce
sur denizciler olan İzlandalı keşişler arasında aynen ko
runmuştur ki, bunun böyle olduğunu onların bu Takım 
Adalarda meydana getirdikleri tesisler ispatlamaktadır. 
Iskandinav, Norveç ve Danimarka korsanlarına genellik
le verilmiş bir ad olan Kuzey kılavuzları, orta çağda bü
tün Avrupa için çok tehlikeli olmuşlardır. Fakat, Yunan
lılar ve Romalılar gibi eskilere borçlu olduğumuz kuzey 
bölgeleri hakkındaki bütün bilgiler, her ne kadar belirsiz 
ve hatta masal niteliğinde ise de o «Kuzey insanlam>nın 
maceralı teşebbüslerine ait bilgiler aynı nitelikte değil
dir. İzlanda ve Danimarka şarkılarında belirtildiği gibi, 
«saga� lar son derecede bellidir ve onlardan bize akta
rılmış bilgiler o kadar çoktur ki, bunlar, Amerika'da, 
Groenland'da, İzlanda'da, Norveç'te ve Danimarka'da ya
pılmış arkeolojik keşiflerle bugün doğrulanmaktadır. Uzun 
zamandan beri meçhul kalmış ve üzerinde durulmamış 
çok değerli bilgiler kaynağı vardır ki, bu kaynak, C. - C. 
Rafn adlı bir Danimarkalı bilgin sayesinde ortaya çı
karılmış ve Colomb'un keşfinden önce, Amerika kıt'asın
da cereyan etmiş en ilgi çekici ve gerçek olayları bize 
belirtmiştir. 

Norveç, o zamanlar, fakir ve nüfus itibarile çok yük
lüydü. Halkın büyük bir kısmının soğuk ve buzlu bir 
toprağın vermediği yiyeceği daha uygun bölgelerde ara
mağa gitmesi suretiyle devamlı bir göç yapma zorunluğu 
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ortaya çıkmış bulunuyordu. Kendilerine bol bir ganimet 
sağlaması için oldukça zengin bir bölgeyi buldukları za
man, ülkeye dönüyorlar ve bahar gelince, kendilerine bol 

Norman kayıkları. 
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kazanç ve rahat bir hayat sağlamak suretiyle hoşlarınt\ 
gittiği için savaşmak isteyen kişilerle birlikte tekrar yola 
çıkıyorlardı. 

Avrupa kıtasıyla sanki o kıtayı okyanusun saldırıla. 
rına karşı korur gibi kıt'aya çok yakın mesafelerde bulu
nan takım adalar arasındaki deniz seferleri tehlikelerine 
alışık olup daracık fiyorlar arasında dolaşan o gözü pek 
avcılar ve balıkçılar, görünüşleri kuzey denizi ve Manche 
kıyıları halkını titreten meşe ağacından yapılmış gemi
lerle yola çıkıyorlardı. Büyük veya küçük, uzun veya 
kısa, bazen de güverteli olan bu gemilerin çok yüksek 
pruva kısımlarında çoğu kez bir mahmuz bulunuyor ve 
gemilerin başları bir S harfini andırıyordu. Büyük tipte 
olan teknelerde kürekçilere ait otuz iki banko ve doksan 
kişilik mürettebat bulunuyor, daha küçük tipteki gemiler 
ise altmış kişilik mürettebat taşıyorlardı. İki gemiye ba
zen iki yüz kişi de binebiliyordu. Bu maceracılar, verilen 
bir ada göre bu deniz kralları, hep okyanus üzerinde ya
şıyorlar, karaya hiç yerleşmiyorlar bir şatonun yağma 
edilmesinden sonra bir manastırı ateşe veriyorlar; Fransa 
kıyılarını talan ediyorlar; nehirlerin kaynak tarafına doğ
ru akınlar yapıyorlar; özellikle Seine nehrinden Paris'e 
kadar ilerliyorlar; Akdeniz'de dolaşıyorlar; Sicilya'ya uğ
ruyorlar ve böylece dünyanın bütün bilinen bölgelerinde 
akınlarının veya yaşantılarının izlerini bırak�yorlardı. 

Bugün, kanunun yasakladığı bir fiil olarak kabul edi
len korsanlık, barbar veya yarı uygar bir toplum içinde, 
yalnız teşvik değil, aynı zamanda çok rağbet gören, bir 
yiğitlik sayılarak övülen bir meslekti. Bu tehlikeli deniz 
haydutları, sekizinci yüzyıldan beri Orcade, Hebride, Shet
land ve Feroe Takımadalarına sık sık uğruyorlar; puta 
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tapan halkı Hıristiyanlaştırmak ıçın aşağı yukarı yüzyıl
dır bu adalara yerleşmiş İrlandalı keşişlerle karşılaşı
yorlardı. 

861 yılında, adı Naddod olan Norveç'li bir korsan, 
fırtınaya tutularak, karla örtülü bir adaya aoğru sürük
�enmiş, bu adaya Snoland (Kard<.n kara) ismini vermiş 
ve bu is'.m, daha sonraları İceland (Buzdan kara) olarak 
değiştirilmişti. Kuzey adamları, burada, Papis adı altın
&a, Papeya ve Papili kantonlarında İrlandalı keşişleri bul· 
muşlardı. 

İngolf, bir kaç yı! :;onra, ülkeye yerleşmiş ve Reyk
jawik'i kurmuştu. Bütün N orveç'i silahlarına boyun eğ
dirmeğe gelmiş olan Harold Haarfager, İzlanda'ya bir 
çok hoşnutsuzlardan oluşan bir kafile götürmüştü. Bu
rada bir cumhuriyet yönetimi kurulmuş ve bu yönetim, 
Izlanda'nın Norveç kralları egemenlik ve etkinliği altına 
geçtiği 1261 yılına kadar sürmüştü. 

Maceralara ve fokların izlenmesi suretiyle uzun yol
culuklara pek düşkün olan bu gözü pek adamlar, İzlan
da'ya yerleştikten sonra, o gezip dolaşma alışkanlıklarını 
korumuşlar, İngolf'un gelişinden yalnızca üç yıl sonra, 
batının çok uzaklarına gitmişler ve Guunbjorn, Groen
land'ın bembeyaz olmuş karlı tepelerini keşfetmişti. Beş 
yıl sonra, bir adam öldürme suçundan dolayı Izlanda'dan 
kovulmuş olan Erik le Rouge (Kızıl Erik) adlı bir sür
gün, Guunbjorn tarafından 64 cü kuzey enlem derece
sinde görülmüş olan karayı tekrar bulmuştu. Bu kıyı
ların çoraklığı ve her tarafın buzlarla örtülü bulunması, 
ona daha ılımlı, daha açık ve daha çok av hayvanı olan 
toprakları güneyde aramağa karar verdirmişti. Bunun 
üzerine, Groenland'ın en güney kısmındaki Farwell bur
nu karşısından geçmiş, batı kıyılarında durmuş, kendisi 
ve arkadaşları için geniş evler inşa etmişti. Kuzey adam
larının «Yeşil arazi» diye adlandırdıkları Groenland'ın 
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bu bölgesi, o sıralarda, bu isme yaraşabilecek bir durum
da görünmüş ise de, buzulların her yıl artması dolayısiyle 
bu arazi o devirden sonra ıssız ve çorak topraklar haline 
gelmişti. 

Erik, dostlarını, arkadaşlarını arayıp bulmak üzere 
İzlanda'ya dönmüş ve Brattahalida'ya (Tesisine bu adı 
vermişti) döndüğü aynı yıl, onunla birlikte göçmen yüklü 
on dört gemi de yola çıkmıştı. Bu seyahat, gerçek bir 
göçtü. Bu olaylar 1000 yılında cereyan ediyordu. Ülke 
kaynaklarının çabucak verimli bir duruma gelmesi yü
zünden Gronenlad'ın nüfusu artmış ve ülkenin başkenti 
olan Gardar, 1 121 yılında, Antiller'in Christophe Colomb 
tarafından keşfedilmesinden sonraki döneme kadar pis
koposluk merkezi durumuna gelmişti. 

986 yılında, kışı babasıyla birlikte geçirmek üzere 
Norveç'ten İzlanda'ya gelen Bjartı Heriulfson, babasınrn 
Erik le Rouge'la buluşmak üzere Groenland'a gitmiş ol
duğunu öğrenmişti. Genç adam, tereddüd göstermeden 
hemen denize açılmıştı. Yerini dahi doğru dürüst bilme
diği bir ülkeyi gelişi güzel ve raslantıya bağlı olarak 
arıyor ve akıntılar onu Yeni - İskoçya, Ter - Növ ve Mai
ne kıyıları olduğu sanılan sahillere doğru atmış bulunu
yordu. Ama sonunda, Groenland'a vararak Erik'i bulmuş
tu. 

Erik, oğlu Leif'i Norveç sarayına göndermişti ki, o 
sıralarda, metropol ile kolonileri arasındaki ilişkiler çok 
sık ve sürekliydi. Hıristiyanlığı kabul eden kral, Odin 
dinini yıkmakla görevli bir misyonu İzlanda'ya gönder
miş bulunuyordu. Bu sırada, Groenland'lıları Hıristiyanlaş
tıracak bir kaç papazı da Leif'e emanet etmişti. Fakat, 
genç maceracı, yurduna döner dönmez, çok zor görev
lerini tamamlamakta sıkıntı çekecek olan o din adamla
rını kendi başlarına bırakmış ve Bejarn'ın keşfini öğre
nince, gemilerini hazırlamış ve sözü geçen karaların araş-
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tırılmasına çıkmıştı. Issız, taşlı ve kumlu karaları gördü
ğü gibi, içinde bir çok kuşların ötüştüğü ormanlarla kaplı 
yerlerle de karşılaşmıştı. Üçüncü kere tekrar denize açıl
mış ve güneye doğru ilerliyerek, iklimi güzel, içinde ya
yın balıklarının çok bol bulunduğu nehrin uzayıp gittiği 
Rhode - Islande koyuna varmış ve bu bölgede Leif evi an
!amına gelmek üzere, «Leifsbudir» adını verdiği çok ge
niş ahşap binalar inşa etmişti. Sonra, bölgenin keşfini 
yapmak için arkadaşlarından bir kaçını göndermiş ve 
adamlar, bu ülkede yabani bağların var olduğu şeklindeki 
iyi haberlerle dönmüşler ve böylece bu bölgeye Vinland 
adının verilmesi uygun görülmüştü. Leif, 1001 yılının ilk
baharında, deri, üzüm, ağaç ve ülkenin diğer ürünleriyle 
gemisini yükledikten sonra Groenland yolunu tutmuştu. 
Leif'in verdiği değerli bir bilgiye göre, Vinland'da en 
kısa günün dokuz saat sürdüğü ve bundan da Leifsbudir'in 
bulunduğu yerin 41 derece 24 dakika 10 saniye enleme 
rasladığı anlaşılıyordu. O güzel seyahat ve içinde on beş 
kişinin bulunduğu bir Norveç teknesinin kurtarılması ola
yı Erik'in oğluna «Fortune» lakabının verilmesine neden 
olmuştu. 

Bu seyahat büyük yankılar ve Leif'in yerleştiği ül
kenin güzellikleri hakkındaki hikayeler, kardeşi Thor
vald'ın otuz adamla oraya gitmesine neden olmuştu. Thor
vald, kışı Leifsbudir'de geçirdikten sonra, güney sahille
rini keşfe çıkmış, sonbaharda Vinland'a dönmüş ve 1004 
yılında da Leifsbudir'in kuzey kıyıları boyunca ilerle
mişti. Kuzey adamları; bu dönüş seyahati sırasında, ilk 
kez eskimolara rastlamışlar ve ortada hiç bir neden yok
ken bu adamları insafsızca boğazlamışlardı. Ondan sonra 
gelen gece boyunca, birden bire, bulut halinde okların 
yağdırıldığı çok kalabalık balıkçı kayıkları filosunun or
tasında bulunduklarını görmüşlerdi. Bu saldırıda, yalnız
ca, seferi heyetin başı olan Thorvald ölüm derecesinde 
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yaralanmış ve arkadaşları onu Croi burnu adını verdik
leri yüksekçe bir burunda toprağa vermişlerdi. 

On sekizinci yüzyılda, Baston Körf«:!zinde, içinde ke
mikler ve demirden bir kılıç kabzası bulunan taştan örül
müş bir mezar keşfolunmuştu. Yerlilerin bu metali bil
memeleri dolayısiyle, bu kemiklerin onlardan birinin is
keleti olması mümkün görülmediği gibi bu kemiklerin ve 
demir kılıç kabzasının on beşinci yüzyıldan sonra kara
ya çıkmış Avrupalılardan birine de ait olması düşünü
lemezdi; çünkü, Avrupalıların bu kadar karakteristik kı
lıçları yoktu. Bu mezar, olsa olsa bir iskandinavın olabi
lirdi ki, biz bu mezarın Erik le Rouge'un oğlu Thorvald'ın 
mezarı olduğunu söylemek cesaretini kendimizde bulu
yoruz. 

1007 yılı baharında, yüz altmış kişiyle bir çok evcil 
hayvanı yüklemiş olan üç gemi, Eriksfjord'dan ayrılmış
tı. Bu defa, sürekli bir tesis kurmak söz konusuydu. Göç
menler, Helluland'ı, Markland'ı ve Vinland'ı görmüşler; 
bir adaya çıkarak barakalar kurmuşlar ve tarım üzerin
deki çalışmalarına başlamışlardı. Fakat, ne çare ki, ted
birli hareket etmek. ve ilerisini görebilmek konusundaki 
hatalı davranışları yüzünden, bastıran kış, onları yiye
ceksiz ve tedariksiz bir halde yakalamış, açlıktan feci şe
kilde sıkıntı çekmişlerdi. Bununla birlikte Avrupa'ya dön
meği akıletmişler ve nisbi bir bolluk içinde kış sonunun 
gelmesini beklemişlerdi. 

1008 yılı başlarında, Leifsbudir'i aramaya koyulmuş
lar ve eski Leif tesisinin karşı kıyısında bulunan Mount -
Hope - Bay' da yerleşmişlerdi. İlk kez, Skrelling adını ver
dikleri yerli halkla ilişkiler kurmuşlardı ki, bu halkın es
kimolar olduğunu tahmin etmek çok kolaydı. İlk karşı
laşma sakin ve barışsever bir davranışla cereyan etmişti. 
Yapılan ticari değişimler, eskimoların balta istedikleri gü
ne kadar iyi sürmüş, Normanlar, bu isteği hep red etmek 
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suretiyle ihtiyatlı davranmışlarsa da, karşılaştıkları sü
rekli saldırılar dolayısiyle üç yıllık bir oturmadan sonra, 
ülkede kaldıklarını gösterir belirli bir iz bırakmadan yurd
larına dönmek zorunda kalmışlardı. 

Groenland'dan yapılan seferler, Labrador ve Birleşik 
Devletler kıyıları boyunca biri birini izlemişti. M. Gabri 
el Gravier'nin içerik bakımından çok mükemmel sayılan 
ilgi çekici eserinden faydalanarak okuyucularımıza N or
man seferleri hakkında bazı ayrıntılı bilgiler vermek is
teriz. 

Erik le Rouge'un 983 yılında Groenland'a ayak bas
tığı sırada, Hari Marson adlı bir adam, fırtınaya tutulup 
genellikle izlenen yolların dışına çıkmış ve beyaz adam
lar ülkesi adıyla anılan bir ülkenin kıyılarına varmıştı 
ki, bu ülke, Bafn'e göre, Cheasapeak koyundan Florida'ya 
kadar uzayıp gidiyordu. 

Bu beyaz adamlar ülkesi adı acaba nereden geliyor
du? Yoksa, Marson'un bir kaç yurdaşı oraya mı yerleş
mişlerdi? Bunun böyle olduğunu sanmak hiç te yersiz 
olmazdı. O ilk kolonların milliyetini tayin edebilme ko
nusunda nasıl bir yarar olacağı kolaylıkla anlaşılmakta
dır. Saga denilen eski İskandinav efsaneleri, sırlarını or
taya çıkarmamışlardır. Bu konularda, pek muhtemel ola
rak, hala meçhuller bulunmaktadır. Bulunan ve görülen 
şeyler de, cereyan ettiği zaten kabul edilmiş olaylarla 
doğrulanmaktadır. İzlanda deniz seferleri hakkındaki bil
gilerimizin daha kesin olacağını ummak herhalde yerinde 
olur. 

Bir çok kısımları romanesk, fakat, aslında büyük bi:::
gerçek payını içeren başka bir efsane, kötü bir tutkunun 
sonucu olarak İzlanda'dan ayrılma zorunda kalan Bjorn 
adlı bir kişinin, Vinlandın öte tarafındaki bir ülkeye sı
ğınmış olduğunu ve 1027 yılında, yurttaşlarından bir ka
çının burada bulunduğunu anlatmaktadır. 
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1051 yılında, yeni bir sefer sırasında, Skrelling'ler 
tarafından İzlanda'lı bir kadın öldürülmüş ve 1867 yılın
da, üzerinde eski İskandinav ve Cermen harfleri olan Rün 
ile yazılmış bir yazı bulunan bir mezar açılmış ve bu 
mezar içinde, bu gün, Washington müzesinde saklanan 
kemikler ve tuvalet eşyası bulunmuştur. Bu keşif, saga 
tarafından anlatılan olayların geçtiği yerde yapılmıştır. 

Fakat, 1000 yılına doğru, Amerika kıyılarına uğrayan 
insanların, İzlanda'ya ve Groenland'a yerleşmiş olan ku
zey adamlarından ibaret kalmadığı anlaşılmıştır. İrlanda'
lılar ve Gal'liler, buralarda koloniler kurmuşlardır. Biz 
ise, bu koloniler hakkında pek az bilgilere sahip bulunu
yoruz. M. d'Averzac ile Gafarel, belirsiz ve kuşkulu ol
malarına rağmen, bu bilgilerin doğruluğunu tanımakta 
fikir birliğine varmışlardır. 

Kuzey adamlarının Labrador'da, Vinland'da ve daha 
güney bölgelerde yaptıkları seyahatler ve kurdukları te
sisler hakkında bir kaç kelime söyledikten sonra, kuzeye 
dönmemiz gerekmektedir. Farwell burunu civarında pek 
ilkel olarak kurulmuş kolonilerin o tarihlerde pek o ka
dar ıssız olmıyan batı kıyıları boyunca uzayıp gitmesi 
gecikmemişti. O devirde, Discö koyunda fok, mors ve ba
lina avlanıyor; Westerbygd'de yüz seksen ve Esterbygd'de 
de seksen altı kent bulunduğu hesaplanıyordu. Bugün, bu 
buz tutmuş kıyılarda bu kadar tesisin bulunmadığı bilin
mektedir. 

Bu kentler, pek muhtemel olarak, Farwell burnundan 
Upernavik'e kadar olmak üzere bir sürü kalıntıları bulu
nan ağaçtan ve taştan yapılmış evlerin gruplaşmasıyla 
oluşmuştur. Aynı zamanda, bugün, anlamları tamamen 
çözülmüş bir çok rün yazısı, uzun zamandan beri meçhul 
kalmış olayları kesinlikle belirtmiş bulunmaktadır. Fakat, 
geçmişdeki olaylardan meydana çıkarılması gereken daha 
bir çoğu mevcut olduğu gibi, İskandinav ırkının o cesur-
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luğunu ve teşebbüs fikrini belirtecek daha ne kadar çok 
değerli deliller, buzulların altına sonsuzadek gömülmüş
tür! 

Groeııland buzulları. 
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Hıristiyanlığın Amerika'ya ve özellikle Groenland'a 
götürülerek buralarda yayılmış olduğu kabul edilmekte
dir. Papa dördüncü Gregoire'ın buyruğuna göre, henüz 
yeni Hıristiyan olmuş kuzey adamlarının inançlarını kuv
vetlendirmek, yerli kabilelerle eskimoların Hıristiyanlaş
tırılmalarını sağlamak amacıyla Groenland'a sürekli pa
pazlar gönderilmiştir. 

Norveç kolonilerinin dağılmasında ve çöküşünde çe
şitli nedenler vardır ki, bunları şöylece sıralamak müm
kündür : Hayes'in de Frere - Jean buzulunun yılda otuz 
metre bir hızla ilerlediğini isbat etmiş olmasına rağmen, 
buzulların çok hızlı genişlemesi; ana vatanın, kolon top
lanmasına engel olan kötü politikası; Groenland nüfu
sunu 1347 yılından 1351 yılına kadar azaltan veba sal
gını; sonunda, 1418 yılında, zaten zayıflamış olan bu böl
geleri yağma eden korsanların saldırısı bu nedenlerin 
başlıcalarıdır. 

Guillaume le Conquerant'nın arkadaşlarından Saint -
Clair ya da Sinclair adlı biri, zaptetmiş olduğu yerlerin 
kendi şeref ve itibarı ile hiç te uygun olmadığını düşüne · 
rek, İskoçya'da bir takım maceralar peşinde koşmuş ve 
böylece servet ve şerefini yükseltmede geç kalmamıştır. 
Orcade Takımadaları, on dördüncü yüzyılın ikinci yarısın
da, ondan sonra gelenlerin egemenlik ve etkinliği altımı 
geçmiştir. 

Venedik'in en soylu ve en eski ailelerinden birine 
mensup olan Nicolo Zeno adlı bir adam, sırf bir merak 
dolayısiyle İngiltere'yi ve Flandre'ı ziyaret etmek için mas
rafları kendine ait olmak üzere, 1390 yılına doğru bir 
gemi donatarak yola çıkmış, fakat patlıyan bir fırtına 
ile sürüklendiği Orcade Takımadalarında kazaya uğramış
tır. Ada halkı tarafından öldürülmek üzereyken kont 
Henri Sinclair onu korumasına almıştır. 
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O devirde, Avrupa kuzeyindeki denizlerde bir çok İs
kandinav korsanları görülmüştür. Zeno'nun bilgili ve be
cerikli bir denizci olduğunu gören Sinclair, ona çok bağ
lanmış ve İskoçya'nın bütün kuzeyini talan eden haydut
ların yuvası olan Frisland'ı onunla birlikte ele geçirmiş
tir. On beşinci yüzyılın sonlarında, limanlar ve akıntılar 
hakkında yazılan kitaplarda ve on altıncı yüzyıl başla
rında çizilen haritalarda, Feroe Takımadalarının göste
rildiği noktalarda bir doğruluk olduğu anlaşılmış, çünkü, 
Buache, bu takımadaların her birine ve limanlarına ha
len verilen adların Zeno tarafından verilen birçok ad
lara uyduğunu tesbit etmiştir. Sonunda, Venedik'li deniz
cinin, deniz altı kayalıklarıyla çok tehlikeli bir durum 
yaratan o balığı bol sular hakkında verdiği ayrıntılı bil
giler, bugün hala geçerliğini korumaktadır. 

Durumundan çok memnun kalan Zeno, yanına gel
mesini kardeşi Antonio'ya yazmıştır. Sinclair, Feroe Ta
kımadalarının fethi işi ile meşgul olurken, adları Eastland 
olan Shetland Takımadalarına saldırarak yağmacılığa baş
lamışlardır. Nicolo, bu korsanlarla çarpışmak üzere yel
ken açıp yola çıkmış ise de, onların kendi gemilerinden 
daha kalabalık bir filoya sahip olduklarını görünce, bu 
filonun karşısından kaçmak zorunda kalmış ve İrlanda sa 
hilleri yakınındaki küçük bir adaya sığınmıştır. 

Zeno, kışı burada geçirdikten sonra, Groenland'ın 69 
uncu enlem derecesine rastlıyan doğu kıyılarında karaya 
çıkarak, burada, hücreleri tabii bir sıcak su ile ısınan. 
papazlarının yemeklerini pişirmek ve ekmeklerini yap
mak için bu sıcak suyu kullandıkları bir manastır bul
muştur. Kış mevsiminde bahçelerini kapayan papazlar, 
sanki ılımlı bir iklimde yaşıyorlarmış gibi, çiçek, meyve 
ve sebze yetiştirecek şekilde bu bahçeleri ısıtmışlardır. 
13u söylentileri doğrulayan bir şey vardır ki, o da, 1828 
]11ı ile 1.830 yılı arasında, Danimarka denizcilerinden bir 
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kaptanın, 69 cu enlem derecesindeki bu yerde, tamamen 
Avrupalı tipi olan altıyüz kişilik bir nüfusa rastlamış 
olmasıdır. 

Fakat, ısı şartları, Venedik'in iklimine çok benziyen 
bölgelerde yapılan bu maceralı seyahatler, Zeno için hiç 
te hayırlı olmamış ve adam, Frisland'a dönüşünden pek 
az bir süre sonra ölmüştür. 

Uzun yıllar, batının en son kısmında mahpus yaşayıp 
Venedikli ile birlikte dönmüş olan yaşlı bir denizci, bu 
bölgelerin ürün verimliliği ve ülkenin genişliği hakkında 
Sinclair'e çok ilgi çekici bilgiler vermiş ve Sinclair de, 
kardeşinin yanına gelmiş bulunan Antonio Zeno ile bir
likte bu bölgeyi fethetmeyi aklına koymuştu. Fakat, böl
ge halkı o kadar düşmanca davranmışlardı ki, yabancı
ların karaya çıkmalarına engel olmak üzere çok şiddetli 
bir direnme göstermişler ve Sinclair, uzun ve tehlikeli bir 
deniz yolculuğundan sonra, Frisland'a dönmek zorunda 
kalmıştı. Sağlıyabildiğimiz bütün ayrıntılı bilgiler bun
lardan ibarettir. Ne yazık ki, Antono'nun, babası Carlo'ya 
yazdığı mektuplarda bildirdiği ayrıntıların kaybedilmiş 
olması dolayısiyle Forster ve Malte - Brun'ün Ter - Növ'le 
birlikte belirtebileceklerini sandıkları bölgeler hakkında 
bir şey elde edememiş bulunuyoruz. 

Christophe Colomb'un İngiltere'ye seyahatinde ve 
Thule'ye kadar olan uzun seferleri sırasında, kuzeylile
rin ve Zenilerin çok eskiden yapmış oldukları seferler
den sözedildiğini işitip işitmediği her ne kadar bilinmi
yorsa da, bütün o bilgilerin, onun İngiltere kralı deste
ğini istiyen teorilerinin, gerçekleşmesine çalıştığı fikir
lerin doğmasına bir neden teşkil etmesi acaba düşünüle
mez mi? 

Kısaca belirtmiş olduğumuz olayların tümünden çı
kan sonuca göre, Amerika, Avrupalılarca tanınmış ve 
Colomb'dan önce kolonize edilmiştir. Fakat, değişik du-
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rum ve şartlar dolayısiyle ve bunların ilk sırasında ulaş
tırma işlerinin hemen hemen yok denecek kadar ender 
olması yüzünden, Avrupa kuzeyindeki kavimlerle güney
deki uluslar arasında esaslı bir bağlantı sağlanamamış ve 
kuzey adamlarının keşifleri, İspanya'da ve Portekiz'de 
pek öğrenilememiştir. Bizler, bugün, bu konu üzerinde, 
elbette ki, Colomb'un yurttaşları ve çağdaşları olan ki
şilerden daha çok şey bilmekteyiz. Eğer Cenovalı deniz
ci, bu seferler hakkında biraz bilgiye sahip olsaydı, Ye
şil Burun Adalarında elde ettiği izleri bunlarla karşılaş
tırır ve bir çok yönlerden gelen bu bilgiler, onda, doğu
ya batı yollarından varılabileceği kanısını verdirebilirdi. 
Fakat, her ne olursa olsun, onun zaferi aynen kalmıştır. 
O Amerika'nın mucididir. Onu rüzgarların ve fırtınala
rın oraya sürüklemesi bir raslantı ve kader sorunu olma
sa bile, o, Asya sahillerine varma isteğinden bir gün için 
bile vazgeçmiş değildir ve Amerika'nın, yolu kesmemiş 
elması halinde, muhakkak ki, seyahatini tamamlıyacaktı. 

Biyografi sözlüklerinde rastlanan bilgilerden daha mü
kemmelini sağlamak için Cortereal ailesi hakkında vere
ceğimiz bilgiler, ne yazık ki, hal3. zayıf ve belirsizdir. Bu
nunla birlikte, bunlarla yetinmemiz gerekmektedir; çün
kü, tarih, bu gözü pek denizciler ırkı hakkında şimdiye 
kadar fazla bir şey toplıyamamıştır. 

Joao Vaz Cortereal, Portekiz kralına bağlı Vasco An
nes da Costa adlı bir jantiyomun gayrı meşru oğluydu. 
Joao Vaz, o devirde, deniz maceralarına düşkün bir çok 
kimseler gibi seyahat merakı besliyordu. Galicia Bölge
sinde, adı Maria de Abarca olan bir genç kızla tanışarak 
onunla evlenmişti. 

Bir süre prens don Fernand'ın hizmetinde bulunduk
tan sonra, kral tarafından, Alvaro Martins Homem'le bir
likte Kuzey Atlantik'e gönderilmişti. İki denizci, o de
virden beri morinalar ülkesi anlamına gelen (Terra dos 
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Bacalhaos) adıyla belirlenen bir adayı görmüşlerdi ki, 
bu ada, herhalde, Ter - Növ'dü. Bu keşfin tarihi ancak 
onların dönüşlerile tahminen tesbit edilmişti. Terceira'ya 
giderek, prens don Fernand'ın dul eşi dona Brites'le gö
rüşmüşler ve prenses, aralarında bölüşülmek kayıt ve şar
tıyla onlara 2 Nisan 1464 tarihinde bir bağışlamada bu
lunmuştu. 

Amerika keşfinin doğruluğunu garanti etmek müm
kün olmasa bile, Cortereal'ın yapmış olduğu ve bir kaç 
olağanüstü olayla belirlenen seyahat, aslında bir ger
çektir. 

Terceira'ya yerleşmiş olan Vaz Cortereal, 1490 ile 
1497 yılları arasında Angra şehrinde, üç çocuğu ile bir
likte oturduğu güzel bir saray inşa ettirmişti. Üçüncü 
oğlu Gaspard, kral Emmanuel'in hizmetinde bulunduktan 
sonra, babasını üne ulaştıran keşif seyahatleri merakına 
tutulmağa başlamıştı. Kral Emmanuel, 12 Mart 1500 ta
rihinde Cintra'da çıkarılmış bir kararname ile keşfede
ceği adalar veya karaları Gaspard Cortereal'a bağışlıyor 
ve kral bu kararnameye, başka tarihlerdeki araştırmaları 
kendi hesabına yapacağı şeklindeki önemli bir maddeyi de 
eklemiş bulunuyordu. 

Gaspard Cortereal'ın o sıralarda pek o kadar tecrü
besi yoktu. Tahmine göre, araştırmalarını babası tarafın
dan yeri bildirilen Morinalar Adası sularında yapacağı 
sanılıyordu. Gaspard Cortereal, kralın yardımı olsa bile, 
masrafını kendisi ödeyerek 1500 yılının yaz mevsimi baş
larında iki gemi donatmış ve Terceira'ya uğradıktan son
ra da Kuzey batıya doğru yelken açmıştı. İlk keşfi, be
reketli ve yemyeşil görünümü karşısında gözlerinin ka
maştığı bir kara olmuştu. Burası, Kanada idi. Bu kara
nın içinden, ismi Saint - Laurent olan büyük bir nehir 
akıyor; arkadaşlarından bazıları bu nehri bir boğaz gibi 
I�abul ediyorlardı ki, nehire Rio - Nevado adı verilmişti. 
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Arazi çok genişti. Böyle büyük bir su yolunu meydana 
getirmek için her tarafı kalın bir kar tabakasıyla kaplı 
olan karanın bir ada olması düşünülemezdi. 

Bölge evlerinin üzerleri postlar ve derilerle örtülü 
olduğu ve hepsinin de ahşap olarak inşa edildiği görü
lüyordu. Halk, demirin ne olduğunu bilmiyor; bilenmiş, 
yontulmuş taşları kılıç olarak kullanıyor; oklarını ise ba
lık kemikleri ya da taşlar oluşturuyordu. Ülkedeki uzun 
boylu ve sağlam yapılı adamların yüzleri ve vücutları, 
süs olsun diye, çeşitli renklerle boyalı bulunuyor; Üzer
lerinde altın ve bakırdan halkalar taşıyorlar, kürkten el
biseler giyiyorlardı. 

Cortereal, seyahatine devam etmiş ve Bacalhaos Bur
nuna varmıştı. Bu sahillerin sularında, karavellerin iler
lemesine engel olacak kadar bol miktarda balığa rastla
nıyordu. Cortereal, sonra, ikiyüz fersahlık bir mesafeden 
sahilleri izlemiş, 56 cı derec� ile 60 ıncı derece arasına 
düşen bu mesafedeki adaları, nehirleri, körfezleri adlan
dırmış, bazen karaya çıkmış ve yerlilerle ilişkiler kur
muştu. T'erra do Labrador, Bahia de Conceiçao vesaire 
gibi isimler, onun vermiş olduğu isimlerdi. Çok sert so
ğuklar, yüzen iri buzlarla dolu büyük bir nehir, seferin 
daha yukarıya doğru yapılmasına engel olmuş ve sonun
da elli yedi yerli adamla Portekize dönülmüştü. 

Gaspard Cortereal, 15 Nisan tarihinde verilen bir em
re göre, 15 Mayıs 1501 tarihinde ikmalini yaparak, keşif
lerinin alanını daha genişletmek ümidiyle Lizbon'dan ay
rılmıştı. O tarihten sonra ondan sözedildiği duyulmaz ol
muştu. Kralın baş hizmetkarı durumunda bulunan kar
deşi Michel Cortereal, onu aramağa çıkmak, teşebbüsün
de onu izlemek için izin istemiş ve bu izni de almıştı. 
15 Ocak 1502 tarihindeki bir fermanla, kardeşinin bula
cağı karaların ve adaların yarısının kendisine verilmesi 
belirtilmişti. Bunun üzerine, Michel Cortereal, aynı yılın 
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10 Mayıs tarihinde, üç gemiyle yola çıkarak Ter - Növ'e 
varmış, tek başlarına keşif seferi yapmak üzere küçük 
filosunu dağıtmış ve tekrar bir araya gelme için de bir 
yer göstermişti. Fakat, tesbit olunan tarihte Michel Cor
tereal görünmemiş ve öteki iki gemi, 20 Ağustos tarihine 
kadar bekledikten sonra, tekrar Portekiz yolunu tutmuş
tu. 

Kral, 1503 yılında, iki kardeşten haber almak için iki 
karavel göndermişse de, araştırmalar boşa gitmiş ve ge
miler, hiç bir şey öğrenmeksizin, geri dönmüşlerdi. 

Cortereal kardeşlerin sonuncusu olup Saint - Georges 
ve Terceira Adalarının Valisi bulunan Kaptan Vasco An
nes, bu üzücü olayları öğrenince, masrafları kendisine 
ait olmak üzere bir gemi hazırlamağa ve kardeşlerinin 
araştırılmasına çıkmağa karar vermişti. Kral ise, çok iyi 
hizmette bulunan bu ailenin son ferdinin de kaybedil
mesi korkusuyla bu karara karşı koymak zorunda kal
mıştı. 

Kanada, o devrin haritalarında çoğunlukla Terra dos 
Cortereales adıyla gösteriliyor ve bu ad bazen çok aşa
ğılara kadar uzayarak Kuzey Amerika'nın büyük bir kıs
mını kapsıyordu. 

Amerika'lı Biddle'ın 1831 yılındaki çok özenli etüdle
rine, Fransız d'Avezac'ın ve İngiliz Nicholles'in İngiltere, 
İspanya ve Venedik arşivlerinden yararlanarak yaptıkları 
çalışmalara rağmen, Jean, Sebastien Cabot'ya ait bilgiler 
şu son zamanlara kadar belirsiz kalmış ve bu noksanlık 
bir türlü düzeltilememiştir. D'Averzac ile Nicholles'in ça
lışmaları sonunda, bazı kısımlarının tartışılabilir olma
sına rağmen muazzam bir anıt meydana getirilmiştir. Şu 
kısa etüdün unsurlarını sağladığımız iki eserde, özellikle 
Nicholles'in çalışmasında, Sebastien Cabot'nun bütün ha
yatını anlatan faydalı bilgiler vardır. 
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Jean Cabot'nun ne adı ne de milliyeti hakkında bir 
tesbit yapılamadığı gibi doğum tarihi de belli değildir. 
D'Averzac'a göre, Jean Cabota, Caboto ya da Cabot, ya 
Cenova'da ya da on beşinci yüzyılın ilk çeyrek devresi 
ne doğru bu şehrin civarında, belki de Castiglione'da dün
yaya gelmiştir. Bazı tarihçiler, onu bir İngiliz yapmakta 
ve bir ulusal izzeti nefis sorunu da, Nd'lolles'i belki böyle 
bir düşünceyi kabule itmektedir. Yalnız, bilinen ve şüp
he edilmemesi gereken bir şey vardır ki, o da, Jean Ca
bot'nun ticaretle meşgul olmak için Londra'ya geidiği ve 
o sırada, krallığın ikinci kenti durumunda olan Bristol'a 
yerleştiğidir. Kronikör Eden'in anlatışına göre, Cabot'nun 
son iki çocuğu olan Sebastien ile Sanche, orada dünyaya 
gelmişlerdir. Sebastien Cabot, dört yaşındayken babasıy
la birlikte Venedik'e gitmiş ve bir kaç yıl sonra da İngil
tere'ye dönmüştür. Jean Cabot, 1476 yılında Venedik'df 
bulunmuş ve 29 Martta uyrukluk değiştirme mektupları 
almıştır ki, bu da, onun bu şehrin yerlisi olmadığını, cum
huriyete bazı hizmetlerde bulunma onuruna yaraşır ol
duğunu ispatlamaktadır. Mösyö d'Averzac, onun kendini 
kozmografya ve denizcilik etüdlerine verdiğini ve hatta 
çalışmalarını belki de Paul Toscanelli ile yaptığını ve bu 
nedenle dünya üzerindeki karaların ve denizlerin dağı
lışı teorilerini öğrendiği hakkındaki düşünceye eğilim gös
termiştir. Jean Cabot, aynı zamanda, Atlantik'te bulu
nan ve Antilia adıyla gösterilen adalardan, yedi belde 
karasından ya da Brezilyadan sözedildiğini işitmiş olabi
leceğini akla getirmek mümkündür. Yalnız, kesinlikle ger
çek qlan bir şey vardır ki, o da, ticari işlerinin doğu ile 
ilgili olması ve o zamanlar, Venedikliler ticaretinin en 
önemli bir dalını oluşturan o baharatın hangi ülkedev 
geldiğini öğrenmiş bulunmasıdır. 

Bu spekülatif teoriler ne olursa olsun, Jean Cabot, 
muhakkak ki, Bristol'da önemli bir ticaret müessesesi kur-
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muştur. İlk seyahatlerinin deniz zevkini verdiği oğlu Se
bastien, denizciliğin bütün bilinen kısımları hakkında ken
dini yetiştirmiş, edindiği teorilerle birlikte, bu sanatın 
pratik yönlerine de alışmak için okyanusta bazı seyahat
ler yapmıştı. İspanyol elçisi, 25 Temmuz 1498 tarihli ve 
Cabot tarafından komuta edilen bir sefer hakkındaki mek
tubunda, yedi yıldan beri, her yıl iki, üç veya dört ka
ravelin Brezilya Adası ile yedi beldeleri aramak için bu 
Cenovalı adamın isteğine göre yola çıktığını bildirmişti. 
O devirde, bütün Avrupa, Colomb'un yapmış olduğu 
keşiflere ait haberlerle çalkanıyordu. Sebastien Cabot'da 
keşifler bakımından bir şeyler yapmak için derin bir is
tek doğmuştu ki, batı rüzgarlarına bağlı olarak yol aldığı 
takdirde, Hindistan'ı çabucak bulacağını söylemiş ve pro
jesini de hemen krala bildirmişti. Cabot'nun başvurdu
ğu kral, bir kaç yıl önce, Christophe Colomb'a yardımda 
bulunmağı red etmiş olan yine o yedinci Henri idi. Oy
saki, kral, bu sefer, tasarıdan memnun kalmış ve Vene
dik vatandaşı Jean Cabot ile oğulları Louis, Sebastien 
ve Sanche'ye İngiliz bayrağı altında, uygun tonajda beş 
geminin donatılarak sefere çıkmalarına izin vermişti. 5 
Mart 1495 tarihinde, Jean ile oğullarına verilen izni içe
ren fermana göre, yapılacak seferlerin masrafları ilgili
lere ait olacak, her seyahatten elde edilecek karın mal 
veya para olarak beşte biri krallığa ödenecek, gemiler, 
her seferlerinde Bristol limanına dönecekler, keşfedecek
leri ülkelerden getirecekleri mallar, gümrük vergi ve re
simlerinden muaf tutulacak, ister karadan isterse deniz
den olsun, ülkenin bütün tebası, Jean ile oğullarına müm
kün olan bütün yardımı yapacaktı. 

Jean Cabot ile oğullarına Amerika Kıtasından dö
nüşlerinde verilen izin fermanı bu şekildeydi ve bu izin, 
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bazı yazarların iddia ettikleri gibi, bu seyahatten önce 
verilmiş değildi. Colomb tarafından yapılmıŞ olan keş
fin haberi İngiltere'ye gelince, yani muhtemelen 1493 yı
lında, Jean ve Sebastien Cabot, masrafları kendilerine 
ait olmak üzere sefer hazırlığını yapmışlar ve 1494 yılı 
başlarında, Cathay'a, sonra da Hindistan'a · varmak dü
şüncesiyle yola çıkmışlardı. Bu nokta üzerinde herhangi 
bir kuşkuya düşülmesi söz konusu olamaz; çünkü, 1544 
yılında çizilmiş olan tek nüshadan ibaret harita, yani bu 
seyahati ve doğru tarihi anlatan, Bretin burnunun keş
fini belirten Sebastien Cabot'nun canlı belgesi Paris Ulu
sal kütüphanesinde saklanmaktadır. 

Cabot seferinin uğradığı gecikmenin İspanyol elçisi 
entrikalarına bağlanmasının gerekeceği düşünülebilir; çün
kü, 1496 yılı, bu seyahatin tamamlanması mümkün ol
madan geçmiştir. 

Cabot, sonraki yılın yaz başlangıcında hareket ede
rek, karaya yaklaşmış, sahil sularını izlemiş ve büyük bir 
hayal kırıklığına uğrayarak, kuzeye doğru yol almakta 
olduğunu farketmekte gecikmemiştir. Seyahat notlarında 
şöyle anlatmaktadır : «Ü sırada, herhangi bir geçit bu
lup bulamıyacağımdan emin olmak için sahil sularını iz
lerken, 56 ıncı dereceye kadar ilerlemiş ve burada, ka
ranın doğuya doğru döndüğünü görerek, bir boğaz keş
fetmede ümitsizliğe düşmüş ve hep Hindistan yolunu 
bulmak amacıyla Ekvatora doğru yol almağa başlamış
tım. Nihayet, bugün adı Florida olan bir yöreye vardı
ğım sırada, yiyecekler tükenmeğe başlamış ve ben de 
bunun üzerine, İngiltere'ye dönmeğe karar vermiştim.» 

Bu hikftye, olayın geçişinden kırk, elli yıl sonra Ca
bot tarafından Fracastor'a anlatılmıştır. Bu nedenle, Ca
bot'nun, biri 1494, diğeri ise 1497 yılında olup biri birin-



D Ü N Y A N I N  K E Ş F İ  179 

den tamamen farklı iki deniz seferine karışmış olması 
şaşırtıcıdır. Bu anlatıma bazı düşünceleri ekliyelim ki, 
ilk görünen karanın, Breton Burnu Adasının en kuzey 
kısmındaki kuzey burnu olduğu kesindir. Uzun zaman 
Saint - Jean Adası adıyla bilinen Prince - Edouard Adası 
da karşısına çıkmıştır. Cabot'nun, bugün, Quebec şehrinin 
yükseldiği yerin yakınında olup bir boğaz olduğunu san
dığı Saint - Laurent ağzına girmiş olması pek muhtemel
dir. Labrador kıyılarını görmeden körfezin kuzey kıyıları 
boyunca ilerlediği ve doğuya doğru açıldığı bilinmekte
dir. Cabot, Ter - Növ'ü Takımadalardan ibaret olarak san
mış, her ne kadar güney yolunu tutmuş ise de, öyle de
nildiği gibi, Florida'ya kadar uzanmamıştır. Seyahate ay
rılan zaman bu kadar aşağı inilmesine imkan vermemiş, 
fakat, Cheasapeake koyuna kadar gidilmiştir. İspanyollar, 
daha sonraları bu bölgeye «Terra de Estevam Gomez» adı
nı vermişlerdir. 

Kral yedinci Henri, 3 Şubat 1498 tarihinde West
minster'de yeni imtiyazlara ait fermanları imzalamıştır. 
Bir ferman, Jean Cabot'ya veya usulü dairesinde yetkili 
kılınmış temsilcisine, İngiltere limanlarından yük tonajı 
iki yüz olan altı gemi almağa ve krallık için uygulanan 
bedelin aynı olmak üzere gerekli donatım malzemesinin 
sağlanmasına izin veriyordu. Jean Cabot, bu fermanla, 
isteyen herkesi gemici olarak almağa ve son zamanlar
da keşfetmiş olduğu karalara ve adalara kendisiyle bir
likte gitmek isteyenleri gemileriyle götürmeğe izin ala
rak iki geminin donatım masraflarını yapmış ve diğer 
üç gemi de, masrafları Bristol tacirlerine ait olmak üzere 
donatılmıştı. 

Pek muhtemel olarak, Jean Cabot'nun bu seferin ko
mutasını almasına, hiç umulmadık bir zamanda gelen 
ani bir ölüm olayı engel olmuştu. Bunun üzerine oğlu 
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Sebastien, filonun komutanlığını almış ve gemiler, üç 
yüz adam ve bir yıllık ihtiyacı karşılayacak yiyecek mal
zemesiyle yola çıkmıştı. Sebastien Cabot, 45 ci derecede 
karayı gördükten sonra 58 ci dereceye ve belki de daha 
yukarıya doğru sahilleri izlemişti. Fakat, o sıralarda, hava 
çok soğuktu; Temmuz ayında bulunulmasına rağmen, de
niz üzerinde o kadar bol buz adaları vardı ki, kuzeye 
doğru daha ileriye gitmenin imkanı görülememişti. Gün
ler çok uzun sürüyor, geceler açık geçiyordu. Bu durum, 
varılan enlem derecesini tesbit bakımından enteresan bir 
ayrıntıydı ki, bildiğimize göre, altmışıncı paralelde en 
uzun günler on sekiz saat sürüyordu. Bu çeşitli neden
ler 5ebastien Cabot'yu gemiye başka bir yön verme ko
nusunda karara vardırıyor ve böylece, halkı hayvan post
larıyla örtünen, silah olarak yayla ok, mızrak ve ağaç
tan yapılmış kılıç kullanan Bacalhaos Adalarına varılı
yordu. Denizciler, burada bir çok morina tutuyorlar ve 
eski bir seyahatnamenin bildirdiğine göre, denizdeki ba
lıkların geminin ilerlemesine engel olacak kadar bol ol
duğu görülüyordu. Cabot, 38 inci dereceye kadar Ame
rika sahilleri boyunca yol aldıktan sonra, İngiltere yolu 
tutmuş ve sonbahar başlangıcında ülkeye varmıştı. 

Sefere katılan gemiler sayısının ve mürettebat faz
lalığının da gösterdiği gibi, bu seyahatin keşif, ticaret ve 
koloni kurma gibi üç amacı vardı. Bununla birlikte, ge
rek 1517 yılında sekizinci Henri'nin hükümdarlığı sıra
sında daha esaslı biçimde keşfedeceği Hudson Körfezin
de olsun, gerekse Ter - Növ adı ile gösterilen Bacalhaos 
sularında olsun, Cabot'nun karaya hiç kimseyi çıkarma
dığı ya da Labrador'da herhangi bir tesis meydana ge
tirme girişiminde bulunmadığı anlaşılmaktadır. 

Hemen hemen hiç bir sonuç alınamamış olan hu se
ferin arkasından, tamamen olmasa bile, faaliyetleri ve 
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1517 yılına kadar olan seyahatleri hakkında yetersiz de
recede bilgi almak suretiyle Sebastien Cabot'yu gözden 
kaybetmiş bulunuyoruz. Çeşitli teşebbüslerini daha ön
celeri anlatmış olduğumuz gezgin Hojeda, 1499 yılı Ma
yısında İspanya'dan ayrılmıştı. Bildiğimize göre, Hojeda, 
bu seyahatinde, Amerika sahillerindeki Caquibaco mev
kiinde bir İngilize rastlamıştı. O adam, acaba Cabot mu 
idi? Bu noktayı tesbit için elimize hiç bir belge geçme
miştir; fakat, onun hareketsiz kalmadığı ve yeni bir se
fere giriştiği sanılabilir. Bildiğimiz bir şey vardır ki, o da, 
Ingiltere kralının, Cabot ile olan resmi anlaşmaları pek 
önemsemeyerek, bu adam tarafından keşfolunmuş ülkeler
de ticaret yapmak üzere Portekizlilere ve Bristol tacir
lerine bazı ayrıcalıklar vermiş olmasıdır. Hizmetlerini ta
nımada ve takdir etmede pek o kadar anlayış gösterme
yen bu davranış, denizci adamı üzmüş, İspanya hizme
tinde bulunması için kendisine yapılmış olan çeşitli öne
rileri kabule karar vermişti. Vespuce'nin ölümünden son
ra, 1512 yılında İspanya'ya gelen Cabot, en ünlü bir de
nizci durumunda bulunuyordu. Ferdinand, onu ülkeye 
bağlamak için, 13 Eylül 1512 tarihinde, Venedikli deniz
ciye iyi muamelede bulunulması için, İtalya'daki birlik
lerin baş komutanı Lord Willoughby'e yazmıştı. 

Cabot, Castille'e varır varmaz, beş bin maravedi maaş
la kaptan atandığını belirten 20 Ekim 1512 tarihli bir 
belge almıştı. Bilgilerinden ve tecrübesinden faydalanma 
fırsatının çıkacağı zamana kadar Seville'de oturması ka
rarlaştırılmıştı. Çok önemli bir seferin komutanlığını al
ması söz konusu olduğu bir sırada, kral Ferdinand, 23 
Ocak 1516 tarihinde ölmüştü. Bunun üzerine, Cabot, her
halde bir izin aldıktan sonra hemen İngiltere'ye dönmüş
tü. 

Cabot, ondan sonraki yılda, Sir Thomas Pert'le bir
likte, kuzey batı yolu ile Çin'e gidecek bir filonun ko-
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mutanlığına atanmıştı. 1 1  Haziran tarihinde 67 ci enlem 
derecesinde, yani Hudson Körfezinde bulunuyordu. Buz
lar<�.an arınarak açık bir. durumda olan deniz, girişimin 
başarı sağlamasına hiç bir engel göstermeksizin çok uzak
lara kadar uzayıp gidiyordu. Fakat, yol arkadaşının iha
neti, mürettebatın daha fazla uzağa gitmeyi reddederek 
gösterdiği korkaklık ve isyan, onu İngiltere'ye dönmeğe 
zorlamıştı. Ortelius, «Theatrum orbis Terrarum» adındaki 
eserinde, Hudson Körfezinin şeklini gerçekte olduğu gibi 
çizmiş ve hatta kuzey kısmında, kuzeye doğru kıvrılan 
bir boğazı dahi göstermiştir. Bu coğrafyacı, nasıl olur da 
bu kadar doğru bir harita çizebilir? Nicholls'in dediği 
gibi, Cabot olmasaydı, haritası üzerine yansıttığı bu bil
gileri ona kim verebilirdi? 

Cabot, İngiltere'ye dönüşünde, korkunç bir veba sal
gınının ticari faaliyetlere kadar her şeyi durdurmuş ol
duğu ülkenin bir felaketle karşı karşıya olduğunu gör
müştü. Az bir zaman sonra, ya izin süresinin geçmiş ol
ması ya da salgına tutulmak istemiyerek ve belki de İs
panya'dan çağırılmış olmasına uyarak tekrar bu ülkeye 
gitmişti. Cabot, 1518 yılının 5 Şubat tarihinde, almakta 
olduğu maaşın artırılması ve böylece maaşının yüz yirmi 
beş bin maravediye yani üç yüz dükaya çıkarılması sure
tiyle baş kaptanlığa atanmıştı. Başlıca görevi, kaptanları 
ve kılavuz kaptanları imtihan etmekti ki, bu imtihana 
tabi tutulmadan hiç kimseye Hindistan'a gitme izni ve
rilmiyordu. 

Zaman, büyük deniz seferlerine hiç te uygun değildi. 
Fransa ile İspanya arasındaki mücadele, bu iki ülkenin bü
tün insan ve para kaynaklarını yutuyor, kurutuyordu. 
Cabot, Venedik elçisine, cumhuriyetin filolarında herhan
gi bir görev alabileceğini bildirmiş ve kendisine Onlar 
Meclisinden uygun bir cevap verildiği sırada, kafasında 
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başka tasarıların olması dolayısiyle girişimi üzerinde pek 
fazla durmamıştı. 

Cabot, 1524 yılının Nisan ayında, Molük Adalarının 
o meşhur Tordesillas antlaşmasına göre İspanya'ya mı 
yoksa Portekiz'e mi ait olduğu üzerinde görüşme ve tar
tışma yapmak için Badajoz'da toplanan denizcilerden ve 
kozmograflardan oluşan bir konferansa başkanlık etmişti. 
31 Mayıs tarihinde, Molük Adalarının İspanyol kara su
larında bulunduğuna karar verilmişti. Baharat ticareti
nin büyük bir kısmını İspanya'ya bırakan bu karar, Hin
distan meclisinin kararları üzerinde hiç te etkisiz _ kal
mamıştı. Her ne ise, Cabot, aynı yılın Eylül ayında, Ge
nel kaptan ünvanı ile yüzer tonluk üç gemi ve yüzelli 
kişiyi taşıyan küçük bir karavelin komutasını almakla 
yetkili kılınmıştı. 

Seyahatin ilan edilmiş olan hedefi, Magellan boğazın
dan geçmek, Amerika kıtasının batı kıyılarını gözden ge
çirmek ve Molük adalarına vararak oradan baharat yüküy
le geri dönmekti. 1525 yılının Ağustos ayı, hareket tarihi 
olarak tespit edilmiş ise de, Portekiz'in entrikaları, bu ta
rihi, 1526 yılının Nisan ayına kadar geciktirmede başarı 
sağlamıştı. 

Çok değişik durum ve şartlar, o andan itibaren se
yahat için kötü belirtiler olarak ortaya çıkmağa başla
mıştı. Cabot'nun ancak itibari bir otoritesi vardı ve ge
milerin donatım masraflarını üzerine almış olan tacirler 
birliği, Cabot'yu bir baş olarak kabul etmek istemedik
lerinden Venedikli gezginin bütün planlarına karşı çık
ma çaresini bulmuşlardı. Onun ikinci komutan olarak ata
dığı kişinin yerine başka birini getirmişler ve böylece, 
ancak açık denize çıkıldıktan sonra zarfların açılması 
kaydı ile her bir kaptana buyruk verilmişti. Bu buyruk, 
o kadar anlamsız ve mantıksızdı ki, genel kaptanın ölümü 
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halinde, on bir adam, sırasıyla onun yerini tutmuş ola
caktı. Bu şekildeki bir davranış, hiyanetlik yapmaya bir 
özendirme değil miydi? 

Cabot'nun ba$kanlık ettiği konferans. 
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Karanın gözden kaybolup açıkta bulunulduğu bir sı
rada, hoşnutsuzluk gün ışığına çıkmıştı. Genel kaptanın, 
görevinin ehli olmadığı yolunda bir söylenti dolaşmağa 
başlamış, sonra, bu iftiranın etkisiz kaldığı görülünce, 
gemilerdeki yiyecek miktarının yetersiz olduğu iddiası 
ileri sürülmüştü. Karaya varılır varılmaz, isyan patlak 
vermişti. Fakat, Cabot, bu gibi davranışl ara teslim ola
cak karakterde bir adam değildi. Sir Thomas Pert'in iha
netinden çok zarar gördüğü için, bu gibi hallere karşı 
koyacak durumda değildi. Kötülüğü kökünden kesip at
mak amacıyla, baş kaldırmış bütün kaptanları yakala
mıştı. Ünlerine ve geçmişteki hizmetlerinin büyüklüğüne 
rağmen, bu adamları bir sandala bindirip karaya bırak
mıştı. Dört ay sonra, Cabot'nun tasarılarına karşı çıkar 
gibi görunen bir Portekiz seferi heyeti tarafından götü
rülmek şansını elde etmişlerdi. 

Venedikli denizci, Rio de la Plata'ya girmişti. Argent 
(Gümüş) nehrinden yukarıya doğru ilerliyerek, Frahçois -
Gabriel adını verdiği bir ada keşfetmiş ve bu ada üze
rinde San - Salvador kalesini inşa ederek bu kalenin ko
mutasını Antonio de Grajeda'ya bırakmıştı. Cabot, ka
ravellerinden birini sandalları vasıtasıyla çektirerek, Pa
rana'ya girmiş, Carcarama ve Terceiro nehirlerinin bir
leştiği yerde yeni bir kale inşa etmiş ve geri çekilme 
hattını güven altına aldıktan sonra, bu su yollarının içeri 
kısımlarına dalmıştı. Parana ve Paraguay'ın birleştiği ye
re gelince, Paraguay'm yatağını izlemeye başlamıştı ki, 
bu yatağın yönü, batıda, gümüşün geldiği bölgeye varma 
tasarısına uygun düşüyordu. Bu sırada, ülkenin gfaünü
mü değişmekte gecikmemiş ve halkın hal ve tavırları da 
değişir gibi olmuştu. Halkın bir çoğu, gemileri görünce 
merakla koşuşmuşlar, seyre dalmışlar; fakat, yabancıla
rın Paraguay'ın ekili kıyılarına çıkmalarına tam bir ce
saretle karşı koymuşlar, üç İspanyolun bir hurma ağacı 
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meyvelerini toplamağa kalkışması üzerine, bir çatışma 
başlamış ve bu çarpışmada üçyüz yerli öldürülmüştü. Bu 
zafer, yirmi beş İspanyolu savaş dışı kılmıştı. Yaralıla
rını San - Spirito kalesine hızla çıkaran Cabot için bu 
kayıp çoktu ve Cabot, saldıran yerlilere karşı koyarak 
geri çekilmişti. 

Cabot, kaptanlarının isyan teşebbüsleri ve bu yüz
den seyahati için tesbit edilmiş olan yol programını de
ğiştirme zorunda kaldığını, adam ve yiyecek malzemesi 
yardımında bulunulmasının gerekli olduğunu bildirmek 
üzere yol arkadaşlarından ikisini hükümdara göndermiş
ti. Cevap sonunda gelmişti. Hükümdar, Cabot'nun davra
nışını onaylıyor; yerleşmek üzere olduğu ülkeyi kolonize 
etmesini emrediyor; fakat, o ne bir adam ne de bir ma
ravedi göndermiş bulunuyordu. Cabot, bu durum karşısın
da, ihtiyaçlarını gidermek için ülke içinde kaynaklar sağ
lamağı deniyor ve tarım işlerine başlıyordu. Aynı zaman
da, kuvvetlerini hazırlıklı tutmak için, civar bölgelerdeki 
insanları itaat altına alıyor, kaleler inşa ettiriyor ve Pa
raguay'ın kaynak tarafına doğru ilerliyerek, Potosi'ye ve 
And Dağlarından çıkarak Atlantik'e dökülen su yollarına 
varıyordu. Sonunda, yerli halkın ellerinde gördüğü o al
tın ve gümüşün geldiği Peru'ya girmeğe hazırlanıyordu. 
Fakat, bu geniş bölgenin fethine kalkışmak için, elinde 
bir hayli fazla kuvvetin bulunması gerekiyordu. Hüküm
dar, bu sırada, ona bir kuvvet gönderme imkansızlığı için
de bulunuyordu. Avrupa savaşları, bütun kaynakları ku
rutuyor, yeni konulan vergilere karşı çıkılıyor ve Mo
lük Adalarının Portekiz'e bağlı kalması kararlaştırılmış 
bulunuyordu. Cabot, bu şartlar içinde, ülkeyi beş yıl işgal 
altında tuttuktan ve hiç bir zaman gelmeyen yardımları 
boşu boşuna bekledikten sonra, kurduğu tesisleri kısmen 
boşaltmış ve adamlarının bir kısmı ile İspanya'ya dön
müştü. San - Spirito Kalesinin koruması için bıraktığı yüz 
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yirmi kişilik bir kuvvet, burada anlatamıyacağımız bir 
çok maceralardan sonra, ya yerli halk tarafından yok edil
miş ya da Brezilya sahillerindeki Portekiz tesislerine sı
ğınmak zorunda kalmıştı. Bugün, La Plata pampaların
da çok kalabalık sürüler halinde yaşıyan o güzel vahşi 
at ırkının varlığı, Cabot tarafından getirilen atlarla sağ
lanmıştır ki, bu seferin tek sonucu da bundan ibaret kal
mıştır. 

Cabot, İspanya'ya dönüşünden bir süre sonra, göre
vinden istifa ederek, 1548 yılında, yani altıncı Edouard'ın 
saltanat başlangıcında Bristol'a yerleşmişti. Bu yeni de
ğişikliğin nedenleri ne olabilirdi? Cabot, yaptığı sefer sı
rasında zayıf durumda olan kuvvetlerile baş başa bıra
kılmasından hoşnutsuzluk mu duymuştu? Hizmetlerinden 
dolayı ödüllendirilmeyi beklerken, umursanmaz bir duru
ma düştüğünü mü sanmıştı? Bu konuda ne diyeceğimizi 
bilemiyoruz. Charles - Quint, maaşını kesmek için Cabot'un 
gidişinden her ne kadar faydalanmış ise de, altıncı Edouard, 
o devre göre çok büyük bir para olmak üzere, ona hemen 
yıllık yüz on altı sterlinlik bir maaş bağlatmıştı. 

Cabot, İngiltere'de, deniz kuvvetlerinden önemli bir 
görev almış bulunuyor; kralın ve meclisin otoritesi altın
da yapılan bütün denizcilik işlerini gözetiyordu. İzinler ve
riyor, kaptanları imtihan ediyor, buyruklar yazıyor, hari
talar çiziyor, teorik ve pratik bilgilere sahip bulunması do
layısiyle çok değişik işlere bakıyordu. Aynı zamanda, genç 
krala kozmografya öğretiyor; ona denizcilik sorunları üze
rinde açıklamalarda bulunuyor ve deniz keşiflerinin so
nucu olan zaferlerden söz ediyordu. Cabot'nun son dere
cede parlak bir durumu olduğu pek belliydi ve o, bu du
rumdan faydalanarak uzun zamandan beri benimsediği 
bir tasarıyı uygulamaya koymak istiyordu. 

O devirde, İngiltere'de ticaret diye bir şey hemen 
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hemen yok gibiydi. Bütün ticaret, Anvers, Hambourg, 
Ereme ve saire gibi Avrupa şehirlerinin elinde bulunu
yordu. Bu şehirlerin ticaret şirketleri, çeşitli nedenlerle, 
gümrük ithalat resimlerinde çok büyük indirimler yap
tırmağı başarıyorlar ve sonuçta İngiliz dcaretini tekelleri 
altına alıyorlardı. Cabot'nun düşüncesine göre, İngilizle
rin de onlar kadar tacir olabilme durumunda bulunduk
larını kabul etmek gerekiyordu. Denizciliğin epeyce kuv
vetli olması nedeniyle, gemiler, toprak ürünlerini ve fab
rika mamullerini ülkeye getirmekte veya ihraç etmekte 
mükemmel surette hizmet edebilirlerdi. İnsanın kendi iş
lerini kendisinin görmesi imkanı varken, yabancıların ara
ya girmesine ne gerek vardır? O zamana kadar, Hindis
tan'a Kuzey Batı yolu ile gidilebilmiş iken oraya kuzey 
doğu yolu ile gitme denemesi yapılamaz mıydı? Eğer 
bunda başarı sağlanırsa, bu yönde, Labrador ve Ter - Növ 
kıyılarının fakir eskimolarından daha uygar, daha ticaret 
anlayışına sahip insanlar bulunamaz mıydı? 

Cabot, Londra'nın sayılı tüccarlarından bazılarını top
lamış, onlara projelerinden sözetmiş ve onlara, 14 Aralık 
1551 tarihinde, ömür boyu başkan seçildiği bir birliği 
kurdutmuştu. Aynı zamanda, kral nezdinde kuvvetli et
kisi oluyor ve yabancıların faydalandıkları tekel uygu
lamasından tebanın çok büyük zarar gördüğünü anla.
mağa çalışıyordu. Sonunda, 23 Şubat 1551 tarihinde te
kel ve ayrıcalıkların kaldırılmasında başarı sağlamış ve 
böylece ticaretin serbestçe yapılması yoluna gidilmişti. 

«Maceracı tacirler» adını almış olan İngiliz Tacirleri 
Birliği, Kuzey Bölgeleri deniz seferleri zorluklarını yen
meğe uygun gemilerin yapımına hemen başlamıştı. İngi
liz denizciliğinin Cabot'ya borçlu olduğu ilk gelişim, onun 
İspanya'da yapıldığını gördüğü, fakat İngiltere'de henüz 
uygulanmadığını bildiği çift katlı omurga inşaatıydı. 
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Üç gemiden oluşan bir filo, Deptfordda toplanmıştır. 
Bu gemiler, savaşta büyük ün yapmış yiğit bir soylu kişi 
olan Sir Hugh Willoughby'a komutası verilmiş bulunan 
«Bouna-Spreranza», kaptan Cornil Durforth yönetimin
deki «Buona - Confidencia», Cabot'nun samimi arkadaşı 
olup iyi bir denizci olduğu bilinen kaptan Richard Chan
cellor komutasındaki «Bonaventure» den ibaretti. «Bona
venture» ün kılavuz kaptanı, kuzey denizlerinde bir çok 
seferler yaptıktan sonra, İngiltere'nin baş kılavuz kaptanı 
olan ve esaslı denizciliği dolayısiyle pek iyi tanınan 
Stephan Burough'du. 

Gerek yaşı gerekse önemli görevleri Cabot'nun se
fer başına geçmesine engel oluyorsa . da, o, yine de, ge
milerin donatıraındaki bütün ayrıntılı işleri gözetebili
yordu. Bize gelinceye kadar korunmuş olan buyrukları 
bizzat yazmıştıki, bu buyruklar, bu önemli denizcinin ne 
kadar ihtiyatlı ve bilgili olduğunu isbat etmektedir. Ca
bot, buyruğunda, geminin hızını tesbit eden bir alet olan 
paraketinin kullanılmasını tavsiye ediyor; denizlerde ge
çen olayların seyir jurnalına düzenli biçimde yazılmasını, 
ziyaret edilecek ülkelerin halkı, bunların karakter, töre 
ve ahlakı hakkında bilgi verilmesini ve bu arada, kay
nakların, bölge üretimlerinin esaslı şekilde not edilmesi 
gerı�ktiğine işaret ediyordu. Gidilecek ülkel�r yerlilileri
ne karşı hiçbir zaman şiddete baş vurulmayacak ve bun
lara karşı nezaketle muamele edilecekti. Gerek sarhoşluk 
gerekse kötti söz veya küfür şiddetle cezalandırılacaktı. 
İbadetler mutlaka yapılacak, sabah akşam ibadetlerinde 
günde bir kere olmak üzere İncil okunacaktı. Buyruk, 
mürettebat arasında tam bir birlik olmasının gerektiğini, 
çalışmaların ve kazanılacak onurun ne kadar büyük oldu
ğunun kaptanlar tarafından unutulmamasını hatırlatıyor 
ve ortaklaşa olarak kazanılacak başarıya ulaşılması için 
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kendilerinin dualarına ulusun da katılacağını sözlerine 
ekliyordu. 

Filo, hasta olması dolayısiyle kralın katılamadığı tö
ren ve şenliklerden sonra muazzam bir halk kalabalığının 
bir araya gelmiş olduğu Greenwich'de, saray mensupla
rının karşısında olarak, 20 Mayıs 1558 tarihinde yelken 
açmıştı. Norveç kıyı sularındaki Loffoden adaları yakı
nında, Wardhöus kuzeyinde bulunulduğu bir sırada, filo, 
«Bonaventure»'den ayrılmıştı. Fırtınaya tutulmuş olan di
ğer iki gemi, Yeni Zemliya'ya uğramışlar ve buzların sı
kıştırması karşısında güneye inmek zorunda kalmışlardı. 
18 Eylı'.'ıl tarihinde, Doğu Laponya'daki Arzina ırmağının 
ağzıyla oluşmuş bulunan limana girmişlerdi. Bu süre son
ra, patlıyan yeni bir fırtına yüzünden Willoughby'dan 
ayrılan «Bu ona Confidencia» İngiltere'ye dönmüştü. 
Willoughby'a gelince, Rus balıkçıları, sonraki yıl içinde, 
onun gemisini buzların ortasında sıkışıp kalmış bir du
rumda bulmuşlardı. Bütün mürettebat soğuktan ölmüştü. 

Chancellor, ayrılma halinde, tesbit edilen buluşma 
yerinde diğer iki gemiyi boşu boşuna bekledikten sonra, 
iki geminin daha ileri gitmiş olduklarını sanıp kuzey bur
nunu dönerek beyaz denizden başka bir şey olmıyan ge
niş bir körfeze girmiş, Dwina ağzında biraz ötede Arkan
jel şehrinin yükseldiği yerde karaya çıkmıştı. Bu ıssız 
yerlerin halkı ona ülkenin Rus grandükünün egemenlik 
ve etkinliği altında olduğunu öğretmişti. Arada çok bü
yük mesafe olmasına rağmen, hemen Moskovaya gitme
ğe karar vermişti. O sırada, «Korkunç» denilen dördüncü 
İvan, çar olarak tahtı işgal ediyordu. Ruslar, bir süredir 
Tatarların yönetimi altında bulunuyorlar ve İvan, bütün 
rakip küçük prenslikleri bir araya getirerek sağladığı 
kuvvet, git gide önem kazanmağa başlıyordu. İşlek deniz
lerden uzakta olup Avrupa ile fazla bir ilişkisi bulun
mayan, gelenek ve görenekleri hala Asyalı olan :B,usya'-
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nın durumu, Chancellor'un başarı kazanması ıçın çok şey 
vadediyordu. O zamana kadar Avrupa kökenli malları an
cak Polonya yolu ile sağlayabilmekte olan çar, İngilizle-

Clıancellor'un çar tarafından kabul edilişi. 
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rin �ağlıyacakları ticaretin çok faydalı olacağını mem
nunlukla görmüştü. Chancellor'u kabul ederek ona neza
ket göstermekle kalmamış, aynı zamanda, kendisine çok 
yararlı önerilerde bulunmuş, geniş ayrıcalıklar vermiş ve 
seyahatini tekrarlaması için onu teşvik etmiş, cesaretlen
dirmişti. Chancellor, bunun üzerine, mallarını çok iyi bir 
karla satmış, karşılığında kürk, fok ve balina yağı, bakır 
ve başka mallardan oluşan bir yük sağlıyarak, çar tara
fından yazılmış bir mektupla İngiltere'ye dönmüştü. İn
giliz tacirleri birliğinin, bu ilk seferden sağlamış olduk
ları çıkar, onları, ikinci bir seferin

· 
yapılması için hare

kete geçirmişti. Chancellor, sonraki yıl, Arkanjel'e yeni 
bir sefer yapını$ ve çarla avantajlı bir ticaret anlaşması 
hazırlamak üzere, birliğin iki temsilcisini Rısya'ya gö
türmüştü. Sonra, İvan'ın Büyük Britanya'ya gönderdiği 
bir elçi ve maiyetiyle İngiltere yolunu tutmuştu. Filoyu 
oluşturan dört gemiden biri Norveç bölgesi sularında 
kazaya uğramış, bir diğeri D:r:ontheim'den ayrılırken su
lara gömülmüş ve Chancellor ile elçinin · bindi.ğ-i «Bon
aven ture», 10 Kasım 1551 tarihinde İskoçya'nın doğu kı
yılarındaki Pitsligo koyunda fırtınaya tutularak batmıştı. 
Chancellor, kazada boğulmuş, Moskof elçisiyse bir şans 
eseri olarak kurtulmuştu. Fakat, İngiltere'ye götürül
mekte olan armağanlar ve mallar kaybolmuştu. 

İngiliz tacirler birliğinin Rusya ile temasları böyle 
başlamıştı. Daha sonraları, bu bölgelere bir çok seferler 
yapılmıştı ki, bu seferleri birer birer anlatmamız çok 
uzun süreceğinden biz şimdi yine Cabot'ya döneceğiz. 

Bilindiği gibi, İngiltere kraliçesi Marie, İspanya kra
lı ikinci Philippe'le evlenmişti. İkinci Philippe, İngilte
re'ye geldiği zaman İspanya'daki görevini bırakmış olan 
Cabot'ya karşı bir hoşnutsuzluk göstermişti. Bunun da 
başlıca nedeni Cabot'nun o sırada, tehlike gösteren bir 
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ülkenin denizcilik gücünü garip şekilde arttıracak bir ti
cari faaliyeti İngiltere'ye sağlamakta olmasıydı. Nitekim, 
şaşılmayacak bir şey olmuştu ki, İspanya kralının karaya 
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çıkmasından sekiz gün sonra, görevinden istifa etmesi 
için Cabot zorlanmış ve aylığı kesilmişti. Oysaki gerek 
görev gerekse maaş, Altıncı Edouard tarafından ömür
boyu şartıyla verilmişti. Worthinton, onun yerine atan
mıştı. Nicholls'un düşüncesine göre, pek o kadar dürüst 
bir kimse olmıyan bu adamın, Cabot tarafından yapıl
mış plan, harita, buyruk ve projeler hakkında bilgi almak 
gibi gizli bir görevi vardı ki, bu bilgilerin ortaya çık
ması, İspanY,a'ya faydalı olabilirdi. Şu da var ki, bütün 
bu dokümanlar bu gün kaybolmuştur; yalnız; Simancas 
arşivlerinde belki bir kaç tanesi bulunmaktadır. 

O zamandan beri, yaşlı denizcinin tarihi tamamen 
silinip yok olmuştur. Aynı sır perdesi onun doğum yeri 
ile ölüm tarihini de örtmektedir. Büyük keşifleri, koz
mografik çalışmaları, mıknatıslı ibrenin değişiklikleri üze
rindeki etüdü, bilgisi, insanlığı, saygıdeğerliği, Sebastien 
Cabot'ya kaşifler arasında birinci sıralardan birini sağ
lamaktadır. Günümüze kadar, kişiliği, karanlıklarda ve 
efsane belirsizlikleri içinde kaybolan Cabot'nun biyogra
fisi, onu çok iyi tanımağa çalışmış, takdir etmiş olan 
Biddle, d'Avezac ve Nicholls'ın çalışmalarıyla gün ışığına 
çıkmıştır. 



Jean Verrazzano - Jasques Cartier ve Kanada'ya üç seyahati -
Hochelaga şehri - Tütün - İskorpit - Roberval'ın seyaha
ti - Martin Frobisher ve seyahatleri - John Davis - Bar
rentz ve Heemskerke - Spitzberg - Yeni Zemliya'da kışlama -
Avrupa'ya dönüş - Seferden kalan hatıra eşyalar. 



Fransa, 1492 yılından 1 524 yılına kadar, keşiflere 

ve koloni kurma girişimlerine karşı resmen ilgi göster

memiş ve bu konuda bir kenara çekilmiş durumda kal

mıştı. Fakat, Birinci François, rakibi olan Charles-Quint'

nin Mekı..ika'yi fethetmekle önemli derecede bir güce 

sahip olmasını sakin bir bakışla göremezdi. Hizmetin

de bulunan Venedikli Jean Verrazzano'yu bir keşif se

yahatine çıkmakla görevlendirmişti. Ziyaret edilen yer

lerin zaten çeşitli zamanlarda görülüp keşfedilmiş olma

sına rağmen, biz, bu seyahatler üzerinde yine de biraz 

duracağız. Çünkü, Fransız bayrağı, ilk kez, Yeni Dünya 

sahillerinde dalgalanmıştı. Bu keşif seyahati, aslında 

Jaoques Cartier ile Champlain'nin Kanada'da yapacağı 

seyahatlerin bir hazırlığı olmakla birlikte Jean Ribaut 

ve Laudonnıere'in Florida'daki şanssız kolonizasyon de

nemelerinin, Gourgues'in kanlı seyahatinin ve Villegag

non'un Brezilya'da tesis kurma girişiminin de bir baş

langıcı olmuştu. 

Verrazzano hakkında biyografik hiç bir bilgi mev

cut değildir. Acaba Fransa hizmetine niçin ve ne gibi 

durum ve şartlarla girmiştir? Böyle bir seferin yöneti

minde ona verilmiş olan Unvan nedir? Venedikli gez

gin hakkında edinilen tek bilgi, onun birinci François'ya 

vermiş olduğu raporun yayınlanan italyanca çevirisin

den ibarettir ki, bu italyanca metnin fransızca çevirisi, 

Lescarbot'nun «Seyahatler tarihi» adlı eserinde özetlen

miş bulunmaktadır. 

Verrazzano, 8 Temmuz 1 524 tarihinde, Dieppe'de bu

lunan Birinci François'ya gönderdiği bir mektupta, ok

yanusta keşifler yapmak için dört gemi ile yola çıktı

ğını, gemilerden «Dauphine» ile «Normande»ın fırtınaya 

tutulması dolayısiyle hasarını onarmak üzere Brötan-
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ya'ya sığınma zorunda kaldığını bildirmektedir. Bura

dan hareket ederek İspanya kıyılarına doğru yelken aç

tığı ve bu sularda bazı ispanyol gemilerini izlediği sa

nılmaktadır. 17 Ocak 1 524 tarihinde, yalnızca, «Dauphi

ne» ile Madeira civarındaki yerleşik olmıyan küçük bir 

adadan ayrıldığını ve sekiz aylık bir yolculuk için ye

tecek miktarda yiyecek malzemesi ve cephane alarak 

elli kişilik bir mürettabatla okyanusa açıldığını görüyo

ruz. 

Yirmi beş gün sonra, batıya doğru beş yüz fersah

lık bir yol almış iken müthiş bir fırtınaya tutuluyor ve 

yine yirmibeş gün sonra, yani 8 veya 9 Mart tarihinde, 

yaklaşık dörtyüz fersahlık bir yolu daha geçerek 30 uncu 

kuzey enlem derecesinde, o zamana kadar keşfedilme

miş olduğunu düşündüğü bir karayı bulmuş oluyordu. 

Bu kara basık gibi görünüyorsa da, bir çeyrek fersah 

kadar yaklaşılınca, yerleşik olduğu anlaşılıyor; içine gir

meğe ve ülkeyi görmek üzere dışarı çıkmağa uygun bir 

limanı bulmak için elli fersahtan fazla bir yolu aşarak 

sahil suları izleniyor ve kıyıların hep güneye doğru uza

dığı görülüyordu. Fransızlar, karaya çıkmağa uygun bir 

yeri buldukları zaman, kendilerine doğru gelen bir çok 

yerli halkı görüyorlar; fakat, yerliler, onların karaya 

çıktıklarını görünce kaçışıyorlardı. Yerliler, Fransızların 

işaretleri, dostça davranışları karşısında sakinleşip geri 

dönüyorlar; elbiselerini, yüzlerini ve cildlerinin beyaz

lığını görünce bir çeşit hayranlık duyuyorlardı. Yerliler, 

vücutlerinin zerdeva postlarıyla örtülü orta kısmı dışın

da tamamen çıplak bir durumdaydılar. Bazılarının baş

larında kuş tüyünden yapılmış başlıklar bulunuyordu. 

Cildleri esmer, çok uzun saçları ise siyahtı. Bu saçlar, 

küçük bir kuyruk şeklinde başın geri tarafında bağlı 

gibi görünüyordu. Boylarının Avrupalılarınkinden biraz 

fazla olduğu, organlarının ise biçimli olduğu fark edili-
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yordu. Bütün vücut kusurları, yüzlerinin çok geniş ol

masıydı. Her ne kadar çok güçlü değillerse de, gayet 

çevik ve belki de yer yüzünün en hızlı koşuculanydılar. 

Onlarla birlikte pek az zaman kalmış olması yü

zünden bu insanların töreleri ve yaşayış biçimleri hak

kında bilgi edinmek Verrazzano için mümkün olama

mıştı. Bu karanın kıyıları, kumluklardan, küçük tepeler

den ve tepelerin arkasında da görünüşü pek hoş olan 

korulardan ve sık ormanlardan oluşmuştu. Bu ülkede, 

görülebildiği kadar, geyik, alageyik ve tavşan pek boldu. 

Göller ve akar sular olduğu gibi epeyce kuş olduğu far

kedilmişti. 

Bu kara, 34 üncü enlem derecesinde bulunuyordu. 

Burası, Birleşik Devletler'in bugün Caroline eyaleti de

nilen bir kısmıydı. Burada saf ve sağlığa yararlı bir ha

va vardı. İklim ılımlı, denizin her tarafı kayalıksız ve 

limanlar olmamasına rağmen denizciler için hiç te bir 

tehlike göstermiyordu. 

Fransızlar, bütün Mart ayı süresince kendilerine bir 

çok insanla yerleşikmiş gibi gelen kıyıda dolaşmışlardı. 

Su ihtiyacı, onları bir çok kere karaya yaklaşmağa zor

lamış ve buralardaki vahşi insanların en çok hoşuna gi

den şeylerin ayna, çıngırak, bıçak ve kağıt olduğunu an

lamışlardı. Bir gün, yirmi beş kişinin bindirildiği bir 

şalupa karaya gönderilmişti. Dalgaların ve akıntıların 

karaya yaklaşılmasına imkan vermemesi yüzünden genç 

bir denizci, bu vahşi insanlara biraz tahıl vermek için 

suya atlamış, onlardan çekindiği için tahılı uzaktan fır

latmış, fakat, bu sırada, kuvvetli bir dalga onu kıyıya 

itmişti. Bu durumu gören yerliler, onu kıyıdan alıp epey

ce uzağa götürmüşlerdi. Zavallı tayfa, öldürülmesini bek

liyen bir kimse durumuna düşmüştü. Onu bir tepeciğin 

eteğine oturtmuşlar, tamamen soymuşlar, vücudünün 
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beyazlığına hayretle bakmışlar, büyük bir ateş yakarak 

onu kendine getirtmiş ve kuvvetini kazandırmışlardı. 

Bu sırada, şalupada bulunanlar, zavallı genç adamın işi-

Kanada peyzajı. 
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nin bittiğine v e  o yakılan ateşte d e  kızartılıp yenilece

ğine tamamen kanaat getirmişlerdi. Fakat, biraz sonra, 

durumun hiç te öyle düşünüldüğü gibi olmadığı ortaya 

çıkmıştı. Yerliler, tayfanın şalupaya dönmek istediğini 

anlayınca, onu kıyıya kadar götürmüşler, çok samimi 

biçimde öpmüşler ve kayığa dönüşünü görmek için bir 

tepenin üzerine çıkmışlardı. 

Fransızlar, elli fersahtan fazla kuzeye doğru kıyı

ları izleyerek, sık ormanlarla kaplı olup kendilerine çok 

güzel görünen bir karaya varmışlardı. Mürettebattan yir

mi kişi, bu ormanlar içine dalarak, iki fersahtan fazla 

bir mesafeyi yürümüşler, fakat sonra, yollarım kaybet

me korkusuyla kıyıya dönmüşlerdi. Ormandaki dolaş

mB sırasında, biri genç öteki yaşlı olmak üzere, yanla

rında çocuklar da bulunan iki kadına raslamışlardı. Ço

cuklardan henüz sekiz yaşında olan birini Fransa'ya gö

türmek amacıyla tutmuşlar; fakat, genç kadının var gü

cüyle bağırarak, orman içine gizlenmiş bir durumda bu

lunan yurddaşlarını yardıma çağırması üzerine, bu işi 

becerememişlerdi. Bu bölgedeki vahşiler, o zamana ka

dar rastlanmış olan vahşilerden daha beyaz görünüyor

lardı. Bunlar, kuşları ağlarla tutuyorlar; çok sert bir 

ağaçtan yapılmış yay ve balık kemiğinden oklar kulla

nıyorlardı. Uzunluğu yirmi, genişliği de dört ayak olan 

kayıkları, ateşte oyulmuş ağaç gövdesinden ibaretti. Ya

bani. iizüm bağları epeyce çoktu. Asmalar, Lombardiya'

da olduğu gibi, ağaçlara sarılmış bir durumdaydı. Bi

raz bakım ve aşılama suretiyle bu asmalardan enfes bir 

şarap yapılması mümkün olurdu. Üzümler, Avrupa 

üzümlerini andırır derecede lezzetliydi. Fransızlar, bu

radaki yerlilerin duygusuz insanlar ola:mıyacaklarını dü

şünüyorlardı; çünkü, bu bağların her tarafda bulundu

ğu ve yerlilerin, üzümlere olgunlaşma sağlıyabilmek için 

çevredeki ağaçların dallarını kesmeği ihmal etmedikleri 
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görülüyordu. Öte beride yaban gülleri, zambaklar, me

nekşeler ve her türlü koku veren bitkiler topraklar üze

rine yayılmış bulunuyordu. 

Fransızlar, bu güzel ve büyülü yerlerde üç gün ka

dar kaldıktan sonra, gündüz seyir yapmak gece de de

mirlemek suretiyle kuzeye doğru kıyıları izlemişlerdi. 

Karanın doğuya doğru dönmesi dolayısiyle bu yönde elli 

fersah kadar daha yol almışlar, kıtadan on fersah kadar 

daha uzakta üçgen şeklindeki bir adayı keşfederek bu 

adaya birinci François'nın annesi Louise de Savoie'nın 

ismini vermişlerdi. Sonra, on beş fersah daha uzakta, 

çok güzel bir limanı olup halkının yabancı gemileri ziya

rete geldiği başka bir adaya varmışlardı. Bu adada, vü

cud yapıları iri ve güzel olan iki kral bulunuyordu. Ge

yik postu giymiş, başları çıplak, saçları geriye doğru 

atılarak bağlanmış olan bu adamlar, boyunlarında renk

li taşlarla süslü geniş bir zincir taşıyorlardı . Bu adadaki 

insanlar, ana kadar rastlanan kavimlerin en dikkate de

ğer olanlarıydı. Ramusio tarafından yayınlanmış seya

hatnamede anlatıldığına göre, kadınlar epeyce sevimli 

yaratıklardı. Bunların bazıları, kolları üzerinde vaşak 

kürkü taşıyorlardı. Başları, örülmüş saçlarla süslü bir 

durumda görünüyor ve bu uzun saç örgüleri, göğsün 

iki tarafına sarkıyordu. Bazı kadınların saç tuvaletleri 

de Mısır ve Suriye kadınlarının saç tuvaletini andırı

yordu. En yaşlılarıyla evli kadınlar, işlenmiş bakırdan 

küpeler takıyorlardı. Bu kara, Roma paralelinin altın

da olmak üzere 41 inci enlem derecesinde bulunuyor; 

fakat, iklimin daha soğuk olduğu hissolunuyordu. 

Verrazzano ,  5 Mayıs tarihinde bu limandan ayrıl

mış ve kıyı sularını izleyerek yüz elli fersah kadar yol 

almıştı. Sonunda, halkı, o zamana kadar rastlanan in

sanlara hiç benzemiyen bir ülkeye varmıştı. Bu insanlar, 
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o kadar vahşi yaratıklardı ki, bunlarla görüşüp bir alış 
verişte bulunmak, ilişki kurmak tamamen imkansızdı. 
Bu insanların yalnızca balık oltası, bıçak ve her türlü 
metal eşyaya değer verdikleri, o ana kadar değişimlerde 
epeyce işe yaramış olan bütün encik boncuk gibi şey
lere hiç önem vermedikleri görülüyordu. Silahlanmış 
olan yirmi beş kişi karaya çıkmış ve ülke içinde iki, üç 
fersah kadar ilerlemişti. Yerlilerin oklarıyla karşılaşıl
mış ve yerliler, neden sonra, bütün bölgeyi kaplıyormuş 
gibi görünen geniş ormanlar içine çekilmişlerdi. 

Elli fersah kadar daha uzakta, birbirlerinden dar 
boğazlarla ayrılan ve otuz iki adadan oluşan geniş bir 
takım adalar gurubu ortaya çıkmıştı. Bu takım adalar, 
Venedikli denizciye Adriyatik'deki Dalmaçya kıyılarına 
çok yakın adaları hatırlatıyordu. Fransızlar, sonunda, 
yüz elli fersah daha uzakta ve 50 nci enlem derecesin.:. 
de, vaktiyle Brötonlar tarafından keşfedilmiş karalara 
varmayı başarmışlardı. Bu sıralarda, yiyecek malzeme
sinin azalmış olması dolayısiyle ve Amerika kıtasının 
yediyüz fersahlık kıyı şeridini gördükten sonra Fran
sa'ya dönmüşler ve 1524 yılı Temmuzunda Dieppe'e çık
mışlardı. 

Bazı tarihçiler, Labrador sahillerinde yaşıyan vahşi 
kabileler tarafından tutsak edilen Verrazzano'nun yenil
miş olduğunu anlatmaktadırlar. Böyle bir olayın geçmiş 
olması maddeten imkansızdır; çünkü, Verrazzano, özet
lemiş olduğumuz seyahatnamesini birinci François'ya 
sunulmak üzere Dieppe'e göndermiştir. Bundan başka, 
şu da vardır ki, o bölgelerin yerlileri insan yiyen vahşi
ler değillerdi. Ne gibi dokümanlara dayandıklarını keş
fedemediğimiz bazı yazarlar da, hangi durum ve şartlar 
içinde olduğu pek belirlenmeyen bir olay olmak üzere, 
Verrazzano'nun İspanyolların eline düştüğünü, İspan
ya'ya götürüldüğünü ve orada asıldığını anlatmaktadır-



204 D Ü N Y A N I N  K E Ş F İ 

lar. Verrazzano hakkında kesin olarak hiç bir şey bil
mediğimizi ve uzun süren seyahatinin ona ne gibi bir 
yarar sağladığından da haberimiz olmadığını itiraf et
memiz gerekmektedir. Günün birinde, meraklı bir araş
tırıcı çıkarda, envarterinin tamamlanmasının daha çok 
zamana ihtiyaç gösterdiği arşivlerimizi karıştırırsa, bel
ki yeni bir doküman bulabilir. Fakat, biz, şimdilik, Ra
musio'nin hikayesiyle yetinmek zorundayız. 

On yıl sonra, 21 Aralık 1484 tarihinde doğmuş olan 
Jaoques Cartier adında Saint-Malo'lu bir kaptan, Ame
rika kıtasının kuzey kısımlarında bir koloni kurma ta
sarısını hazırlamıştı. Amiral Philippe de Chabot ve bi
rinci François tarafından iyi karşılanan Cartier, 20 Ni
san 1534 tarihinde iki gemiyle Saint-Malo'dan ayrılmış
tı. Cartier'yi götüren gemi, altmış tonluk ve mürette
batı da altmış bir kişiydi. Cartier, iyi bir yolculukla ge
çen yirmi günlük bir sürenin sonunda, Ter-Növ'ü gör
müştü. Kuşlar adasına kadar olmak üzere kuzeye doğ
ru yol almış, adanın bütün kıyılarını dolaşmış, bu sa
hillerde bir çok yerlere Bröton adlarının verilmiş oldu
ğunu öğrenmişti ki, bu da, Fransızların bu yöreye sık 
sık uğradıklarını ispat ediyordu. Cartier, bundan son
ra, Ter-Növ adasıyla kıt'ayı biri birinden ayıran Belle
ile boğazına girerek Saint-Laurent körfezine ulaşmıştı. 
Bütün bu sahillerdeki limanlar çok güzeldi. Saint-Mo
lo'lu denizci şöyle diyordu: «Eğer kara da limanları gibi 
olsaydı, çok güzel bir şey olacaktı; fakat, bu bölgeye bir 
kara dahi denilemezdi; çünkü, her tarafta çakıllardan 
ve vahşi kayalıklardan başka bir şey yoktu. Burası, ta
mamen bir vahşi hayvanlar ülkesiydi. Hele kuzeye doğ
ru çıkıldıkça, bu kadar çıplak ve taş yığınından ibaret 
bir araziyi gördüğümü hiç hatırlamıyorum.» 

Cartier, kıtanın kıyı sularını izledikten sonra, tutul
duğu fırtınayla Ter-Növ'ün batı kıyılarına doğru sürük-
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lenmiş ve böylece, R-Oyal, Lait burunlarını, Colombaire 
adalarını, Saint-Jean burnunu, Madeleine adalarını ve 
kıtadaki Miramichi koyunu keşfetmişti. Burada, demir 
eşyayı ve başka şeyleri elde etmekten büyük bir sevinç 
duyarak çok memnun görünen vahşi yetlilerle bazı iliş
kiler kurulmuştu. Ertesi gün, vahşi yerlilerin sayısı da
ha artmış ve Fransız denizcileri, bu adamlardan epeyce 
kürk ve hayvan derisi elde etmişlerdi. Cartier, Chaleur 
koyunu keşfettikten sonra, Saint-Laurent nehri ağzına 
gelmiş ve burada kendilerile anlaşılması imkansız yerli 
vahşiler görmüştü. Bu vahşiler, son derece ilkel yara
tıklardı. Jaoques Cartier, iki çocuğunu sonraki seyaha
tinde geri getirmek üzere, yerlilerin reisinden izin al
mıştı. Sonra, Fransa yolunu tutmuş ve 5 Eylül 1534 ta
rihinde Saint-Malo'da karaya çıkmıştı. 

Cartier, ondan sonraki yılın 19 Mayıs tarihinde, 
( Grande ) ,  ( Petite Hermine) ve (Emerillon) adındaki 
üç gemiden oluşan bir filoyla Saint-Malo'dan ayrılmıştı. 
Bu gemilerde yolcu olarak bazı soylu kişiler de bulu
nuyordu. Önce, bir fırtınaya tutulan filo, dağılmış ve 
gemiler, ancak, Ter-Növ'de bir araya gelebilmişlerdi. 
Cartier, Kuşlar adasına uğradıktan sonra, Şatolar ko
yundaki Blanc-Sablon limanına ve oradan da Saint-Lau
rent koyuna girmişti. Anticosti adını verdiğimiz Natis
cotec adasını burada keşfetmiş ve Kanada'ya giden Hoc
helaga ismindeki büyük ırmağa girmişti. Bu ırmak kı
yılarında Saguenay bölgesi bulunuyor ve Cartier'nin ilk 
seyahatinde gemisine almış olduğu iki vahşi tarafından 
«Caquetdaze» adı verilen kırmızı bakırın buradan gel
diği anlaşılıyordu. Fakat, Cartier, Saint-Laurent'a girme
den önce, kuzeye doğru bir geçit olup olmadığını gör
mek için bütün körfezi tanımak, gözden geçirmek isti
yordu. Yedi-Ada koyuna dönmüş, nehrin yukarı tarafı
na doğru ilerlemiş ve bir süre sonra, kuzey kıyısından 
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Saint-Laurent'a dökülen Saguenay nehrine varmıştı. On 
dört adayı geçtikten sonra da, biraz daha uzakta, kendi
sinden önce hiç bir gezginin ayak basmadığı Kanada 
topraklarına girmişti. 

Ertesi gün, adı Donnacona olan Kanada'lı yerli reis, 
yanında on altı adam olmak üzere on iki kayıkla gemi
lerin yanına sokulmuştu. Önce, gemilerin en küçüğünü 
denetlemekle dolaşmasına başlamış, ondan sonra, Fran
sa'dan geri getirilen iki yerlinin bulunduğu birinci ge
miye varmış, onlarla konuşmuş ve adamlar ona Fran
sa'da görmüş olduklarını anlatmağa başlamışlardı. Ken
dilerine karşı nasıl davranıldığını söylemişler, reis, al
mış ollduğu bu bilgiden pek hoşnut kalmış ve kaptanı 
kendi törelerine göre kucaklıyarak ona teşekkür etmişti. 
Stadacone adı verilen bu yörenin toprakları çok verimli 
olduğu gibi çok da güzel ağaçlar vardı. Bunlar, meşe, 
karaağaç, armut, porsuk, sedir, asma, akdiken gibi ağaç
lardı. Bazı ağaçların altında, Fransanınki kadar iyi cins 
kenevir yetiştiği görülüyordu. Cartier, bu görüşmeler
den sonra, gemilerile, bugün Richelieu adı verilen bir 
yere ulaşmış ve sonra nehirle oluşmuş büyük bir göl 
olan Saint-Pierre gölüne kadar ilerlemiş ve sonunda 
Saint-Laurent ağzından ikiyüz fersah mesafedeki Hoc
helaga ya da Montreal'a varmıştı. Bu bölgedeki toprak
lar işlenmiş bir durumda bulunuyor; bütün arazinin ve 
kırlık yerlerin buğday ekili olduğu görülüyordu. Sözü 
geçen Hochelaga kentinin ortasında bulunduğu arazinin 
yakınında bir dağ görünüyordu ki, bu dağa Mont-Royal 
adı verilmişti. 
Jacques Cartier'nin karşılanışı çok samimi olmuştu. Vü
cud organları tamamen felçli olan yerli reis ya da Agou
hanna, iyileştirmesini istiyormuş gibi, kol ve bacakla
rına dokunmasını rica etmişti. Bunun üzerine körler, 
bir gözü körler, topallar ve kötürümler, kendilerine do-
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kunulması için Jacques Cartier'nin etrafını çevirerek 
oturmuşlar ve ona, kendilerini iyileştirmek için gökten 
yer yüzüne inmiş bir tanrı'ya saygı gösterir gibi bak
maya başlamışlardı. Kaptan, bütün bu zavallı ve aciz 
insanlara şifa vermesini Tanrı'ya yalvarmıştı. 

Jacques Cartier, Mont-Royal'ın yüksekliğinden otuz 
fersahlık bir alanı kaplıyan bölgeyi gördükten ve Saint
Laurent nehri şelaleleri ve kuvvetli akıntılı yerleri hak
kında bazı bilgiler topladıktan sonra, tekrar Kanada 
yolunu tutmuş ve gemilerine varmakta gecikmemişti. 
Yeni Dünya'nın her tarafında kullanılmamış gibi görü
nen tütün hakkındaki ilk bilgileri Cartier'ye borçlu bu
lunmaktayız ki, o, bu konuda şunları anlatmaktadır: 
«Kış için yaz mevsimi boyunca büyük yığınlar haline 
getirdikleri bir tür bitkileri vardı. Bu bitkiye karşı çok 
ilgi gösteriyorlar, onu şu şekilde kullanıyorlardı : Bit
kiyi güneşte kurutuyorlar, küçük bir hayvan derisinden 
yapılmış bir torbayı, taştan veya ağaçtan yapılmış bir 
boruyla birlikte boyunlarında taşıyorlar, üstüne yanmış 
bir kömür koyarak, borunun diğer ucundan nefes çe
kiyorlar; meydana gelen duman, sanki bir bacadan tü
tüyormuş gibi, ağızdan ve burun deliklerinden dışarı 
çıkıyordu. Biz de, bu dumanı bir kere ağzımızın içine 
doldurarak denemiş ve ağzımıza biber koymuş gibi ol
muştuk.» Aralık ayında, Stadacone halkı, iskorpitten 
başka bir şey olmıyan bulaşıcı bir hastalığa tutulmuştu. 
Bu hastalık, öyle bir hal almıştı ki, Şubat ayı ortasına 
kadar gemilere de bulaşmış ve mürettebat mevcudu olan 
yüz on kişiden yalnızca on kişi sağlıklı kalabilmişti. 
Hastalığın önünü alabilmek için hiç bir şey yapılama
mıştı. 18  Nisan tarihine kadar yirmi beş Fransız bu has
talıktan ölmüş ve hastalığa tutulmayan ancak dört kişi 
kalmıştı. O sırada, vahşi yerlilerin bir reisi, Kanada kök
narı veya karamuk olduğu sanılan bir cins ağacın çok 
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şifalı yaprak ve özünün kaynatılması suretiyle bir ilaç 
yapılmasını Jacques Cartier'ye öğretmişti. Tavsiyeye 
uyulmuş, hastalardan iki veya üç kişinin iyileşmesi üze
rine bu işe son derece önem verilmişti. 

Cartier, bir süre sonra, Donnacona'nın Fransızlara 
karşı bir saldırı hareketine hazırlık yapma çabası için
de olduğunu farkedince, Sainte-Croix limanından 6 Ma
yıs tarihinde hareket ederek Saint-Laurent'dan . aşağı 
inmiş ve hiç bir olayla karşılaşılmayan bir yolculuktan 
sonra, 16 Temmuz 1536 tarihinde Saint-Malo'ya var
mıştı. 

Birinci François, Saint-Malo'lu kaptanın, seyahati 
hakkında kendisine vermiş olduğu rapordan sonra, ül
keyi fiilen egemenlik ve etkinliği altına 2.lmağa karar 
vermişti. Roberval adlı bir kişiyi Kanada'ya kral vekili 
olarak atadıktan sonra, iki yıllık erzak ve mühimmatı 
yüklü beş gemiyi donatmıştı. Bu gemiler, kurulacak ye
ni koloniye gereği kadar askerleri, zenaatkarları, Rober
val'ı ve bfızı soylu kişileri götürecekti. Beş gemi, 23 Ma
yıs 1541 tarihinde yelken açarak yola çıkmıştı. O kadar 
kötü havalarla ve ters yönden esen rüzgarlarla karşıla
şılmıştı ki, Ter-Növ'e varmak için üç aydan fazla bir 
zamanın geçmesi gerekmişti. Cartier, Sainte-Croix lima
nına ancak 23 Ağustos tarihinde ulaşabilmişti. Erzak ve 
malzeme dışarı çıkarılır çıkarılmaz, gemilerinden iki
sini Fransa'ya geri göndererek krala mektuplar yazmış 
ve cereyan eden olaylar hakkında bilgiler verirken; bu 
arada, Roberval'ın henüz görünmediğini ve bu kişinin 
ne olduğunun bilinmediğini de haber vermişti. Sonra, 
tarıma ziraate elverişli bir duruma getirilmesi çalış
maları başlamış, bir kale inşa edilmiş ve Quebec şeh
rinin ilk temelleri atılmıştı. Cartier, bu işlerle meşgul 
olurken, yanına Martin de Paimpont ile diğer jantiyom
ları alarak Hochelaga'ya gitmiş ve Sainte-Marie, Chine, 
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Saint-Louis gibi üç şelaleyi incelemişti. Sainte-Croix'ya 
dönüşünde, Roberval'ı bulmuş, 1542 yılı Ekim ayında 
Saint-Malo'ya dönmüş ve muhtemelen on yıl sonra ora
da ölmüştü. Yeni koloniye gelince, Roberval, ikinci bir 
seyahatte kazaya uğramış ve koloni şöyle böyle yaşıya
rak Quebec'in Mösyö de Champlain tarafından kurul
duğu 1608 yılına kadar ancak bir ticaret merkezi olarak 
kalmıştı. 

Cartier'nin önce kuzey batı geçidini aramak için na
sıl yola çıktığını, ülkeyi nasıl egemenlik altına aldığını 
ve Kanada kolonisinin temellerini ne şekilde attığını gör
müş bulunuyoruz. İngiltere'de buna benzer bir hareke
tin meydana geldiği Sir Humphrey Gilbert ile Richards 
Wills'in notlarından anlaşılmıştır. Söz konusu olan o ge
çidin bulunması, Magellan boğazının keşfi kadar zor ol
mamıştır. Bu araştırmanın en hararetli taraftarlarından 
biri Martin Frobisher ismindeki bir denizci olmuştur. 
Bu adam, bir çok kere zengin armatörlere başvurduk
tan sonra, kraliçe Elisabeth'in değer verdiği Warwick 
kontu Ambroise Dudley'i bir yardım sever olarak bul
muştu. Kont, büyük bir yelkenli ile yirmi, yirmi beş ton 
arasında iki küçük barkoyu donatmağa imkan sağlıya
cak parayı yardım olarak vermeyi üzerine almıştı. Bu 
gözü pek denizcinin kuzey adamlarının dolaştıkları za
mandan beri hiç kimsenin uğramadığı o buzlarla örtülü 
denizlerde seyahat edebilmesi için bu vasıtalar çok za
yıftı. Frobisher, 8 Haziran 1576 tarihinde Deptford'dan 
hareket ederek, Groenland'ın güneyine varmıştı. Az bir 
zaman sonra, karşılaştığı buzlarla durdurulmuş, yak
laşmağa imkan bulamaksızın Labrador'a kadar geri çe
kilmek zorunda kalmış ve Hudson boğazına girmişti. 
Savage ve Resolution adalarının çevresinde dolaştıktan 
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sonra, kendi adını almış olan fakat bazı coğrafyacılar 
tarafından Lunley girişi diye adlandırılan bir boğaza 
girmişti. Cumberland topraklan üzerinden güneye doğ
ru inmiş, ülkeyi kraliçe Elisabeth adına egemenlik altı
na geçirmiş ve yerli halkla bazı ilişkiler kurmuştu. So
ğuğun hızla artması karşısında, İngiltere'ye dönmek zo
runda kalmıştı. Ziyaret etmiş olduğu bölgeler hakkında 
epeyce belirsiz bilimsel ve coğrafi bilgiler getirmiş, bu
nunla birlikte, içinde biraz altın bulunan siyah ve ağır 
bir taşı gösterdiği zaman, son derecede iyi karşılanmıştı. 
Bunun üzerine herkeste bir ilgi başgöstermişti. Bir çok 
senyörler, hatta bizzat kraliçe, iki yüz tonluk bir gemi, 
yüz kişilik mürettebat ve altı aylık yiyecek ve savaş mal
zemesini taşıyacak iki küçük barkodan ibaret yeni bir 
donatımın masraflarını Üzerlerine almışlardı. Frobisher'
in emrinde Feton, York, Georges Beste ve C. Hall ismin
de tecrübeli denizciler bulunuyordu. Sefere 3 1  Mayıs 
1577 tarihinde başlanmış, dağları karlarla örtülü ve kı
yıları buzdan bir duvarla korunmalı Groenland tekrar 
görülmüştü. Hava kötüydü. Çok koyu bir şekilde bas
tıran sis, seyir durumunu zorlaştırıyordu. Çevresi yarım 
fersah kadar tutan buzdan adalar, denize yetmiş veya 
seksen kulaç kadar dalan yüzen dağlar görünüyorgu ki, 
bütün bu engeller, Frobisher'in 9 Ağustos tarihinden 
önce, daha önceki seferde keşfetmiş olduğu boğaza var
masına engel olmuştu. Ülke, egemenlik altına alınmış, 
gerek karada gerekse denizde izlenen bazı zavallı eski
molar yaralanmış, Forster'in (Kuzeyde seyahat) adlı 
eserinde dediği gibi, bazı eskimolar, bu karşılaşma do
layısiyle kapıldıkları ümitsizliğin etkisiyle kendilerini 
yüksek kayalıkların üzerinden denize atmışlar ve İngi
lizlerin onlara karşı düşmanlık beslemediklerini anla
tabilmeleri halinde, eskimoların onlara karşı herhalde 
itaatkar olacakları anlaşılmıştı. İngiltere'ye götürülmüş 
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olan taşa benzer büyük sayıdaki cisimlerin varlığı he
men keşfedilmişti. Bu taşların, içinde altın bulunan mar
kasit madeni olduğu anlaşılmış ve iki yüz ton kadar top
lanması için hemen harekete geçilmişti. Sevinç içinde 
olan İngiliz denizcileri, (Warwick-Mount ) adını verdik
leri sivri bir tepe üzerine bir hatıra sütunu dikmişler 
ve bunun için de bir şükran töreni yapmışlardı. Frobis
her, daha sonra, aynı boğazdan ilerliyerek ( Smith's-İs
land) adı verilen küçük bir adaya kadar otuz fersahlık 
bir yolu geçmişti. İngilizler, burada iki kadın bulmuşlar; 
bunlardan birini çocuğu ile birlikte almışlar, ötekini ise, 
son derecede çirkinliği dolayısile bırakmışlardı. Boş 
inancın ve cahilliğin hüküm sürdüğü o devirde, bu ka
dmda şeytan ayağı olmasından kuşkulanan ingilizler, 
kadındaki ayakların kendi ayakları gibi olup olmadığını 
anlamak için ayakkabısını çıkartmışlardı. Frobisher, so
ğuğun artmal::ta olduğu ve toplamış olduğu hazineyi gü
ven altına almak istiyerek, bu kez, kuzey batı geçidini 
aramaktan uzun süre vazgeçmişti. Bunun üzerine, İn
giltere'ye doğru yelken açmış ve filosunu dağıtan bir fır
tınadan sonra, Eylül sonunda ülkeye varmıştı. Getiri
len erkek, kadın ve çocuk, kraliçeye gösterilmişti. An
latıldığına göre, İngiltere'ye getirilen vahşi, Bristol'da, 
Frobisher'in borazan erini at üstünde görünce, onun gibi 
yapmak istemiş ve başı hayvanın kuyruk tarafına çev
rili olarak ata ters binmişti. Merakla karşılanan bu vah
şilere Taymis nehri üzerinde her türlü kuşları ve hatta 
kuğuları bile avlama için kraliçe tarafından izin veril
mişti. Oysaki, böyle bir avlanma, herkes için en ağır 
cezaya çarptırılacak bir hareket gibi sayılıyordu. Fakat, 
vahşiler fazla yaşamamışlar ve çocuk ise on beş aylık 
iken ölmüştü. 

Frobisher'in getirdiği taşlarda gerçekten altın bu
lunduğunun öğrenilmesi gecikmemişti. Taşkınlık halini 
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alan bir hırs bütün ulusu sarmış ve bu durum özellikle 
yüksek tabakaya mensup kimselerde görülmüştü. Bir 
Peru, bir Eldorado bulunmuştu! Kraliçe Elisabeth bile, 

l�- - ; i  

ı.: -

!ki Kanada'lı kral. 



D Ü N Y A N I N  K E Ş F İ  213 

anlayışlı bir insan olmasına rağmen, kendini bu akıma 
kaptırmıştı. Bunun üzerine, yeni keşfolunmuş ülkede bir 
kale inşaasına ve bu kalede yüz kişilik bir garnizon ku
rulmasına karar vermişti. Fenton, Beste ve Filpot gibi 
kaptanların yönetimindeki üç gemi, altını içeren taş
ları yükliyecekti. Kalede bulundurulacak yüz kişi, özen
le seçilmişti. Bunlar, ekmekçiler, marangozlar, duvar
cılar, altın rafinörleri ve diğer bütün meslek gurupları
na dahil kişilerdi. On beş gemiden oluşan filo, 3 1  Ma
yıs 1578 tarihinde Harwick'den hareket etmişti. Yirmi 
gün sonra da, batı Frisland kıyıları keşfolunmuştu. Sa
yılamıyacak kadar çok balina sürüleri, gemilerin çevre
sinde oynaşıyorlardı. Frobisher, kendi adını almış olan 
boğazın ağzına geldiği sırada, burayı yüzen buzların kap
lamış olduğunu görmüştü. (Dennis ) adındaki yüz ton
luk barka tipi gemi, bir yüzen buza o kadar şiddetli bir 
şekilde çarpmıştı ki, gemi, bütün filo mürettebatının göz
leri önünde çabucak sulara dalmıştı. Bu büyük felake
tin hemen arkasından güney doğudan gelen korkunç bir 
fırtına başlamış ve gemilerin her yanını buzlar kapla
mıştı. Bu buzların arasından sıyrılıp açık denize çıkmak 
hemen hemen imkansız bir hale gelmişti. Bununla bir
likte, gemilerden bazıları, o kadar fazla buz olmıyan bir 
ver bulabilmişlerse de, yine de yelkenleri sarmışlar ve 
kendilerini akıntıya vermişlerdi. Diğerleri durmuşlar ve 
buzdan oluşmuş büyük bir adaya demir atmışlardı. Bu 
gemiler, o kadar çok buzdan adacık ve bankiz parçaları 
arasında sıkışıp kalmışlardı ki, İngiliz gemicileri, buz
ların gemileri daha fazla sıkıştırmasından korumak için 
gereken her türlü önlemleri almışlardı. Frobisher, bu 
şekilde, yolunun dışına çıkmıştı. Filosunu bir araya ge
tirip toplama imkansızlığı içinde, bir süre sonra, Davis 
adını alacak boğazdan geçmek suretiyle, Groenland'ın 
batı kıyıları boyunca ilerlemiş ve Warvick koyuna ka-
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dar sokulmuştu. Konut inşaatında kullanılan ağaçlarla 
gemilerinin onarımını yapar yapmaz, evvelce taşıdıkla
rının aynı olan taşlardan beş yüz ton yüklemişti. Bu 
sırada, mevsimin epeyce ilerlemiş olduğunu düşünerek, 
yiyecek malzemesinin çok sarfedildiğini ve bir kısmının 
da (Dennis ) gemisi ile sulara gömüldüğünü, gemilerin 
onarımında kullanılan ağaçların çok azaldığını, kırk ada
mın kaybedildiğini dikkate alarak, 3 1  Ağustos tarihin
de İngiltere yolunu tutmuştu. Fırtınalar ve kasırgalar, 
onu yurdunun kıyılarına kadar izlemişti. Yapmış oldu
ğu seferin sonuçlarına gelince, keşif olarak hemen he
men hiç bir şey yapılmış değildi ve o kadar büyük teh
likeleri.n göze alınması suretiyle yüklenip getirilen taş
ların da bir değeri yoktu. 

Frobisher'in bu kuzey seyahati, onun son seferi ol
muştu. Diğer bir kuzey bölgesi seyahati 1585 yılında 
vis-amiral Drake tarafından yapılmış ve amiral 1588 yı
lında «Yenilmez armada»ya karşı yapılan savaşta ken
di.ni g;östenniş, 1590 yılında, İspanya sularında Walter 
:ı:?,aJ01r:;h filosuna katılmış ve sonunda Fransa kıyıların
dan güneye inerken a ğır şekilde yaralanmış ve ölmeden 
önce, donanmasını Portsmouth'a geri getirmeğe ancak 
zaman bulabilmişti. 

Frobisher'in yapmış olduğu seferlerin ancak çıkar 
:-:.macmı güttüğü görülmekteyse de, bunun böyle olma
sının denizci bakımından değil, devrin tutkuları bakı
mından ileri geldiğini kabul etmek gerekmektedir. Şu 
da bir gerçektir ki, zor şartlar içinde ve son derecede 
yetersiz araçlarla yapılan bu seferler, cesaret, beceri ve 
direncin bir örneğidir. Kısaca ifade edilecek olursa, 
yurddaşlarına yol göstermek suretiyle ingiliz adının ün 
yaptığı bölgelerdeki ilk keşiflerin şan ve şerefi Frobis
her'e aittir. 
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Eğer kutup bölgelerinde Peru'dakinden fazla altın 
bulma ümidini kesmek gerekseydi, Çin'e giden bir yolu 
bu bölgelerde aramaya devam etmemek için ortada hiç 
bir neden kalmazdı. Londra tacirlerile ilişkileri olan de
nizciler, hep bu fikri ileri sürüyorlardı. Nitekim, bir çok 
yüksek kişinin yardımı ile iki gemi hazırlanmıştı. Bu 
gemilerden ( Sunshine) ,  elli tonluk, (Moonshine) ise otuz 
beş tonluktu. Mürettebat, yirmi üç kişiden ibaretti. Her 
iki gemi de, John Davis'in komutasında 7 Haziran 1585 
tarihinde Portsmouth'dan hareket etmişti. 

John Davis, kendi adını almış olan boğazın ağzını 
keşfetmiş ve koyu bir sis içinde bankizlere çatmaktan 
ve buz bloklarının çatırtı seslerinden korkuya kapılan 
mürettebatını yatıştırdıktan sonra, yüzen buzların geniş 
alanından geçme zorunda kalmıştı. Davis, 20 Temmuz 
tarihinde yaklaşmağa imkan bulamaksızın Desolation 
adı verilen karayı keşfetmişti. Dokuz gün sonra, Gilbert 
koyuna girmiş ve burada çok sakin huylu bir halkla kar
şılaşarak bunlarla bazı encik boncuk karşılığı deniz hay
vanı derileri ve kürkler almıştı. Bu yerliler, bir kaç gün 
sonra, çok kalabalık olarak gelmişler ve Davis'in gemi
leri çevresinde otuz yedi kayığın toplandığı görülmüştü. 
Denizci, burada, bir çok yüzen kütük görmüş ve bun
ların arasında boyu en aşağı altmış ayak tutan bir ağaç 
dikkatini çekmişti. Davis, 6 Ağustos tarihinde, Tottness 
adı verilen güzel bir koy içinde, Raleigh ismini almış 
olan yaldız renginde bir dağın yakınında demir atmış 
ve aynı zamanda Cumberland arazisinin iki burnuna 
Dyer ve Walsingham adlarını vermişti. 

Davis, on bir günlük bir zaman içinde, buzlardan 
tamamen temizlenerek geniş biçimde açılmış ve suları 
okyanus rengini almış açık bir denizde kuzeye doğru 
yelken açmıştı. Pasifik ile bir bağlantısı olan denizin gi-
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riş yerinde olduğunu sanıyordu. Bu sıralarda, hava, bir
den bire sisli bir durum almış ve bunun üzerine Yar
mouth'a gitmek zorunda kalarak 3 Eylül tarihinde ka
raya çıkmıştı. 

Davis, beslemekte olduğu ümidi armatörleriyle pay
laşmayı iyi bilen bir kimseydi. Nitekim, 1536 yılının 
7 Mayıs tarihinde, bir önceki kampanyada sefere çıkar
dığı iki gemi ile tekrar hareket etmişti. Bu gemilere, 
yüz yirmi tonluk (Mermaid) ile ( North-Star) adlı da
ha küçük gemiler de katılmıştı. Davis, 25 Haziran ta
rihinde, Groenland'ın en güney noktasına vardığı zaman 
c sunshine) ile ( North Star) ı doğu kıyıları tarafında 
bir geçit aramak amacıyla kuzeye doğru yöneltmişti ki, 
bir yıl önce de aynı yolu tutarak 69 uncu enlem dere
cesine kadar kendi adını taşıyan boğaza girmişti. Fakat, 
o yıl, buzlar pek fazlaydı ve 17 Temmuz günü o kadar 
muazzam bir «İcefield»e raslanmıştı ki, bu buzdan alan 
boyunca ilerliyebilmek için on üç günlük bir zaman geç
mişti. Rüzgar, bu buz alanını yaladıktan sonra, çok so
ğuk oluyor ve yelkenlerle ipler o kadar donmuş bir du
rum alıyordu ki, tayfalar daha fazla ileri gitmeği red 
ediyorlardı. Bunun üzerine, Doğu-güney doğuya inmek 
gerekmişti. Davis, burada, aradığı boğazı bulamaksızın 
Cumberland arazisi üzerinde keşif yapmış, eskimolarla, 
üç ölü ve iki yaralıya mal olan bir çatışmadan sonra, 
19 Eylül tarihinde tekrar İngiltere yolunu tutmuştu. 

Bu defa da, araştırmalarının bir başarı sağlamamış 
olmasına rağmen, şirkete yazdığı mektupta da geçidi 
mutlaka bulacağına dair kanısını belirttiği gibi, ümidini 
hiç kesmemişti. Bununla birlikte, yeni bir sefere çıkıl
ması güçlüğüne katlanamıyacağını ve bu sefere ait mas
rafların göze alınmıyacağını göz önünde tutarak, girişi
lecek yeni bir teşebbüsteki masrafların mors, fok ve 
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hatta o sularda pek çok olan balinalardan elde edilecek 
gelirlerle karşılanabileceğini sözlerine eklemişti. O yö
renin denizleri onun karargahı gibiydi. Nitekim, 15 Ma
yıs 1587 tarihinde ( Sunshine) ile ( Elisabeth) 'e Dar
mouth'dan, ( Helene ) 'e de Londra'dan yelken açtırmıştı. 
Bu kez, niyeti, daha kuzeye doğru ilerlemekti. Esasen 
Upernavik'in bulunduğu 72 derece 12 dakika enleme var
mış ve Handerson's Hope burnunu görmüştü. Fakat, 
buzlarla karşılaşınca, geri dönmek zorunda kalmış,  Fro
bisher boğazına girmiş ve geniş bir körfezi geçtikten 
sonra da, 61 derece 10 dakika- enleme vararak, burada 
gördüğü bir burna Chudleigh adını vermişti. Bu burun, 
Labrador sahil kısmında bulunuyor ve Hudson boğazı
nın güney giriş yerini oluşturuyordu. Davis, Amerika 
sahilleri boyunca 52 nci dereceye kadar ilerledikten son
ra tekrar İngiltere yolunu tutmuş ve 15 Eylül tarihinde 
oraya varmıştı. 

Problemin çözüm şeklinin bulunmamış olmasına 
rağmen, değerli sonuçlar elde edilmiş, fakat o sıralarda 
bu değerlere pek bel bağlanmamıştı. Baffin körfezinin 
yarıya yakın kısmı görülmüş, keşfolunmuş ve bu kör
fezin kıyıları, bu kıyılarda yaşayan insanlar hakkında 
önemli bilgiler elde edilmişti. Bu bilgiler, coğrafi bakım
dan çok değerli kazançtı; fakat, ülkenin tacirleri için 
hiç bir şey ifade etmiyordu. İşte, bu nedenledir ki, ku
zey batı geçidini arama girişimleri, ingilizlerce uzun bir 
süre bırakılmıştı. 

Yeni bir ulus doğmuştu. İspanyol boyunduruğun
dan henüz kurtulmuş olan Hollandalılar, Çin'e giden bir 
yolu kuzey doğuda aramak üzere üst üste çeşitli sefer
ler yaparak, yurdlarının gelişmesini ve refahını sağlıya
cak ticaret politikasını kurmuşlardı. Bu proje, vaktiyle, 
sebastien Cabot tarafından ortaya atılmış ve İngiltere'
nin Rusya ile olan ticaretini geliştirmişti. Çok pratik 
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düşünceli olan Hollandalılar, İngiliz denizciliğinin ne 
derece olduğunu biliyorlardı. Hatta, Kola ve Arkanjel'de 
ticaret merkezleri de kurmuşlardı; fakat, onlar, daha 
başka yeni pazarlar aramak istiyorlardı. Kara denizi, 
onlara çok zor geldiği için, kozmograf Plancius'un tav
siyelerine göre, Yeni Zemliya'nın kuzeyinden yeni bir 
yolu denemeğe karar vermişlerdi. Bu durum üzerine, 
Amsterdam tacirleri, Texel yakınındaki Terschelling 
adasında doğmuş olan Wilhelm Barentz adında tecrü
beli bir denizciye başvurmuşlardı. 1594 yılında ( Mer
cure ) adlı gemiyle Texel'den hareket eden bu denizci, 
kuzey burnunu dönmüş, Waigatz adasını görmüş ve 4 

Temmuz tarihinde 73 derece 25 dakika enlemde Yeni 
Zemliya kıyıları karşısına varmıştı. Sahil suları boyun
ca ilerliyerek 16 Temmuz tarihinde Nassau burnu kar
�nsmdan g2çmiş ve üç gün sonra da buzlarla karşılaş
mıştı. Bankizin çeşitli yerlerini yoklıyarak, Yeni Zemli
ya'nın en uc kısmındaki Oranj adalarına kadar kuze
ye çıkarak, bin yedi yüz millik mesafeyi geçerek, gemi
yi seksen bir kere başka bir yöne çevirerek, 3 Ağustos 
tarihine kadar bir çeşit açma denemesinde bulunmuştu. 

O zamana kadar, böyle bir direnç gösteren her hangi 
bir denizcinin ortaya çıkmış olduğunu sanmıyoruz. Şu
nu da ekleyelim ki, bu adam, o uzun seferi yaparken, 
bir çok yerin enlem derecelerini çok doğru olarak tes
bi t etmiştir. Sonunda, o sonuçsuz mücadeleden yorgun 
düşen mürettebat, bu işten vazgeçilmesini istemiş ve 
bunun üzerine Te:xel'e dönmek gerekmiştir. 

Elde edilen sonuçlar o kadar önemli sayı1mıştır ki, 
sonraki yılda, Hollandalılar, yedi gemiden oluşan bir 
filonun komutanlığını Jacques Van Heemskerke'ye ver
mişler; baş pilot olarak da Barentz'i atamışlardı. Bu filo, 
Yeni Zemliya'nın ve Asya'nın sahillerindeki çeşitli nok-
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talara uğradıktan sonra, önemli bir keşif yapmadan, 
çoğalan buzlar karşısında gerilemek ve 18  Eylülde Hol
landa'ya dönmek zorunda kalmıştı. 

Genellikle Hollanda hükümetlerinde bu gibi basit 

olaylar karşısında pek o kadar sebat yoktu. 1595 yılın
daki l)üyük sefer, hiç bir sonuç vermemiş ve epeyce mas
rafa mal olmuştu. Hükümetin bu işte bir şey yapamı
yacağına kanaat getirerek harekete geçen Amsterdam 
tacirleri, kuzey doğu geçidini keşfedecek kimseye bir 
prim vermeği vadederek iki gemi donatmışlar ve gemi
lerin komutanlığını Heemskerke ile Jean Corneliszoon
Rijp'e vermişlerdi. Barentz, yine kılavuz Unvanı ile gö
rev almıştı; gerçekte ise asıl komutan kendisiydi. Se
yahatin tarihçisi Gerrit de Veerde tayfa başı olarak ge
miye binmişti. 

Hollandalılar, 10 Mayıs 1596 tarihinde Amsterdam'
dan hareket etmişler; Shetland ve Feroe adalan karşı
sından geçmişler ve 5 Haziran tarihinde, ilk bakışta be
yaz kuğu sandıkları, son derece şaşkınlık duydukları ilk 
buz parçalarını görmüşlerdi. Burası, Spitzberg'in gü
neyinde bulunan Ayılar adası sularıydı ki, buraya varıp 
� Haziranda adaya çıkmakta gecikmemişlerdi. Bu ada
dan eDeyce martı yumurtası toplamışlar; denizin biraz 
açığında bir beyaz ayı öldürmüşler ve Barentz'in keşfet
miş olduğu bu karaya ayı adını vermişlerdi. 19  Haziran
da, Groenland'ın bir kısmı sanılan büyük bir karaya çı
kılmış, sivri tepeli dağları dolayısiyle bu karaya Spitz
berg adı verilmiş ve Hollandalılar, bu karanın batı kı
yıfo.rının büyük bir kısmını gözden geçirmişlerdi. Buz
ların zorlanması yüzünden Ayı adasına inmişler ve bu
rada, kuzeyden ilerlemeği bir kere daha denemek isti
ven Jean R.ijp'den ayrılmışlardı. 2 Temmuzda Kanin 
burnu sularına gelmişler ve beş gün sonra da, Yeni Zem-
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liya'nın batı kıyılarına varmışlardı. Bu sırada, yön değiş

tirmişler, tekrar kuzeye doğru çıkarak, Croix adasına 

1 9  Temmuzda varmışlar ve buradaki buzlar yine yolu 

kapamıştı. Burada 4 Ağustos tarihine kadar kalmışlar 

ve iki gün sonra da Nassau burnundan geçmişlerdi. An

latılması uzun sürecek bir çok olaylardan sonra, Yeni 

Zemliya'nın en kuzey kısmındaki Oranj adalarına var

mışlardı. Batı kıyıları boyunca güneye inmeğe başlamış

lar; fakat, az bir zaman sonra, doğal bir limana girme 

zorunda kalarak, tamamen buzlar arasında bulundukla

rını görmüşler, çok büyük soğuğa, sefalete ve sıkıntılara 

katlanarak, bütün kışı orada geçirmişlerdi. 26 Ağustos 

tarihinde bulunuluyordu. 30 Ağustosda, yüzen buz par

çaları biri biri üzerine yığılmağa başlamıştı. Gemi, git 

gide sıkışmış bir duruma düşüyor ve teknenin parça

lanacağı sanılır gibi oluyordu. Çok kısa bir zaman son

ra, çatırtılar öyle bir hal almıştı ki, artık çok tedbirli 

davranmak zorunluğu ortaya çıkmıştı. Bu nedenle, yiye

cekler, yelkenler, barut, kurşun ve silahlar dışarı çıka

rılarak, kardan ve ayıların saldırısından korunmak için 

ya bir çadır kurulması ya da bir kulübe yapılması ge

rekmişti. Bir kaç gün sonra, ülkenin iç kısımlarına doğ

ru iki, üç fersah kadar ilerleyen tayfalar, suyu tatlı bir 

nehrin yakınında yüzen kütükler bulmuşlar ve bundan 

başka, o yörede, yaban keçilerile ren geyikleri izlerine 

de rastlamışlardı. Hollandalılar, 2 Eylül tarihinde, koy

daki buzların biri birleri üzerine yığılarak kütle haline 

gelmiş olmasından dolayı koyun muazzam buz blokla

rıyla kaplı olduğunu görünce, kışı burada geçirmek zo

runda olduklarını anlamışlar ve kendilerine soğuğa kar

şı çok iyi korumağa, vahşi hayvanlara karşı silahlı bu

lunmağa ve burada, içine herkesi alabilecek bir ev yap

mağa karar vermişlerdi. Her gün, güven ve rahatlığı 

azı:ılan gemiden ayrılmak artık bir zorunluk halini alı-
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yordu. Çok şükür ki, herhalde Siberyadan gelen ağaç 
dallarının ve kütüklerin bolluğu, yalnız evi değil, aynı 
zamanda bütün kış boyunca ısınmağı da sağlamış ola
caktı. 

Bu bölgelerde, bu ıssız ve hareketsiz denizde henüz 
hiç bir Avrupalı kışlamış değildi. On yedi Hollandalı, 
çekecekleri sıkıntıların ve acıların tehdidlerini pek dü
şünemiyorlardı. Tek kelime mırıldanmadan, disiplinsiz
lik veya isyan gibi en küçük bir teşebbüste bulunmak
sızın hayret edilecek derecede her şeye dayanıyorlar, 
büyük bir sabır gösteriyorlardı. 

Yılın o döneminde son derecede çok olan ayılar, mü
rettebatın bulunduğu yeri sık sık ziyaret ediyorlardı. 
Hollandalılar, bir çok ayı öldürmüşler ve bu hayvan
ları yüzerek kürklerini almakla yetinmişlerdi. Etlerinin 
sağlığa zararlı olduğunu sandıkları için onları yemiyor
lardı. Oysaki, bu eti yemeleri halinde, kendilerine bol 
bir besin sağlamış olacaklar, tuzlu etlerine dokunmıya
caklar ve böylece uzun süre iskorpit hastalığına tutul
maktan korunmuş olacaklardı. Fakat, bu konuda acele 
etmiyelim ve Gerrit Veer'in jurnalını izlemeye devam 
edelim. 

23 Eylül tarihinde dülger ölmüş ve adam, ertesi gün, 
bir dağın yarık yerine gömülmüştü. Bu şekildeki davra
nışın nedeni, soğuğun çok fazla olması ve dolayısiyle 
toprağın kazılması imkansızlığıydı. Sonraki günler, yü
zen kütüklerin taşınmasına ve evin yapımına ayrılmıştı. 
Binanın üstünü örtmek için geminin baş ve kıç tara
fındaki kamaraları bozmak gerekmişti. 

12 Ekimde, henüz bitirilmemiş olmasına rağmen, 
evin içinde yatılmasına başlanmıştı. 21 Ekimde, ihtiyacı 
duyulan her şey gemiden alınmıştı. Güneşin bir süre 
sonra kaybolacağı hissediliyordu. Evin çatısından bir 



222 D Ü N Y A N I N  K E Ş F İ 

baca yükseliyor; içeriye bir asma saat konulmuş bulu
nuyor; yataklar, duvarlar boyunca sıralanıyor ve bir 
fıçıda yıkanmak için banyo küveti haline getirilmiş olu
yordu. Doktor, sağlığı korumak, devam ettirmek için 
sık sık banyo yapılması tavsiyesinde bulunmuştu. O kış 
mevsiminde yağan karlar gerçekten çok güzeldi. Ev, o 

sık ve beyaz manto altında tamamen kaybolmuş gibiy
di. Bu durum, evin içindeki ısıyı hissedilir derecede 
yükseltmişti. Hollandalılar, dışarıya çıkma ihtiyacında 
oldukları zaman, her defasında, karlar altında uzun bir 
koridor kazmak zorunda kalıyorlardı. Her gece, önce 
ayıların sonra da tilkilerin çatı üzerinde dolaşarak içeri 
girmek için tahtalardan bir kaçını kaldırmağa uğraşma 
seslerini işitiyorlardı. Bir sürü tuzaklar kurmuşlar ve 
kürkleri çok değerli olan mavi tilkilerden epeyce ya
kalamışlardı. Neşelerini ve keyiflerini hiç bozmıyan mü
rettebat, o uzun kutup gecelerinin sıkıntısına ve şiddetli 

soğuklara iyi kötü dayanıyorlardı. 
7 Aralık günü, kuzey doğudan gelen şiddetli bir fır

tına, havayı çok sertleştirmiş ve böylece müthiş bir so
ğuk meydana gelmişti. Herkes, bu soğuktan nasıl ko
runulacağını bilemez durumda iken, mürettebattan biri, 
gemiden eve taşınmış olan maden kömürünün kullanıl
ması teklifinde bulunmuştu ki, bu kömürün sağlıyacağı 
ısı hem kuvvetli, hem de uzun süreli olacaktı. Akşam 
üzeri, bu kömürden büyük bir ateş yakılmış ve böylece 
kuvvetli bir ısı sağlanmıştı. Fakat, bu işin nereye vara
cağı pek kestirilemiyordu. Isının herkese bir canlılık 
vermiş olması dolayısiyle, bu ısıyı uzun süre devam et
tirmek çaresi aranmıştı. Isıyı içeride tutmak için delik 
deşik ne varsa hepsi kapatılmıştı. Böyle bir sıcaklıkta 
herkes rahatça uyuyabilecekti. Fakat, bir süre sonra, 
herkeste bir baş dönmesi başlamış, adamlardan biri 
hastalanmış, bu hale havasız kalmanın neden olduğu an-
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laşılınca, bütün tıkalı yerler açılmış, herkes biraz ken
dine gelmiş ve kaptan, kalbi güçlendirmek amacıyla mü
rettebata biraz şarap dağıtmıştı.  

2 Aralık günü, havadaki sert soğuk devam etmiş, 
ayakkabılar, boynuzlar kadar sertleşerek ayakları don
durur gibi etki yapmış, evin içini buz kaplamış, üstte 
bulunan elbiseler, buzdan ve dondan bembeyaz bir du
rum almıştı. 

Noel olan 25 Aralık günü, hava, geçen günlerdeki 
sertliğini sürdürmüştü. Tilkiler, evin üzerinde kuduruic 
bir dummda dolaşıyorlar; biri bunu pek hayra alamet 
gibi görmüyordu. 

1 596 yılı her ne kadar son derecede şiddetli bir so
ğukla bitmiş ise de, 1597 yılı başlangıcı da herhalde da
ha hoş olmamıştı. Kar fırtınaları ve çok şiddetli don 
olayları, Hollandalıların evden dışarı çıkmalarına im
kan vermiyordu. Hayat, gerçekten çok zor şartlarla ge
çiyordu. 

21 Ocak tarihinden itibaren, tilkilerin o kadar ka
labalık olmadığı anlaşılmış, ayılar tekrar görünmüş, 
günler uzamağa başlamış ve bu durum, uzun zamandan 
beri kapalı kalmış olan Hollandalıların biraz dışarı çık
malarına imkan vermişti. 24 Ocak tarihinde, uzun za
mandan beri hasta olan bir tayfa ölmüş ve adam eve 
az bir mesafede karlar içine gömülmüştü. 28 Ocak günü, 
havanın çok güzel olması dolayısiyle, bütün gemiciler 
dışarı çıkarak biraz dolaşmışlar, koşmuşlar ve uzuvla
rına esneklik vermek için biri birlerine kar topu at
mışlardı. Her ne olursa olsun, bu hareketleri yapmak 
zorundaydılar; çünkü, son derece zayıf düşmüşler ve 
hemen hemen hepsi de iskorpit hastalığına tutulmuş
lardı. O kadar dermansız düşmüşlerdi ki, yakacak odu 
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nu evlerine taşımak için bir çok kere, büyük çaba har
cama zorunda kalmışlardı. Sonunda Mart ayının ilk 
günlerinde, bir çok fırtınadan ve kar yağışından son
ra, denizlerde hiç buz kalmadığını tesbit edebilmişlerdi. 
Buna rağmen, hava hala sert, soğuk ise dondurucu idi. 
Geminin hep buzlar içinde bulunması dolayısiyle deni
ze açılmağı düşünmenin henüz sırası değildi. 15 Nisan 
tarihinde gemi ziyaret edilmiş ve oldukça iyi bir durum
da olduğu görülmüştü. 

Mayıs başlarında, tayfalar sabırsızlanmağa ve ya
kın bir zamanda gerekli hareket hazırlıklarını yaprnağı 
düşünüp düşünmediğini Barentz'den sormağa başlamış
lardı. FBlrnt, Barentz, ay sonuna kadar beklemenin ge
rektiğini ve gemiyi buzlardan kurtarmanın imkansız ol
ması halinde, şalupadan ve büyük sandaldan faydala
nılarak bu tekneleri denize çıkabilecek bir duruma ge
tirileceğini söylemişti. Nitekim, ayın yirmisinde, hare
ket hazırlıklarına başlanmıştı. Herkesin nasıl bir neş'e 
ve gayretle çalıştığını tahmin etmek çok kolaydı. Salu
pa gözden geçirilerek onarılmış, erzak tekneye yerleş
tirilmişti. Heemskerke, suların açık olduğunu ve rüzga
rın da kuvvetli estiğini görünce, uzun zamandan beri 
hasta olan Brentz'le görüşmüş, oradan hareket etmenin 
ve böylece Yeni Zemliya'dan ayrılmak için yolculuğa 
başlamanın iyi olacağı düşüncesinde bulunduğunu bil
dirmişti. 

Bunun üzerine, Guillaume Barentz, eğer kendilerin
den sonra, o taraflara biri gelecek olursa, her şeyi öğ
renebilmesi amacıyla, Çin ülkesine gitmek için Hollan
da'dan nasıl hareket edildiğini, ne gibi olaylarla karşı
laşıldığını bir not halinde yazmış ve bu notu bir tüfek 
kınının içine koyarak şömineye aşmıştı. 

Hollandalılar, buzdan mahpesi içinde yerinden kı
pırdayamamış olan gemiyi bırakmışlar ve kendilerini 
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Tanrı'ya emanet ederek iki şalupa ile denize açılmışlar
dı. Oranj adalarına varmışlar ve ardı arası kesilmez bir 
çok tehlikelerle karşılaşarak Yeni Zemliya'nın batı sa
hillerinden güneye doğru inmeğe başlamışlardı. 

20 Haziranda, son derece dermansız kalmış olan Ni
colas Andrieu'nün neredeyse son nefesini vermek üze
re olduğu görülüyordu. Dümenci yardımcısı, diğer şa
lupaya gelerek Nicolas Andrieu'nün çok kötü bir durum
da olduğunu haber vermişti. Bunun üzerine Guillaume 
Barentz de: «Bana öyle geliyor ki, benim ömrüm de pek 
fazla sürmiyecek.» diye cevap vermişti. Barentz'in o ka
dar fazla hasta olduğu sanılmıyor; çünkü, hep konuşu
yor ve Gerrit Veer'in yapmış olduğu küçük seyahat ha
ritasına bakıyordu. Çeşitli konular üzerinde konuşulu
yordu. Fakat, bir süre sonra, Barentz, haritayı bıraka
rak, biraz su istiyor; suyu içtikten sonra gözleri kaykı
lıyor ve başını öne eğiyordu. Ölümü çok ani olduğu için 

diğer teknede bulunan kaptana seslenmeğe bile zaman 
bırakmayan bir durumla karşılaşıyordu. Guillaume Ba
rentz'in bu ölümü, herkesi son derece üzmüş ve aynı 
zamanda da düşündürmeğe başlamıştı. Çünkü, Barentz, 
önemli bir kişi olmakla birlikte, seferin tek pilotuydu 
ve ona karşı büyük bir güven besleniyordu. Fakat, Tan
rı'nın takdirine karşı bir şey yapılamıyacağı düşüncesi, 
mürettebatı biraz yatıştırıyordu. 

Meşhur Barentz, kendisinden sonra gelen Franklin 
ve Hall gibi, yaptığı keşifler sırasında böylece ölmüştü. 
Cesur ve yetenekli bir denizci olan, arkadaşlarının sem
pati ve güvenini kazanan Barentz, Hollanda'nın övün
düğü yiğit bir insandı. 

Hollandalılar, teknelerine dolan suyu bir çok kere 
boşalttıktan, buzlar arasında sıkışıp kalma tehlikeleri 
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atlattıktan, açlık ve susuzluk. çektikten sonra Nassau 
burnuna varmışlardı. Dağılma tehlikesi gösteren tekne
lerini bir gün için bankiz üzerine çekme zorunda kal
mışlar, yiyeceklerinden bir kısmını kaybetmişler ve 
ayakları altında çatırdayıp kırılan buzlar arasında bo
ğulma tehlikesini atlatmışlardı. Çektikleri o kadar sı
kıntı ve sefalet içinde, bazen bir nimete de kavuşmuş
lardı. Mesela, buzlar üzerinden Croi.x adasına vararak, 
orada dağ ördeklerinin yetmiş tane yumurtasını bul
muşlardı. Hollandalılar, 19  Temmuzdan itibaren, tama
men buzlardan arınmış olmasa bile, aşılması çok güç 
olan o büyük banklardan sıyrılmış bir deniz üzerinde 
ilerlemeğe başlamışlardı. 28 Temmuzda, Saint-Laurent 
körfezine girerken, önce yaklaşmağa cesaret edemedik
leri iki rus barkosuna rastlamışlardı. Gemicilerin silah
sız olarak ve dostluk gösterilerile kendilerine doğru gel
diklerini görünce, korkuları dağılmış ve bu adamların 
bir yıl önce Waigatz civarında karşılaştıkları kişiler ol
duklarını hemen anlamışlar ve onları tanımışlardı. Bu 
adamlardan bazı yardımlar görmüşler, buzların imkan 
vermesinden faydalanarak, Yeni Zemliya kıyı suları bo
yunca seyahatlerine devam etmişlerdi. Karaya çıktıkları 
bir sırada, yaprakları ve tohumları iskorpit hastalığına 
karşı etkili bir ilaç olarak kullanılan «Cochlearia» adlı 
bir bitkiyi avuç avuç yemişler ve hemen arkasından ken
Cl.ilerinde büyük bir rahatlık duymuşlardı. Bu sırada, 
yiyecekleri iyiden iyiye tükenmek üzereydi. Ellerinde bi
raz ekmek, biraz da et kalmıştı. Bunun üzerine, Rusya 
sahilleriyle olan mesafeyi kısaltmak amacıyla denizin 
açığına çıkmağa karar vermişlerdi ki, sahillerde kendi
lerine yardımda bulunabilecek balıkçı tekneleriyle kar
şılaşmağı ümid ediyorlardı. Daha çekecekleri epeyce sı
kıntı ve acılar olmasına rağmen, ümidleri onları yanılt
mamıştı. Onların bu şanssızlıklarından Ruslar çok üzün-



D Ü N Y A N I N  K E Ş F İ  227 

tü duymuşlar, yiyecek vermişler ve açlıktan ölmelerine 
engel olmuşlardı. İki tekne, koyu bir sis içinde biribir
lerinden ayrılmışlardı. Beyaz denizin öte tarafında, Ka
nin burnuna yakın Kildyn adasında tekrar buluşmuşlar 
ve balıkçılar, yurdlarına dönmek üzere yelken açmağa 
hazırlanan üç Hollanda gemisinin Kola'da bulunduğunu 
Hollandalılara haber vermişlerdi. Hollandalılar, bu ha
ber üzerine, yanında bir lapon olduğu halde, aralarından 
birini yola çıkarmışlar ve adam, üç gün sonra, Jean Rijp 
imzalı bir mektupla dönmüştü. Hollandalılar, bu imzayı 
görünce, büyük bir hayret içinde kalmışlardı. Heems
kerke, bu mektubu, daha önceleri aldığı mektuplarla 
karşılaştırarak, mektubun gerçekten, geçen yıl onlara 
eşlik etmiş olan kaptandan geldiğini anlamıştı. Birkaç 
gün sonra, 30 Eylülde, Rijp, Hollandalıları arayıp bul
mak ve gemisinin demirli bulunduğu Kola nehrine gö
türmek için erzak yüklü bir tekneyle bizzat gelmişti. 

Rijp, anlatılan olaylara karşı hayret ve hayranlık 
içinde kalmaktan kendini alamamıştı. 1 3  Hazirandan 25 

Eylüle kadar yüz dört gün süren ve yaklaşık dört yüz 
fersah tutan o müthiş seyahate hayret etmemek elde 
değildi. Bir kaç günlük dinlenme, sağlıklı ve bol bir gı
da, iskorpit hastalığının son izlerini kaybettirmek ve 
denizcilerin çektikleri bütün yorgunlukları gidermek için 
yetmişti. Jean Rijp, 1 7  Eylülde Kola nehrinden dışarı 
çıkmış ve Hollandalı denizciler, 1 Kasımda Amsterdam'a 
varmışlardı. Herkesin artık ölmüş oldukla rına kanaat 
getirdikleri bu yiğit denizcilerin yurda dönüşleri çok 
büyük bir sevince neden olmuş ve hepsi de törenle kar
şılanmışlardı. Bu seyahatten geri dönenlerin adları şöyle 
idi : Kaptan Jacques Heemskerke, Pierre Peterson Vos, 
Gerrit de Veer, Jean Vos, Jacques Jansen Sterremburg, 
Leonard Henri, Laurent Guillaume, Jean Hillebrants, 
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Jacques - Jansen Hocchwout, Pierre Corneille, Jacques 
de Buisen ve Jacques Everts. 

Üç yüz yıla yakın bir zaman sonra, 1871 yılında, 
bahtsız Barents ile arkadaşlarının o kışlama yeri tekrar 
görülmüştü. Birinci seferde Yeni Zemliya'nın kuzey bur
nundan geçilmiş ve bu seyahat, o zamana kadar tek ola
rak kalmıştı. Kuzey denizi ile kuzey buz okyanusunda 
yaptığı bir çok seyahatlerile tanınan Norveç'li kaptan 
Elling Carlsen, 7 Eylül 1871 tarihinde, Barentz'in kışla
dığı yere varmış ve 9 Eylül tarihinde de Hollandalıla
rın sığınmış oldukları evi keşfetmişti. Ev, bir gün önce 
inşa edilmiş gibiydi; hayret edilecek derecede muhafaza 
olunmuştu. Herşey, kazazedelerin gidişlerinde bıraktık
ları aynı yerde bulunuyordu. Bu yeri ziyaret edenler, 
yalnızca ayılardan, tilkilerden ve içinde yaşanması çok 
zor bölgelerin diğer sakinlerinden ibaretti. Evin çevre
sinde büyük fıçı parçaları, fok, mors ve ayı kemikleri 
yığını bulunuyordu. Evin iç kısmında, her şey yerli ye
rinde duruyor ve Gerrit de Veer'in çizmiş olduğu gra
vüre tamamen uyuyordu. Kaptan Carlsen, bu ev içinde 
bulduğu bütün eşyayı getirmişti. İki bakır tencere, si
lahlar, maşrapalar, tüfek namluları, eğe, bir çift çizme, 
bazılarında barut bulunan on dokuz kadar fişeklik, as
ma saat, bir flüt, kapı kilidi, asma kilit, yirmi altı şam
dan, gravür fragmanları ve biri son Mendoza baskısı 
olup Barentz'in yapmış olduğu seferin amacım anlatan 
«Cin tarihi», diğeri ise, mesleğinin gereği olan şeyleri 
bilmesine yardımcı olmasında pilotun ne kadar özen 
gösterdiğini anlatan «Denizcilik» konulu ve Hollanda di
liyle yazılmış kitaplar bu eşyayı oluşturuyordu. 

Kaptan Carlsen, Hammerfest limanına dönüşünde 
Lister Kay adlı bir Hollandalıya rastlamış ve bu adam, 
Barentz'den kalmış olan eşyayı satın alarak Hollanda 
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hükumetine teslim etmiştir . Bu eşyalar, La Ha ye deniz 
müzesine konulmuş ve Gerrit de Veer'in çizmiş olduğu 
resime tamamen uygun olarak, ön kısmı açık bir ev ya
pılmıştır. Her bir eşya ve aletler, Yeni Zemliyadaki evin 
içinde bulundukları aynı yere yerleştirilmiştir. Barentz'
in, Heemskerke'nin ve yiğit arkadaşlarının Kuzey deni
zi böllgesindeki ilk kışlamasının ve böyle önemli bir de
niz olayının bu değerli delilleri, layık oldukları saygı ve 
sevgiyi görerek, müzenin en ilgi çekici anıtlarından· bi
rini oluşturmaktadır. Asma saatin yanı başında, orta
sına bir meridiyenin çizilmiş olduğu bir bakır kadran 
bulunmaktadır. Plancius tarafından icad edilmiş olup 
herhalde pusulanın sapmalarını belirlemeğe yarayan bu 
merak uyandırıcı kadran, bugün, hiç bir zaman herkes
çe bilinmemiş olan bir denizcilik aletinin mevcut tek 
modelidir. Başka bir bakımdan da, Barentz'in kullan
dığı o flüt ve kışlama sırasında ölen zavallı tayfanın 
ayakkabıları da değerli birer hatıradır. Bu ilgi çekici 
kolleksiyonu seyrederken acı bir heyecanı duymamak 
herhalde mümkün değildir. 



DöRDüNCü BÖLÜM 

MACERA SEYAHATLERİ VE KORSANLIK 

Drake - Cavendish - De Noort - Walter Raleigh. 



Devonshire'in Tavistock kentindeki çok fakir bir 
kulübe, sonsuz cesareti ve atılganlığı ile milyonlar ka
zanan ve kazandıklarını da o kadar kolaylıkla kaybeden 
Francis Drake'ın 1540 yılında doğum yeri olmuştu. Ba
bası Edmund Drake, kendini halkın eğitimine adamış 
rahiplerden biriydi. Fakirdi; fakat, onun bu fakirliği, 
karakterine karşı gösterilen saygı ve itibara hiç te etki 
etmiyordu. Francis Drake'ın bütün aile yükünü üzerine 
alnn babası, denizcilik mesleğine karşı adeta bir tutku 
besliyen oğlunun bu mesleğe girmesine rıza göstermek 
zorunluğu karşısında olduğunu anlamış ve onun Hollan
da ile iş yapan bir kabotörün gemisinde miço olarak 
çalışmasına izin vermişti. Çalışkan, hareketli, azimli, tu
tumlu bir insan olan genç Francis Drake, bir geminin 
yönetiminde gerekli bütün teorik bilgileri kısa bir za
manda knzanmıştı. Biraz biriktirdiği parası ve ilk pat
ronunun kendisine verdiği bir teknenin satışından do
layı artırmış olduğu parayla birkaç uzun seyahat yap
mış, Biscaye körfezini, Guinee körfezini dolaşmış ve Batı 
Hind adalarında satmak üzere mal almak için varını yo
ğunu harcamıştı. Fakat, Rio de la Hacha'ya vardığı za
man, hangi nedene dayandığı bilinmeksizin, gemisiyle 
yükü olan bütün mallara el konulmuştu. Mahvolduğunu 
gören Drake'nin bütün itirazları, istekleri boşa gitmişti. 
Drake, bunun üzerine, kendisine karşı gösterilen böyle 
adaletsiz bir davranışın intikamını almağa yemin etmiş 
ve sözünü de tutmuştu. 

1567 yılında, yani bu maceradan iki yıl sonra, en 
büyüğü 700 tonluk olan altı gemiden ibaret küçük bir 
filo, Kraliçenin onayı ile, Meksika sahillerine bir sefer 
yanmak üzere Plymouth'dan ayrılmıştı. Drake, 50 ton
luk bir gemiye komuta ediyordu. Önce, Meksika'da ge-
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çen olayların bir çeşit genel tekrarlanması olmak üzere 
Yeşil Burun'dan bir kaç zenci elde edilmişti. Sonra, Mina 
kuşatıln:ıştı ki, bunlar Antil adalarında satılacaklardı. 
Hawkins, herhalde, Drake'nin tavsiyesi üzerine Rio-de-la 
Hacha şehrini ele geçirmişti. Sonra, müthiş bir fırtına
ya tutularak, Saint-Jean d'Ulloa'ya varmıştı. Fakat, li
manda kalabalık bir filo bulunuyor ve bütün bu gemi
lerin güçlü toplarla silahlı olduğu görülüyordu. İngiliz 
filosu bozguna uğramış ve Drake, 1568 yılı Ocak ayında 
İngiltere sahillerine varmada büyük zorluk çekmişti. 

Drake, bundan sonra, ülkeyi görüp incelemeler yap
mak üzere Batı Hind adalarına iki sefer yapmıştı. Bu 
gemilerden biri, kardeşi John'un komuta ettiği 25 ton
luk (Swan ) ,  diğeri ise 70 tonluk (Pacha de Plymouth) 
idi. Her iki gemide, kendilerine güvenilebilecek otuz altı 
deniz kurdundan oluşan bir mürettebat vardı. Drake, 
Temmuz 1572'den Ağustos 1573 tarihine kadar kah yal
nız başına, kah kaptan Rawse ile birlikte olarak Darien 
sahillerinde verimli dolaşmalar yapmış, Vera-Cruz ve 
Nombre-de-Dios şehirlerine saldırarak büyük bir gani
met elde etmişti. Ne yazık ki, bütün bu dolaşmalar, bu
gün insanın yüzünü kızartacak zulüm ve şiddet hare
ketlerile geçmişti. Fakat, biz, on altıncı yüzyılda sık sık 
meydana gelen korsanlık ve barbarlık sahneleri üzerin
de pek durmıyacağız. 

Adı duyulmaya başlamış olan Drake, Irlanda isya
nınm bastırılması harekatına katıldıktan sonra, Kraliçe 
Elisabeth'in huzuruna çıkmıştı. Magellan boğazından 
geçerek güney Amerika'nın batı sahillerini tarama pro
jesini kraliçeye sunmuş ve böylece amiral ünvanı ile bir
likte emrine beş gemiden oluşan bir filo verilmesini 
sağlamıştı. Gemilere yüz altmış seçme tayfa bindirile
cekti. 
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15 Kasım 1577'de Plymouth'dan hareket eden Fran
cis Drake, Fas'ın Magador Araplarıyla ilişkiler kurmuş, 
Yeşil Burun adalarına varmadan önce, pek önemi olmı
yan bazı şeyleri elde etmiş, adalardan yiyecek almış, 
Atlantik'i aşmak ve Brezilya sahillerine varmak için elli 
altı günlük bir zamanın geçmesi gerekmişti. La Plata 
koyuna kadar Brezilya kıyılarını izlemiş, gemilere su 
alarak, Patagonya'daki foklar koyuna varmış ve burada 
yerli vahşilerle alış veriş yaparak, mürettebatının ihti
yacı için epeyce penguen ve fok öldürmüştü. Orijinal 
seyahatnamenin bildirdiğine göre, 13 Mayıs günü, Fok
lar koyunun biraz aşağısında görülen bir kaç patagon, 
başları üzerinde bir boynuz taşıyorlar ve hemen hemen 
hepsinde kuş tüylerile süslü çok güzel şapkalar bulu
nuyordu. Yüzlerinin değişik renklerle boyalı olduğu gö
rülen bu adamlardan her birinin elinde bir yay bulu
nuyordu. Bunlar, çok atik ve çevik adamlardı. Savaşçı 
oldukları pek belliydi. Yürürken ve ilerlerken çok düz
gün hareket ediyorlardı. Sayıları az olduğu halde, sanki 
kalabalık gibi görünüyorlardı. M. Charton, «Eski ve yeni 
seyahatler» adlı eserinde, patagonlar hakkında Magel
bn'ın söylediği gibi, bu adamların çok uzun boylu ol
dukları üzerinde Drake'nin hiç durmadığına işaret et
miştir. Bunun da elbette çok haklı bir nedeni vardır. 
Patagonya'da bir çok kabile yaşamaktadır. Drake'nin 
karşılaşmış olduğu vahşileri tarif ederken, bu tarif, Pi
gafetta'mn Saint-Julien limanındaki patagonlar hakkın
da yapmış olduğu tarife hiç te uymamaktadır. Bugün, 
belirlenmiş olduğu üzere, uzun boylu insanlardan olu
şan bir ırk vardır ve bu ırk, Patagonya'nın en güneyinde, 
boğazın kıyılarında yaşamaktadır. Bu nedenle, Drake'nin 
2 Haziran tarihinde varmış olduğu Desire limanından 
itibaren yaptığı onbeş günlük deniz yolculuğunda bu ırkı 
görmediği kesindir. Sonraki gün, Saint-Julien limanına 
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varan Drake, burada, mürettebatından isyana kalkışan 
bir kaç kişiyi cezalandırmak için Mugellan tarafından 
vaktiyle kurulmuş olan idam sehpasını bulmuştu. Dra
ke, kaptanlarından olup uzun zamandan beri ihanet ve 
serkeşlikle suçlandırılan, bir çok kere filodan ayrılmış 
bulunan Doughty adlı birinden kurtulmak için bu yeri 
seçmişti. Seyahati baltalamak için bazı tayfaları kışkırt
tığı, isyana teşebbüs için hazırlıklar yaptığı tesbit edil
mişti. Adam, İngiltere kanunlarına göre, bir savaş diva
nı tarafından yargılanarak kafası kesilmek suretiyle ölü
me mahkum edilmişti. Mahkumiyet kararı, masumiye
tini son ana kadar bütün çabasıyla savunan Doughty'nin 
suçluluğu gerçekten sabit olmuş muydu acaba? Drake, 
İngiltere'ye dönüşünde, bu olay dolayısiyle her ne kadar 
zan altında kalmış ise de, arkadaşlarına karşı her za
man gösterdiği itidale rağmen, onun sırf tehlikeli bir 
rakipten kurtulmak için fırsattan faydalandığını, ami
rallerinin gizli emellerine uymak ve bir masumu ölüme 
mahkum etmek için kırk yargıcın böyle bir kararı ver
miş olduğunu kabul etmek çok zordu. 

İki gemide meydana gelen hasar dolayısiyle kısa bir 
süre sonra amiral tarafından bu iki geminin sökülme
siyle üç gemiye inmiş olan filo, Magellan'da.n beri aşıl

mamış olan boğaza 20 Ağustos tarihinde girmişti. Dra
ke, her ne kadar çok güzel doğal limanlara raslamışsa 
da, kara yakınındaki suların az derinliği nedeniyle bu
ralarda demirleyip yatmanın zor olacağını anlamıştı. 
Bora şeklinde ansızın esen şiddetli rüzgarlar, gemilerin 
seyir durumunu tehlikeli bir hale sokuyordu. Boğazdan 
Pasifik okyanusuna çıkarken bir fırtına patlamış, Dra
ke, gemilerinden birinin battığını görmüş ve aynı za
manda, seferin sonuna kadar kendisini bir daha gör
meksizin son arkadaşı da ondan ayrılmıştı. 55 inci en
lem derecesine kadar boğazın güneyinde akıntılarla sü-
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rüklenen Drake'nin artık elinde tek gemi kalmıştı. Fa· 
kat, İspanyollara yapmış olduğu kötülükle, İngiltere'
den ayrılırken, emrindeki filoyla harekete geçmesi ha
linde ne kadar büyük yıkım yapabileceğini göstermişti. 
İngilizler, Cocha adasına çıkışlarında, iki ölü vermişler, 
bir çoğu yaralanmış ve bizzat Drake, başına yemiş ol
duğu iki ok dolayısiyle, yerlileri cezalandırmanın kesin
likle imkansız olduğunu görmüştü. Şili'den yüklemiş ol
duğu şarap ve değeri otuz yedi bin düka tahmin olunan 
külçe altınla zengin yükü olan bir gemiyi Valparaiso 
limanında ele geçirmiş ve sonra da, halkı tarafından he
men terkedilen şehri yağma etmişti. Onun bu hareket
leri Coquimbo'da haber alınmış ve karşısına çıkan ezici 
kuvvetler, onu gemisine binmeğe zorlamışlardı. Arica'
da, içinde 50160 libre tuttuğu tahmin olunan elli yedi 
gümüş külçesinin bulunduğu üç küçük tekneyi yağma 
etmişti. On iki gemi veya küçük teknenin demirli bu
lunduğu Lima limam içinde elde edilen ganimet çok bü
yük olmuştu. Fakat, Drake'yi daha çok memnun eden 
bir şey olmuştu ki, o da, çok zengin mal yüklü ( Caga
Fuego) adlı bir kalyonun Paraca'ya doğru yelken açmış 
olmasını öğrenmiş bulunmasıydı. Bunun üzerine gemi
nin peşine düşmüş ve yolda giderken seksen libre altın 
yüklü bir barka tipi gemiyi ele geçirmiş ve San-Fran
cisco burnu kuzeyinde, içinde seksen libre altın bulu
nan ( Cagafuego) 'yu ele geçirmede de hiç güçlük çekme
mişti. Peru kara sularında az çok başka şeyler de ele 
geçiren Drake, kendisine karşı çok büyük bir deniz kuv
vetinin saldırıya hazırlanmakta olduğunu öğrenince, ar
tık İngiltere'ye dönmenin zamanı olduğunu düşünmüş
tü. Bu dönüş için de, gemisi karşısında üç yol vardı: 
ya tekrar Magellan boğazından geçmek, ya güney deni
zinden geçerek Atlantik yolunu izleyerek Ümid burnunu 
dönmek, ya da Çin sahillerine doğru ilerliyerek kuzey 
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buz okyanusu yolu ile Kuzey burnu karşısından geç
mekti. Bu son yol daha emin gibiydi ki, Drake, bunun 
üzerinde durmuştu. Engine açılarak 38 inci kuzey en
lem derecesine varmış ve üç yıl önce Bodega tarafından 
görülmüş olan San-Francisco koyunda karaya çıkmıştı. 
Haziran ayında bulunuluyordu. Isı çok düşük, karaysa 
karlarla örtülü idi. Drake'nin, ülke yerlileri tarafından 
karşılanışına dair verilen bilgiler oldukça merak çeki
ciydi: «Vardığımız zaman, vahşiler bizi görmekle büyük 
bir hayranlık göstermişlerdi. Herhalde tanrılar olduğu
muzu düşünmüş olacaklarki, bizi büyük bir saygı ve iti
barla karşılamışlardı. Orada ne kadar zaman kaldıksa, 
bizi görmeğe gelmekte devam etmişler; bize, kah deği
şik renkli tüylerden yapılmış güzel sorguçlar, kah yer
lilerin her zaman kullandıkları bir bitki olan petun (Tü
tün) getirmişlerdi. Fakat, bu armağanları bizlere ver
meden önce, çadırlarımızı kurduğumuz yerin biraz uza
ğında duruyorlardı. Sonra, uzun nutuk çeker gibi bir 
şeyler söylüyorlar ve sözlerini bitirdikten sonra yayla
rını ve oklarını bulundukları yere bırakıyorlar; arma
ğanlarını vermek için bize yaklaşıyorlardı. İlk gelişle
rinde, kadınları aynı yerde kalmışlar ve bizi şaşırtacak 
kadar acaip hareketlerle ağlayıp sızlıyarak vücutlarını 
ve yanaklarını tırmalamışlardı. Öğrendiğimize göre, bü
tün bu davranışlar, bize karşı göstermek istedikleri bir 
fedakarlık gösterisi şeklinden ibaretti.» 

Drake'nin Kaliforniya yerlileri hakkında vermiş ol
duğu bilgiler, hemen hemen gördüğü ulusların töre ah
lakları hakkında edindiği bilgilerden ibaretti. Bu konu
da şuna işaret edeceğiz ki, gezginin not etmekte özen 
gösterdiği o uzun nutuklar adeti, Cartier'nin kırk yıl 
önce tesbit ettiği gibi, Kanada yerlilerinde görülmüş
tür. 

Drake, kuzeye daha fazla çıkmamış ve kuzey buz 
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okyanusundan yurda dönme tasarısından vazgeçmişti. 
Yelken açıp yol almağa başlayınca Ekvatora inmeği, Mo
lük · adalarına varmayı ve oradan da Ümid burnu yolu 
ile İngiltere'ye dönmeği düşünmüştü. Seyahatin bu kıs
mı, esasen bilinen ülkelerde geçmiş olduğu için, Dra
ke'nin görüşlerinde ne bir fazlalık ne de bir yenilik var
dır. Bu itibarla, seyahati kısaca anlatacağız. 

Drake, 13 Ekim 1579 tarihinde 8 inci kuzey enlem 
derecesinde, süs olarak ağırlıklar bulunduğu için kulak
ları epeyce uzamış halkı olan bazı takım adalara var
mıştı. Bu insanların savunma silahı gibi kullandıkları 
sanılan uzun tırnakları ve siyahlaşmış dişleri bulunu
yordu. Drake, burada biraz dinlendikten sonra, Filipin 
adalarından geçmek ·suretiyle 14 Kasım tarihinde Ter
nate'ye varmıştı. Bu adanın kralı, başlıca subayhrının 
bindirilmiş olduğu dört kayıkla gemiye gelmişti. Subay
ların hepsi de tören elbiselerini giymişlerdi. Karşılıklı 
nezaket sözlerinin söylenmesinden ve armağanların ve
rilmesinden sonra, İngilizler, pirinç, şeker kamışı, ta
vuk, figo, kuru karanfil ve sago unu almışlardı . Ertesi 
gün, bir kaç tayfa, karaya çıkarak konseyde hazır bulun
muşlardı. Anlatıldığına göre, kral, toplantıya gelirken, 
önünden sırma işlemeli zengin bir güneşlik taşınıyordu. 
Kral, ülkenin modasına göre giyinmişti. Fakat, bu giyi
niş son derecede hoştu. Adamın üzerinde, omuzlarından 
yere kadar inen altın sırma işlemeli çuhadan uzun bir 
manto bulunuyordu. Başında ise tamamen sırma işle
meli, değerli taşlarla bezenmiş türban şeklinde bir baş
lık göze çarpıyordu. Boynundan geniş halkaların bağlı 
olduğu güzel bir altın zincir sarkıyor; parmaklarında 
son derecede değerli taşlarla süslü altı yüzük bulunu
yor ve ayaklarında marokenden yapılmış ayakkabılar 
görülüyordu. 
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Drake, mürettebatını dinlendirmek için ülkede bir 
süre kaldıktan sonra, tekrar denize açılmıştı. Fakat, 
9 Ocak 1 580 tarihinde, bir kayalık üzerine oturmuş ve 
gemiyi yüzdürmek için altı topla epeyce sayıda malze
meyi denize atmıştı. Bir ay sonra, Baratene'e vararak 
burada gemisini onarımdan geçirmişti. Bu adada bol 
miktarda gümüş, altın, bakır, kükürt, baharat, limon, 
hıyar, Hindistan cevizi ve çeşitli nefis meyveler vardı. 

Drake, bu çok zengin adadan ayrıldıktan sonra, Bü
yük Cava adasına vararak karaya çıkmış, burada, adayı 
ve halkını aralarında bölüşmüş olan beş kral tarafından 
hararetle karşılanmıştı. Bu adadaki halk, güçlü, kuv
vetli ve güzel insanlardı. Hepsi de silahlı bir durumda 
görünüyordu. Drake, bir süre Cava'da kalmış ve bu za
man boyunca, pek uzakta olmıyan kuvvetli bir filonun 
demirlemiş olduğunu öğrenince, bu filonun İspanyol ge
mileri olmasından kuşkulanmıştı. Bunun üzerine, filo
dan sakınmak için hemen yelken açıp yola çıkmıştı. Ha
ziran ayının ilk günlerinde Ümid burnundan geçmiş, su 
almak için Sierra-Leone'de durmuş ve üç yıl kadar uzak
larda kaldıktan sonra 3 Kasım 1580 tarihinde Plymouth'a 
dönmüştü. 

İngiltere'de karşılanışı önce epeyce soğuk olmuştu. 
İki ulusun tam bir barış halinde bulundukları sırada, 
onun ispanyol şehirlerine ve gemilerine saldırması iyi 
görülmemiş ve bu görüş, onun insan haklarını çiğne
yen bir korsan gibi sayılmasına yol açmıştı. Diploma
tik zorluklar karşısında çaresiz bir durumda kalan kra
liçe, beş ay boyunca, Drake'nin dönüşünden sanki ha
beri yokmuş gibi davranmıştı. Fakat, bu sürenin sonun
da, gerek durum ve şartların değişmiş olması, gerekse 
bu değerli denizciye karşı uzun süre ilgisiz kalmak is
tememesi nedeniyle, Drake'nin gemisini demirlemiş ol-
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duğu Deptford'a giden kraliçe, gemiye çıkmış ve deniz
ciye şövalye payesini vermişti. 

O tarihten sonra, Drake'nin kaşif rolü son bulmuş 

Drake' ye şövalye ünvanının verilmesi. 
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ve hayatı, ispanyolların amansız düşmanı bir savaş ada
mı olarak sürmüştü. Büyük onur kazanan ve çok önemli 
komutanlıkları yüklenen Drake, 28 Ocak 1596 tarihin
de, ispanyollara karşı girişilen bir seferde ölmüştü. 

Magellan boğazını ikinci kez geçmek ve Horn bur
nu sularına kadar Tierra del Fuego'yu görmek onuru 
ona nasip olmuştu. Kuzey Amerika sahillerini izleyerek 
kendisinden önce oralara gelmiş olan kişilerin vardık
ları noktaların daha yukarısına çıkmış ve bir çok ada
larla takım adaları keşfetmişti. Son derece becerikli ve 
bilgili bir denizciydi.. Mesela, Magellan boğazından çok 
çabuk geçmişti. Yapmış olduğu keşiflerin her ne kadar 
az olduğundan söz edilirse de, bunun da nedeni, gör
düğü yerleri jurnalına kaydetmeği ihmal etmiş olmasın
dan ya da gösterdiği yerlerin mevkiini çoğu kez yanlış 
bildirmesinden ve dolayısiyle de o yerlerin zorlukla bu
lunmasından ileri gelmişti. Önce İngilizlerin daha son
ra da Hollandalıların İspanyollara çok kötülük ettikleri 
o korsan seferleri çığırını bu adam açmıştı. Onun sağ
ladığı büyük çıkarlar, çağdaşı olan kişilere cesaret ver
miş, böylece o kişilerde uzun maceralı seferler yapma 
heves ve tutkusu uyanmıştı. 

Drake'yi kendilerine örnek alan kimseler arasında 
en meşhuru, hiç kuşkusuz, Thomas Cavendish ya da 
Cavendish'di. İngiliz askeri denizciliğine çok genç yaşta 
girmiş olan Cavendish, çok fırtınalı bir gençlik çağı ge
çirmiş ve küçük servetini çabucak kaybetmişti. Kuma
rın kendisinden almış olduğu bu serveti İspanyollardan 
kazanmağa karar vermişti. 1585 yılında, silahla donatıl
mış korsan gemisiyle düşman gemilerine saldırması için 
aldığı izinle Doğu Hindistanda dolaşmış ve çok büyük 
bir ganimetle İngiltere'ye dönmüştü. Büyük deniz yol
larının soyguncusu olarak bu çok kolay elde edilen ba-
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şarıdan cesaret alarak servetini yaparken bundan biraz 
onur kazandığını kıvançla söylemişti. Bunun üzerine, 
yirmi tonluk (Desir) ,  altmış tonluk ( Content) ve kırk 

Manila deniz savaşı. 
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tonluk ( Huhg-Gallant) olmak üzere üç gemi satın almış 
ve bu gemilere yüz yirmi üç asker ve tayfa bindirmişti. 
22 Temmuz 1586 tarihinde yelken açarak, Kanarya ada
ları karşısından geçmiş, Sierra-Leone'ye inmiş, şehire 
saldırarak yağma etmiş, sonra, tekrar yelken açarak At
lantik'i geçmiş, Brezilya'da Saint-Sebastien burnu tut
muş, Patagonya kıyıları boyunca ilerlemiş ve 27 Kasım 
tarihinde Desire limanına varmıştı. Burada, ancak dört 
adamın zorlukla öldürebildiği çok iri, çok güçlü bir sürü 
köpek balığı ve kanatları olmadığı için uçamayan, ba
lığa beslenen pek bol kuş bulmuştu. Bu kuşlar, genel
likle Manşo ve penguen adları verilen hayvanlardı. Ge
miler, çok emin olan bu limanda onarım görmek üze
re karaya çekilmişlerdi. Cavendish, bu duraklama sıra
sında da, dev gibi boyları, uzunluğu on sekiz parmak 
tutan ayakarı olan patagonlarla bir kaç çarpışma yap
mış ve bu çarpışmada patagonlar, oklarıyla iki tayfayı 
yaralamışlardı. 

Cavendish, 7 Ocak 1597 tarihinde Magellan boğazı
na girmiş ve kanalın en dar kısmında, üç yıl önce kap
tan Sermiento tarafından Philippeville adıyla kurulan 
koloniden sağ kalmış yirmi bir ispanyol ve iki kadını 
gemiye almıştı. Boğazdan geçişe engel olmak için kuru
lan bu şehirde dört kaleyle bir çok kilise bulunuyordu. 

Cavendish, o sıralarda, ıssız ve yıkıntı haline dönüş
müş kaleyi görebilmişti. Ekim yapmaya veya rekoltele
rini toplamağa imkan bulamaz bir durumda olarak, vah
şilerin sürekli saldırılarına uğrayan bu kale halkı ya aç
lıktan ölmüşler ya da Şili'deki İspanyol tesislerine ulaş
mağı denerken hayatlarını kaybetmişlerdi. Cavendish, 
bu üzücü hikayeden sonra, Philip-peville'in adını Port
Famine olarak değiştirmişti ki, burası, bu gün de bu 
adı taşımaktadır. Cavendish, 2 1  Ocakta, Elisabeth adını 
alan güzel koya girmiş ve ( Hugh-Gallant) ın dülgeri bu-
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rada toprağa verilmişti. Güzel bir nehrin ağzından pek 
uzakta olmamak üzere, nehir kıyılarında insan eti yiyen 
vahşiler bulunuyordu ki, ispanyollarla çok çetin bir sa
vaş yapmış olan bu vahşiler, İngilizleri ülkenin iç kısım
larına çekmek için boşu boşuna çaba harcamışlardı. 

24 Şubat tarihinde, boğazdan güney denizine çık
makta olan küçük filo, şiddetli bir fırtınaya tutulmuş 
ve bu fırtına, gemileri bir birinden ayırmıştı. Hemen 
hemen her yanından su alan (Hugh-Gallant) ,  yalnız ba
şına kalmış ve tekneyi sular üstünde tutabilmek için 
çok büyük güçlük çekilmişti. 15 Mart tarihinde öteki 
gemilerile buluşan Cavendish, Drake'nin Araucan'lar ta
rafından çok kötü karşılandığı Mocha adasına çıkmak 
için boşu boşuna uğraşmıştı. Altın ve gümüş itibarile 
zengin olan bu bölge, o zamana kadar ancak İspanyol
lara hizmet etmişti. özgürlüklerini korumak için her şe
yi yapmaya kararlı olan halkı, elleri silahlı olarak her 
türlü saldırı girişimini püskürtüyorlardı. Bunun üzeri
ne, Sainte-Marie adasına gidilmesi gerekmişti. Burada
ki yerliler, İngilizleri iyi karşılamışlar, onlara bol mik
tarda mısır, tavuk, patates, domuz ve diğer yiyecek mad
delerini sağlamışlardı. 

Cavendish, aynı ayın otuzuncu günü, 32 derece 50 

dakika güney enlemdeki Quintero koyunda demirini at
mıştı. Ülkenin içinde dolaşırken, öküzler, inekler, vahşi 
atlar, tavşanlar, keklikler karşılaştığı hayvanlar olmuş 
ve bu sıralarda, otuz kadar silahşorun ortaya çıktığını 
görmüştü. İspanyollar tarafından saldırıya uğrayan Ca
vendish, adamlarından on ikisini kaybettikten sonra, ge
milerine dönmek zorunda kalmıştı. Bunun hemen ar
kasından Paraca, Cincha, Pisca, Paita şehirlerini yağma 
edip ateşe vermiş, Puna adasını altüst ederek, para ol
mak üzere, altı yüz kırk beş bin altını ele geçirmişti. 
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Denize dayanabilmesinin artık imkansız olduğunu gör
düğü ( Hugh-Gallant) 'ı batırdıktan sonra, verimli dolaş
malarını sürdüren Cavendish, Yeni-İspanya'nın kuzeyin
de yüzyirmi tonluk bir gemiyi yakmış, Aguatulio'yu yağ
ma edip ateşe vermiş ve altı saatlik bir savaştan sonra, 
zengin kumaşla yüz yirmi iki bin altın pezo yüklü 708 
tonluk bir savaş gemisini ele geçirmişti. Bu sırada, «Mu
zaffer ve memnun» olan Cavendish, taşıdığı ganimetleri 
emin bir yere koymak istemişti. Larron, Filipin adala
rına, Büyük Cava'ya uğramış, Ümid burnundan geçmiş, 
Sainte-Helene'den su almış ve 9 Eylül 1588 tarihinde, 
seyahat, korsanlık ve savaşla geçen iki yıldan sonra, 
Plymouth'a varıp demirlemişti. Cavendish, «Bir şeyi ko
rumak, o şeyi elde etmekten daha zordur» şeklindeki 
bir atasözünün doğruluğunu isbat için gerekeni yap
mıştı. Dönüşünden iki yıl sonra, getirmiş olduğu o mu
azzam servetten, ancak üçüncü bir seferin yapılm8-sına 
gerekli paradan başka bir şey kalmamıştı. Bu sefer, onun 
son seyahati olacaktı. 

Cavendish, 6 Ağustos 1591 tarihinde beş gemiyle ha
reket etmiş ve Patagonya kıyılarında kopan bir fırtı
nada filosunun darına dağın olduğunu görmüş ve an
cak Desire limanına girebilmişti. Magellan boğazında 
çok müthiş kasırgalara tutulunca, gemilerinden üçü ta
rafından terkedildiğini gördükten sonra, yolunu değiş
tirmek, geriye dönmek zorunda kalmıştı. Taze yiyecek 
yokluğu, soğuk, karşılaşılan ve mürettebatını perişan 
eden her türlü yokluklar onu Brezilya sahillerinden yu
karıya doğru çıkmağa zorlamış ve bu seyir sırasında, 
Portekizliler, karaya çıkma hareketlerine engel olmuş
lardı. Bunun üzerine, hiç bir yerden bir şey alınamak
sızın, yola devam edilmiş ve Cavendish, belki de çek
tiği yokluklardan daha çok duyduğu üzüntüden çok feci 
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bir duruma düşerek İngiltere sahillerine varmadan öl
müştü. 

Barentz'in arkadaşlarının dönüşünden bir yıl son
ra, (Mauritius) ,  (Hendrick-Fredrick) isimli iki savaş 
gemisiyle (Eendracht) ve (Esperance) adlı iki yat, iki 
yüz kırk sekiz kişilik bir mürettebat kadrosuyla 2 Tem
muz 1598 tarihinde Amsterdam'dan ayrılmışlardı. Bu 
filonun başkomutanı, o sıralarda, yaklaşık otuz yaşın.:. 
da olup uzak sefer olarak yaptığı çeşitli seyahatler do
layısiyle iyi tanınmış Olivier de Noort adlı bir adamdı. 
İkinci komutanlığa, Jaoques Claaz d'Ulpenda, pilot ola
rak da İngiliz asıllı ve tecrübeli bir denizci olan Melis 
adlı biri atanmıştı. Hollanda devleti yardımıyla Amster
dam tacirlerinden bir çoğu tarafından hazırlanmış olan 
bu seferin çifte amacı vardı ki, bunun biri ticari diğeri 
ise askeriydi. Hollandalılar, öteden beri, taşıdıkları ti
caret mallarını Portekiz'den almakla yetiniyorlar ve bü
tün Avrupa'da kabotaj seferleri yapıyorlardı. De Noort, 
yurttaşlarına Magellan tarafından açılmış olan yolu gös
terecek ve bu yol üzerine çıkacak İspanyollarla Porte
kizlilere mümkün olduğu kadar karşı koyacaktı. O de
virde, İspanya kralı ikinci Philippe, boyunduruktan kur
tulmuş olup Portekiz'i de kendi devletler topluluğuna 
katmağa çalışan Hollandalılarla ticari ilişki kurmağı te
basına yasaklamıştı. Yokluk çekmek ve tekrar İspanyol 
egemenliği altına girmek istemediği taktirde, Hollanda 
için yapılacak iş, baharat adalarına doğru bir yol aç
maktı ve bunun mutlaka böyle olması gerekiyordu. Düş
man gemilerinin çok seyrek geçtiği yol Magellan boğa
zıydı. İşte, De Noort, bu boğaz yolunu izleyecekti. 

Hollandalılar, Goree'ye uğradıktan sonra, Guinee 
körfezindeki do Principe adasında durmuşlardı. Porte
kizliler ise, karaya çıkan adamları yalancıktan iyi karşı
layarak, üzerlerine atılmak ve onları acımasız öldürmek 
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ıçın uygun bir fırsatın çıkmasından faydalanmışlardı. 
Bir çok ölü arasında amiralin kardeşi Gornille de Noort, 
Melis, Daniel Goerrits ve Jean de Bremen bulunuyor
du. Bu felaketten yalnız kaptan Pierre Esias kurtula
bilmişti. Bu olay, üzücü bir kampanya başlangıcı ve in
sanı hiç te yanıltmıyacak bir uğursuzluk işaretiydi. Bu 
tuzaktan son derece canı sıkılan ve öfkelenen de Noort, 
yüz yirmi adamı karaya çıkarmış, fakat, Portekizlileri 
çok iyi takviye edilmiş bir durumda bulmuş, on yedi 
adamın öldüğü veya yaralandığı çetin bir çarpışmadan 
sonra, gerek kardeşinin gerekse arkadaşlarından on iki
sinin kurban gittiği haince ve alçakca işlenmiş bir iha
netin öcünü alma imkanını bulamadan oradan hareket 
etmek zorunda kalmıştı. 25 Aralık tarihinde, pilotların
dan adı Jean Volkers olan biri, uygunsuz davranışları, 
mürettebatın cesaretini kırma çabaları ve isyana teşeb
büs hazırlıkları nedeniyle Afrika sahillerinden birine çı
karılarak gemiden atılmıştı. 5 Ocak tarihinde, Ekvator 
çizgisinin biraz aşağısında Guinea körfezinde, Annobon 
adası görülmüş ve Atlantik'i geçmek için yol değiştiril
mişti. De Noort, Rio-Janeiro koyunda henüz demirle
mişti ki, su almak ve yerli halktan biraz yiyecek sağla
mak için gemicilerini karaya göndermişti. Fakat, Por
tekizliler, tayfaların karaya çıkmasına engel olmuşlar 
ve on bir adamı öldürmüşlerdi. Bunun üzerine, Hollan
dalılar, Portekizlilerle yerliler tarafından Brezilya sa
hillerinden kovulmuşlar; yiyecek ve su almağı tasarla
dıkları Sainte-Helene adasına varmak için çaba harca
mışlarsa da ters yönden esen rüzgarlar, onların bu is
teğine engel olmuş, son derece önemli ve çok acele olan 
ihtiyaçlarını karşılayamaksızın ve pilottan yoksun ola
rak Okyanusta maceraya atılır duruma düşmüşlerdi. 
Martin-Vaz ismindeki ıssız adalara çıkmışlar, tekrar 
Brezilya sahillerine varmışlar ve epeyce dolaştıktan son-
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ra, Santa-Clara ıssız adasında kışı geçirmek üzere kal
mışlardı. Buradaki bekleme sırasında bir çok kötü olay
larla karşılaşmışlardı. Amiral gemisi, bir deniz altı ka
yalığına şiddetle çatmış ve denizin biraz kabarması ha
linde, teknenin kaybedileceği anlaşılmıştı. Bu sıralarda, 
asi tayfalardan bazılarının kanlı ve zalim bir şekilde 
idamları yapılmış ve özellikle bir pilotu bıçakla yarala
yan zavallı bir adam, eli grandi direğine çakılarak ce
zalandırılmıştı . Hastalanmış olan tayfalar gemilerden 
dışarıya çıkarılmışlar ve onbeş günlük bir zamanın so
nunda hepsi de iyileşmişti. De Noort, kıtaya en fazla bir -
fersahlık mesafede bulunan bu adada 2 Hazirandan 2 1  

Hazirana kadar kalmıştı. Fakat, denize açılmadan önce 
(Eendracht) 'ı ateşe vermek zorunluğu ortaya çıkmıştı; 
çünkü, bu geminin yönetimini sağlıyacak kadar tayfa 
olmadığı tesbit edilmişti. Bir çok fırtınalı havalara tu
tulduktan sonra, 20 Aralık tarihinde, Desin� limanına 
girilmiş ve mürettebat, burada, bir kaç gün içinde epey
ce köpek balığı, fok ve beş binden fazla penguen öldür
müştü. 

Hollandalılar, burada, çok uzakta bulunmaları do
layısiyle üzerlerine ateş edemedikleri mandalar, geyik
ler ve devekuşları görmüşler ve yalnızca bir yuvadan 
on devekuşu yumurtası toplamışlardı. Kaptan Jacques
İansz Huy de Cooper, bu duraklama devresinde ölmüş 
ve Desin� limanında toprağa verilmişti. Filo, 23 Kasım 
tarihinde Magellan boğazına girmişti. Bir karaya çıkış 
sırasında, üç Hollandalı, patagonlar tarafından öldürül
müş ve bu ölülerin intikamı, bütün bir Enoos kabilesi
nin öldürülmesiyle alınmıştı. Magellan boğazının geçit
leri ve gölleri içinde yapılan bu uzun seyahat sırasında, 
Mauritius koyunun pek uzağında olmıyan bir yerde kış
lamış olan Sebald de Weerdt komutasındaki iki Hollan
da gemisiyle karşılaşılmıştı. Söylendiğine göre, bu adam, 
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bir çok kere, itaatsızlıkla suçlandırıldığı için Vis-Amiral 
Claaz tarafından terk edilmişti. O devire, İspanyol, İn
giliz ve Hollanda denizcilerinde bu gibi davranışlara sık 
sık rastlanıyordu. Fakat biz, bugün, insan hayatına pek 
az değer verildiğine bir işaret olan bu davranışları kuş
kusuz korkunç bir barbarlık gibi sayarız . Bir insanı, si
lahsız, yiyeceksiz bir durumda ıssız bir yere bırakmak
tan daha zalimce nasıl bir hareket olabilir? İnsan eti 
yiyen vahşi yaratıklarla yerleşik bir bölgeye bir adamı 
çıkarıp bırakmak, onu çok korkunç bir ölüme mahkum 
etmek değil midir? 

De Noort, 29 Şubat 1600 tarihinde, doksan dokuz 
günde boğazı geçtikten sonra Pasifik'e çıkmıştı. Onbeş 
gün sonra kopan bir fırtına onu (Hendrick-Fredrick) '
den ayırmış ve ondan sonra artık gemiden sözedilmez 
olmuştu. Bir yatla yalnız başına kalan de Noort, Mocha 
adasına uğramış ve kendisinden önce oraya gelenlere 
yapılan muamelenin tamamen tersine, ada yerlileri ta
rafından çok iyi karşılanmıştı. Sonra, Şili kıyıları bo
yunca ilerlemiş ve buralardan, bıçak, balta, gömlek, şap
ka ve pek fazla değeri olmıyan diğer mallar karşılığın
da bol miktarda yiyecek sağlıyabilmişti. De Noort, bu 
kıyılarda ve Peru kıyılarındaki bir çok şehirleri yağma 
edip yaktıktan, muazzam bir ganimet elde etmek sure
tiyle karşılaştığı bütün gemileri batırdıktan sonra, kral 
vekilinin kardeşi Don Luis de Velasco'nun emrindeki bir 
donanmanın kendisini izlemeye çıkarıldığını öğrenince, 
Larron adalarına doğru yol almanın uygun olacağına 
hükmetmiş ve 16 Eylülde adalara varmıştı. Ada halkı, 
iki yüzden fazla yerli kayığı ile geminin çevresini sar
mıştı. Her bir teknede, üç, dört veya beş kişi bulunu
yor; hepsi de «hierro, hierro» yani «Demir, demir» diye 
bağırıyorlardı. Bu insanlar, karada olduğu gibi, deniz
de de rahatlıkla hareket ediyorlardı; hepsi de son de-
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rece mükemmel biçimde denize dalmasını biliyorlardı. 
Mesela, Hollandalılar tarafından denize atılan beş par
ça demiri, bir adam, sulara dalıp tek başına çıkarmış 
bulunuyordu. De Noort, bu adalara verilen adın çok ye
rinde olduğunu anlamıştı. Adalılar, gerçekten hırsız ki
şilerdi; çünkü, geminin çivilerini sökme çaresini arıyor
lar ve ellerine geçebilen her şeyi hemen aşırıyorlardı. 
Nitekim, bu adamlardan biri, ipe tutunarak gemiye tır
manmayı başarmış ve hatta bir kamaraya girme ce
saretini göstererek eline geçirdiği bir kılıçla denize at
lamıştı. 

De Noort, 14 Ekim günü, Filipin takım adalarına 
varmış, karaların bir çok yerlerine çıkarmalar yapmış, 
!spanyol, Portekiz gemilerile Çin jonklarını yağma et
miş, yakmış veya batırmıştı. Manila boğazından geçer
ken iki büyük İspanyol savaş gemisinin saldırısına uğ
ramıştı. Savaşın sonunda, Hollandalılar beş ölü vermiş
ler, yirmi beş kişi yaralanmış ve Brigantin tipi gemile
rini yirmi beş kişilik mürettebatı ile kaybetmişlerdi. 
İspanyolların insanca kaybı iki yüzden fazlaya çıkmıştı; 
çünkü, amiral gemileri ateş alarak batmıştı. De Noort, 
bu kanlı ve verimsiz zaferin sonunda, gemisinin onarı
mı için Borneo'ya yollanmış, Cava'dan zengin bir baha
rat yükü almış, Ümid burnundan geçerek, üç yıla ya
kın bir zaman süren bir seyahatten sonra, ancak tek 
gemi ve kırk sekiz kişilik mürettebatla 26 Ağustos ta
rihinde Rotterdam'a varmıştı. Gemilerin donatımı ve se
fer masrafları için para harcamış olan tacirler, getir
diği mallarla masraflarını fazlasiyle karşılayan ve bun
dan başka yurddaşlarına Hindistan yolunu da göster
miş bulunan de Noort'un bu hareket şeklini her ne ka
dar onaylamışlarsa da, biz, bir yandan onun denizci eh
liyetini överken, öte yandan Hollandalıların yaptıkları 
ilk devria.Iem seyahatinin kanlı bir leke olarak kalma-
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sına neden olan o barbarca davranışların hiç te hoş kar
şılanamıyacağını söylemek zorundayız. 

Şimdi bütün yeteneklere sahip ve bununla birlikte 
o derecede de kusurları olan, hayatına çok değişik yön
ler veren, kötü davranışlarda bulunduğu gibi, bir soylu · 
kişi derecesine yükselecek kadar onur kazanan, sonun
da ihanetle suçlandırılarak idam olunan bir adamdan 
bahsedeceğiz. Söz konusu olan adam, sir Walter Rale
igh'dir. Büyük gezginlf3r galerisinde her ne kadar onun 
da bir yeri olduğu görülürse de, ona verilen bu yerin 
ne öyle bir ingiliz kolonisi kurucusu, ne denizci, ne de 
kaşif olmasındandır. Hakkında söyliyeceklerimiz her
halde onun lehinde olmıyacaktır. Henri de Navarre or
dusunun aslını oluşturan bütün o gaskonlar arasında 
birliğe karşı savaşarak Fransa'da beş yıl kalan Walter 
Raleigh, böyle bir çevre içinde, kendisine çok doğal ge
len övünme ve yalan söyleme alışkanlıklarını geliştir
mişti. 1577 yılında, ispanyollara karşı Hollanda'da baş
lıyan bir kampanyadan sonra, İngiltere'ye dönmüş, Jean, 
Onfroy ve Adrien Gilbert adlı üç anne bir kardeşini son 
derece meşgul eden sorunlara karşı kuvvetli bir ilgi duy
muştu. İngiltere'de, o devirde, çok ağır bir ekonomik 
kriz hüküm sürüyordu. Tarım, çok değişik bir durum 
almıştı. Tarlalar, her tarafta otlağa dönüşmüş, bir çok 
tarım işçisi, acaip bir işsizlik durumuyla karşı karşıya 
kalmıştı. Ortada genel bir sefalet vardı ve hatta, nüfus 
artışı da, kaygı verici bir durum almakta gecikmemişti. 
Aynı zamanda, uzun süren savaşların yerine kraliçe Eli
sabeth'in bütün saltanatı boyunca devam eden barış dö
neminde, bir çok maceracı, şiddetli heyecan zevklerini 
gidermek için ne yapacaklarını bilemez bir hal almış
lardı. Bu sıralarda, ülkeyi nüfus fazlalığından kurtara
cak, açlıktan ölüm halinde olan bütün fakirlere bakir 
topraklar üzerinde yeni bir hayat sağlıyacak ve bu şe-



D Ü N Y A N I N  K E Ş F İ  253 

kilde ana vatanın hem etkinliğini hem de refahını art
tırıcak bir göçün yapılması zorunluğu ortaya çıkmıştı. 
İngiltere'de fikir hareketlerini izleyen bütün sağduyu 
sahibi kişiler, bu zorunluğu tamamen kavramış durum
da bulunuyorlar; koloni kurmaya uygun yerlerin ara
nılıp bulunması söz konusu oluyordu. Bu konuda kar
deşleriyle işbirliği yapmak düşüncesinde olan Raleigh'in 
uygulamaya henüz konulmamış bir tasarısı vardı ki, bu 
da, Amerika'nın Atlantik tarafındaki kıyılarında koloni 
kurmaktı. Çabuk fikir değiştiren ve bununla birlikte 
dostluklarında da kıskançlık gösteren kraliçe Elisabeth'
in gözdesi durumunda olan Raleigh'in kardeşlerini teş
vik etmesi, koloni kurma girişimlerinde kırk bin ster
lini bizzat harcamış olması halinde bile, İngiltere'yi terk 
etmeğe hiç te niyeti yoktu; çünkü, bir koloni kurucu
sunun sabır ve fedakarlık isteyen hayatını sürmesi ona 
göre bir iş değildi. Çabalarının faydasızlığını anlar an
lamaz, koloninin muhtemel karlarından beşte birinin 
kendisine verilmesini unutmaksızın patentini hemen bı
rakmış ve satmıştı. 

Raleigh, aynı zamanda, ispanyol sömürgelerine kar
şı gemiler hazırlamış ve silahlandırmıştı. İngiltere'yi ye
nilmez armadadan kurtaran mücadele ve savaşlara da 
katılmış ve sonra «Prieur de Crato» şövalyelik ünvan 
ve haklarına sahip olarak bir süre Portekiz tahtına hiz
met etmişti. İngiltere'ye dönüşünden az bir zaman son
ra da, Sherborne şatosuna kapanmak suretiyle Güyan'a 
yapacağı seyahatin projesini hazırlamağa başlamıştı. Bu 
seyahat, onun için, mükemmel sonuçları bütün dünya
nın dikkatini kendisi üzerine çekecek ve kraliçe nezdin
deki itibarım geri getirecek muazzam bir teşebbüs ola
caktı. Raleigh, Orellana'nın anlattığına göre, tapınakla
rı altın levhalarla kaplı, en basit, en önemsiz aletleri 
bile altından yapılı ve değerli taşlar üzerinde yürünen 
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O Eldorado'nun, o yeryüzü cennetinin keşif ve fethini 
yapmakla, Cortes'in Meksika'da, Pizarre'nin Peru'da 
elde edemediği en büyük şan ve şerefi sağlamış olmı
yacak mıydı? Kendi ifadesine göre, onun emrinde, ne 
ispanyollar kralının, ne Türkler sultanının, ne de her 
hangi bir hükümdarın sahip olduğu bir çok şehirler, 
kavimler ve altınlar bulunacaktı; Orellana'nın 1539 yı
lında uydurup bir efsane haline gelmGsine neden olan 
masallarından söz etmiş bulunuyoruz. Humboldt ise, 
Rio Essequibo ile Rio Branco arasında bulunan Parima 
gölünü çevreleyen arazinin ve kayalıkların oluşunu bize 
tasvir ederken, bütün bu masalların nereden doğduğu
nu açıklamış olmaktadır. Bu büyük gezgin şöyle demek
tedir: «Bunlar, tropik bölge güneş ışınları altında yan
sımalar yapan geniş su alanı ortasında pırıl pırıl yanan 
mikalı Arduvaz ve talk kayalarıdır.» İşte, bu ifade, he
yecanlı ve hayalci ispanyolların adeta görür gibi olduk
ları o masif altından kubbelerin, o gümüşten dikili taş
ların ve nihayet bütün o harikaların ne olduğunu açık
lamaktadır. Raleigh, her şeyi feda ederek fethine git
meği aklına koyduğu böyle altından bir beldenin var
lığına gerçekten inanıyor muydu? Yoksa, şan ve şeref 
kazanma hırsı onu böyle bir inanca mı sürüklüyordu? 
Bu konuda bir şey denemezdi; fakat, Philarete Chas
les'in ifadesini aynen kullanılarak üzerinde tartışılma
yacak bir konu vardı: «Gemiye bindiği sırada bile, sö
zünü tutacağına inanılmıyor; abartmalarından sakınılı
yor; o kadar cür'etkar bir akıl ve o kadar da koşkulu 
bir ahlakla yönetilecek bir seferin geleceğinden korku
luyordu.» 

Raleigh'in bu iş için her şeyi önceden düşündüğü, 
gerekli etüdleri yaptığı sanılıyordu. O, yalnızca, Guyan'

. 
ın doğal arazi durumundan, toprakların veriminden, sa
kin ve yumuşak huylu insanlardan söz etmekle kalını-
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yor, aynı zamanda, Orinoko nehri kıyılarına şahsen yö
nelteceği filoya yollar açmak amacıyla masrafı kendine 
ait olmak üzere kaptan Whiddon tarafından komuta 
edilen bir gemiyi göndermiş olduğunu da söylüyordu. 
Bununla birlikte, halka açıklamaktan sak:mdığı ve bu 
konuda son derecede titizlik gösterdiği bir şey vardı ki, 
o da, teşebbüsüne herhalde hiç te uygun düşmeyen bil
gileri almış olmasıydı. Kendisini de, 19 Şubat 1595 ta
rihinde, beş gemiden oluşan küçük bir filoyla Plymouth'
dan hareket etmişti. Denizciler, subaylar ve gönüllüler 
hesaba alınmaksızın sefere yüz asker katılmış bulunu
yordu. Raleigh, Kanarya adalarından beri Fuer taventu
ra'da odun ve su almak için dört gün kaldıktan sonra, 
kaptan Brereton'la buluşacağı Teneriffe'e varmıştı. Ra
leigh, burada, sekiz gün kadar kalarak bu adamı boşu 
boşuna beklemiş ve sonra Whiddon'la buluşacağı Tri
nidad adasına hareket etmişti. Trinidad adası, o sıralar
da, don Antonio de Berreo tarafından yönetiliyordu ki, 
söylendiğine göre, bu adam, Güyan hakkında esaslı bil
giler toplamıştı. Adam, İngilizlerin gelişini hiç te hoş 
karşılamamış, hemen Cumana'ya ve Marguerite adası
na, ingilizlere saldırmak için kuvvet toplamak görevi 
verilmiş memurlar göndermişti. Aynı zamanda, gerek 
yerlilerden gerekse İspanyollardan olsun, hiç kimsenin 
İngilizlerle görüşmemesi için kesin emir vermişti. Bu 
yasağa aykırı harekette bulunan idam edilecekti. Du
rumdan haberdar olan Raleigh, daha önce harekete geç
meğe karar vermişti. Gece olunca, yüz adamla karaya 
gizlice çıkmış, hiç silah atmadan ve çarpışmağa da gerek 
kalmadan Saint-Joseph şehrini ele geçirmiş, Berreo'yu 
ve başlıca resmi kişileri tutsak ederek gemisine götür
müştü. Bu sırada, İspanya sularında ayrılmış olduğu 
kaptan Georges Gifford'la kaptan Knynin de gelmişler
di. Bunun üzerine, Orinoko'ya doğru hemen yelken açıl-
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mış, çok büyük bir kadırga, yüz kadar tayfa ve askerin 
bindirilmiş olduğu üç tekneyle Capuri koyuna girilmiş 
ve nehirin ağzını oluşturan ada ve kanalların çok karı
şık labirenti içinden geçilerek nehrin kaynak tarafına 
doğru yüz on fersahlık bir yol aşılmıştı. Raleigh'in bu 
seyahati hakkında vermiş olduğu bilgiler o kadar ma
sal kabilinde şeylerdi ki, bir sürü yalanlar üst üste yı
ğılıyor ve insan, ister istemez, bu uydurmaları, hayali 
seyahatler gibi saymak zorunda kalıyordu. Kendi anla
tımına göre, Eldorado adı verilen Manca şehrinde rast
lamış olduğu bir kaç İspanyol ona, bu şehrin büyüklük 
ve zenginlik itibarile dünyanın bütün şehirlerinden çok 
üstün olduğunu anlatmışlardı. Raleigh, sözlerine şunları 
ekliyordu: «Burada kış diye bir şey yoktur. Sert ve ve
rimli bir toprak ve her tarafta, çok bol av hayvanla
rıyla kuşlar bulunuyor. Kuşlar, hiç bilinmeyen, hiç işi
tilmemiş ötüşlerle havayı dolduruyorlar ve bütün bu kuş 
sesleri bizim için gerçek bir konser oluyor. Maden ara
maya gönderilmiş olan kaptanım, altın ve gümüş da
marları görmüştür; fakat, yanında alet olarak kılıcın
dan başka bir şey bulunmadığı için maden cevherlerini 
incelemek üzere bulundukları yerden çekip çıkarama
mıştır. Bununla birlikte, daha sonraları, incelemek üze
re çeşitli parçalar getirmiştir. Karakas'lı bir ispanyol, 
bu madene ( Madre deloro) yani altının anası demekte
tir.» 

Raleigh, yapmış olduğu abartmalara karşı halkın 
kuşkulu olmasını hissederek şunu da söylüyordu: «Ya
nıltıcı bir hayale kapılmış olduğum belki düşünülecek
tir; fakat, ben, altın itibarile Güyan'dan daha zengin bir 
ülkenin dünya üzerinde bulunmadığına kanaat getirme
miş olsam, bu kadar yorucu bir seyahate ne diye teşeb
büs edeyim? Whiddon ile Cerrahımız Milechappe, gök
yakuta çok benziyen birçok değerli taşlar getirmişlerdir. 
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Bu taşları, Orinoko halkından bir çok kimselere göster
dim; onlar da, bana, bunlardan bir dağ kadar var ol
duğunu kesinlikle söylediler.» 

Yüz on yaşında olan ve bununla birlikte, hiç yorul
madan on millik yolu yaya geçebilen yaşlı bir yerli reisi, 
Raleigh'i görmeğe gelmiş, ona Manoa hükümdarının 
müthiş gücünü övmüş, kendi kuvvetlerinin ise yetersiz 
olduğunu söylemişti. Bu insanların çok uygar oldukla
rını, elbise giydiklerini, büyük servetlere sahip bulun
duklarını ve bu servetleri de özellikle altın levhaların 
oluşturduğunu anlatmış ve sonunda, ona, som altından 
bir dağın varlığından söz etmişti. Raleigh, bu dağa yak
laşmak istediğini anlatıyor; fakat, havanın çok bozuk 
6itmesi yüzünden, o sırada, dağın yarı sulara gömülmüş 
durumda olduğuna işaret ediyordu. Hikayesini şöylece 
sürdürüyordu: «Dağın kule gibi biçimi vardı; bana sa
rıdan daha çok beyaz gibi görünmüştü. Yağmurlarla ka
banm bir sel bu dağdan akıyor; akarken bir çok fersah
lık mesafeden işitilen ve kulakları sağırlaştıran müthiş 
bir gürültü çıkarıyordu. Ülkenin çeşitli kısımlarına da
ğılmış olan elmas ve diğer değerli taşların parlaklığı hak
kında Berreo'nun tarifini hatırlamıştım. Bu taşların de
ğeri üzerinde bazı kuşkularım vardı; bununla birlikte, 
olağanüstü beyazlıkları beni hayrete düşürüyordu. Vi
nicapara kıyılarında biraz dinlendikten ve yerli reisin 
kasabasına bir ziyaret yaptıktan sonra, reis, beni dağın 
eteğine götüreceğine dair söz vermişti. Bense, ortaya 
çıkan bir çok güçlükler karşısında, ülkenin ender ürün
lerinden ibaret çeşitli armağanlar getirmiş bulunan çev
re bölgeler yerli reislerinin bulunduğu Cumana nehri ağ
zına dönmeği tercih etmiştim.» 

Ahalinin normal insandan üç kere daha iri olduğu, 
bu insanlardaki gözlerin omuzlar, ağzın ise göğüs üze-
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rinde ve saçların sırt ortasında bulunduğu hakkındaki 
tarifi aktarırken, okuyucudan özür dilemek isteriz. Çok 
ciddi şekilde yapılmış bulunan bu tarifler, Raleigh'in se
yahatnamesine acaip bir peri masalı benzerliği vermek
tedir. Bunlar okunurken, anlatılanların (Bin bir gece 
masalları) 'ndan kopmuş bir sayfa olduğunu sanmak 
mümkündür. 

Sayıklar durumdaki bir hayalin yarattığı bütün bu 
masalları bir tarafa bırakacak olursak, coğrafyacı için 
acaba ne kalır? Hemen hemen hiç bir şey! Oysaki, bu 
anlamsız, bu keyfi seferi büyük bir başarı gibi ilan 
etme zahmetine katlanmağa gerçekten hiç te gerek yok
tur. 



BEŞİNCİ BÖLÜM 

MİSYONERLER VE KOLONLAR. TACİRLER VE 
TURİSTLER 

Onyedinci yüzyılın belirgin niteliği - Keşfedilmiş bölgelerin 
tam olarak gözden geçirilmesi - Altın hırsının yerine geçen 
dini çabalar - Kongo'da İtalyan misyonerler - Etyopiya'da 
Portekiz misyonerleri - Brue Senegal'de ve Flacourt Madagas
kar'da - Hindistan, Çin Hindi ve Japon havarileri. 



On yedinci yüzyıl, büyük keşiflerin hemen hemen 
tamamen yapılmış olması itibarile, bir önceki yüzyıla 
göre daha belirgin olmuş ve bütün bu dönem boyunca, 
zaten edinilmiş olan bilgilerin tamamlanması yoluna gi
dilmiştir. Bu yüzyılla sonradan gelen yüzyıl arasında bir 
fark olmuş, çünkü yüz yıl sonra, astronomların ve de
nizcilerin başvurdukları o bilimsel metodlar, bu yüzyıl
da henüz uygulanmamıştır. Doğrusunu söylemek gere
kirse, ilk kaşiflerin hikayeleri, savaşarak dolaşılan böl
gelerin genel bir görünüşü şeklindedir ki, bütün bu se
yahatnameler, bazı insanlar üzerinde kötü bir etki yap
mıştır. Kısaca söylemek gerekirse, merak son dereceyi 
bulmuştur. Her ulusun gelenek ve görenekleri, her böl
genin tarımsal üretim ve endüstrisi hakkında bir fikir 
edinmek için dünya dolaşılmışsa da, bu konuda esaslı 
bir inceleme yapılmamıştır. Kaynaklara kadar çıkma, 
olayların nedenini bilimsel şekilde araştırma yoluna gi
dilmemiştir. Merakın giderildiği, fakat üzerinde durul
madığı görülmüştür. Gözlemler ancak yüzeyde kalmış 
ve görünüşe göre, on altıncı yüzyılda meydana çıkarıl
mış bütün bölgeler çabucak dolaşılmıştır. 

Sonra, bütün A vrupa'ya birden bire yayılan serv8t 
bolluğu, bir ekonomik buhrana yol açmıştır. Ticaret de, 
sanayi gibi evrim geçirmiş ve yer değiştirmiştir. Yeni 
yollar açılmış, yeni aracılar türemiş, yeni ihtiyaçlar doğ
muş, lüks artmış ve spekülasyonlarla pek çabuk servet 
edinmek hırsı kafaları döndürmeğe başlamıştır. Vene
dik, ticari bakımdan ölmüş, buna karşilık Hollandalılar 
kendilerini geliştirmişler ve İngilizler, o geniş koloni 
imparatorluklarının temellerini atmağa hazırlanmışlar
dır. 
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Tacirlerin yerine misyonerler geçmiştir. Bunlar·, 
vahşi bir halde yaşıyan insanları uygarlaştırmak, onla
ra dinsel telkinlerde bulunarak yeni keşfolunmuş böl
gelere kalabalık bir şekilde yayılmışlardır. Din uğrun
da gösterilen çabaların gelişmesi ve on yedinci yüzyılın 
en belirgin niteliklerinden biridir ve şunu da ifade ede
lim ki, coğrafya bilgisiyle tarih biliminin gelişmesinde 
bu fedakar, kültürlü ve alçak gönüllü insanların hizmet
leri çok büyüktür. Bir gezginin yapacağı iş, gelip geç
mekten ibarettir. Oysaki, bir misyoner, geldiği ülkede 
durur ve orada kalır. Misyoner, incelediği kavimlerin 
tarihi ve uygarlığı hakkında tam bir bilgi edinmek ko
nusunda elbette ki, bütün kolaylıklara sahiptir. Bu ne
denle, anlatılış bakımından onlara borçlu olmamız do
ğaldır ve verdikleri bilgiler, sonradan yapılan çalışma
ların esaslarına çok hizmet etmiştir. 

Bu düşüncelerin özellikle uygulanacağı bir ülke var
sa, o da, Afrika ve Etyopiya'dır. On yedinci yüzyılda, 
üçgen şeklindeki geniş kıta hakkında acaba ne bilini
yordu? Kıyılarından başka hiç bir şey denecektir her
halde! Oysaki, yanlış bir düşüncedir bu. Çok eskiden 
beri, Nil'in iki kolu olan Astapus ile Bahrül Ebiad, eski 
insanlar tarafından biliniyordu. Eğer M. Mariette tara
fından Karnak'ta bulunan eski kavimlerin ve ülkelerin 
listelerine inanılacak olursa, o eski insanlar, iç kısım
daki büyük göllere kadar ilerlemişlerdir. Arap coğraf
yacısı İdrisi, on ikinci yüzyılda, Sicilya kontu Roger 
için Afrika'nın mükemmel bir tarifini yapmış ve bu ve
rileri doğrulamıştır. Daha sonraları, Cadamosto ile İbni 
Eatuta, Afrika'yı dolaşmışlar ve İbni Batuta, Tombuk
tu'ya kadar gitmiştir. Marco Polo, Afrika'nın Süveyş kıs
tağıyla Asya'ya bağlantısı olduğunu söylemiş ve l\/Iada
v,askar'ı ziyaret etmiştir. Sonunda, Portekizliler, Vasco 
da Gama'dan sonra, Afrika'nın kıyı çevre seyahatini to-
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mamlamışlar; bunlardan bazıları Etyopiya'da kalmışlar 
ve kısa bir zaman sonra da, bu bölge ile Portekiz ara
sında diplomatik ilişkiler kurulmuştur. Bir çok Porte
kiz misyoneri, ülkeye yerleşmiştir ki, bunların arasın
dan rahip Paez ile Lobo'dan sözetmek isteriz. 

Rahip Paez, Kuzey Afrika'nın doğu sahil kısmında 
Hıristiyanlığı yaymak için 1588 yılında Goa'dan ayrıl
mıştır. Uzun ve çok sıkıntılı bir yolculuktan sonra, Et
yopiya'nın Musavva şehrinde karaya çıkmış, ülkeyi do
laşmış ve 1618 yılında da Nil'in kaynağına kadar git"" 
miştir. Paez, 1604 yılında, kral Za Denghel huzuruna çı
kınca o kadar başarılı bir vaazde bulunmuştur ki, adam, 
hemen dinini değiştirmiştir. Bundan sonra, Habeş hü
kümdarı, Paez'in etkisi altında kalmasının bir sonucu 
olarak, Papa ile İspanya kralına bir mektup yazmış, bu 
mektupta dostluk duygularını ifade ederek ulusunu eğit
mek amacıyla adamlar göndermelerini kendilerinden is
temiştir. 

Rahip Jeranimo Lobo, Etyopiya Patriği Alphonse 
Meneses ile birlikte, 1625 yılında Etyopiya'ya çıkmıştır. 
Fakat, zaman epeyce değişmiştir. Paez tarafından Hı
ristiyanlaştırılan kral öldürülmüş ve Portekiz misyo
nerlerini ülkeye davet eden arkadaşı da bir süre sonra 
ölmüştür. Hıristiyanlara karşı çok şiddetli bir hareket 
başlamış, misyonerlerin bir kısmı ülkeden kovulmuş, 
bir kısmı da hapsedilmiştir. Lobo, meslekdaşlarının ha
pisten kurtarılması için çok büyük çabalar harcamış
tır. Brezilya'da, Kartaca'da, Cadix'de, Seville'de, Libbon'
da geçirmiş olduğu haraketli bir hayattan ve İspanya 
kralı ile Papaya Etyopiya kilisesi ve halkının gelenek ve 
görenekleri hakkında epeyce bilgi verdikten sonra, Hin
distan'a son bir seyahat yapmış ve 1678 yılında Lizbon'a 
gelerek orada ölmüştür. 



264 D Ü N Y A N I N  K E Ş  F İ  

Hıristiyanlık, Atlantik sahillerindeki Kongo'ya 1489 

yılında girmiş ve aynı yıl, bu bölge Portekizliler tara
fından keşfolunmuştur. Buraya önce Dominiken'ler gön
derilmiş, fakat, bunların başarıları hemen hemen hiç 
denecek kadar zayıf kalınca, papa, Portekiz kralının ona
yı ile buraya İtalyan kapüsün'lerini göndermiştir. 1667 

yılında Carli de Placenza, 1654 yılından 1668 yılına ka
dar Jean-Antoine Cavazzi ve sonra 1696 yılından 1704 

yılına kadar Antonio Zucehelli ve Gradisca gibi kişiler 
bu bölgeye gelmişlerdir. Biz, burada, ancak seyahatna
meleri yayınlamış olan misyonerlerden söz ediyoruz. 
Cavazzi, sırasıyla Angola'yı, Matamba'yı, Coanza ve 
Loana adalarını gezip görmüştür. Dini yayma çabaları
nın faaliyeti içinde, zencileri Hiristiyanlaştırmak için 
çok uğraşmış ise de, onların putlarını yakmak, kralla
rının bir çok kadınla evlenme törelerini kaldırmak için 
hiç bir çare bulamamıştır. Bununla birlikte, yine de yerli 
halkın gelişmesinde çok faydalı sonuçlar alabilmesi 
mümkün görülmüştür. Kongo'da bulunan öteki misyo
nerler de aynı zorluklarla karşı karşıya kalmışlardır. 

Cavazzi'nin 1687 yılında Roma'da yayınlanan seya
hatnamesi, Portekiz etkinliğinin sahilden iki veya yüz 
mile kadar uzadığını doğrulamaktadır. İç kısımda, on 
iki kilisesi, bir cizvit koleji ve elli bin nüfusu olan San
Salvador adlı çok önemli bir şehrin bulunduğu belir
tilmiştir. Pigafetta, on dördüncü yüzyılın sonunda , Ro
ma'da ve Lizbon'da Kongo kralı elçisi olarak bulunan 
Duarte Lopez'in seyahatnamesini yayınlamıştır. Bu se
yahatnamede bir de harita vardır ki, bu harita, bize, 
Kongo nehrinin çıktığı Acque Lunda gölünün daha ba
tısında olup Tanganyika'mn kapladığı bir Zambre gö
lünü göstermekte, Ekvator altında da iki göl görünmek
tedir. Bunlardan biri Nil gölüdür; öteki, daha doğuda 
olup Colue adım taşımaktadır. Bu göllerin Al bert ve Vic-
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toria Nyanza oldukları sanılmaktadır. Bu çok merak 
çekici bilgiler, Afrika'nın bütün orta kısmını beyaz bı
rakan on dokuzuncu yüzyıl coğrafyacıları tarafından 
red edilmiştir. 

Afrika'nın batı sahil kısmında, Senegal ağzında, 
Andre Brue'nün ehliyetli yönetimi altında kurulan mü
esseseler, az bir zaman içinde çok büyük bir gelişme 
göstermekte gecikmemişlerdi. Andre Brue, «Kral adına 
komutan ve Senegal sahillerile Afrika'nın diğer yerle
rinde Fransa kraliyet şirketinin genel direktörü» Unva
nı ile atanmıştı ki, bu adam, koloni kurucular ve kaşif
ler arasında birinci sırayı kaplamaya yaraşır bir kim
seydi. O, Fransa kolonilerinin her zaman için genişle
tilmesini istiyordu ki, ancak, son zamanlarda teğmen 
Mage tarafından görülmüş olan bölgeleri keşfetmişti. 
Fransız alanlarını genişletmiş, Senegal'in iç kısımların
da dolaşmış, Galam'ı ve altın bakımından çok verimli 
Bambuk'u keşfederek kuzeyden gelip ülkenin bütün si
yah halkını dine bağlama teşebbüsünde bulunan müslü
manbr hakkında dokümanlar toplamıştı. Bu kavimle
rin tarihi ve göçleri hakkında Brue tarafından toplanan 
bilgiler çok değerliydi. Nitekim, bu bilgiler, coğrafya
cıya ve tarihçiye bugün de ışık tutmaktadır. Brue, ta
nığı olduğu olayların hikayesini ve ziyaret ettiği yerle
rb tarifini yazmakla kalmamış, aynı zamanda ülkelerin 
ürünleri, bitkiler, hayvanlar ve ticari, sınai bir işletme
yz yarar sağlıyacak bütün şeyler hakkında geniş bilgiler 
•.Tenr.:iş tir. 

Fransızlar, on yedinci yüzyılın ilk yarısında, Afri
ka'nın güney doğusund�, uzun zamandan beri Saint-Lau
rent adıyla bilinen bir ada olan Madagaskar'da bazı ti
caret müesseseleri kurmuşlardır. Mösyö de Flacourt'un 
yönetiminde Dauphin kalesini inşa etmişler, böylece ada
nın bilinmeyen bir çok yerleri öğrenildiği gibi, sahil ya-
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kınlarındaki adalar da öğrenilmiştir. Böylece, 1649 yı
lında, Mascareigne adaları işgal edilmiştir. De Flacourt' 
yurddaşlarıyla her ne kadar iyi ve yumuşak başlı ola
rak geçinmişse de, yerlilere karşı aynı yumuşaklığı, aynı 
anlayışı göstermemiştir. Hatta sert davranışları, genel 
bir isyanın patlak vermesine neden olmuş ve bl;l olayın 
arkasından geri çağırılmıştır. Madagaskar'ın iç kısım
larının dolaşılması çok seyrek olmuş ve esaslı bir ke
şif yapılması için son zamanlara kadar beklenilmesi ge
rekmiştir. 

Çin Hindi ve Tibet hakkında on yedinci yüzyıl bo
yunca Avrupa'ya gelen bütün bilgiler misyonerler ta
rafından sağlanmıştır. Alexandre de Rhodes, Ant. d'And
rada, Avril, Benedict Goes gibi rahiplerin adları sus
kunlukla geçiştirilemez. Onların «Yıllık mektupları», 
Avrupalılara uzun zamandan beri kapalı kalmış o böl
geler hakkında duyulan gerçek ilgiyi bugün bile koru
yan bir çok bilgiler bulunmaktadır. Rahip Tachard, Ko
şinşin ve Tonkin'de kendini astronomik gözlemlere ver
miş ve bu çalışmalarının sonucunda, Ptolemee tarafın
dan verilen boylam derecelerinin ne kadar hatalı oldu
ğunu ispat etmiştir. Bu nedenle, uzak doğu ülkelerinin 
grafik ifadesinde bir reform yapılmasının gerekli oldu
f:·u üzerinde ve bunu sağlamak için de uzman bilginler 
yn da astronomik hesaplarla yakınlığı olan denizciler 
tı:ı.rafındı:ı.n yapılmış çok iyi gözlemlere kesinlikle ihtiyaç 
olduğu konusunda bilim dünyasının dikkatini çekmiştir. 
lV!isyonerleri en çok ilgilendiren ülke Çin, nüfusu çok 
fazla olan bu muazzam imparatorluk olmuştur. Bunun 
da nedeni, Avrupa'lıların Hindistan'a gelişinden beri, 
her ne olursa olsun, yabancılarla ilişkiden sakınılması 
gibi o anlamsız politikasının son derece sıkı uygulan
masından ileri gelmiştir. Misyonerler, imparatorluğa 
girmek için bir çok kere istedikleri izni, on altıncı yüz-
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yılın sonlarında alabilmişlerdir. Matematik ve astrono
mideki bilgileri, tesis meydana getirmelerini kolaylaş
tırmış ve onlara, gerek ülkenin eski tarihlerinde bulu
nan gerekse seyahatleri sırasında edinilen bilgileri top
lamağa imkan sağlamıştır. Böylece, Çin imparatorlu
ğunun tarihi, etnoğrafyası ve coğrafyası bakımından bir 
çok değerli bilgileri elde etmişlerdir. Mendoza, Ricci, 
Trigault, Visdelou, Verbiest, Navarrete, Schall ve Mar
tini, Avrupa'nın bilim ve sanatlarını Çin'e götürmekle 
özel bir övgüye değer görülmüşler ve çiçekler ülkesinin 
o hareketsiz uygarlığı hakkındaki en belirgin ve gerçe
ğe uygun ilk bilgileri Batıya yaymışlardır. 



Baharat adalarında Hollandalılar - Lemaire ve Schouten -
Tasman - Mendana - Queiros ve Torres - Pyrard de Laval 
- Pietro della Valle - Tavernier - Thevenot - Bernier 
Robert Knox - Chardin - De Bruyn - Kaempfer. 



Hollandalılar, Portekiz'in Asya'daki etkinlik ve gü
cünün çok azaldığı ve hemen hemen son bulunduğunu 
uzun zaman görememişlerdi. Becerikli ve ihtiyatlı bir 
ulusun bütün uzak Doğu ticaretini kısa bir zamanda ko
laylıkla ele alabileceğini hissediyorlardı. Bir çok sefer
lerden ve görüp tanıma seyahatlerinden sonra, 1602 yı
lında ülkenin refah ve zenginliğini çok yüksek bir de
receye çıkaracak o meşhur Hindistan şirketini kurmuş
lardır. Bir taraftan Portekizlilerle mücadele ederken, di
ğer taraftan yerli halkla çok iyi ilişkiler kuran şirket, 
ılımlı bir politika izlemiştir. Hollandalılar, koloni kur
maktan ve Portekizliler'den aldıkları kaleleri onarım ve 
işgal etmekten çok uzak olarak, basit tacirler gibi ken
dilerini özellikle ticari işlere vermişlerdir. Büyük tica
ret yollarının birleştiği noktalar dışında her türlü müs
tahkem ticaret merkez binaları inşaatından da kaçın
mışlardır. Bu şekilde hareket ederek, az bir zamanda,. 
Hindistan, Çin, Japonya ve Okyanusya arasındaki bü
tün kabotajı ele geçirebilmişlerdir. Güçlü şirketlerin iş
lemiş olduğu tek hata, baharat ticareti tekelini elinde 
tutup merkezileştirmek olmuştur. Molük ve Sunda ada
larına yerleşmiş veya iş yapmağa gelmiş bütün yabancı
ları kovmuş, hatta tahıl değerini yüksetmek için adada 
büyük ölçüde alımı yapılan ürünlerin ekimini yasakla
mış ve ölüm cezası tehdidi ile tahılın ve baharat ağaç
ları fidanlarının ihracat ve satışını da tamamen men
netmiştir. Hollandalılar, kısa bir zamanda, Cava'ya, Su
matra'ya, Borneo'ya, Molük adalarına, Ümid burnuna 
yerleşmişlerdir ki, bunlar, Avrupa'ya dönen gemiler için 
en uygun uğrak yeri olan önemli noktaları oluşturmuş
tur. 
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Bu sıralarda, Jacques Lemaire adlı Amsterdam'lı 
zengin bir tacir� Wilhelm Cornelis Schouten adındaki 
tecrübeli bir denizci ile anlaşarak, Hindistan'a yeni bir 
yoldan varma projesini ele almıştı. Hollanda, Hindis
tan şirketi hizmetinde olmıyan bütün birleşik eyaletler 
tebasına, baharat alma amacıyla gerek Ümid burnun
cl.ar.. gerekse Magellan boğazından geçmeği yasaklamıştı. 
Bazı kişilere göre, Schouten, bazı kişilere göre de Le
maire, Magellan boğazı güneyinde bir geçit arıyarak, bu 
bu yasaklama kararına karşı bir kaçamak yapma dü
şüncesini oluşturmuştu. Gerçek olan bir şey vardı ki, 
o da, Lemaire'in sefer masraflarının yarısını üzerine al
mış olması, diğer yarı masrafların da Hoirn şehrinde
ki ileri gelen çeşitli tacirlerin yardımıyla karşılanma
sıydı. Bu amaçla, ( Concorde ) adlı 360 tonluk bir ge
miyle bir yat donatılmıştı. Geminin yirmi dokuz topu 
ve altmış beş kişilik mürettebatı vardı. Bu donatım, gi
rişimin büyüklüğü ile orana vurunca, muhakkak ki, ye
te:rsiz sayılabilirdi. Fakat, Schouten, yetenekli bir deniz
ciydi; mürettebat da seçilmiş kimselerdi. Gemiler bol 
yiyecek ve her türlü gemi malzemesi ile donatılmıştı. 
Lemaire, armatör ve Schouten geminin kaptanıydı. Gi
dilecelı.: yer gizli tutulmuştu. Gemi subaylarıyla tayfalar, 
nereye götürülürlerse oraya gitmeğe razı olduklarını yü
klimlenerek görev almışlardı. 25 Haziran 1615 tarihin
de, yani Texel'den ayrıldıktan on bir gün sonra, artık 
çekinilecek bir durum yaratılmasının söz konusu ol
mayacağı bir sırada, mürettebat, sözlü bir bildirinin 
açıklanmasını dinlemek üzere bir araya gelmişlerdi. Bil
diri şöyleydi: «İki gemi, güney denizine girmek ve bü
yük çıkarlar sağlamak ümidiyle bazı güney ülkelerini 
keşfetmek için Magellan boğazından başka bir boğazı 
arayacak ve havaların uygun gitmemesi halinde, aynı 
denizden Doğu Hindistan'a gidilecektir.» Bu bildiri, o 
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devirde büyük keşiflere çok düşkün bütün Hollandalı
lar gibi, çok canlı bir duruma gelen mürettebat tara
fından coşkun bir şekilde karşılanmıştı. 

O zamanlar, Güney Amerika'ya varmak için genel
likle izlenen yol, her halde dikkat edildiği gibi, Afrika 
kıyı sularında Ekvator çizgisinin aşağısına kadar uzu
yordu. ( Concorde) ,  bu yoldan ayrılmamağa gayret et
miş, Brezilya'ya, Patagonya sahillerine ve Magellan bo
ğazının yüz fersah kadar kuzeyindeki Desire limanına 
varmıştı. Günlerce süren fırtına, gemilerin limana gir
mesine engel olmuştu. Yat, suların çekildiği bir sırada 
yan yatmış olarak kalmış, karinesinin onarım ve kala
fatlanması sırasında donanım ateş almış ve gemi, iki 
gemi mürettebatının bütün çabalarına rağmen, yanmış 
ve işe yaramaz bir duruma gelmişti. Lemaire ile Schou
ten, 13 Ocak 1616 tarihinde, vaktiyle Sebald ve Weerdt 
tarafından keşfolunmuş Sebaldine adalarına varmışlar 
ve karaya az bir mesafeden olmak üzere Tierra del Fu
ego sahillerini izlemişlerdi. Sahiller, Doğu-Güney do
ğuya dönüyor ve bu sahillerde, üzerleri karla örtülü yük
sek dağlar bulunduğu görülüyordu. 24 Ocak öğle vakti, 
kıtanın en son kısmı görülmüş; fakat, doğuda, oldukça 
yüksek başka bir karanın da uzadığı göze çarpmıştı. Ge
nel bir tahmine göre, bu iki ada arasındaki mesafe se
kiz fersah kadardı . İki karayı ayıran boğaza girilmişti. 
Bu sularda o kadar çok balina vardı ki, geminin bu hay
vanlardan sakınarak ihtiyatlı seyir yapması gerekiyor
du. Doğudaki ada, Devletler adası adını almış ve ba
tıdaki adaya da Maurice-de-Nassau adı verilmişti. 

Lemaire adını alan bu dar boğaza girdikten yirmi 
dört saat sonra, sancak tarafında, Hollanda'nın büyük 
devlet ilerigelenlerinden olan Barnevelt'in şerefine ol-
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mak üzere bu adı almış olan küçük adalardan oluşan 
bir takım adalar gurubu ile karşılaşılmıştı. Lemaire, se
ferin hazırlandığı şehrin hatırasını anmak amacıyla 
Horn olarak adlandırılmış burnu 57 nci enlem derece
sinden geçmiş ve böylece güney denizine girmişti. Le
maire, bundan sonra, iskorpit hastalığına tutulan mü
rettebatını iyileştirmek amacıyla uğrayıp bir süre kal
mağı tasarladığı Juan-Fernandez adalarına kadar iler
lemişti. Lemaire ile Schouten, Magellan'ın yaptığı gibi, 
hiç birini görmeksizin, Polinezya'nın başlıca takım ada
ları arasından geçmişler ve 1 0  Nisan tarihinde, ancak 
biraz tatlı su ve biraz da yiyecek sağlamanın mümkün 
olduğu Köpekler adasında karaya çıkmışlardı. Solomon 
adalarına varılması ümid ediliyordu; fakat, Dangereux 
takım adalarının kuzeyinden geçilmiş ve sonra yine bir 
sürü takım adalarla karşılaşılmıştı. Bu adalardan bazı
larının halkı son derece hırsızlığa alışmış insanlardı. 
Geminin cıvatalarını ve zincirlerini koparmağa çalışı
yorlardı. Mürettebat arasındaki iskorpit hastalığı devam 
ettiği için, kralın armağanı olmak üzere bir yaban do
muzuyla meyvelerin mürettebata verilmesi çok iyi ol
muştu. Adı Latou olan hükümdar, büyücek bir yelkenli 
ile ziyarete gelmekte gecikmemiş ve bu arada, yirmi 
beş tekneden oluşan küçük bir filo da krala eşlik et
mişti. Adam, ( Concorde) 'a girmeğe pek cesaret edeme
mişti; fakat, gözü pek olan oğlu, her şeyi görmek için 
meraka kapılarak gemiye çıkmıştı. Ertesi gün, yerli ka
yıklarının sayısı fark edilir derecede artmış ve Hollan
dalılar, sezdikleri bazı belirtilerden gemiye karşı bir sal
dırıya geçilme hazırlığında bulunulduğunu anlamışlar
dı. Nitekim, birden bire, dolu yağar gibi gemiye taşlar 
düşmeğe başlamış, yerlilerin kayıkları yaklaşmış, git gi
de cansıkıcı bir durum almışlar ve bu durum karşısın
da harekete geçme gereğini gören Hollandalılar, atılan 
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taşlara ateşli silahlarla karşılık vermişlerdi. Bu adaya, 
çok haklı ve yerinde olarak, Alçaklar Adası adı veril
mişti. 

Balinalar. 
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1 8  Mayıs tarihinde bulunuluyordu. Lemaire, bu sı
rada, yolu değiştirmiş ve Yeni Gine'nin kuzeyinden Mo
lük adalarına varmak için kuzey yolunu tutmuştu. Muh
temelen Solomon takım adarıyla Amiraute ve Bin ada
lar gurubu karşısından geçmiş ve scnra 143 üncü boy
lam derecesinden itibaren Geelwink koyuna kadar Yeni 
Gine kıyıları boyunca ilerlemişti. Schouten ile Lemaire, 
Papua'lar ülkesini gördükten sonra, Molük adalarından 
biri olan Gilolo'ya varmışlar ve burada yurttaşları ta
rafından pek candan karşılanmışlardı. 

Yorgunluklarını giderip iskorpit hastalığını da at
latan Hollandalılar Batavia'ya yollanarak, Texel'den ay
rıldıktan on üç ay sonra ve bu uzun yolculuk süresin
ce on üç adam l:aybederek 23 Ekim 1 6 1 6  tarihinde he
deflerine varmışlardı. Fakat, Hindistan şirketi, kendisi
ne verilmiş olan ayrıcalığın ihlali suretiyle imtiyaz bel
gesinde bir yoldan kolonilere varılmasından hiç de hoş
nut kalmamıştı. Vali, ( Concorde ) 'u alıkoymuş, subay
larla tayfaları tutuklayarak yargılanmak üzere Hollan
da'ya göndermişti. Çalışmalarının, yorgunluklarının ve 
yapmış olduğu keşiflerin ödülünü bek:liyen zavallı Le
rnaire, hiç ummadığı bu ağır darbeye dayanamıyarak 
üzüntüsünden hasta düşmüş ve kısa bir süre sonra da 
ölmüştü. Schouten'e gelince, yurduna dönüşünde öyle 
kaygılı gibi görünmemiş, hiç bir yeni keşif yapılmaksı
zın, Hindistan'a çeşitli seyahatler yapmıştı. 1 625 yılında, 
Avrupa'ya dönerken, kötü hava onu Madagaskar'ın do
ğu kıyılarındaki Antongil koyuna girmeğe zorlamış ve 
burada ölmüştü. 

Daha kısa ve Magellan boğazından daha az tehli
keli olan yeni bir yolu Lemaire boğazıyla açan o önemli 
sefer böyle olmuştur ki, bu sefer, Okyanusya'da yapılan 
çeşitli keşifler ve önceden İspanyol ya da Portekiz de
nizcileri tarafından görülmüş noktaların esaslı şekilde 
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keşfiyle de daha büyük bir değer kazanmıştır. Fakat, 
Avustralya yakınındaki bazı adaların, karaların veya ta
kım adaların keşfini şu veya bu ulusa tam bir kanaatle 
mal etmek çoğu kez zor olmuştur. 

Hollandalılardan söz ettiğimize göre, Mendana ve 
Quiros'un keşiflerinden önce, Jean-Abel Tasman'ın se
ferlerini anlatmak için keşiflerin kronolojik sırasını bi
raz bırakacağız. 

Tasman'ın ilk yılları nasıl geçmiş, denizci hayatına 
ne gibi durum ve şartlarla girmiş, denizcilik mesleğin
de, kendisini çok önemli keşiflere kadar götüren o bil
gi ve beceriyi ne şekilde elde etmiştir? İşte, bu konuda 
bir bilgiye sahip değiliz. Onun biyografisi, 2 Haziran 
1639 tarihinde, Batavya'dan hareket etmekle başlar. Fi
lipinler'den geçtikten sonra, ilk seyahati sırasında, Mat
hieu Quast'la birlikte, o zamanlar «Altın ve gümüş ada
ları>> adıyla tanılan Benin adasını ziyaret etmiştir. Baş 
komutanı olduğu ve 14 Ağustos 1642'de Batavya'dan yo
la çıkan iki gemiden oluşan ikinci bir seferde, 5 Eylül 
tarihinde Maurice adasına varmış ve sonra, güney kı
tasını aramak üzere güney doğuya yönelmiştir. 24 Ka
sım tarihinde, 42 derece 25 dakika güney enlemde bir 
kara keşfederek bu karaya Sunda adaları valisi olan 
Van-Diemen'in adım vermiştir ki, bugün, bu kara par
çasına en doğru isim olarak Tasmanya denilmektedir. 

Tasman, Frederic-Henry koyunda demirlemiş ve bu 
karanın yerleşik olduğunu anlçımışsa da hiç bir yerli 
görememişti. Bu sahilleri bir süre izledikten sonra, So
lomon takım adala::-ına varmak için tekrar kuzeye çık
mak niyetile doğuya doğru yelken açmıştı. 13 Aralık ta
rihinde, 42 derece 10 dakika enlemde dağlık bir kara 
karşısına gelmiş ve bu karayı 18 Aralık tarihine kadar 
kuzeye ilerleyerek izlemişti. Bir koya girip demirlemiş, 
fakat burada, taş atacak kadar bir mesafede olmak üze-
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re, gemiye yaklaşan gözüpek vahşilerin bulunduğunu 
görmüştü. Bu vahşiler, sert sesli, uzun boylu, esmer 
renkli, hemen hemen Japonlarınki gibi uzun ve siyah 

Denizcilerin yerliler tarafından öldürülüşü. 
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saçlı insanlardı. Ertesi gün, mal değişimi yapmak üze
re gemilerden birine gelmeğe cesaret etmişlerdi. Tas
man, bu insanların sakin bir durumda olduklarını gö
rünce, kıyıları daha iyi tanıyıp bir keşifte bulunmak 
için karaya bir şalupa göndermişti. Şalupadaki deniz
cilerden üçü ortada hiç bir neden yok iken yerliler ta
rafından öldürülmüşler, yüzerek canlarını kurtaran di
ğerleri ise, gemilerin sandalları tarafından denizden top
lanmışlardı. Vahşiler üzerine ateş açılınca, hepsi de he
men ortadan kaybolmuşlardı. Bu kötü olayın cereyan 
ettiği yere (Moordenaars Bay) yani Kaatiller Koyu adı 
verilmişti. Tasman, bu vahşi ve canavar insanlarla her 
hangi bir ilişki kurmanın mümkün olamıyacağını gö
rerek demir almış ve kıyı sularını izleyerek kuzeye iler
lemişti. 

Devletler ülkesi adını alıp bu adın sonraları Yeni 
Zelanda'ya dönüştüğü kara böylece keşfolunmuştu. Tas
man, 2 1  Ocak 1643 tarihinde Amsterdam ve Rotterdam 
adalarını keşfetmiş ve buralarda bol sayıda domuz, ta
vuk ve meyve bulmuştu. Gemiler, 6 Şubat tarihinde, 
Prens Guillaume adaları adını almış olan yirmi adadan 
oluşan takım adalarla karşılaşmıştı. Tasman, Santa-Ma
ria burnundan itibaren Yeni Gine kıyılarını izlemiş ve 
önce Schouten ile Lemaire tarafından görülmüş nok
talardan geçmiş ve on aylık seyahatten sonra, 1 5  Ha
ziran tarihinde Batavya'ya varıp demirini atmıştı. 

Tasman, 1664 yılındaki bir buyruğa göre, ikinci bir 
seferde, Van Diemen ülkesini ziyaret etmek ve bu ada
nın güney kıtasına yani Avustralya'ya bağlı olup olma
dığını anlamak amacıyla 1 7  nci güney enlem derecesine 
kadar, Yeni Gine'nin batı kıyılarında esaslı bir keşif 
yapmak zorunda bulunuyordu. Tasman'ın, bu programı 
uygulamaya koymuş olduğu görülmemektedir. Bundan 
başka, günlük notları keşifler hakkında bizi tamamen 
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men bir kararsızlığa düşürmektedir. O devirden beri, 
mesleğinin sonunu belirten olaylarla nerede ve hangi 
tarihte öldüğü hakkında bir bilgi edinilmesi mümkün 
olamamıştır. 

Malacca'nın Albuqueııque tarafından elegeçirilme
sinden itibaren, Portekizliler, Asya'nın güneyinde yeni 
bir kıtanın uzayıp gittiğini anlamışlardır. Onların dü
şüncelerine bir süre sonra İspanyollar da ortak olmuş
lar ve böylece, görülmüş, keşfedilmiş karaların geniş 
alanını bir dengeye oturtmak için coğrafi bakımdan 
varlığı gerekli görünen bir güney kıt'asının araştırılması 
amacıyla Pasifik okyanusunda bir çok seyahatler yapıl
mıştır. önce büyük Cava, daha sonraları Yeni-Hollan
da ve Avustralya adını alan kıt'a, belki Fransızlar tara
fından ya da daha muhtemel olarak, 1530-1540 yılları 
arasında Saavedra tarafından görülmüş ve çeşitli de
nizciler tarafından araştırılmıştır. Bu denizcilerin çoğu 
Yeni Gine'nin kuzeyindeki adaların bir çoğunu dolaş
mışlar ve hatta o büyük Yeni Gine adasını görmüşler
dir. Bunlar, adlarını söyliyebileceğimiz Portekiz'li Ser
rao ile Meneses ve İspanyol Saavedra, Hernando de Gri
jalva, Alvarado, İnigo, Ortiz de Retes gibi kişilerdir. Bun
lardan sonra, Mendana, Torres ve Quiros gelmektedir 
ki, yaptıkları keşiflerin önemli ve belirgin olması ne
deniyle, bunlar üzerinde biraz duracağız. 

Alvaro Mendana de Neyra, Pasifik okyanusunda ye
ni karalar aramak için yeğeni tarafından hazırlanmış bir 
projeyi hükümet merkezi nezdinde kuvvetle destekle
yen Lima valisi Don Pedro Castro'nun yeğeniydi. Men
dana, yüz yirmi beş asker ve tayfanın bindirildiği iki 
geminin komutanlığını üzerine aldığı zaman yirmi bir 
yaşında bulunuyordu. 19 Kasım 1567 tarihinde, Lima'
nın Callas limanından hareket etmişti. Küçük Jesus ada
sını gördükten sonra, 5 Şubat tarihinde, 7 ve 8 Güney 
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enlem dereceleri arasında Sainte-İsabelle adasına var
mış ve İspanyollar, burada bir brigantin tipi gemi inşa 
ederek bu gemiyle çevredeki takım adaların keşfini yap
mışlardı. Mendana'nın bir yol arkadaşı, seyahatname
sinde şöyle yazmıştı : «Halk, insan eti yiyen yaratıklar
dır. Savaş tutsağı oldukları zaman kendi aralarında bi
ribirlerini yemekte ve hatta açık bir düşmanlık olmasa 
bile, yine biri birlerine saldırmaktadırlar.» Adanın yerli 
reislerinden biri Mendana'ya nefis bir ikramda bulun
mak üzere bir çocuk budu getirmiş; fakat İspanyol ge
neral, vahşilerin karşısında bu budu toprağa gömmüş
tü. Vahşiler, ne demek olduğunu anlıyamadıkları bu dav
ranış karşısında pek şaşkın görünmüşlerdi. İspanyollar 
Las Palmas, Los Ramos, Galere ve Bueno-Vista adala-

. rını ziyaret etmişler ve Bueno-Vista adası halkının çok 
dost görünmelerinden sonra gizledikleri düşmanca ni
yetlerinin ortaya çıkmasının gecikmediğine tanık olmuş
lardı. San-Dimas, Sesarga ve Guadalcanal adalarında 
aynı şekilde karşılanmışlar ve ilk kez, bu adalarda zen
cefil bulmuşlardı . İspanyollar, Sainte-İsabelle'e doğru 
dönüş seyahatini yaparken, Saint-Georges adasını keş
fe imkan sağlıyan bir yolu izlemişler ve bu adada çay
lak kadar iri yarasaların bulunduğunu görmüşlerdi. Bri
gantin, Sainte-İsabelle limanına henüz girmişti ki, tek
rar demir almak zorunda kalmıştı; çünkü, oranın sağ
lığa çok zararlı olması dolayısiyle beş asker ölmüş ve 
diğerlerinden bir çoğu da hastalanmıştı. Bunun üzeri
ne, Mendana, Guadalcanal adasında durmuş, mürette
battan on kişi, su almak için karaya çıkmışlar, yalnız 
bir zenci, ada yerlileri arasından kaçmış ve yerliler, İs
panyollar tarafından kendi adamlarından birinin kaçı
rılmasını son derece bir kızgınlıkla görmüşlerdi. Ceza 
müthiş olmuş, yirmi adam öldürülmüş, bir çok ev ateşe 
verilmişti. Mendana, bundan sonra, Solomon takım ada-
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larımn bir çoğunu ve bunlar arasında Trois-Maries ve 
San-Juan'ı ziyaret etmişti. San-Juan adasında, gemile
rin onarımı ve kalafatlanması işlerinin sürdürülmesile 
meşgul olunduğu bir sırada, ada yerlilerile bir çok ça
tışmalar olmuş ve bir kaç tutsak alınmıştı. Mendana, 
bu geçici duraklamadan sonra tekrar denize açılmış, 
San-Christobal, Santa-Catalina ve Santa-Anna adalarını 
ziyaret etmişti. Fakat, bu sırada, hastaların sayısı çok 
artmış, yiyecekler, cephane hemen hemen tükenmiş, ge
mi donatımı yıpranmış ve bu nedenle tekrar Peru yolu 
tutulmuştu. Amiral gemisinin ayrılması, ne oldukları
nın bilinmesi zor olan ve belki de Sandwich adaları ol
masına ihtimal verilen bir çok adanın keşfi, çok şiddetli 
fırtınalar, bu fırtınalar sırasında yelkenlerin paralan
ması, su ve peksimet yetersizliği ve bozulması, beş ay
lık deniz yolculuğundan sonra, Kaliforniya'nın Colima 
limanında son bulan o uzun ve zor seyahatin başlıca 
olaylarıydı. 

Mendana'nın seyahat hikayesi, İsrail kralı hazinele
rinin oradan geldiğine inandırmak için kendisi tarafın
dan keşfolunmuş takım adalara Solomon adını vermiş 
olmasına rağmen, pek o kadar ilgi çekmemiş, heyecan 
uyandırmamıştı. Bu gibi güzel hikayeler, Peru'da çok 
zenginleşmiş olan o insanlar üzerinde fazla bir etki ya
pı:!mazdı. Onlara kanıt göstermek gerekiyordu; çünkü, 
en küçük bir altın damlası, en küçük bir gümüş par
çası, onları herhalde daha çok tatmin ediyordu. Men
dana, yeni bir sefer organize edebilmeden önce yirmi 
yedi yıl beklemek zorunda kalmıştı. 

Bu seferki donatım çok önemliydi; çünkü, Alvaro 
de Mendana'nın ilk seyahatinde görmüş olduğu San
Christoval adasında bir koloni kurulması öneriliyordu. 
Hazırlanmış olan dört gemide dört yüze yakın adam 
bulunuyor ve bunların çoğunu evli kişiler oluşturuyor-
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du. Mürettebat arasında Mendana'nın karısı dona İsa
belle, generalin üç kayın biraderi ve daha sonraları baş
ka bir seferin başkomutanı olarak ün yapan pilot Ped
ro Fernandez Quiros da yer alıyordu. Gemiler, 1 1  Nisan 
1595 tarihinde Lima'dan hareket etmişlerdi. İkmallerini 
yaptıkları Peru kıyılarını ancak 16 Haziran tarihinde 
kesinlikle geride bırakmışlardı. Kayda değer hiç bir ola
yın cereyan etmediği bir aylık deniz yolculuğu sonun
da, Madeleine adı verilen bir ada keşfolunmuştu. Filo, 
hepsinin de beyaz ve uzun boylu oldukları görülen dört 
yüzden fazla yerliyi taşıyan bir sürü sandalla hemen çev
rilmişti. Yerliler, dışarı çıkmalarını ister gibi tayfalara 
Hindistan cevizi ve başka meyveler getirmişlerdi. Yağ
ma için gemiye atlamakta pek acele etmedikleri anla
şılıyordu. Bu insanlardan kurtulmak için bir top atışı 
yapmak gerekmiş ve içlerinden birinin yaralanması üze
rine, yerliler, davranışlarını hemen değiştirmişlerdi. Ge
milere atılan oklara ve taşlara ateşli silahlarla karşılık 
vermek gerekmişti. Bu adanın pek uzağında olmamak 
üzere, San-Pedro, La Dominica ve Santa-Christina adlı 
diğer üç ada keşfolunmuştu. Bu takım adalara, Peru va
lisinin şerefine olmak üzere Las Marquezas de Mendo
ça adı verilmişti. Yerlilerle ilk ilişki dostça olmuşsa da, 
bu davranışlar dönüşmekte gecikmemiş ve bu düşman
lık, silahların son derece yetersiz olduğunu gören ada 
yerlilerinin barış istemeleri gününe kadar devam et
mişti. 

İspanyol filotilası, 5 Ağustos tarihinde denize açıl
mış ve Batı-Kuzey Batı yönünde dört yüz fersahlık yol 
almıştı. 20 Ağustos günü, Saint-Bernard adaları sonra 
da, yiyecek ihtiyacına rağmen sahillerine çıkamadıkları 
Reine-Charlotte adaları keşfohınmuştu. Adıyla durumu 
yeteri derecede anlaşılan Solitaire ( Issız) adasından son
ra Santa-Cruz takım adalarına varılmıştı. Fakat, o sıra-
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da, patlıyan bir bora nedeniyle, amiral gemisi, filodan 
ayrılmış ve araştırılması için gösterilen bütün çabalara 
rağmen, gemiden hiç bir haber alınamamıştı. Elli ka
dar kayık, hemen gemiye yaklaşmıştı. Kayıklara renk
leri · esmer ya da simsiyah yerliler binmişlerdi. Bu vah- . 
şilerin beyaz, kırmızı ve öteki renklerle boyalı kıvırcık 
saçları olduğu, dişlerinin dahi kırmızıya boyanmış bu
lunduğu, başın yarı tıraş edildiği, vücudun çıplak, yü
zün ve kolların siyaha boyanmış olarak çeşitli renklerle 
çizgili bir durumda olduğu, üzerlerinde balık dişlerin
den, sedef veya incilerden yapılmış kordon şeklinde süs
ler bulunduğu görülüyordu. Ellerinde silah olarak yay
lar, çok sivri uçlu zehirli oklar, sert ağaçtan yapılmış 
ağır kılıçlar bulunuyordu. 

Mendana, bu insanları, aramakta olduğu adaların 
halkı sanmışsa da, yanılmış olduğunu anlamakta gecik
memişti. Gemilere dolu halinde ok yağmağa başlamıştı. 
Bu olaylar, Solomon adalarını tekrar bulamıyacağını 
gören Mendana'nın bu takım adalarda koloni kurmağa 
karar vermesi bakımından çok üzücüydü. Bunun üze
rine, İspanyollar arasında bir anlaşmazlık başgöstermiş
ti. Generale karşı hazırlanan bir isyan hareketi hemen 
bastırılmış ve suçlular idam edilmişlerdi. Fakat, bu kötü 
olaylar ve yol yorgunlukları, sefer başkanının sağlık du
rumunu o kadar sarsmış ve bozmuştu ki, adam, sefe
rin yönetimine karısının bakacağı emrini verdikten kı
sa bir süre sonra, 1 7 Ekim tarihinde hayata gözlerini 
yummuştu. Mendana'nın ölümünden sonra, adalardaki 
vahşilerle olan düşmanlık hareketleri iki kat artmış, 
hastalıklar ve yokluklar dolayısiyle bir çok ispanyol o 
kadar bitkin bir duruma düşmüştü ki, ada yerlilerinden 
yirmi kişinin bunların kolayca hakkından gelebileceği 
düşünülebilirdi. Bu gibi şartlar içinde, bir koloni kur
mağı istemekte ısrar etmenin tamamen bir çılgınlık ola-
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cağı kesindi. Bunu herkes anlamış ve 18 Kasım tarihin
de demir alınmıştı. Dona İsabelle de Mendoça'nın tasa
rısı, geri dönüp bir tesis meydana getirmek üzere ko-

Subayların fikirlerini alnııf ve . . .  
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lonlann toplanacağı Monika'ya gitmekti. Kadın, bu ko
nuda, bütün subayların fikirlerini almış ve onlar da, ta
sarıyı yazılı olarak uygun bulmuşlardı. Dona İsabelle, 
çetin bir denemeye girişmekte geç kalmıyacak olan 
Quiros'un kişiliğinde bir fedakarlık ve beceriklilik bu
lunduğunu fark etmişti� İlk iş olarak, çevredeki bir çok 
takım adaların arasına girmemek ve gemilerin yıpran
ma durumunun gerekli kılması karşısında da çabucak 
Filipinler'e varmak için Yeni-Gine'den uzaklaşılmıştı. 
Mürettebatın yanaşmak istediği, fakat Quiros'un daima 
büyük bir ihtiyatla sokulmaya izin vermediği o madre
porlu resiflerle etrafı çevrili bir çok adanın karşısın
dan geçildikten ve filoyu izleyemeyen ya da izlemek is
temeyen gemilerden birinin ayrılmasından sonra, kısa 
bir zamanda Marianne adaları adını almış olan Larron 
adalarına varılmıştı. İspanyollar, yiyecek satın almak 
için bir çok kere karaya çıkmışlar, ada yerlileri, on
lardan ne altın ne d'a gümüş istemişlerdi. Onların bü
tün istekleri ya demir ya da bu madenden yapılmış her 
türlü araç ve gereçlerdi. 

Seyahatname, burada, vahşilerin ataları hakkındaki 
töreleri üzerinde bazı bilgileri içermektedir ki, olduk
ça merak çekici görülen bu bilgileri seyahatname met
ninden aynen aktararak tekrarlıyoruz: 

«Ana ve babalarının cesetlerinden kemikleri çıkar
makta, etleri yakmakta ve külleri, hindistan cezivi şa
rabı olan tuba ile karıştırarak yutmaktadırlar. Her yıl, 
ölüleri için tam bir hafta süreyle ağlamaktadırlar. Bu 
iş için bir çok ağlayıcı tutulmaktadır. Bundan başka, 
bütün komşular da, ölen kişinin adına ağlamaya gel
mektedirler. Onların da evlerinde bu saygı töreninin ya
pılması sırası gelince, aynı şekilde hareket edilmekte
dir. Bu yıl dönümleri sık sık olmaktadır; çünkü, bu tö
renlerde hazır bulunanlara şölen verilmektedir. Bütün 
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gece ağlamakla geçirilmekte ve bütün gün de sarhoş du
rumda bulunulmaktadır. Ağalamalar sırasında, ölünün 
doğuşu anından itibaren, bütün ömrü boyunca yaşayı
şından, başından geçen olaylardan söz edilmekte, güçlü 
oluşundan, boyundan bosundan, güzelliğinden, kısacası, 
bütün iyi tarafları konusunda övgüde bulunulmaktadır. 
Bu konuşmalarda, eğer her hangi güldürücü bir konuya 
rastlanırsa, toplantıda bulunanlar kahkahayla gülmek
tedirler. Sonra, birden bire içilmekte ve sıcak gözyaşı 
dökerek ağlamaya başlanmaktadır. Bu gülünç y,ıldönüm
lerinde bazen iki yüz kişi bulunmaktadır.» 

İspanyol denizcileri, Filipinler'e vardıkları zaman, 
perişan, açlıktan yarı ölü bir durumda bir iskelet top
luluğundan başka bir şey değildirler. Dona İsabelle, 1 9  
Şubat 1 596 tarihinde top atışları sırasında, Manila'ya 
çıkmış ve silahlı birlikler ortasında resmi şekilde kar
şılanmıştı. Santa-Cruz'dan hareket edeliden beri mü
rettebatın elli kişinin eksilmesile arta kalan kısmı, ev
lere yerleştirilmişler; masrafları halka ait olmak üzere 
yedirilip içirilmişlerdi. Dona İsabelle'e gelince, bir süre 
sonra, Peru'da, Quiros tarafından uğurlanmış ve Quiros, 
yeni bir seyahat projesini kral vekiline sunmakta ge
cikmemişti. Fakat, Mendoza'nın yerine gelmiş olan Luis 
de Velasco, böyle bir kararın kendi yetkisi dışında ol
duğunu ileri sürerek, denizciyi İspanya kralına ve Hin
distan işleri konseyine göndermişti. Quiros, İspanya'ya, 
ondan sonra da Roma'ya gitmiş ve kendisini Üçüncü 
Philippe'e hararetle tavsiye eden papa nezdinde iyi bir 
kabul görmüştü. Sonunda, bir çok teşebbüs ve ricalar
dan sonra, 1605 yılında, güney kıtasının araştırılması ve 
Mendana keşiflerine devam edilmesi için en uygun gö
rülecek iki geminin Lima'da donatılması için gerekli bü
tün yetkileri almıştı. Quiros, 2 1  Aralık 1 605 tarihinde 
iki büyük ve bir küçük gemi ile Callao'dan hareket et-
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mişti. Peru'dan bin fersahlık mesafede, henüz hiç bir 
kara keşfetmiş değildi. 25 derece güney enlemde, Dan
gereux takım adalarına dahil küçük adalardan oluşan 
bir grup görmüştü. Bunlar, Convercion-de-San-Pablo, 
Osnabrugh ve Decena adalarıydı. Bu Decena adasının 
kayalıklarla korunmuş olmasına rağmen, yine de, da
ğınık bir halde olan konutları, deniz kıyısında ve pal
miyeler arasında bulunan ada yerlileriyle ilişki kurul
muştu. Vücutleri epeyce biçimli olan bu yerlilerin reisi, 
başında küçük siyah tüylerden yapılmış bir çeşit taç 
taşıyor, yarı beline kadar sarkan kumral saçları ispan
yolların dikkatini çekiyordu. Yüzü esmer olan bir in
sanın kumral saçlı olmasına bir türlü akıl erdirilemi
yordu. 

Quiros tarafından Sagittaria adı verilen bu ada, da
ha sonraları Sosyete adaları gurubunun başlıcalarından 
biri olan Tahiti adası adını almıştır. Quiros, sonraki 
günlerde, bir çok adalar gördüğü halde bunlara hiç ayak 
basmamış, hepsine takvimden alınmış adlar koymuştu. 
Bir adaya varmıştı ki, ahalisinin güzel ve beyaz oluşu, 
kadınlarının süse düşkünlüğü dolayısiyle bu adaya La 
Gente Hermosa adını vermişti. Bu ada, Quiros'a göre, 
gitmek niyetinde olduğu Santa Cruz'un aynı enlem dere
cesinde bulunuyordu. Bunun üzerine, Quiros, batıya doğ
ru ilerlemiş ve 1 0  uncu güney enlem derecesinde ve San
ta-Cruz'un doğusunda seksen fersahlık mesafede olup 
yerlilerin Taumaco adını verdikleri bir adaya varmıştı. 
Bu, herhalde, Duff adalarından biri olacaktı. Quiros, 
burada, güneye doğru yollandığı taktirde, halkı, o za
mana kadar karşılaşmış olduğu insanlardan daha beyaz 
olan büyük bir karayı keşfedeceğini öğre�mişti. Bu bil
gi alma, ona Santa-Cruz'a gitme tasarısını bırakma ka
rarını verdirmişti. Yolunu güney batıya doğru değiştir
miş ve bir çok küçük adayı keşfettikten sonra da, 1 Ma-
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yıs 1 606 tarihinde, sekiz fersahtan fazla genişliği olan 
bir koya varmıştı. Gördüğü bir adaya Saint-Esprit adını 
vermişti. Bu ada, Yeni-Hebrid takım adalarından biriy
di. Bu uğrama sırasında acaba ne gibi olaylar geçmişti? 
Seyahatname, bu konuda bir şey söylememektedir. Fa
kat, bizim öğrendiğimize göre, isyan eden mürettebat, 
Quiros'u hapsetmiş ve ikinci gemi ile brigantini bıra
karak, 1 1  Haziranda Amerika yolunu tutmuş ve dokuz 
aylık seyahatten sonra, 3 Ekim 1606 tarihinde Ameri
ka'ya varmıştı. Ed. Charton, bu olayı aydınlatmamış
tır. Mürettebatın isyanı hakkında susmakta ve hatta ay
rılmasındaki bütün haksızlığı, Saint-Esprit adasını terk 
ederken, generali bırakmış olan ikinci gemi komutanı 
Luis Vaes de Torres üzerine atmaktadır. Oysaki bilin
di.ğine göre, Tones tarafından İspanya kralına gönde
rilen bir mektupta, Saint-Jacques ve Saint-Philippe ko
yunda Quiros'u bekleyerek on beş gün kadar kalındığı 
bildirilmektedir. Konsey halinde bir araya gelen subay
lar, 26 Haziran günü demir almağa ve güney kıtasının 
aranmasına devam edilmesine karar vermişlerdi. Saint 
Esprit adası etrafında tur yapmaya engel olan kötü ha
Vt rlolayısiyle geciken, üzerinde bir isyan havası esen 
mürettebatın isteklerile karşılaşan Torres, İspanyol ada
larına varmak için kuzey doğu yolunu tutmağa karar 
vermişti. On bir buçuk enlem derecesinde bir kara keş
fetmişti ki, bu karanın Yeni-Gine başlangıcı olması ih
timalini düşünmüştü. Torres, şunları söylemiştir: «Bü
tün bu kara, Yeni-Gine topraklarıdır ve bu topraklarda 
çok beyaz olmıyan, belleri ağaç kabuklarıyla örtülü ol
masına rağmen çıplak dolaşan yerliler yaşamaktadır. 
İnce uzun mızrak, kalkan ve taştan topuzla savaşmak
tadırlar. Hepsi de güzel tüylerle süslü görünmektedir
ler. Bu kara yakınında diğer yerleşik adalar da bulun-
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maktadır. Bütün kıyılar boyunca, bir çok geniş liman
lar, geniş ırmaklar ve ovalar bulunmaktadır. Bu adala
rın dışında resifler ve deniz altı kayalıkları uzayıp git
mektedir. Adalar, bu tehlikeli noktalarla kara arasın
dadır ve ortada kısa bir geçit bulunmaktadır. Bu liman
ları, majesteleri adına egemenlik altına almış bulunu
yoruz. Bu sahillerin sularında üçyüz fersah kadar yol 
aldıktan sonra, iki buçuk derece enlem azalarak doku
zuncu enlem derecesine kadar uzayan üçle dokuz kulaç 
arası bir bankın bu noktada başladığını gördük. Çok 
fazla sığlık ve kuvvetli akıntılar dolayısiyle daha fazla 
uzağa gidemediğimiz için, on birinci enlem derecesine 
kadar uzayan o derin geçidi izleyerek yolumuzu güney 
batıya çevirmeğe karar verdik. Bu bölgede, bir baştan 
bir başa, sayılamıyacak kadar çok takım adalar vardır 
ki, biz, bunların arasından geçtik. On birinci derecenin 
sonunda deniz dibi daha derinleşti. Burada çok büyük 
adalar bulunmakta ve bunların güneye doğru uzadıkları 
görülmektedir. Bu adalarda çok güçlü ve tamamen çıp
lak siyah insanlar yaşamaktadır. Silah olarak, uzun ve 
sağlam mızraklar, oklar ve kötü yapılmış taştan topuz
lar kullanmaktadırlar.» 

Çağdaş coğrafyacılar, bu şekilde tarif edilen bölge
lerde, Avustralya sahillerinin York yarım adasıyla so
nuçlanan bu kısmını ve son zamanlarda Kaptan Moresby 
tarafından görülmüş olan Yeni-Gine adası sonunu ka
bul ve onaylamada uzlaşmışlardır. Bilindiği gibi, Torres, 
kendi adını almış olan ve Yeni-Gine'yi York yarımada
sından ayıran boğaza girmiştir; fakat, Yeni-Gine'nin, 
rengi nisbeten açık olan ve Papulardan çok farklı bir 
kavim varlığının belirtilmesini sağlıyan doğu kısmındaki 
en son keşifler, Quiros'un keşiflerine hiç umulmadık bir 
kesinlik vermiş bulunmaktadır. İşte, bunun içindir ki, 
M.E.T. Hamy'nin (Coğrafya derneği bülteni)nde yayın-
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lanmış bulunan çok değerli bir çalışmasına başvura
rak bu konu üzerinde biraz durma gereğini görüyoruz. 

Şimdi, az uğranılmış bölgeleri dolaşmış ve önceleri 
hiç bilinmeyen bir dünya hakkında çağdaşlarına en doğ
ru bilgileri sağlamış olan gezginler hakkında bir kaç 
kelime söylemek isteriz. 

Bu gezginlerin birincisi François Pyrard'dır. Bu gez
gin, Hindistan'la ticaret yapmak için Saint-Malo'da ha
zırladığı bir gemiye 1601 yılında binmiş ve Maldiv takım 
adaları sularında kazaya uğramıştır. Sayısı en aşağı on 
iki bin kadar tutan adacıklar ya da atollar, Malabar sa
hilleri güneyindeki Comorin burnundan Ekvatora kadar 
olmak üzere Hind okyanusuna uzanmaktadırlar. Pyrard, 
bize, deniz kazasını, arkadaşlarından bir kısmının tut
sak düştükleri adalardan kaçışlarını, Maldiv'lerde geçi
rilen yedi yıllık uzun bir zamanı ve bu süre içinde yerli 
dilini nasıl öğrendiğini anlatmaktadır .  Halkının gelenek 
ve görenekleri, dini, sanatları hakkında bilgi sahibi ol
mak için bol zamandan faydalanılmış ve bu sırada ül
kenin ürünleriyle iklimini inceleme imkanı da bulun
muştur. Pyrard'ın seyahatnamesi her bakımdan ayrıntı 
itibarile çok zengindir. Bu seyahatname, ilgi çekiciliğini 
şu son yıllara kadar korumuştur. Bu seyahatname sa
yesinde, gezginler, ulaşımı olmadığı için yabancıları ve 
fatihleri uzakta tutup kendine yanaştırmayan bu sağ
lığa zararlı takım adalara hiç rağbet göstermemişlerdir. 
Pyrard'ın seyahatnamesi hala eğitici ve okunması çok 
hoş bir eserdir. 

1607 yılında, bir çok Portekiz gemisinin deniz kaza
sına uğraması dolayısile yüz ya da yirmi topun ele ge
çirilmesi amacıyla Bengal kralı tarafından Maldiv ada
larına bir filo gönderilmişti. Pyrard, kendisine verilen 
bütün serbestliğe rağmen, sevgili Brötanya'sını tekrar 
görmek istiyordu. Bu nedenle, takım adalardan bir an 
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önce ayrılmak düşüncesindeydi. Fakat, Pyrard'ın seya
hati tamamlanmış değildi. önce Seylan'a gitmiş, ora
dan Bengal'e geçmiş ve Cochin'e varmağı denemişti. Bu 
şehirde, Portekizliler tarafından hapsedilmiş, hasta düş
müş ve Goa hastahanesinde tedavi görmüştü. İki yıl sü
reyle asker olarak hizmet için hapisten çıkarılmış, sü
renin sonunda tekrar hapsedilmişti. Doğduğu şehir olan 
Laval'ı ancak 1 6 1 1  yılında görebilmişti. Pyrard, o kadar 
uzun seyahatlerden sonra, hiç kuşkusuz, dinlenme ihti
yacını duymuştu. Hayatının son demleri hakkında ta
rihin susmuş olmasına göre, mutluluğunun sona erdi
ğini sanmak mümkündür. 

Dürüst bir burjuva olan François Pyrard, yalnızca 
çok çabuk servet yapmak için hayatını büyük tehlike
lere sokan maceralara ister istemez atılmıştı. Oysaki, 
Pietro della Valle'ya romanesk hal ve şartlar, seyahate 
çıkma kararını verdirmişti. Eski ve soylu bir aileden 
gelen Pietro della Valle, sırasıyla önce papanın askeri 
olmuş ve sonra da bir takım korsanları avlanarak de
nizciliğe atılmıştı. Roma'ya dönüşünde, evlenmek üze
re olduğu bir genç kızın yanındaki yerin, kendisinin yok
luğundan faydalanan bir rakip tarafından işgal edildi
ğini görmüştü. Bu büyük bahtsızlık onu çok sarsmıştı. 
Bunun üzerine, Hazreti İsa'nın mezarını bir hacı olarak 
ziyaret etmeği aklına koymuştu. Fakat, bir ata sözüne 
göre, her ne kadar bütün yollar Roma'ya çıkmakta ise 
de, çok uzun olmakla birlikte, Kudüs'e çıkan yol da 
vardı. Della Valle, bunu isbat etmişti. 1614 yılında Ve
nedik'ten gemiye binmiş, on üç ayı İstanbul'da geçir
miş, deniz yoluyla İskenderiye'ye, sonra Kahire'ye var
mış ve sonunda kendisini Kudüs'e götürecek bir kerva
na katılmıştı. Della Valle, yolda giderken, hiç kuşkusuz, 
seyahat yapma zevkini tatmıştı; çünkü, sırasıyla Bağ
dad'ı, Şam'ı, Halep'i görmüş ve hatta yolu daha uzata-
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rak Babil harabelerine kadar gitmişti. Dönüşünde, Mar 
din'li güzel bir kıza 3.şık olmuş ve onunla evlenmişti. İn
san, bu yorulmak bilmez gezginin kaderinin böylece belli 
olduğunu düşünebilirdi. Oysaki, olaylar hiç te öyle ce
reyan etmemişti. Della Valle, Türklerle İranlılar arasın
daki savaşta Şah'ın hizmetinde bulunmuş ve dört yıl 
süreyle İran eyaletlerinde dolaşmıştı. 1621 yılında Isfa
han'dan ayrılmış, aynı yılın Aralık ayında karısını kay
betmiş, cesedi tahnit ettirerek, tabutu dört yıl süresin
ce yanında götürmüş ve bu süre içinde Hürmüz böl
gesini, Hindistan'ın batı kıyılarını, Basra körfezini, Ha
lep'i, Suriye'yi dolaşmış ve sonunda 1 626 yılında Na
poli'ye varmıştı. 

Gerçekten olağanüstü bir çabayla hareket eden bu 
acfüp adam, ziyaret ettiği ülkeleri çok güzel bir üslüpla 
ve gerçeğe tamamen uygun bir şekilde tasvir etmiştir. 
Seyahatnamesiyle bazı amatör gezginleri ve tacirleri ha
rekete geçirmiştir. O, her yıl, bir çok cilt tutan coğraf
ya edebiyatını dolduran bereketli turist ırkının başında 
gelmektedir. 

Tavernier, doymak bilmez meraklı bir adamdı. Yir
mi iki yaşında Fransa'yı, İlgiltere'yi, Hollanda'yı, Al
manya'yı; İsviçre'yi, Polonya'yı, Macaristan'ı ve İtalya'yı 
dolaşmıştı. Sonra, Avrupa'nın, onun merakına yeteri de
recede bir gıda vermemesi üzerine İstanbul'a gitmiş, 
orada bir yıl kadar kalmış, İran'a geçerek, oradan halı
lar, kumaşlar, değerli taşlar ve biblolar satın alarak bun
lar için büyük paralar ödemişti. Tavernier'nin bu mal
ların satışından önemli bir kazanç sağlamış olması, onu 
tekrar seyahate başlamağa zorlamıştı. Fakat, aklı ba
şında ihtiyatlı bir adam olduğu için, yola çıkmadan ön
ce, değerli bir taşın tanınması sanatını bir kuyumcudan 
öğrenmişti. 1638'den 1663 yılları arasındaki dört seya
hat sırasında, İran'ı, Moğolistan'ı, Çin sınırına kadar 
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Hindistan'ı, Sunda adalarını gezip görmüştü. Yapmış ol
duğu ticaretin kendisine sağlamış olduğu muazzam ser
vetten başı dönen Tavernier, senyörlüğe özenmiş ve kısa 
bir zaman içinde, felaketin eşiğinde olduğunu görmüş
tü. Yeğenlerinden birini hırdavat kabilinden büyük bir 
mal stokuyla doğuya göndererek bu felaketin önünü al
mayı ümid etmiş, fakat, düşüncesinin tamamen tersine 
olarak, genç adam, kendisine emanet edilen malların 
üzerine oturarak Isfahan'a yerleşmişti. Tavernier, ziya
ret ettiği ülkelerin tarihi, ürünleri, gelenek ve görenek
leri hakkında epeyce ilgi çekici bilgiler edinmiştir. Se
yahatnamesi, doğu bölgelerinde keşifler yapmış olan 
çağdaşlarının verdikleri bilgilerden elbette ki daha esas
lı ve daha doğrudur. 

On dördüncü Louis'nin saltanatı sırasında, hedef
leri ne olursa olsun, pek çok gezgin çeşitli ülkelere git
mişlerdir. Bu seyahatlerde Afrika tamamen bırakılmış
tır. Amerika, tam bir keşif alanı olmuş ve seyahatler, 
hükümetin yardımı olmaksızın yapılmıştır. 

Tavernier'nin uzak bölgelerdeki son seyahatlerini 
tamamlamakta olduğu bir sırada, pek çok ilgi çekici 
seyahatleri yayınlanmış bulunan Melchisedec Thevenat 
adlı bir bilginin yeğeni olan arkeolog Jean de Thevenot, 
önce Avrupa'yı, sonra da, Malta, İstanbul, Mısır, Tu
nus ve İtalyayı dolaşmıştı. 1661 yılında, bugün bir ta
rihçi ve filolog için esaslı bir yardımcı olan önemli ma
dalya ve anıt kitabeleri kolleksiyonunu getirmişti. 1664 
yılında, tekrar doğuya hareket etmiş, İran'ı, Basra'yı, 
Hindistan'ın Surat bölgesini dolaşmıştı. Fakat, çok yor
gun düşmesi, Avrupaya dönmesini engellemiş ve 1667 
yılında Ermenistan'da ölmüştü. Başarılı seyahatname
leri, tarihte, coğrafyada, matematikte, çağdaşlarının or
talama düzeyinin çok üstünde olan bir seyyahın verimli 
ve çok özenli çalışmasıyla büyük önem kazanmıştır. 
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Şimdi, kendi çevresi içinde «Güzel filozof» olarak 
adlandırılan o sevimli Bernier'den söz etmemiz gerek
mektedir. Çevresinde, Ninon de Lenclos, La Fontaine, 
Madame de la Sabliere, Saint-Evremont ve Chapelle gibi 
kişilere rastlandığı gibi, On dördüncü Louis devrinin 
öteki seçkin kişileri de görülmüştür. Bernier, seyahat 
modasından elbette ki kaçınamazdı. Suriye ve Mısır'ı 
kısa bir sürede gördükten sonra, Hindistan'da on iki yıl 
kalmış, tıptaki bilgileri ona çok şeyler sağlamış ve böy
lece, gelişmekte olan bir imparatorluğu esaslı biçimde 
görme; inceleme fırsatını bulmuştu. 

Hindistan'ın güneyinde bulunan Seylan adası, ka
şiflerine bir çok sürprizler hazırlamıştır. Ada yerlileri 
tarafından tutsak edilen Robert Knox, bu üzücü durum 
dolayısiyle uzun zaman ülkede kalmış ve Seylan'ın bü
yük ormanlarıyla vahşi insanlaı;ı hakkında ilk esaslı do
kümanları toplamıştır. Hollandalılar, örneğini vermekte 
tek başlarına olmadıkları ticari bir kıskançlıkla bir ko
loni kurma imkanlarını araştırdıkları bir ada üzerinde 
sağlamış oldukları bilgileri o zamana kadar bir sır ha
linde gizlemişlerdir. 

Paris'in zengin bir kuyumcusunun oğlu olup Taver
nier'nin başarısını kıskanan Jean Chardin adlı bir ta
cir, elmas ticaretinde onun gibi servet yapmak istemişti. 
Bu gibi tacirleri kendine çeken bölgeler, refah ve zen
ginlikleri dillere destan olan İran ve Hindistan gibi ül
kelerdi. Bu ülkelerdeki altın ve elmas gibi maddeler, 
son derecede fazla rağbet gören değerlerdi. Elmas ma
denlerinden elde edilen elmasların çok iri olduğu bili
niyordu. Bu ülkeleri gezmenin tam zamanıydı. Uygarlık 
ve san'at, Mogol hükümdarı sayesinde epeyce gelişmişti. 
Camiler, saraylar, tapınaklar, anıtlar her tarafta yük
seliyor ve kentler, birden bire ortaya çıkıveriyordu. Av
rupalılarınkine göre çok farklı olan muazzam yapılar 
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görkemli bir manzara gibi gözler karşısına serilirken, 
kuyumculuk ve altın eşya yapımı da gelişmeğe başlamış 
bulunuyordu. Becerikli bir adam olan Chardin, kendisi 
kadar işten anlıyan bir ortak edinmişti. Yaptığı ilk iş, 
Hürmüz'e varmak ve oradan da Hindistan'a gitmek üze
re gemiye binmek için hızla İran'a yollanmak olmuştu. 
Sonraki yıl, Isfahan'a dönmüş, aracı kullanmaksızın iş
leri doğrudan doğruya kendisinin yönetmesi amacıyla 
ülke dilini hemen öğrenmişti.  Şah ikinci Abbasdan ilti
fat görmekle kendini çok mutlu saymıştı. Bu sıralarda, 
servetini yapmış ve epeyce itibar kazanmıştı. Fakat, 
onun zengin olmaktan başka bir meziyeti daha vardı. 
İran hükümet yönetimi, gelenek ve görenekler, inanç
lar, şehirler ve halk hakkında bugüne kadar büyük bir 
önemi korumuş olan çok geniş bilgiler sağlamıştı. Ha
zırlamış olduğu rehberi değeri, İstanbul'da angaje et
tiği Grelot adlı usta bir destinatörün, anıtları, kentleri, 
alanları, kostümleri ve törenleri göstermek üzere çiz
miş olduğu resimlerle bir kat daha artmıştı. 

Chardin, 1670 yılında Fransa'ya dönmüş ve bu sı
ralarda Nantes Fermanının kaldırılmasıyla Fransız sa
nat ve sanayiini yabancı ülkelere götüren kalabalık bir 
sanatçı topluluğu yurtlarından kovulmuştu. Protestan 
olan Chardin, mensubu olduğu dinin, ilerlemesine en
gel olacağını ve kendi ifadesine göre «Bir insanın inan
cında özgür olamıyacağınrn anlayınca, dinini değiştir
meğe hiç te gerek kalmaksızın Hindistan'a dönmeğe ka
rar vermiş ve bu ülkede şerefli bir mevkii kazanmayı 
başarabileceğini düşünmüştü. O zamanlar, İran'dakı vic
dan özgürlüğü Fransa'dan daha önemliydi. Karşılaştır
ma yapan bir adamın bu ifadesi, dördüncü Henri'nin 
torunu için hiç de hoş bir şey değildi. 

Chardin, bu kez aynı kolu tutmamıştı. İzmir'den, 
İstanbul'dan geçmiş, Karadeniz'i aşmış ve bir din ada-
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mı kisvesi altında Kırım'da karaya çıkmıştı. Kafkas böl
gesi içinden geçerken, çerkesleri incelemek fırsatını bul
muş, Gürcistan'ın bir bölgesi olan Mingreli'ye girmiş� 
burada, Avrupa'dan getirmiş olduğu mücevherlerin bir 
kısmını çaldırmış, bir çok maceralardan sonra, 17 Ara
lık 1672 tarihinde Tiflis'e varmıştı. Gürcistan, o sıra
larda, İran şahına bağlı bir prens tarafından yönetili
yordu ki, böylece Erivan'a varması kolay olmuş ve ora
dan da sonunda Isfahan'a ulaşmıştı. 

Chardin, İran'da dört yıl kadar kaldıktan ve epey
ce servet kazanmasını sağlıyan son bir Hindistan seya
hatini yaptıktan sonra, A vrupa'ya dönmüş ve İngilte
re'ye yerleşmişti. Bu ş�kilde davranmasının nedeni, di
ni dolayısiyle yurda girmesinin yasaklanmış bulunma
sıydı. 

Seyahat günlüğü, içinde İran'ın esaslı biçimde an
latıldığı muazzam bir eseri oluşturmaktadır. Bu ülkede 
uzun süre kalmış olması ve devletin en ileri gelen kişi
leriyle ilişki kurması, onun önemli ve doğru doküman
ları toplamasına imkan sağlamıştır. Şunu da rahatça 
söylemek yerinde olur ki, İran, on yedinci yüzyılda, yüz 
yıl sonrasından daha iyi tanıtılmıştır. 

Chardin'in gezdiği bölgeler, bir kaç yıl sonra, Cor
neille de Bruyn adlı bir Hollandalı ressam tarafından 
tekrar görülmüştür. Meydana getirdiği eserin değeri, 
eseri süsleyen resimlerin çok güzel olmasına ve gerçe
ğe uymasına dayanmaktadır. Çünkü, metinde, önceleri 
edinilmiş olan bilgilerden fazla bir şey bulunmamakta
dır. Bununla birlikte, ilk kez onun tarafından ziyaret 
edilen Samoyed'ler hakkında bilgiler verilmektedir. 

Şimdi, uzun zaman İskandinav ülkelerinde kalmış 
olmasından dolayı hemen hemen İsveç yerlisi olan Ves
tafalya'lı Kaempfer'den sözetmemiz gerekmektedir. 
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Kaempfer, Moskova'ya gitmekte olan bir elçiye sek
reter olarak eşlik etmek için kendisine önerilen parlak 
bir görevi red etmişti. Böylece, Rusya'nın başlıca kent
lerini, batı uygarlığının yoluna henüz yeni girmiş bir 
ülkeyi görme imkanını bulmuştu. Sonra, İran'a giderek, 
Hindistan şirketi hizmetine girmek ve seyahatlerine de
vam etmek amacıyla elçi Fabricius'u bırakmıştı. Bu şe
kilde davranmakla, önce Persepolis'i, Şiraz'ı ve Basra 
körfezindeki Hürmüz'ü görmüş, burada ağır şekilde 
hastalanmış ve Doğu Hindistan'a gitmek üzere 1688 yı
lında vapura binmişti. Daha sonraları gezdiği ülke ve 
bölgeler, Arabistan, Hindistan, Malabar sahilleri, Sey
lan, Cava, Sumatra ve Japonya olmuştu. Bütün bu se
yahatlerin amacı tamamen bilimseldi. Doktor olduğu 
halde kendini tabiat bilgisi incelemelerine vermiş bulu
nan Kaempfer, o sıralarda, Avrupa'da bilinmeyen bir 
çok bitkileri toplamış, tarifini yapmış, resimlerini çiz
miş, kurutmuş ve bunların tıbbi eczacılıkta veya sana
yide kullanılması konularında bazı yeni bilgiler vermiş
ti. Toplamış olduğu pek çok bitki, bugün, elyazılarının 
çoğunluğu ile birlikte Londra'daki (British Museum) 'da 
saklanmaktadır.  Fakat, seyahatnamesinin bugün epeyce 
eskimiş ve tam olmıyan en ilgi çekici kısmı, ülkenin bil
ginlerimize açılışından beri, uzun zaman, Japonya ile 
ilgili tarafını oluşturmaktadır. Bazı kişilerden bir bilgi 
ala�nayınca, ülkenin tarihi, edebiyatı ve bilimleri hak
kında yazılmış kitapları elde etmeği ve yabancılara ve
rilmesi adet olmıyan bilgileri nereden toplıyabileceğini 
de öğrenerek bu bilgileri sağlamıştır. 

Kendilerinden söz ettiğimiz bütün gezginler her ne 
kadar tamamen kaşif değillerse de ve onlardan önce bi
linmeyen ülkelerde her ne kadar keşifler yapmamışlar
sa da, hepsi de, eşit olmıyan derecelerde, yeteneklerine 
ya da yapmış oldukları incelemelere göre, gezdikleri böl-
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geleri iyi tanıtmış olmalarından dolayı övülmeğe değer
dirler. Pek o kadar aydınlık olmıyan ve kendilerinin de 
zayıf bir ihtimal ile kabul ettikleri bazı şeyler, o za
manlardan bu güne intikal etmiş ve hiç kimse de, bun
ların tersini iddia etmeği düşünmemiştir. 

Onların sayesinde, Doğunun tarihi biraz aydınlığa 
kavuşmuş, kavimlerin göç nedenleri üzerinde durulma
sına, varlıkları uzun zaman problemli olmuş büyük im
paratorluklarda meydana gelen devrimlerin analizine 
başlanmıştır. 



ALTINCI BÖLÜM 

BÜYÜK KORSANLIK - KUTUP VE AMERİKA 

BÜYÜK KORSANLIK 

Guillaume Dampier veya onyedinci yüzyılda bir deniz kralı. 



1612 yılında, East Coker'de doğmuş olan Guillaume 
Dampier, anne ve babasının ölümüyle daha çocukluğun
da tek başına kalmıştı. Öğrenime pek hevesi olmadığı 
için ormanlarda koşmayı, okul sıralarında sakin sakin 
oturmaktansa arkadaşlarıyla dalaşmağı daha çok sevi
yordu. Bu nedenle, çok genç yaşta ticaret gemilerine 
miço olarak yazılmıştı. Ter-Növ'e yaptığı bir seyahat
ten ve Doğu Hind adalarındaki bir kampanyadan son
ra, askeri denizcilik mesleğine girmiş, bir savaşta yara
lanmış, tedavi için Greenwinch'e dönmüştü. Düşünce
lerinde ve kararlarında kendini daima özgür gören Dam
pier, askeri hastahaneden çıkarken, devlete karşı olan 
sorumluluk ve yükümlülüğünü unutmuş, bir plantasyo
mm yönetim amiri sıfatıyla Jamaika'ya hareket etmiş
ti. Altı aylık bir sürenin sonunda zencileri bırakmış ve 
Campeche körfezine yollanmak üzere gemiye binmiş ve 
bu bölgede de boya ağaçları kesimi ve rekoltesi işlerin
de üç yıl kadar çalışmıştı. 

Bu sürenin sonunda tekrar Londra'ya gelmişti; fa
kat, yasalar ve bu yasalara saygı gösterilmesi için gö
revlendirilmiş kişiler onu sıkmağa başlamıştı. Bunun 
üzerine tekrar Jamaika'ya gitmiş ve o devirde ispan
yollara epeyce kötülükleri dokunan o meşhur yaban 
öküzü avcıları ve korsanlarla ilişki kurmakta geç kal
mamıştı. 

Saint-Domintque kıyı sularındaki Tortue adasına 
yerleşen bu İngiliz veya Fransız maceracıları, İspanya'
ya karşı yatıştırılmaz bir kini beslemek için adeta ye
min etmişlerdi. Yaptıkları yıkım yalnızca Meksika kör
fezi ile sınırlanmıyor, Panama kıstağını da geçiyorlar ve 
Magellan boğazından Kaliforniya'ya kadar olmak üze
re Pasifik okyanusu kıyılarını talan ediyorlardı. Orta-
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lığa yayılan korku ve dehşet, bütün korsanları daha da 
iştahlandırıyordu. 

O sıralarda Harris, Sawkins ve Shays'ın komutasın
da olan bu maceracılar arasına Dampier de girmişti. 
Onu, 1680 yılında, Darien'de görüyoruz. Panama'yı ger
çekten şaşırtan bir deneme olmak üzere, Santa-Maria'yı 
yağma ediyor ve yerlilerden çalınmış kötü sandal tekne
lerine binmiş arkadaşlarıyla birlikte, şehrin pek uza
ğında olmıyarak, demirli vaziyette bulunan çok iyi si
lahlandırılmış sekiz gemiyi ele geçiriyordu. Bu saldırı
larda savaşa tutuşan korsanların kayıplarının çok bü
yük, ganimetin ise pek düşük olduğu görülüyor ve kor
sanlar, bu yüzden birbirlerinden ayrılmış bulunuyor
lardı. Bunların bir kısmı Meksika körfezine, bir kısmı 
da Juan Fernandez adasına yerleşiyorlardı. Bu korsan
lar, Arica'ya saldırmakta gecikmemişlerdi. Fakat, bu kez 
kötü durumda kalmışlar ve bu yüzden yeni bir ayrıl
ma olmuştu. Bunun üzerine, Dampier, kaptanının adam 
toplıyacağını umduğu Virjiniya'ya gitmek zorunda kal
mıştı. Kaptan Cook, burada, Magellan boğazından Pa
sifik okyanusuna geçmek niyetiyle bir gemi hazırlamış
tı. Dampier de bu seyahate katılmıştı. Afrika kıyılarına, 
Yeşilburun adalarına, Sierra-Leone'ye ulaşmakla seya
hate başlanmıştı ki, bu yol, Güney Amerikaya giden ge
milerin her zaman izledikleri bir yoldu. Bütün ilgi çe
kici olayları jurnalına not eden Dampier, 36 ncı güney 
enlem derecesinde, nedenini açıklamaksızın, denizin be
yaz ya da soluk bir hal aldığına işaret etmişti. Eğer mik..: 
roskopla bir inceleme yapilmış olsaydı, bunun neden ile
ri geldiği herhalde kolayca anlaşılırdı. Sebaldine adaları 
olaysız geçilmiş, Lemaire boğazı aşılmış ve 6 Şubat 1 684 

tarihinde Horn burnu dönülmüştü. Kaptan Cook, ge
milerin Pasifik okyanusuna girerkeh her zaman karşı
laştıkları o şiddetli fırtınalardan kurtulur 'kurtulmaz, 
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ikmal yapabileceğini umduğu Juan-Fernandez adasına 
varmıştı. Dampier, 1 680 yılında, kaptan Sharp tarafın
dan bırakılan Nikaragua'lı bir yerlinin ne olduğunu ak
lına getirmişti. 

((BU yerli, adada üç yıldan fazla bir zaman yalnız 
başına kalmıştı. İngiliz kaptanın adamlarını gemiye al
dığı sırada, bu yerli, ormanlarda keçi avına çıkmıştı ve 
onun yokluğu anlaşılmadan yelken açılmıştı. Adamın ya
nında yalnızca biraz barut, biraz kurşunla bir tüfeği ve 
bıçağı vardı. Kurşununu ve barutunu tükettikten sonra 
tüfeğinin namlusunu bıçağı ile küçük parçalara bölmek 
ve bu parçalarla zıpkın, olta, mızrak ve uzun bir , bıçak 
yapma çaresini bulmuştu. Bu aletlerle, adanın keçi ve 
balık gibi bütün ürünlerini elde edebilmişti. Denizden 
yarım millik bir mesafede, kendine üstü keçi derilerile 
örtülü küçük bir kulübe yapmıştı. Üstünde elbise ola
rak bir şey kalmamıştı; basit bir deri, bel altını örtü
yordu.» 

Bu zoraki yalnızın üzerinde biraz durmuş olmamı
zın bir nedeni vardır ki, bu neden de, o yerlinin, Daniel 
de Foe'nin bütün çocuklar tarafından pek sevilen (Ro
binson Crusoe) adlı romanındaki adama olan benzerli
ğidir. 

Biz, burada, Dampier'nin katılmış olduğu bütün se
ferleri anlatacak değiliz. Onun, bu kampanyada, Galla
pagos adalarını gezdiğini söylememiz bizim için yeter
lidir. 1 686 yılında, Dampier'nin de gemisinde bulundu
ğu kaptan Swan, teşebbüslerinden çoğunun bosa gitti
ğini görerek, ispanyollarm kendilerini pek öyle fazla 
korur durumda olmadıkları doğu Hind adalarına git
mişti ki, burada, Manila kalyonunu ele geçirmeği he
saplamıştı. Fakat, maceracılarımızın Guaham'a vardık
ları sırada, ancak üç günlük yiyecekleri kalmıştı. Yolun 
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uzaması halinde, öneriyi yapan kaptandan başlamak 
üzere, mürettebatın sırayla yemek yemesi konusu gö
rüşülmüştü. Dampier'nin sırası kaptandan sonra geli-

Dampier ve Kaptan Swan. 
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yordu. Dampier, ne kadar zayıf ve kuru olursa olsun, 
ister istemez bu rejime uyacaktı. Mindanao, Manila, 
Çin'in bazı kıyıları, Molük adaları, Avustralya ve Nico
bar adaları, bu kampanya sırasında Dampier tarafından 
uğranılıp yağma edilen yerler olmuştu. 

Dampier, o zamana kadar bilinmeyen bir çok adayı 
keşfetmişti ki, bunlar arasında, özellikle Baschi takım 
adaları bulunuyordu. Tam bir maceracı olan Dampier, 
bir süre sonra huyunu değiştirmiş, Asyanın bütün gü
ney kısmını, Malacca'yı, Tonkin'i, Madras'ı dolaşmış ve 
Bencoulen'de topçu olarak İngiltere hizmetine girmişti. 
Beş ay sonra, bu hizmetten kaçarak Londra'ya dönmüş
tü. Maceralarının ve seyahatlerinin hikayesi, yüksek sos
yetede epeyce sempati toplamış ve Amirallik lordu kont 
Oxford'a takdim edilmişti. Zaten dolaşmış olduğu de
nizlerde bir keşif seyahati denemek için (Roebuck) adlı 
bir savaş gemisinin komutanlığını almakta gecikmemiş
ti. Ya Magellan boğazından geçmek ya da Tierra del 
Fuego'yu dönmek suretiyle o zamana kadar pek fazla 
ziyaretçisi olmamış bulunan Pasifik kıyılarındaki ke
şiflerine başlama projesiyle 14 Ocak 1699 tarihinde İn
giltere'den ayrılmıştı. Mart ayının 10 uncu günü Ekva
toru geçtikten sonra, Brezilya'ya doğru yelken açmış ve 
burada ikmalini yapmıştı. Patagonya sahillerinden aşağı 
inebilmesi mümkün olmamış, esen şiddetli rüzgarlarla 
Ümid burnunun on altı fersah kadar güneyine sürük
lenmiş ve buradan Avustralya'ya doğru yollanmıştı. Bu 
uzun seyahat sırasında hiç bir olay meydana gelmemişti. 
Dampier, 1 Ağustos tarihinde karayı görmüş ve dışarı 
çıkmak için hemen bir doğal liman aramıştı. Beş gün 
sonra, Avustralya'nın batı sahillerindeki bir koya gir
miş, fakat burada ne suyun ne de bitkinin bulunduğu 
tamamn çorak bir araziyle karşılaşmıştı. Aradığını bul
maksızın, 31 Ağustos tarihine kadar bu sahiller bo-
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yunca ilerlemişti. Bir karaya çıkış sırasında, ülke içinde 
son derecede seyrek gibi görünen halkla hafif çatışma
lar yapmıştı. 

Beş haftadan beri, karaya yakın olarak yol alan 
Dampier, ne su ne de yiyecek bulabilmişti. Bununla bir
likte, sebat gösteriyor ve kuzeye doğru sahil sularını 
izlemeye devam ediyordu. Fakat, ardı arası kesilmez 
sığlıklara rastlıyor; güney kıtasının üç yüz fersahtan 
fazla bir kısmını keşfettikten sonra, neredeyse gelmek 
üzere olan kuzey batı muson rüzgarları, girişiminden 
vazgeçmeğe onu zorluyordu. Bunun üzerine, biraz din
lenme imkanını bulacağını ve uzun yolculuktan epeyce 
yorgun düşmüş mürettebatına rahat bir nefes aldırabi
leceğini umduğu Timor adasına doğru yollanmiştı. Fa
kat, o bölgenin sularını bilmiyor ve elindeki haritaların 
da tamamen yetersiz olduğunu görüyordu. Hollandalı
ların uzun zamandan beri bu adaya yerleşip yerleşme
diklerini anlamak için bir keşif yapmak zorundaydı. 
Böylece, Timor'la Anamabao arasında, haritasının an
cak bir koy olarak gösterdiği yerde bir boğaz keşfet
mişti. Yalnız kendilerinin bildikleri bir limana Dampier'
nin varışı, Hollandalıları hem şaşırtmış hem de hoşnut
suzluğa düşürmüştü. Onlar, ancak bir Hollanda gemisi 
üzerinden çıkarılmış haritalar aracılığıyla İngilizlerin 
buraya kadar gelmeği başarabildiklerini düşünmüşlerdi. 
Bununla birlikte, çekingenliklerini bırakmışlar ve ingi
lizleri iyi niyetle karşılamışlardı. 

Muson rüzgarlarının başlaması hissedilir edilmez, 
Dampier, denize açılmış, Yeni Gine'nin kuzey kıyılarına 
doğru yollanarak 4 Şubat 1700 tarihinde Maho burnu 
yakınına varmıştı. Burada, Dampier'nin dikkatini çeken 
şeyler arasında bir cins güvercinin çok sayıda bulun
ması, yarasaların gayet iri boyda olması, kabuğu en aşa
ğı 208 libre gelen istiridyelerin muazzam bir şekilde 
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görünmesiydi. Dampier, 7 Şubat tarihinde Roi-Guillau
me adasına yaklaşmış ve oradan doğuya doğru kayarak, 
kendi adını almış olan Schouten adasını görmekte ge
cikmemişti. Gemi mürettebatı, 24 Şubat tarihinde, ga
rip bir manzaranın tanığı olmuştu: «Beş, altı günden be
ri gemiyi izleyen iki balık, iri bir deniz yılanını görerek 
peşine düşmüşlerdi. Balıklar, aşağı yukarı uskumru bi
çiminde ve büyüklüğündeydiler; renkleri sarı ve yeşi
limtraktı. Büyük bir hızla balıklardan kaçan yılan, ba
şını sular üstünde tutuyor ve balıklardan biri, onu kuy
ruğundan yakalamağa çalışıyordu. Yılan hemen arkaya 
dönüyor, birinci balık geride kalıyor ve öteki onun ye
rini alıyordu. Balıklar, hep dikkatli ve kaçarken kendi
lerini korur durumda olarak, gözden kayboldukları ana 
kadar, yılanı uzun süre aynı şekilde tutmuş bulunuyor
lardı.» 

Dampier, 25 Şubat tarihinde, Amiraute adalarının 
kuzey doğusunda bulunup uzunluğu on fersah kadar tu
tan dağlık bir adaya Saint-Mathias adını vermişti. Yedi 
veya sekiz fersah daha uzakta, başka bir ada keşfet
miş ve bu adaya da, yaklaşılmasına şiddetli anaforların 
engel olması dolayısiyle Orageuse adını koymuştu. Dam
pier, Yeni-İrlanda adası kıyıları boyunca ilerlerken, Ye
ni-Gine kıyıları yakınında bulunduğunu sanmıyordu. Bu 
sahillere çıkmağı denemişse de, yerli halktan iki yüz 
kişinin bindiği bir sürü teknenin hareket halinde oldu
ğunu ve sahilleri de pek fazla bir kalabalığın kapladığı
nı görmüştü. Dampier, karaya bir şalupa gönderilme
sinin ihtiyatsızlık olacağını görerek, geminin başını çe
virmişti. Hareket emri henüz verilmişti ki, gemiye taş
lar yağmaya başlamış ve yerlilerin, şekli pek anlaşılma
mış olan bir aygıtla bu taşları attıkları görülmüştü. Fa
kat, bir top atışı, adamları hareketsiz bir duruma sok
muş ve böylece düşmanlığa son verilmişti. Biraz daha 
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uzakta, Yeni-İrlanda sahillerine az bir mesafede bazı 
karalar vardı ki, bunlar, İngilizlerin keşfetmiş oldukları 
Denis ve Saint-Jean adalarıydı. Dampier, Yeni-İrlanda 
ile Yeni-Britanya adalarını birbirinden ayıran boğazdan 
geçerek, Volcan, Couronne, Cook, Long-Rich ve Brülan
te adalarını görmüştü. 

Önemli keşiflerin yapıldığı bu uzun seyahatten son
ra, Dampier, batı yolunu tutmuş, Missory adasına doğ
ru ilerlemiş, sonunda, Molük adalarından biri olup uzun
ca bir bekleme dönemi geçirdiği Ceram adasına var
mıştı. Bundan sonra, Borneo'ya yollanmış, Macassar 
boğazından geçmiş ve 23 Haziran tarihinde Cava ada
sının Bataviya şehrinde karaya çıkmıştı. Burada 17 Ekim 
tarihine kadar kalmış ve sonra, Avrupa yolunu tutmuş
tu. 23 Şubat 1701 tarihinde Ascension adasına varırken, 
gemisi su almaya başlamış ve açılan deliğin çok büyük 
olması dolayısiyle tıkanmasının imkansızlığı görülmüş
tü. Bu durum karşısında gemiyi oturtmak ve mürette
batla yükü karaya çıkarmak zorunluğu ortaya çıkmıştı. 
Bereket versin ki, karada içilecek su bulunduğu gibi, 
kaplumbağa, keçi ve yengeçin bol olduğu görülmüştü. 
Böylece, bir geminin adaya uğrıyacağı ve kazazedeleri 
ülkelerine götüreceği güne kadar açlıktan ölmemek ümi
di doğmuştu. Gerçi, o günü beklemeğe gerek kalmamış, 
2 Nisan günü bir İngiliz gemisi, onları alarak İngilte
re'ye götürmüştü. 



KUTUP VE AMERİKA 

Hudson ve Baffin - Champlain ve La Sale - Atlantik kıyı
larında İngilizler - Güney Amerika'da İspanyollar - Onyedin
ci yüzyılın sonuna kadar elde edilen bilgilerin özeti - Enlem 
derecesinin ölçülmesi - Haritacılıkta gelişme. 



Kuzey batıda bir geçid bulma girişimleri yirmi yıl
dan beri İngiltere tarafından her ne kadar bırakılmış 
ise de, ancak son zamanlarda keşfedilmiş olup trafiğe 
kesinlikle elverişli olmadığı isbat edilen o geçidi aramak
tan da vazgeçilmemişti. Henri Hudson adlı yetenekli bir 
denizci, kuzey batıda geçit aramak için bir tacirler top
luluğuyla anlaşma yapmıştı. (Hopwell) adlı basit bir 
barka tipi yelkenli ve on iki kişilik mürettebatla 1 Ma
yıs 1607 tarihinde Gravesend'den hareket etmiş, 13 Ha
ziran tarihinde 73 üncü enlem derecesinde Groenlandın 
doğu kıyılarına varmış ve bu yere, ümiOJere cevap ve
ren bir isim olmak üzere, ( Hold wich hope) burnu adını 
koymuştu. Hava çok güzel, ısı da on derece kadar daha 
düşüktü. Hudson, 27 Haziran tarihinde, beş dereceye 
kadar kuzeye çıkmışsa da, 2 Temmuz tarihinde, bu böl
gelerde sık sık meydana gelen o ani hava değişikliği 
dolayısiyle soğuk birden bire çok sertleşmişti. Bunun
la birlikte, deniz açık, hava sakin bir durum gösteriyor 
ve deniz üzerinde akıntıya kapılmış büyük sayıda kütük
lerin yüzdüğü görülüyordu. Aynı ayın 14 üncü günü, tay
fabaşı ile güverte başçavuşu, 33 derece 23 dakika doğu 
boylamda, Spitzbergin kuzey kısmını oluşturan bir ka
raya çıkmışlardı. Görülen yaban öküzü ve tilki izleri, 
su kuşları, tatlı su dereleri, bu son derecede yüksek en
lemde ve yılın o döneminde burada yaşamanın müm
kün olabileceğini denizcilere isbat etmişti. Tekrar deni
ze açılmakta gecikmemiş olan Hudson, 82 nci enlem de
recesi kuzeyinde büyük bir bankizle karşılaştığını gö
rerek durmuş ve bu bankizi delmek ya da çevresini do
laşmak için boşu boşuna çaba harcamıştı. Bunun üze
rine, İngiltere'ye dönmek zorunda kalarak, Jean Mayen 
olması muhtemel bulunan bir adayı keşfettikten sonra, 
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15 Eylül tarihinde İngiltere'ye varmıştı. Bu ilk seyaha
tinde, izlediği yolun kuzeye doğru bir geçit vermediğini 
gören Hudson, başka bir seyahati denemişti. Nitekim, 
sonra gelen yılın 21 Nisan tarihinde yola çıkmış, Spitz
berg ile Yeni-Zemliya arasından ilerlemiş, fakat diledi
ği kadar daha kuzeye çıkamaksızın, bir süre bu büyük 
kara parçasının sahil sularını izlemekle yetinmek zorun
da kalmıştı. Bu ikinci girişimin başarısızlığı, 1607 yılın
daki kampanyanın başarısızlığından daha kötü olmuş
tu. İki girişimin de masraflarını üzerine almış olan İn
giliz şirketi, sefere tekrar başlama önerisini red etmişti. 
Herhalde, bu nedenledir ki, Hudson, Hollanda hizmeti
ne girmeğe karar vermiş ve bu kararını da uygulamıştı. 

Amsterdam şirketi, ona 1609 yılında bir geminin 
komutanlığını vermiş ve Hudson, yılın başlangıcında 
Te:xel'den hareket etmişti. Kuzey burnunu geçtikten son
ra, Yeni-Zemliya sahil suları boyunca ilerlemişti. Fakat, 
İngilizlerle Hollandalılardan oluşan ve Doğu Hind ada
larına seferler yapmış olan mürettebat, kısa bir süre 
sonra, soğukla mücadeleye ve buzlar karşısında seya
hate devama itiraz etmişlerdi. Hudson ise, geçit ara
mağa karşı başkaldıran tayfalarının isteklerine uyarak 
yolu değiştirmek zorunda olduğunu görmüştü. Bunun 
üzerine, bu yöreye gelmiş olan kaptan Smith'in verdiği 
bilgilere göre, ister Davis boğazından isterse Virjiniya 
sahillerinden olsun, bir geçidin mutlaka bulunabileceği 
konusunda tayfalara bir öneri getirmişti. Disipline pek 
az uyan bu mürettebatın neyi seçeceğinden şüphe · edi
lemezdi. Hudson, Amsterdam şirketinin yapmış olduğu 
masrafların boşa gitmemesi için Feroe adalarına var
mak, 44 üncü enlem derecesine kadar güneye inmek ve 
kendisine varlığı belgelenmiş olan boğazı Amerika sa
hillerinde aramak zorunda kalmıştı. 18 Temmuz tari
hinde, bir fırtına sırasında kırılan pruva direğini onar-
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mak amacıyla kıt'aya çıkmıştı. Fakat, disipline uyma
yan tayfaların, kendi halinde, sakin ve zavallı vahşileri 
bir takım isteklerle düşman durumuna sokmaları, Hud-

Yerlilerin gemiye saldırışı. 
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son'u tekrar yelken açmağa zorlamıştı. 3 Ağustosa ka
dar kıyıları izlemeye devam etmiş ve ikinci kez karaya 
çıkmıştı. 40 derece 30 dakikadaki bir yerde büyük bir 
koy keşfetmiş ve bu koyda kayıkla elli fersah kadar 
ilerlemişti. Bu sırada, yiyecek malzemesi tükenmeğe 
başlamıştı ki, bu yiyecekleri karadan sağlamak mfun
kün değildi. Bütün bu kampanya süresince, isteklerini 
kaptana kabul ettirmiş gibi görünen tayfalar bir araya 
gelmişler, bunlardan bazıları, geçidi gelecek yıl aramak 
için Ter-Növ'de kışlamağı önermişler, bazıları da İrlan
da'ya gidilmesini istemişlerdi. Bu ikinci istek üzerinde 
durulmuş, Büyük Britanya'ya yaklaşıldığı sırada, kara, 
adamlar üzerinde o kadar kuvvetli bir çekicilik etkisi 
yapmıştı ki, Hudson, 7 Kasım tarihinde Dartmouth'a 
uğramak zorunda kalmıştı. 

Sonra gelen 1610 yılında, Hudson, çekmiş olduğu 
bütün sıkıntılara rağmen, Hollanda şirketiyle olan iliş
kiyi tekrar güçlendirmeyi denemişti. Fakat, Hollanda 
şirketinin ileri sürdüğü şartlar, onu tasarısından çabu
cak vazgeçirmiş ve bu sefer, İngiliz şirketinin önerile
rini. kabule yanaştırmıştı. İngiliz şirketi bir şart koş
muştu; bu şart da, şirketin tam bir güven beslediği Ca
leburne adlı çok yetenekli bir denizci, ikinci kaptan ola
rak ve yardımcı sıfatıyla gemiye binecekti. Takdir edi
leceği gibi, böyle bir zorunluk, Hudson için çok üzücü 
bir durumdu. Hudson, kendisine zorla kabul ettirilen 
böyle bir sürveyandan kurtulmak için, çıkan ilk fırsat
tan faydalanmıştı. Taymis'den henüz çıkmamıştı ki, şir
kete bir mektup yazmış, bu mektupta, hareket biçimin
den dolayı bağışlanmasını dileyerek, Caleburne'ü kara
ya çıkarmıştı. 

Mayıs ayının son günlerinde, geminin İrlanda li
manlarından birine uğramakta olduğu bir sırada, mü
rettebat, Caleburne konusunda ilk komployu hazırla-
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mış ve bu komplo kolayca zahmetsizce bastırılmıştı. 
Hudson 1 Haziran günü adadan ayrılırken, otoriteyi tek., 
rar kurmuştu. Frobisher boğazını geçtikten sonra, Da
vis'in Desolation karasını görmüş, adını almış olan bo
ğazdan geçmiş ve Eylül başlarına kadar bütün batı kıyı
larını gördüğü geniş bir körfeze girmekte gecikmemişti. 
O sıralarda, küçük rütbeli subaylardan biri, komutanı
na karşı isyan hareketine girişmek üzere kışkırtıcılıktan 
geri kalmadığı için görevinden alınmış, fakat bu disip
lin önlemi, tayfaları tahrik etmekten başka bir işe ya
ramamıştı. Hudson, Kasım ayının ilk günlerinde, kör
fezin iç kısımlarına varmış, burada kışlamağa uygun 
bir yer aramış ve o yeri bulunca da gemiyi bağlamıştı. 
Böyle bir kararı verebilmek epeyce zor bir sorundu. 
Hudson, bir taraftan, ancak altı aylık bir yiyecek mal
zemesiyle İngiltereden ayrılmış ve bu malzemenin önem
li bir kısmını harcamıştı ki, ülkenin verimsiz olması 
dolayısiyle, bir ek besin malzemesi sağlanmasını düşün
mek yersiz olurdu. öte yandan, mürettebatın başkal
dırmak için bir takım hareketler yaptığı görülüyor ve 
bu adamların disipline uymalarına ve iyi niyetlerine hiç 
te güvenilemiyeceğini dikkate almak gerekiyordu. Bu
nunla birlikte, İngilizlerin çoğu kez hafif bir tayınla ye
tinmek zorunda kalmış olmalarına rağmen, o bölgeye 
pek çok kuşun akın etmesi sayesinde, kış mevsimi, hiç 
de öyle sıkıntılı geçirilmemişti. Fakat, bahar gelip de 
geminin İngiltere yolunu tutmak üzere hazırlanmasına 
başlanınca, Hudson, artık kaderinin ne olacağını anla
mıştı. Bunun üzerine, gereken tertibatı almağa başlamış, 
herkesin peksimet payını dağıtmıs, ücretleri ödemiş ve 
olayların akışını beklemişti. Durumun açıklığa kavuş
ması uzun sürmemişti. Asiler, kaptanlarını, oğlunu bir 
gönüllüyü, marangozu ve beş tayfayı silahsız, yiyecek
siz, aletsiz olarak bir şalupaya bindirmişler ve okya-
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nusun insafına terk etmişlerdi. Suçlular, İngiltere'ye 
dönmüşler, bununla birlikte sayıları eksilmişti. İçlerin
den ikisi, yerlilerle yapılan bir çatışmada öldürülmüş, 

Hudson'un mürettebatı tarafrndan terk edilişi. 
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başka biri, hastalık sonucu hayata gözlerini kapamış, 
diğerleri ise açlıktan son derecede sıkıntı çekmişlerdi. 
Asiler hakkında hiç bir soruşturma yapılmamıştı. Yal
nız, 1674 yılında, şirket, «Kuzey batı geçidi keşfinde 
kaybolmuş» Henri Hudson'un tamamen parasız kalmış 
olan oğluna bir gemide iş vermişti. 

Hudson'un seferlerini Buttan ile Gibbons'un sefer
leri izlemiştir ki, bu seferlerde her ne kadar yeni ke
şifler yapılmamışsa da, suların alçalma ve yükselme za
manlarının bölgelere göre tesbiti, hava ve ısı değişiklik
lerile bir çok tabiat olayları hakkında çok esaslı etüdler 
bu seferlerle sağlanmıştır. 

İngiliz şirketi, 1615 yılında, son seyahatlere katılan 
Byleth'e elli tonluk bir geminin komutasını vermişti. 
Geminin (La Decouverte) yani keşif olan adı, hayra aıa
met sayılabilirdi. Gemide pilot olarak William Baffin 
bulunuyordu ki, bu adamın ünü, kaptanının ününü göl
gede bırakıyordu. İngiliz kaşifleri, 13 Nisan tarihinde 
İngiltere'den hareket ederek 6 Mayıs tarihinde Farwell 
burnunu görmüşler, bir çok vahşi insana rasladıkları 
Sauvage adalarındaki Desolation adasını keşfetmişler 
ve 64 üncü kuzey enlem derecesine kadar, kuzey batıya 
doğru ilerlemişlerdi. 10 Temmuz tarihinde, karanın san
cak tarafında olduğunu görmüşler, aranılan geçidin var
lığı konusunda bir ümid beslemeğe başlamışlar ve ora
da keşfetmiş oldukları burna Confort adım vermişlerdi. 
Bu burunun Walsingham burnu olması pek muhtemel
di; çünkü, burnu döndükten sonra, karanın Kuzey doğu 
ve kuzeye uzandığını tesbit etmişlerdi. O yıl boyunca 
yapmış oldukları keşifler, Davis boğazı girişinde dur
muş ve kaşifler, tek adam kaybetmeden 3 Eylül tarihin
de Plymouth'a dönmüşlerdi. 

Byleth ve Baffin'in besledikleri ümid o kadar bü
yüktü ki, sonra gelen yıl içinde aynı gemi ile tekrar de-
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nize açılma iznini almışlardı. 14 Mayıs 1616  tarihinde, 
kayda değer hiç bir şeyin olmadığı bir deniz yolculuğun
dan sonra, iki kaptan, Davis boğazına girmişler ve vak
tiyle Davis'in vardığı en son nokta olan Esperance de 
Sanderson burnunu görmüşler ve bir kaç eskimo kadı
nına rastlandığı için Kadınlar Adası adı verilen bir ada
nın bulunduğu 72 derece 40 Dakika kuzey enleme ka
dar çıkmışlardı. Byleth ile Baffin, buzlarla çevrildikle
rini görünce, bir koya girmek zorunda kalmışlardı. Es
kimolar, ya mors dişleri ya da yaban öküzü boynuzları 
olan bir çok boynuz getirmişlerdi. Bir kaç gün kadar 
burada bir duraklama yapıldıktan sonra, tekrar denize 
açılma imkanı doğmuştu. 75 derece 40 dakika kuzey en
lemden itibaren, buzlardan arınmış çok geniş bir su 
alanıyla k::ı rşılaşılmış, bu alana girilerek büyük bir teh
likeye uğramadan 78 inci derecenin yukarı tarafına, bo
ğazdan kuzeye uzayan ve Baffin adını almış olan kör
fezden geçilmişti. Byleth ile Baffin, bu sırada, batıya 
ve sonra güney batıya doğru yol alırlarken Carey ada
larını, Jones boğazını, Cobourg adasını ve Lancastre bo
ğazını keşfetmişlerdi. Sonunda, Baffin körfezinin bütün 
batı kıyılarından aşağı inerek Cumberland bölgesine 
kadar yol almışlardı. Bu sırada, mürettebatı arasında 
iskorpit hastalığına tutulmuş bir çok kişi olduğunu dik
kate alarak keşiflerini daha uzaklara götürebilmekten 
ümidini kesen Byleth, İngiltere sahillerine dönmek zo
runda olduğunu görmüş ve . 30 Ağustos tarihinde Do
ver'e varmıştı. 

Girişilen bu sefer, kuzey batı geçidinin bulunma
mış olması dolayısiyle, her ne kadar bir başarısızlıkla 
sonuçlanmışsa da, kazanılan sonuçlar çok önemliydi. 
Byleth ile Baffin, Groenland bölgesinin bilinen sularının 
en son sınırına kadar ilerlemişlerdi. Kaptanla pilot, şir
ketin müdürüne yazdıkları gibi, dolaşmış oldukları kör-
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:fezin çok mükemmel bir balıkçılık yeri olduğunu ve 
burada binlerce balinanın, fokun ve deniz aygırının oy
naştığını bildirmişlerdi. Zaman, onlara hak verdirmekte 
hiç de gecikmemişti. 

Şimdi, Amerika kıtası kıyılarından Kanada'ya ka
dar inelim ve Jacques Cartier'den beri geçmiş olan olay
ları gözden geçirelim. Hatırlanacağı gibi, Jaoques Car
tier, önemli sonuçlar vermemiş olan koloni kurma de
nemesinde bulunmuştu. Bununla birlikte, bazı Fran
sızlar ülkede kalmışlar, orada evlenmişler ve kolonla
rın kökünü oluşturmuşlardı. Zaman zaman, Dieppe ya 
da Saint-Malo balıkçı gemilerile gelen takviyeler bu ko
lonlara katılmışlardı. Fakat, göç işleri çok zorlukla yü
rümüştü. Samuel de Champlain adında, iki buçuk yıl 
doğu Hind adalarında dolaşmış olan bir jantiyom, Jac
ques Cartier'nin keşiflerine devam etmek, şehirlerle nü
fus merkezlerinin kurulmasına en uygun yerleri seçmek 
üzere Mösyö Pontgrave ile Mösyö de Chastes tarafından 
angaje edilmişti. Biz, burada, Champlain'in oynadığ1 ko
lonici rolünden, yaptığı büyük hizmetlerden, «Kanada'
nın Babasrn lakabını nasıl aldığından sözedecek deği
liz. Bizi ilgilendirecek asıl konu, yalnızca onun kıta için
de gerçekleştirmiş olduğu keşifleri belirtmekten iba
rettir. 

Girişimin iki şefi, 15 Mart 1603 tarihinde Honfle
ur'den hareket ederek, önce Saint-Laurent'dan ilerle
mişler, ağızdan seksen fersahlık mesafede bulunan Ta
doussac limanına kadar uzanmışlardı. Ne inancı olan, 
ne yasa tanıyan, vahşi hayvanlar gibi dinsiz ve tanrısız 
yaşıyan halk tarafından iyi karşılanmışlardı. Tehlikeye 
girmeden daha yukarıya ilerlemesine imkan olmıyan ge
milerini orada bırakarak, Jacques Cartier'nin durmuş 
olduğu Saint-Louis şelalesine sandalla varmışlar, ülke
nin içine biraz daha girmişler ve sonra Fransa'ya dön-
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müşlerdi. Champlain, bu sefere ait bir seyahatnameyi 
krala sunmak üzere bastırmıştı. 

Döndüncü Henri, girişime devama karar vermiştL 
Bu sıralarda M. de Chastes ölmüş, ayrıcalıklarıyla yet
kileri, vis-amiral ve Akadiya valisi ünvanı ile M. de 
Monts'a intikal etmişti. Champlain, Kanadaya giderken 
M. de Monts'a eşlik ederek, gerek koloni kurma teşeb
büslerinde, gerekse Akadiya sahillerinde yapılacak ke
şif seyahatlerinde ve ülkenin iç kısımlarında dolaşarak 
vahşi kabileleri uygarlaştırma çalışmalarında yardımcı 
olmak üzere tam üç yılını Kanada'da geçirmişti. Champ
lain, göçmen toplamak için 1607 yılında Fransa'ya yap
tığı yeni bir seyahatten sonra, tekrar Kanada'ya dönmüş 
ve 1608 yılında adı Quebec olacak bir şehir kurmuştu. 
Sonraki yıl, Saint-Laurent yatağından yukarı çıkmağa 
ve hidrografi yapmaya ayrılmıştı. Champlain, yalnızca 
iki arkadaşıyla birlikte bir kayığa binerek bir kaç Al
gonquin'le iroquoi yerlileri içine kadar girmiş ve adını 
almış olan bir gölün kıyılarındaki büyük bir savaştan 
galip çıkmıştı. Sonra, Saint-Laurent'a kadar Richelieu 
nehrinden aşağı inmişti. 1610  yılında, müttefiki olan Al
gonquin'lerin başında olarak İroquoi'lara yeni bir sal
dırıda bulunmuş ve Avrupa disiplinini göstermek için 
her türlü zorluğa katlanmıştı. Bu harekat sırasında, vah
şileri son derecede şaşırtan savaş araçlarını kullanmış 
ve böylece zaferi kolaylıkla kazanmıştı. Bir süre sonra, 
Ottowa nehrini keşfetmiş ve Hudson körfezinden yet
miş beş fersahlık mesafeye kadar kıtanın kuzeyine iler
lemişti. 1615 yılında Montreal'ı tahkim ettikten sonra 
Ottawa nehri ağzına doğru iki kez ilerlemiş, Huron gö
lünü keşfetmiş ve kara Ontario gölüne kadar gitmeyi 
başararak bu gölden geçmişti. 
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Champlain'in uğraşısı çok olan hayatında ayırım 
yapmak epeyce zordur. Onun bütün çabaları, bütün ke
şifleri ancak bir amaç için olmuştur ki, o da, kendi var
lığını adadığı eserin gelişmesidir. Bu çabalar ve yapılan 
keşifler, çıkar bakımından ele alınacak olursa, önemsiz 
gibi görünürler. Bununla birlikte, on dördüncü Louis ile 
halefinin koloni politikasındaki tutumlarının farklı ol
ması halinde, Fransa'nın Amerika kıtasında esaslı bir 
koloniye sahip olacağı kuşkusuzdu. Fransanın bırakmış 
olmasına rağmen, Kanada, Fransa'ya karşı beslediği de
rin sevgiyi daima korumuştur. 

Şimdi, Robert Cavelier de la Salle'a gelmek için kırk 
yılı atlamak gerekmektedir. Bu zaman boyunca, Kana
da'daki Fransız tesisleri biraz önem kazanmış ve bu 
tesisler, Amerika'nın kuzey bölgesinde büyük bir kısma 
yayılmıştır. Fransız avcıları, ormanlarda dolaşmışlar, 
her yıl epeyce hayvan postu getirdikleri gibi, kıt'anın iç 
kısımları hakkında yeni bilgiler de toplamışlardır. :Bu 
bilgi alma konusunda misyonerlerin büyük hizmetleri 
geçmiştir. Bunlar arasında, dolaşmalarını büyük göller 
ve hatta Mississippi'ye kadar uzatan Marquette'in ismi
ni belirtmek yerinde olur. Kaşifleri teşvik eden ve on
lara hertürlü kolaylığı gösteren iki kişinin adından da 
söz etmek gerekir ki, bunlar da, Kanada valisi M. de 
Frontenac ile Adalet ve Güvenlik müdürü Tolon'dur. 
Amacının ne olduğu pek bilinmeyen Cavelıer de la Sale 
adlı bir delikanlı, 1 678 yılında Kanada'ya gelmiştir. 
Fransız cizviti olup Kanada'da keşifler yapmış olan 
Charlevoix'nın söylediğine göre, «Cavelier de la Sale, var
lıklı bir aileden Rouen'de dünyaya gelmiştir. Bir kaç yı
lını cizvitler arasında geçirmiş ve ailesinin mirasından 
hiç bir pay almamıştır. Kuvvetli bir zekaya sahip ol
ması dolayısiyle, kendini yetiştirmek, sivrilmek ve ba
şarı sağlamak için yeteri derecede akıl ve cesareti bu-
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lunduğunu hissetmiştir. Nitekim, bir teşebbüse girişmek 
için karar vermek, bir işi izlemek için kararlılık gös
termek, engellere karşı dayanıklı olmak, zararlarını gi
dermek için kaynak sağlamak konusunda hiç bir eksiği 
olmamıştır. Fakat, kendini sevdirmeği bilemediği gibi, 
ihtiyacı olduğu kişilerle pek iyi geçinememiştir. Otori
teyi ele alır almaz, bu otoriteyi sertlikle ve kibirle kul
lanmıştır. Bu kusurlarından dolayı da, hiç bir zaman 
mutlu olamamıştır.» 

Per Charlevoix'nın çizmiş olduğu bu portre, biraz 
karamsar gibi görünmektedir. Bu anlatış, bir eşi ancak 
on altıncı yüzyılda Orellana tarafından Amazon nehri
nin ve on dokuzuncu yüzyılda da Stanley tarafından Con
go'nun keşfinde görüldüğünü söyliyebileceğimiz o büyük 
keşfi kendisine borçlu olduğumuz Cavelier de la Sale'ın 
gerçek değerini bize göstermemektedir. O, ülkenin dai
ma iç kısımlarına kadar girerek olağanüstü bir çalış
mayla yerlilerin lehçelerini incelemek, töre ve ahlakları 
hakkında bilgi edinmek için bir takım vahşi insanların 
arasına sokulmak suretiyle büyük işler başarmıştır. Ay
nı zamanda tuzak avcılarından, nehirlerin yatakları ve 
göllerin yerleri hakkında bir çok bilgiler toplanmıştır. 
M. de Frontenac'a keşif dolaşması tasarılarından söz 
ederek, ona, bir gölün Saint-Laurent nehrine döküldüğü 
yerde bir kalenin inşaası için teşvikte bulunmuştur. Bu 
sıralarda, Jolyet adlı biri Quebec'e gelmiştir. Bu �.dam, 
per Marquette'in dört kişiyle birlikte, güneye doğru akan 
Mississippi adlı büyük bir nehre ulaşmış olduğu habe
rini getirmiştir. Cavelier de la Sale, bu kadar önemli 
bir su yolundan sağlanabilecek her şeyi çabucak kavra
mış ve özellikle, bu Mississippi nehri ağzının, düşün
düğü gibi, Meksika körfezinde olup olmadığını tekrar 
aklından geçirmiştir. Durumun böyle olması halinde, 
göllerden ve Mississippi'nin bir kolu olan İllinois'den 
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Saint-Laurent ile Antiller denizine ulaşım sağlanması
nın kolay olacağı anlaşılmıştır. Fransa'nın bu keşiften 
ne büyük yararlar elde edeceği düşünülmüştür. La Sale, 
hazırladığı projeyi kont de Frontenac'a açıklamış ve De
niz Bakanlığı için çok acele olmak üzere kendisinden 
tavsiye mektubu almıştı. La Sale, Fransa'ya varınca, Col
bert'in ölümünü öğrenmişti. Onun yerine geçmiş olan 
oğlu Marki de Seignelay'a, getirmiş olduğu tavsiye mek
tuplarını vermişti. Çok ciddi esaslara dayalı gibi görü
nen proje, genç bir Bakanın elbette ki hoşuna giderdi. 
Hatta, Seignelay, La Sale'ı krala takdim etmiş ve kral 
da ona Catarocouy senyörlüğü ünvanı ile inşa etmiş ol
duğu kalenin yönetimi görevini vermiş ve bununla bir
likte, keşfedeceği bölgelerin ticaret tekelini de elinde 
bulundurmasına izin vermişti. 

La Sale, prens de Conti'nin korumasını sağlamak 
çaresini de bulmuş ve Şövalye Tonti'nin kendisiyle bir
likte gelmesini istemişti. Fedakarlığı her zaman görül
müş olup yiğit ve becerikli bir subay olan Tonti ile bir
likte bulunmak La Sale için çok önemliydi. 

La Sale ile Tonti, işçi ve asker olarak otuz kadar 
adam ve bütün seyahatlerinde onlara eşlik eden per 
Hennepin adlı Saint François tarikatine mensup bir ra
riple birlikte, 14 Temmuz 1678 tarihinde La Rochelle'
den gemiye binmişlerdi. 

La Sale, projesinin uygulamaya konulmasının, eli 
altındaki parasal kaynaklardan daha büyük kaynakları 
gerektirdiğini anlıyarak, Erie gölü üzerinde bir yelkenli 
inşa ettirmiş, yerlileri ziyaret ederek, Niagara'daki kale
sine depo ettiği kürklerle ticaret yaparak, ülkeyi do
laşmak için bütün bir yılını bu işlere ayırmıştı. Tonti 
de aynı çalışmaları başka noktalarda yapmıştı. 1679 yılı 
Ağustos ayı ortalarına doğru, gemisi (Griffon) ,  yelken 
açmağa hazır bir durumda bulunurken, Erie gölünde, 



D Ü N Y A N I N  K E Ş F İ  325 

otuz adam ve üç rahiple birlikte bu gemiye binerek Mac
hillimackinac'a hareket etmişti. Saint-Clair ve Huron 
göllerinde çok şiddetli bir fırtınaya tutulmuş ve bu fır
tına, adamlarından bir kısmının kaçmasına neden ol
muşsa da, şövalye Tonti, bu adamları geri getirmişti. 
La Sale, Machillimackinac'a varınca, hemen Yeşil koya 
girmişti. Fakat, bu zaman içinde, Quebec'deki alacak
lıları, nesi var nesi yoksa hepsini satışa çıkarmışlar ve 
kürklerle yüklü olup Niagara kalesine gönderdiği (Grif
fon ) ,  ya kaybolmuş ya da yerliler tarafından yağma edil
mişti ki, geminin ne olduğu hakkında hiç bir zaman 
doğru dürüst bir haber alınamamıştı. ( Griffon) 'un yok 
oluşu, arkadaşlarının canını sıkmış olmasına rağmen, o 
yine yoluna devam etmiş ve Tonti'nin kendisiyle buluş
makta geç kaldığı Saint-Joseph nehrine varmıştı. Her 
ikisinin de ilk iŞleri, burada bir kale inşa etmek olmuş
tu. La Sale ile Tonti, büyük göller havzasıyla Mississippi 
havzası arasındaki suları bölme çizgisini geçmişler ve 
sonra o büyük nehrin sol kolu olan İllinois nehrine var
mışlardı. Tam olarak güvenemiyeceği küçük bir trupla 
hiç bilinmeyen bir ülke içinde seyahat eden La Sale'ın 
durumu gerçekten çok kritikti. Önceleri Fransa'nın müt
tefiki elan, fakat, Kanada kolonisinin gelişmesi karşısın
da kıskançlık duyan İngilizlerle Iroquois'ların yaptık
ları tahriklerin etkisi altında kalmış olan İllinois'ler gibi 
güçlü bir toplumun topraklarında seyahat ederken ted
birli olmak gerekiyordu. 

Bununla birlikte, her ne bahasına olursa olsun, du
rumları itibariyle La Sale ile Kanada arasındaki her 
türlü ulaşıma engel olabilecek yerlilerle bir ilişki kurul
ması ve bir anlaşma yapılması gerekiyordu. Bunun üze
rine Cavelıer de la Sale, yerlilerin üç bin kişiden fazla 
bir topluluk oluşturdukları kamplarına yollanmıştı. Ya
nında ancak yirmi adam bulunduğu halde yerlilerin köy-



326 D Ü N Y A N I N  K E Ş F İ  

leri içinden gururlu bir şekilde geçiyor ve oldukça ya
kın bir mesafede duruyordu. Henüz savaş açmamış olan 
İllinois'ler şaşırmışlardı. Ona doğru ilerlemişler ve her 
hangi düşmanca bir harekette bulunmamışlardı. Vahşi
ler ne kadar da değişik anlayışlı insanlardı ! Gösterilen 
her hangi bir cesaret hareketi onlar üzerinde ne kadar 
da büyük bir etki yapıyordu! La Sale, hiç zaman kay
betmeden onların bu dostça davranışlarından faydalan
mış ve kamplarının bulunduğu aynı yerde, geçirmiş ol
duğu üzüntü ve sıkıntılardan esinlenerek Crevecoeur 
adını verdiği küçük bir kale inşa etmişti. Bu kaleyi bü
tün adamlarıyla birlikte Tonti'ye bırakmış ve (Grif
fon) 'un geleceğinden kaygılı olarak yanına aldığı üç 
Fransız ve bir yerliyle Cr,evecoeur'den beş yüz fersah
lık bir mesafede bulunan Catarocouy kalesine gitmişti. 
Yola çıkmadan önce, per Hennepin'le birlikte adı Da
can olan birini, İllinois'ler nehri ötesindeki Mississip
pi'den yukarı çıkmak ve mümkün olursa, kaynağına 
kadar gitmek görevini vererek arkadaşlarından ayırmış
tı. Fer Charlevoi:x'nın anlattığına göre, «Bu iki gezgin, 
28 Şubat tarihinde, Grevecoeur kalesinden hareket et
mişler ve Mississippiye ulaşarak nehir yolundan 46 de
rece kuzey enleme doğru çıkmışlardı. Burada, nehrin 
bütün genişliğini tutan oldukça yüksek bir şelfüe karşı
sında duraklamışlar ve per Hennepin, bu şelaleye Saint 
Antoine-de-Padoue adını vermişti. Bu sırada, nasıl ol
duğu pek bilinmeyen bir durumla karşılaşarak Sioux' -
ların eline düşmüşler ve uzun zaman onların tutsağı 
olmuşlardı.» 

La Sale, Catarocouy'a dönüş seyahatinde, kale in· 
şaasına elverişli bir yeri keşfederek Tonti'yi oraya ça
ğırmış ve hemen işe başlatmıştı. Burası Saint-Louis ka
lesi idi. La Sale, Catarocouy'a varışında, epeyce sıkın
tıda olan bir insanı perişan edecek haberler almıştı. Bu 
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haberlere göre, içinde on bin ekülük kürk bulunan (Grif
fon) ,  kaybedilmekle kalmamış, aynı zamanda, kendisi
ne Fransa'dan gönderilen yirmi iki bin frank değerinde
ki bir yük de kazaya uğramış ve düşmanları, onun öl
düğü haberini yaymışlardı. La Sale, Catarocouy'da yapı
lacak hiç bir işi kalmaması dolayısiyle, ortadan kaybol
duğu hakkındaki bütün söylentilerin asılsız olduğunu 
ispat için Crevecoeur kalesine dönmüş ve orada hiç kim
seyi bulamayınca hayretler içinde kalmıştı. 

Cereyan eden olaylar bunlardı. Şövalye Tonti ise, 
bu zaman içinde, Saint-Louis kalesinin inşaatı ile meş
gul olurken, Crevecoeur kalesi garnizonu ayaklanarak 
depoları yağma etmiş, aynı hareketi Miani kalesine yap
mış ve Machillimackinac'a kadar kaçmıştı. Adamlarının 
yapmış olduğu yağma dolayısiyle kendisine karşı ayak
lanan İllinois'ler karşısında hemen hemen yalnız başı
na kalan Tonti, artık Crevecoeur kalesinde direnemeye
ceğini anlayarak, garnizonu oluşturan beş Fransızla bir
likte 1 1  Eylül 1680 tarihinde kaleden uzaklaşmış ve Mic
higan gölü koyuna kadar çekilmişti. La Sale, Creveco
eur'de ve Saint-Louis kalesine garnizon kurduktan son
ra, Machillimackinac'a gelmiş ve Tonti'yi orada bulmuş
tu. Ağustos ayı sonlarına doğru Catarocouy'a gitmek 
üzere birlikte . yola çıkmışlar ve 28 Ağustos 1681 tari
hinde elli dört kişiyle Erie gölü üzerinde gemiye bin
mişlerdi. Donmuş İllinois'ler nehri boyunca seksen fer
sahlık bir seyahatten sonra, açık suların trafiğe imkan 
sağladığı Crevecoeur kalesine varmışlardı. La Sale, 6 

Şubat 1682 tarihinde İllinois ve Mississippi kavşağına 
varmıştı. Nehirden aşağı inmiş, Missouri ağzıyla bir ka
lenin bulunduğu Ohio ağzını görmüş, Arkansas'lar ül
kesine girmiş, bir dostluk anlaşması yaptığı Natchez'le
rin yurdundan geçmiş ve sonunda 9 Nisan tarihinde, 
basit bir tekneyle üç yüz elli fersahlık bir seyahatten 
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sonra Meksika körfezine varmıştı. Cavelier de la Sale'ın 
çok isabetli görüşleri böylece gerçekleşmişti. İçine gir
miş olduğu bölgeyi resmen egemenlik altına alarak Lou
isiana adını vermiş, keşfetmiş olduğu geniş nehri de 
Saint-Louis olarak adlandırmıştı. 

La Sale'ın Kanada'ya dönmesi için en aşağı bir bu
çuk yıllık bir zaman geçmişti. Yol üzerine çıkan bütün 
engeller akla getirilince, bunda şaşılacak hiçbir şey yok
tu. La Sale, Fransa'nın övünebileceği o büyük gezginler
den biriydi. 

Fakat, ne yazık ki, La Sale'a karşı düşmanlık bes
liyen bir çok kişi arasında Kanada valisi olarak M. de 
Frontenac'ın yerine gelmiş olan M. Lefovre de la Barre 
cla bulunuyordu. Bu vali, La Sale'ın yapmış olduğu ke
şiflerin önemli sayılmamasının gerektiğini Denizcilik Ba
kanına yazmıştı. Vali, mektubunda şöyle diyordu: «Bu 
gezgin, şimdilerde, yirmi kadar Fransız serserisi ve bir 
kaç vahşi yerliyle birlikte, hükümdarlık tasladığı koy 
bölgesinde yağma yapmakta, ortalığı haraca kesmekte, 
dir ve hemen arkasından yerlerin ticaretini tek başına 
halkı İroquois'ların akınlarına, saldırılarına uğratmakta 
ve keşfedeceği yerlerin ticaretini tek başına yapmak için 
Majestelerinden almış olduğu izni bahane ederek her 
türlü şiddet hareketlerine başvurmaktadır.» 

Cavelier de la Sale, bu iftira dolu suçlamaların kar
şısında hareketsiz kalamazdı. Bir tarafdan kendini te
mize çıkarmak için Fransa'ya dönmek konusunda şe
refi onu zorlarken, diğer taraftan keşiflerinin sağlıya
cağı çıkarları başkalarına bırakmak istemiyordu. Bu
nun üzerine Fransa'ya gitmiş ve Bakan Seignelay tara
fından çok iyi kabul görmüştü. Bakan, M. de la Barre'ın 
mektupları etkisinde kalmış değildi. İzzeti nefis feda
karlıkları yapmadan, bir sürü düşman kazanmadan bü
yük işlerin başarılamıyacağını çok iyi biliyordu. La Sale, 
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kendisine gösterilen iyi kabulden faydalanarak, Fran
sız gemilerine bir yol açmak ve bir tesis meydana ge
tirmek amacıyla Mississippi ağzının denizden keşfini 
yapma projesini Bakana sunmuştu. Bakan, onun görüş
lerine katılmış, Saint-Louis kalesinden denize kadar ol
mak üzere, Fransızları ve vahşileri emri altında bulun
durmak suretiyle bu işin yapılması için ona bir görev 
vermişti. Aynı zamanda, onu Amerika'ya götürecek olan 
filonun komutanı, ona bağlı olacak ve karaya çıkışı 
sırasında da, kralın emirlerine aykırı her hangi bir dav
ranışta bulunmamak şartıyla isteyeceği her türlü yar
dımı sağlıyacaktı. Bir tanesi kırk toplu bir firkateyn 
olmak üzere M. de Beaujeu komutasındaki dört gemi, 
mürettebat da dahil olarak, iki yüz seksen kişiyi Missis
sippi ağzına götürecek ve böylece yeni koloninin çekir
deği oluşturulacaktı. Daha sonraları görüldüğü gibi, as
kerler ve sanat sahibi kimseler çok kötü seçilmişlerdi. 
İçler.:.nden bir tanesi bile sanatını doğru dürüst bilmi
yordu. Küçük filo, 24 Temmuz 1684 tarihinde La Ro
chelle'den hareket etmiş, fakat, hava çok güzel olduğu 
halde, firkateynin civadra bastonu birden bire kırılmış 
olduğu için limana dönmek zorunda kalmıştı. Bu anla
şılmaz kaza, M. de Beaujeu ile C. de la Sale arasındaki 
geçimsizliğin başlangıcı olmuştu. De Beaujeu, Cavelier 
gibi sıradan bir kimsenin astı mevkiinde bulunmaktan 
herhalde zevk duyamazdı. Bununla birlikte, bu komu
tanlığı red etmekten başka basit bir şey olamazdı. La 
Sale ise, davranışlarında bir yumuşaklığı, yol arkada
şını kazanmak için �erekli nezaket ve inceliği hiç gös
teremiyordu. Aradaki tatsızlık, bütün seyahat boyunca 
azalmak şöyle dursun, büsbütün artmıştı. La Sale'ın sı
kıntıları, Saint-Domingue'e varıldığı sıra o kadar bü
yümüştü ki, bu sıkıntılar onu önemli derecede sarsmış, 
hasta düşürmüştü. Bununla birlikte, iyileşmiş ve 25 Ka-
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sım tarihinde tekrar yelken açılarak sefere devam olun
muştu. Bir ay sonra, gemiler, Florida'nın kuzeyinde bu
lunuyor; Meksika körfezi içindeki bütün akıntıların do
ğuya yöneldiği La Sale'a bildiriliyor ve o da, Mississippi 
ağzının batıda kaldığından şüphe etmiyordu ki, bütün 
şanssızlıkların kaynağını bu yanılma oluşturuyordu. 

La Sale, batıya doğru yol almış, dikkat etmesi için 
kendisine ricada bulunulduğu halde, belirtilere önem 
vermek istemeksizin ve farkına varmadan Mississippi 
ağzını geçmişti. Yanıldığının farkına varınca geri dönül
mesi için Mösyö de Beaujeu'ye ricada bulunmuşsa da, 
de Beaujeu, isteğe rıza göstermemişti. La Sale, yol ar
kadaşının ters düşünceleri karşısında hiç bir şey yapa
mıyacağını anlıyarak, adamlarını ve malzemesini Sa
int-Bernard koyunda karaya çıkarmağa karar vermişti. 
Beaujeu, bu son davranışına kadar suç sayılacak dere
cede hep kötü niyet göstermiş ve yersiz düşünceleri, 
vatanseverlikle hiç de bağdaşamıyacak sonuçlar doğur
muştu. Bazılarının anbar dibinde olması dolayısiyle, bü
tün istifi değiştirmeye zaman ve imkan olamıyacağı ba
hanesile malzemeyi karaya çıkarmağı istememekle kal
mamış, yeni bir tesise gerekli cephane, araç, gereç ve 
sair malzemeyle yüklü geminin kaptan ve müretteba
tım da kendi gemisine almış ve bütün bu adamlar, ge
milerinin kasden karaya vurdurulmuş olduğunu gör
müşlerdi. Bu zaman boyunca, birçok vahşi, elleri ara
sına düşebilen her şeyi aşırmak için malzeme gemisi
nin kazaya uğramasıyla meydana gelen karışıklıktan fay
dalanmıştı. Bununla birlikte, böyle şanssızlıklar, kötü 
raslantılar karşısında hiç bir zaman yenik düşmeme 
meziyetine sahip olan, hal ve şartlara uygun kaynaklar 
bulmakta hiç de güçlük çekmiyen La Sale, yerleşme ça
lışmalarına başlamıştı. Ar�<adaşlarına çaba ve cesaret 
vermek için çok kere kendisinin de el emeği geçmiş, fa-
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kat ne yazık ki, işçilerin bilgisizlikleri yüzünden çalış
malar çok ağır yürümüştü. La Sale, kısa bir zaman son
ra, o yöredeki yerlilerin dillerile törelerinin Mississippi 
bölgesinde bulunan yerlilerin dil ve törelerine benzedi
ğini farkederek nehrin pek uzağında olmadığına inan
mış ve nehire yaklaşmak için çeşitli keşif dolaşmaları 
yapmıştı. Güzel bir ülke içinde olduğunu görüyorsa da, 
.aradığını bulmakta hiç bir ilerleme kaydedemiyordu. 
Kaleye her dönüşünde daha düşünceli, daha üzüntülü 
görünüyor ve çabalarının boşa gitmesi ona acı veriyor
du. Tahıl ekilmiş, fakat yağmursuzluk yüzünden hemen 
hemen hiç bir şey çıkmamıştı. Filizlenenlerin ise yerli 
vahşiler ve yırtıcı hayvanlar tarafından yok edilmesi 
gecikmemişti. Kamp yerinden uzaklaşan avcılar, yerli
ler tarafından öldürülmüşler ve hastalıklar, sıkıntıdan, 
üzüntüden ve sefaletten bitkin bir duruma düşen bu 
insanları kolay bir av gibi yakalamıştı. Kolonların sa
yısı, az bir zamanda, otuz yediye düşmüştü. La Sale, 
sonunda, Mississippi'ye ulaşmak ve bu nehirden aşağı 
inerek ittifak anlaşması yapmış kavimlerden yardım is
temek için son bir çaba harcama denemesinde bulun
mağa karar vermişti. Kardeşi, iki yeğeni, iki misyoner 
ve on iki kolonla 12 Ocak 1687 tarihinde yola çıkmıştı. 
Cenis'ler bölgesine yaklaşmıştı. Bu sırada, yeğenlerin
den biriyle üç arkadaşı arasında çıkan bir ağız kavga
sından sonra, üç adam, delikanlı ile uşağım uykuday
ken öldürmüşler ve topluluğun reisine de aynı şekilde 
davranmağa hemen karar vermişlerdi. De la Sale, ye
ğeninin dönmemesinden kv,ygılanarak 19  Ocak sabahı, 
per Anastase'la birlikte delikanlıyı aramağa çıkmıştı. 
Katiller, onun yaklaşmakta olduğunu görerek çalılıklar 
içine saklanmışlar ve içlerinden biri, başa nişan alarak 
adamı 0ansız olarak yere sermişti. Gerçekten çok ce
sur, müteşebbis ve son derecede iyi nitelikleri olan Ro-
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bert Cavelier de la Sale'ın hayatı böyle son bulmuştu. 
«Ona karşı bir sürü iftiralar savrulmuştur; fakat, bü
tün bu kötümser söylentileri ihtiyatla karşılamak ge-

Cavelier de la Sale'ın öldürülmesi. 
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rekmektedir. Şanssızlığa uğramış insanların kusurlarını 
abartmak, işlemedikleri suçları onlara yüklemek, ken
dilerini sevdirmeği bilemedikleri için onları kusurlu gör
mek her zaman olağan işlerdendir. Bu ünlü adamın ha
tırası bakımından en üzücü şey, onun pek az insandan 
şikayetçi olması, girişimlerinde başarı sağlıyamadığı ve 
özellikle hep görünüşe göre hüküm verildiği için, işleri 
arasında, yalnızca, son girişiminin ona bir maceracı ni
teliği verdirmesidir. Ne yazık ki, kamu oyu ne olursa 
olsun, böyle düşünenlerin sayısı her zaman çoktur.» 

Per Charlevoix'nın bu çok yerinde sözlerine bizim 
ekliyecek pek az şeyimiz vardır. La Sale, ilk başarısını 
göstermeyi pek bilememiştir. Bundan sonra, ikinci gi
rişimin ne gibi durum ve şartlar içinde başarısızlığa 
uğradığını anlatmış bulunuyoruz. Gerçeği söylemek ge
rekirse, o, şövalye Beaujeu'nün kıskançlık ve kötü ni

yetinin kurbanı olarak ölmüştür. !şte, bu nedenledir ki, 
Fransızların, bir süre sonra, ingiliz tesislerile mücadele 
edebilecek bir durumda olması gereken güçlü bir kolo
niyi Amerika'da kurmaları mümkün olamamıştır. 

İngiliz kolonilerinin başlangıcını anlatmış bulunu
yoruz. tngiltere'de cereyan eden olaylar, kolonilere çok 
uygun gelmiştir. Dini baskılar, 1648 ve 1688'deki dev
rimler, mükemmel bir anlayışla harekete gelen bir çok 
kişilerin toplanmasını sağlamış ve bunlar, hemen işe 
koyularak san'atı, endüstriyi ve az bir zaman sonra da 
ana vatanın refahını Atlantik'in öte tarafına götürmüş
lerdir. Virjiniya, Pensilvanya ve Karolina'nın arazisini 
kaplıyan geniş ormanlardaki ağaçlar, «Squatter» deni
len göçmenlerin baltalarıyla devrilmeğe başlamış ve yer
lileri bulundukları yerlerden süren, püskürten bu göç
menler, ülkenin iç kısımlarını daha iyi tanımışlar ve 
böylece uygarlığın yayılmasını hazırlamışlardır. 
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Meksika'da, bütün Orta Amerika'da, Peru'da, Şili'de 
ve Atıantik'in kıyılarında olaylar başka türlü geçmiş
tir. İspanyollar, fetihlerini genişletmişler; fakat, İngiliz
ler gibi çalışmaktan çok uzak olarak, Amerika yerlile
rini esaret altına almışlardır. Ele geçirmiş oldukları böl
gelerin değişik iklim şartlarına uygun tarım işlerile uğ
raşacak yerde, maden kaynaklarını aramaktan ve top
raktan istedikleri refahı ancak bu aramalarda bulma 
çalışmalarından başka bir şey yapmamışlardır. Bu şe
kilde, bir ülkenin çabucak büyük bir servete sahip ol
ması mümkünse de, bu rejimin geçici olduğunu hiç dü
şünmemişlerdir. Nitekim, madenlerle yenilenmeyen bir 
refah ve verimliliğin tükenmesi gecikmemiş ve İspan
yollar, böylece acı bir tecrübe dönemi geçirmişlerdir. 

On yedinci yüzyılın sonunda, Yeni Dünyanın büyük 
bir kısmı böylece görülmüş, keşfedilmişti. Ktizey Ame
rika'da, Kanada, Atlantik okyanusu ve Meksika körfezi 
kıyıları, Mississippi vadisi, Kaliforniya ve Yeni Meksi
ka sahilleri görülmüş ya da kolonize edilmişti. Ame
rika kıtasının bütün orta kısmı, Rio-del-Norte'den baş
lamak suretiyle itibari olarak İspanyolların egemenlik 
ve etkiiıliği altına girmişti. Güneyde, Brezilya'nın savan 
ve ormanları, Arjantin'in pampaları ve Patagonya'nın 
iç kısmı henüz kaşiflerin gözlerinden kaçıyordu. Bu giz
liliğin aynı şekilde daha uzun süre devam edeceği anla
şılıyordu. 

Afrika'da, sahillerin uzun çizgisi, Atlantik suları bo
yunca uzayıp gidiyor ve Hint okyanusu, denizciler ta
rafından sabırla, sebatla izlenerek keşfedilmiş bulunu
yordu. Kolonlar ve misyonerler, geniş Afrika kıtasının 
sırlarına girme denemesini yalnızca bir kaç noktada yap
mışlardı. O sıralarda, biraz ayrıntılı ve tam olarak gö
rülebilen yerler, Senegal, Kongo, Nil vadisi ve Etyopi
ya'dan ibaretti. 
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Asya'nın bölgeleri, orta çağ gezginleri tarafından 
her ne kadar dolaşılmış, görülmüşse de, bu bölgeler, 
o tarihten sonra tekrar gözden geçirilmemişti. Bu kı
tanın bütün ön kısmı çok dikkatle gözden geçirilmiş 
ve keşfolunmuştu. Hindistan artık biliniyor ve orada 
bazı tesisler de meydana getirilmiş bulunuyordu. Çin, 
misyonerler tarafından görüldüğü için kısmen biliniyor; 
Japonya, yani yüzyıl önceki gezginlerde çok kuvvetli bir 
ilgi uyandırmış olan o önemli Cipango, sonunda tanın
mış oluyordu. Yalnız, Sibirya ile Asya'nın bütün ku
zey doğu kesimleri henüz bilinmiyor ve bir süre sonra 
açıklığa kavuşacak bir sır olmak üzere, Amerika'nın As
ya ile bir bağlantısı olup olmadığı bilinmiyordu. 

Okyanusya'daki bir çok takım adalar, adalar veya 
adacıklar, keşfedilmek üzere henüz meçhul bir durum
da bulunuyordu; fakat, Sunda adaları kolonize edilmiş, 
Avustralya ile Yeni Zelanda sahilleri kısmen görülmüş 
ve Tasman'a göre, Tierra del Fuego'dan Yeni Zelanda'ya 
kadar uzanan büyük güney kıtasının varlığı ihtimali üze
rinde durulma�a başlanmıştı. Bununla birlikte, öteden 
beri o masallar ülkesi hakkında sürdürülen bir hayali 
kesin şekilde ortadan kaldırmak için kaptan Cook'un 
uzun ve gayretli keşiflerinin yapılması gerekiyordu. 

Coğrafya bilgisi, bir evrim geçirme noktasında bu
lunuyordu. Astronomide yapılan büyük keşifler, coğraf
yaya uygulanmak üzereydi. Fernel'in ve özellikle Pi
card'ın Paris ile Amiens arasında bir derecelik bir öl
çüm üzerindeki çalışmaları, dünyanın tam bir küre de
ğil, kutupları basık, ekvatoru kabarık yassı bir yuvar
lak olduğunu öğrenme imkanını sağlamıştı. Bu, aynı za
manda, üzerinde yaşadığımız dünyanın şeklini ve her 
bakımdan ölçümünü bulmak demekti. Picard'ın, La Hire 
ve Cassini tarafından sürdürülen çalışmaları, sonraki 
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yüzyılın başlangıcında tamamlanmıştı. Jüpiterin uydu
ları hesabile mümkün olan astronomik gözlemler, ha
ritalarımızda düzeltme yapmağı sağlamıştı. Bu düzelt
meler, bazı yerler üzerinde yapılmışsa da, ·astronomik 
pazisyonlan tesbit edilen noktalar sayısının çok artmış 
olması dolayısiyle, düzeltme işi artık tam bir zorunluk 
halini almıştı ki, b uda, sonraki yüzyılın yapacağı bir 
iş olacaktı. Aynı zamanda, tarihi coğrafya çok iyi ince
lenmişti. Bu iş, kitabelerin etüdü esas alınmak suretiyle 
başlıyor ve arkeoloji, karşılaştırmalı coğrafyanın en 
faydalı aletlerinden biri haline gelme durumunda bu
lunuyordu. 

Kısaca söylemek gerekirse, on yedinci yüzyıl bir 
evrim ve gelişme devridir. Yerine ,geçecek olan on se
kizinci yüzyılın i� e koyulmasına yararlı olacak güçlü 
araçları aramış, bulmuştur. Bilim dönemi açılmış ve 
bu dönemle birlikte modern dünya başlamıştır. 

S O N  


