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KRISTOF KOLOMB'UN GUNLUKLERi
ismail Co.kun

Kristof Kolomb, Seyir Defterleri: Ke.if Yolculuklarz GiinlUgu, Trc.: Sait Maden,
<;:ekirdek Yaymlan, istanbul, 1999.
Amerika'nm ke~fine ve Hindistan'a yiinelik Batl/Portekiz giri~imlerine
yiinelik ilgimizin tarihi eski. ilk iirnekler 1517'de Yavuz Sultan Selim'e sunulan
Piri Reis'in Haritasl l ile 1583'te yazJ!ml~ ve III. Murat'a sunulmu~ olan Tarih-i
Hind-i Garbi'dir? imparatorluk ilgileridir bunlar. Sonrasmda giderek azalan
ilgi. Batlhla~ma diinemi. Kolomb ve benzeri giri~imlerin/ke~if, sefer ve
tecrUbelerinin besledigi ve giderek devasa bir edebiyat daman haline gelecek
olan gezi/serglize~t/ada edebiyatmm TUrk edebiyatma serpintileri. 1970'lerde
Cengiz Orhonlu'nun imparatorlugun gUney siyasetine odaklanan ornek ve McU
9ah~masl, Habe. EyaletiJ ve talebesi Salih Ozbaran'm ilk donem 9ah~malan.
Ve 1992 tarihi ile birlikte, Ke~fin ve iber Yanmadasmdan Yahudilerin tasfiye
ve Osmanh cografYasma iskan edilmelerine ili~kin 500. YII kutlamalanyla
ortaya 91kan nqriyat. Ke~if slirecine ve sonu91anna odaklanan tercUme eserlerin
yanmda sosyolojimizin konuya ilgisi:
Bu donemde terclime edilen iki metin onemli. ilk metin, Kristof Kolomb,
Seyir Defterleri, Ke.if Yolculuklarz Giinliigu.5 Kitabm tercUmesini, bir ~airin,
Pirj Reis'in Haritasl ilk ilgili olarak bkz. Ekmeleddin ihsanogJu (cd.), Osmanlt Devleti ve Medeniyeti
Tarihi, c.I1, islam Tarih, Sanat ve KOltiir AHl~tlrma Merkezi (IRCICA), istanbul, 1998, s.272 vdd.; Piri

Rcis, haritasl, eseri ve Osmanh imparatorlugu'nun Porkekiz giri~imlerine ve Hindistan'a yClnclik ilgisi
i9in bkz. Niyazi Berkes, Tiirkiye iktisat Tarihi, II, Gen;ek Yaymevi, 2. baskt, istanbul, 1973, s. 42-45; 52;
71

Bkz. Niyazi Berkes, a.g.e., istanbul, 1973, 5.71. Berkes, Tarih-i Hind-i Garbi' nin yazma nushasmm
kenarlanna almml$ notlarda Hindistan'a yOnelik Portekiz giri~imlerine, bun un sonuclanna ve Osmanl!
Devleti'nin bu konuda ne yapmasl gerektigine i1i$kin aClklamalan icerdigini belirtir. Eserle ilgili olarak
aynca bkz. E. ihsanoglll (ed), a.g.C., s.273 ve 412.
Cengiz Orhonlu, Osmanli imparator/ugu 'nun Guney Siyasefi, Habe~ Eyalefi, to. Edebiyat Fakilltesi,
istanbul 1974
Recep Ertiirk-Hayati Tofekcioglu, (ed.), 500. Yllmd~ Amerika, Baglam Yaymlan, istanbul, 1994
Kristof Kolomb, Seyir Defterleri, Ke~if Yolculuklart Giinliigii, Trc.: Sait Maden <;::ekirdek yaymlan,
istanbul, 1999
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Sait Maden'in ~iirin iklimlerinilseriivenini ke~fe I'lkan yolculuguna borl'luyuz.
ikinci metin ise, yine ilk donem tamkhklann onemli ismi Bartolome de Las
Casas'm kitabl.' Bir ba~ka vesile ile deginme flrsatl bulmak umuduyla Casas
metnini bir kenara blrakJp, KristofKolomb'un Seyir DefterlerCne doniiyoruz.

6

Seyir Defter/eri, Batl/ispanyol giri~iminin kaynaklan, ozellikleri
konusunda bizi bilgilendirdigi gibi Hindistan yolunda kar~t!a~t!an Yeni Diinya
halklanna ili~kin ilk bilgileri de bize sunmakta. Eser, iki farkh
uygarhgm/toplulugun kar~lla~masmm, birbirlerine kar~1 geli~tirdikleri ilk
algllamalar ve takmdlklan tutumlann, yerli halklann ya~ayl~ ozelliklerinin ve
ispanyollann amal' ve davram~lannm ilk elden sergilemesi baklmmdan onemli
gozlemleri il'ermektedir. Nasll adlandmrsak adlandlrahm, ister kapitalizm
diyelim ister modernlik, bu olu~umun kokeninde yatan siirel'ler sistemin
geli~imini biiyiik oll'iide belirlemi~tir. Kapitalizmin kazandlgl ozellikler koken
sorunundan baglmslz olarak kavranamaz. Kolomb'un giinii giiniine aldlgl
notlardan olu~an Seyir Defter/eri, il'erdigi zengin gozlemlerle kapitalizmin
kokenindeki siire~leri anlamaya imkan veren ozellikler gostermektedir.
istanbul'un fethi ile birlikte gUy ili~kilerinde yeni bir denge olu~maktadlr.
Bu yeni denge Hal'h Seferleri sonrasmda Akdeniz'de yakalanml~ olan
Batl/Ronesans italyasl'nm iistiinliigiinii geri I'ekilmeye zorlamaktadlr. F.
Braudel, istanbul'un fethini Hal'h Seferlerine islamiyet'in verdigi muazzam bir
kar~lhk olarak degerlendirir. 8 Akdeniz artlk Osmanlldlr. Dogu ticaretinin ana
eksenlerini denetim altma alan Osmanh giicii, Batl'da yeni araYI~lara yol al'ar.
Akdeniz'in diger ucunda bir ba~ka geli~me ya~anmaktadlr. Kastilya
kralhgmm Endiiliis'e kar~1 yiiriittiigii yeniden fetih biitiin hlzl ile sUrmektedir.
Ke~fin gerl'ekle~tigi tarih aym zamanda iber yanmadasmda MUsliimanlarm son
siyasi merkezi olan Glrnata'nm da dU~tiigii tarihtir. Kolomb, tasansml, Kastilya
Kralma sunar. "Magribliler"e kar~1 muzaffer olmu~ Katolik din in in mUdafii
Kastilya krahna. Tasan hep batlya gidilerek doguya, baharat ve altma,
zenginlige ula~ma hedefi ile smlrll degildir. Esas tasan KudUs'Un kurtanlmasl,
Hlristiyanhgm yaYllmasl ve yUceitilmesidir 9 iktisadi saiklerle ideolojik ve
siyasi kaygllar il'il'edir. Kastilya kralm1l1 ba~ansl, yeni ve gUl'lenmekte olan bu
merkezi, giri~ime destek verecek Ulke haline getirmi~ti. Ostelik hemen yam
Bkz. Said Maden'in, Sunu$ yazisl
Bartolome de Las Casas, Klzllderililer NasI! rok edildi?, ~ule Yaymlan, istanbul, 1997
F. Braude!'in bu degerlendirmesi iyin bkz., F. Braudel (Braudel. Coarelli ve Aymard), Akdeniz, Mckall ve
Taril!, Metis Yaymlan, istanbul, 1990,-5.110
Kolomb gOniOklerinde, "Bu giri~imin ilk amael ve ilkesi ~udur: her Hirla giri$im Hlfistiyanhk dininin
yUceimesine ve yaygml~masma katklda bulunmahdlf" diyecektir, Seyir Defterlai, s.83, aynca, 5.227
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ba~mda

yeni yol ve altm araYl~lannda ilerlemekte olan Portekiz tecrlibesi
Konu konu~ulmakta ve araYl~lar vardlr, geli~me de kat
edilrnektedir.

ya~anmaktadlr.

Kristof Kolomb. italyan. CenovaiI. Denizci, korsan ve tacir. Tutkuyla
bagh oldugu denizi ve dlinyaYl tamyor. DlinyaYl, bilinen dlinyaYl Akdeniz'i ve
Akdeniz'in Dogu'sunu, Yakm ve Uzak Doguyu. Hayh Seferleri sonrasmda
Yakm Dogu ile kuru Ian ili~kiler, Kolornb'un cografyasml binbir tlirlli bilgi ile
beslemi~ti. Bilgi ve zenginlikle. Tasan hedefleri ile oldugu kadar cesareti ile de
bliyliktli. Kolomb bliylik bir cesaretle "karanhklar denizi"ne yani okyanusa,
gidilip de gelinrneyen karanhk denize kendisini atar. IO
Kolomb giri~iminin bilincindedir. Konu lizerinde yokya kafa
kendisinden onceki kaynaklan didik didik etmi~tir:

yorrnu~,

YeryUzUnOn, karalarm, suyun kUresei oldugunu hep okurnu~umdur." Plin suiaria
karalarm birlikte hir kiire olu~turduklaflnI yazar. Bu Okyanus denizinin en bUyUk su
kitlesi oldugunu dU~Unlir; goge donUk durumdadtf hep, altmda yer vardlf ve ona destek
olur, Hindistan cevizinin kahn dl~ dokusuyla i~i gibi birbirine karJ~ml~lardlr. Ortayag
tarihinin hoeasl Yarat1h~'tan s6z ederken sui ann yok bol olmadlgml belirtir, yaratlh~
sirasmda hOtUn yeryOzUnU ortseler de - sis gihi, bugu gibiydiler 0 zamanlar- yogunla~lp
bir araya gelince yok az yer kapladdar der. San Nicolas da bu dO.'?Uncededir. 12

Kolomb tasanSInI klskananlara ve kar~l ylkanlara
gelenegindeki bu yondeki giri~imlere atIfta bulunur:

kar~l

savunurken Batl

o kimselere, yerylizUnUn bOtOn bOyOk hOkOmdarlarmm, Onlerine daha yok Un katmak iyin
giri~tikleri olaylardan, ornegin Hz. Siileyman'm KudOs'ten ta Dogu'nun en ucundaki
Sopota* dagma (bugOn Hispaniola adasmda Siz YUce Efendimizin mUlkU olan daga) liy
yll sonra geri donebilen gemiler gondermesinden; omegin !skender' in Hindistan'daki
Taproban adasmm yonetimini incelemek ozere adamlar gondermesinden; ya da SezarNeron 'un Nil Irmagl 'nda daha sular pek gor degilken, b~layan boyilk ta~kmlann
nedenini ogrenmek iyin ta a~agilara, onun kaynagma dogru ar~tmnacllar yollamasmdan
soz etmenin yaran yok. GUnomUzde Portekiz krallan Gine'nin ke~fine nasll destek
oldular, ne trOk altm, ne yok insan ya~aml gitti kim bilir 0 giri~ime, bu ugurda olenlerin
saylSl olkede ya~ayanlann yansma e~ittir neredeyse, gene de 0 krallar ba~ladlklan i~i
sonuna dek sUrdUrduler, bunun gUzel meyvelerini herkes gorUyor demenin de yaran yok.

to

11

12

1291 'de Vivaldi karde~ler Hindistan'a gitmek Uzere Atlantik okyanusuna a9lhrlar. Kendilerinden bir
daha haber almamaz.
Seyir Defterleri, s. 199
Seyir De.fterleri, s. 204
Sofora" ya da Sami dillerinde "Sufir", Kitab-I Mukaddes'e gore, SUleyman Peygamber'in altm ve deg:erli
ta~lar getirttig:i yef. Kimi yorumcular GUney Afrika'da, kimileri Yemen'de, kimileri de Hindistan'm bah
klYllannda oldug:unu soylerler. Kolomb, ul~tlg:1 yefin burasl oldug:unu dU$unmektedir. Bkz. Seyir
Defterleri, konuyla ilgili dipnot, s.189
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Bu dedigim i~ ba~layah .yok oldu, ama sonuylan daha yeni yeni almmaya ba~hyor. Aym
hUktimdariar Afrika i~erilerinde de toprak kazanmaya gaz dikip Septe, Tanca, Arsilya ve
Alkazar fetihlerini genrekle~tirdiler; Tannya hizmet etmck, llikelerini gcni~letmck ve
saygmhklafinI yUceltmek ierin, bUyUk giderler pahasmda, Magriblilerle sava~t1lar. 13

Aristoteles dUnyanm kOyUk oIdugunu soyier, ona g5re su yok degiJdir. ispanya'dan Hint
Olkeleri'ne kolayca I gCyilebilir bu yUzden. Avenruiz de 0 kamdadlf. Kardinal Pierre
d'AiJly ise Seneca'yl da kaynak gostererek dogrular bunu; def ki Aristoteles Bliyiik
iskender yoluyla, Seneca Sezar Neron yoluyla, Plin de Romahlar yoluyla yeryUzOnlin
biryok gizini tamyacak dOzeye ula~ml~tl; I(UnkU onlar bu gizleri tammak ve insanlara
anlatmak iyin I(ok para, yok insan ya~aml harcaml~lardl.l4

K. Kolomb'a, Pierre d' Ally'nin imago Mundi adh eseri gibi eski
kaynaklar, Marco Polo'nun Seyahatnamesi gibi gezginlerin anlatllnlan,
efsaneler, ilahiyat9I1ann 9ah~malan, hatta Kitab-l Mukaddes yol
gostermektedir. Kolomb, ke~fettigi topraklar kar~lsmda "Yeryuzu Cenneti'nin
Dogu'da, en u9ta bulundugunu soyleyen Tannbilimcilerin de, ba~ka bilginlerin
de hakkl varml~" diye du~unur15 Gunltiklerinde, eski kaynaklann ve Kitab-l
Mukaddes'in tal1lkhgma ba~vurur:
Kutsal Kitab'm taOlkhgl'na gore, Tann YerytizU Cenneti'ni kurdugunda ya~am agacml
onun ortasma dikti. Oradaki kaynaktan dart biiyUk Irmak ylkar: Hindistan'daki Ganj,
Mezopotamya'daki Dic1e ve Firat, sonra da Nil. Ama ben bu YeryUzU Cenneti'nin
dUnyada nerede bulundugunu kesin olarak al(lklayan ne Latince ne de Grekl(e bir yazl
okumu~umdur, hil(bir harita Ozerinde de gormemi~imdir onu. Ancak zoraki varsaYlmlar
vardlr bu konuda. Kimileri Habe~istan'da Nil'in kaynagma yerle~tirdiler. kimileri de hava
gUzelligi gibi, goge yakmlIk gibi, Tufan sulannm kabanp ta eri~ebilecegi yOkseklik gibi
gerekli ko~ullan bir araya getiren bir yer bulmak amaclyla bOtOn yeryOzOnO ara~tIrdllar
ama bulamadllar onu. Kimi eski yazarlar YeryOzO Cenneti'ni Kanarya Adalan dedigimiz
Islas Afortunadas'ta bulundugunu kaOitlamaya kalkl~tllar. San Isidora, San Beda ve
Strabon, aynca ortal(ag / felsefe bilgini San Ambroiso, Duns Escoti ve bUtiin iyi
tannbilimciler YeryOzii Cenneti'nin Dogu'daki bir yerde bulundugu konusunda e~
kaOidadlrlar. 16

Kolomb'un Seyir Defterleri'nin yazlm dili donemin araYI~larml yansltlr.
Bu yal1lyla bir denizcinin dilinden ilte ozellikler gosterir. Kolomb, eski
tecrubelerin, ilgilerin diliyle konu~ur. Seyir Defterleri'nde kar~1 tarafl
ara~ttran/gozleyen ve kayda gegen Batl'nm Dogu'ya yonelik eski ilgisi,
Heredotvari bigemiyle kendisini gosterir. Metnin dili, adlandlrmalarla, Azizlere
attflarla, giri~imin Hlristiyanhgm yuceltilmesi ve Kudus'un ele ge9irilmesi
13
14

IS

16

Kolomb'un Krala yazdtgl mektuptan, Seyir Defterleri, s. 189
Ag.e., s. 2041205
Ag.e., s. 156
Ag.e., s. 202/203

111
hedefiyle dinin/katolikligin dilidir. Bu dil donemin iktisadi araYl~lannca
belirlenen, altm ayhglyla yiiklii bir dildir de. Kolomb gozlerini dort ayml~ altm
17
aramaktadlr. Metni okudukya Kolomb'un, cografyaYl kollayan, bu bolgeye
nlifuz etmenin imkanlanm arayan, halklann askeri ozelliklerini/direnme
kapasitelerini Olymeye yah~an, bunu tespit etme yabaSl iyinde siyasilaskeri
cografyacl bir tutumla notlanm aldlgml gozleriz. Metin boyunca zaman zaman
gUnlUklerin dilinin masalsl ozellikler kazandlgml da gorUrUz. Kolomb, zenginlik
ve doga kar~ISInda Binbir Gece masallarmdan ylklP gelivermi~ bir dogamn
kar~ISIndayml~yaSma konu~ur.

Doga, toprak, verimlilik, bitki ortUsU, altm akan lrmaklar. Kolomb
gordlikleri kar~ISInda ~a~km ve bUyUlenmi~ gibidir. i~te amiralin gozlemleri:
Irmaktan yukan ilerlerken agay topluluklannl g6rmek, serinligin, pml PInt akan suyun,
ku~lann, g5rGnUmdcki ic; aylcliIgm tadma varmak olaganGstU biT ~eydi geryckten;
buralardan flasil aynlacagml bilemiyordu. Yamslra gelen adamlarma diyordu ki bUtUn bu
g6rdUklerini Katolik krallara aktarmaya ne dil yeterdi, ne de yazmaya el. BUyUlendigini
samyordu. 18 Bu topraklardaki her ~ey geryckten olagantistii. 19 Bu tilkeden ne gibi yararlar
saglanabiJccegini yazmama gerek yak. Ama ~urasl kesin ki, hiltOn bu gordUgUmtiz
topraklarda inamlrnaz zenginlikler yatlyor. 20 Toprak yok verimli. Gal aJabiidigine uzanan
alanlarda namey· yeti~tiriyorlar; daglarda, btiytik aga~lar halinde kendiliginden bitiyor.
Binbir tOriO meyve var, tek tek anlatmam olanakslz. Hepsi de ~ok yararh olsa gerek. 21 •..
adamlar Arniral'e, bu gordtiklerimiz bir ~ey degil, siz bir de bizim dOn gittigimiz vadiyi
gorseniz; gUndUzlin kar~ilsmda gece neyse Kordoba klrian da 0 vadinin yanmda oyle kahr.
Aynca her yerin ~ok baklmh, gOzei ekilmi~ oldugunu soylUyoriardl. Vadinin ortasmda
~ok geni~ bir Irmak varm% suyu oyle bol, oyJe gOnnU~ ki bUtOn yoreyi sularnaya
yetermi~. Yemye~ilrni~ bUtOn aga~lar, meyve yUkIUymU~. Yollar ~ok geni~, ~ok
baklmhyml~. Hava KastiJya'nm Nisan aymdakine benziyormu~. Her yer bOlbtil sesleri,
kO~Ok ku~ sesleri i~indeymi~, tam ispanya'nm nisan aymdaki gibi. YeryUzOnde bundan
daha ho~ sesler oiamaz, dediier.22 Yer ~ok yUksek. Ama en yUksek dagm tepesi bile ekip
bi~meye e1veri~li; dOzlUklerden, vadilerden olu~mu~. GUzelligine, zenginligine geiince,
Kastilya'nm hi~bir bolgesi buraslyla a~lk atamaz. 23 Hispaniola ulkesi oyJe verimli, oyle
zengin ki ovmeye dil yetmez, gorlilmedik~e de anla~Iirnaz?4 ... gen<t bir <tocuk, .... ,
OI~Oiemeyecek kadar onemii birka~ yer buldu; gordUgU Irmakian saYlp doktO bize;
17

IS
19
20

21
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23

24

Kolomb gtinliiklerinde, "Amaclm, a1tm ve baharat aramak, yeni Olkeler bulmak iyin gtineydog:uya
yoneimek" (s. 65); "Bense kendi paylma gozumu dolt aylyor, bu IVlr ZIVlr arasmda altm olup oimadlg:ma
baklyordum" diye yazacaktlf, s. 37
Ag.e., s. 81182
Ag.e., s.IIS
Ag.e., s.81
Tath patates, Hint patatesi
Ag.e., s.62
A.g.e., s.97 Yd.
A.g.e., s.101
A.g.e., s.IO}
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sularmda oyJe zenginlikler aklyormu~ ki inanamazsmlz, dedi. 25 Bu adalann listline yok;
dagianyla, tepeleriyle, akarsulanyla, vadileriyle e~siz gUzellikteler. Yel)'OzOnUn gOne~
26
altmdaki hirrbir yerinde buralardan daha gUzeli, daha gorkemlisi bulunamaz. ilk or; yll
ic;in buraya, adamn ve altm lrmaklarmm'" giivenligini saglayacak bin adam yerle~tirmek
yok uygundur: yilz de ath adamlffilz olsa zararh degiJ karh i(lkanz bu i~teY

Adlandtrmalar Kolomb'un arayt~lartm, esin kaynaklartm, kaygtlarmt
gosterir. Marco Polo' dan ogrenilmi~ Siamba ve Matinino gibi isimler, Ulke
adlart,28 aziz isimleri adlandtrmalardaki yerini alIr. Altm trmak, GUmU~ dag,
Cennet Vadisi gibi isimler, neyin pe~inde olundugunun yanmda neyle
kar~t1a~t1dtgmt da bize sayler:
AmiraI lrmagl Rio de Oro diye adlandlrdl 29 . Burnun otesinde, gUneydoguya dogru bir dag
yUkseliyordu. Adml Monte de Plata koydu. 30 Ornrtimde bundan daha gUzel yer gormedim
dedi. ... vadinin adInt Valle del Paraiso koydu. 31

Yerli halklar, Kolomb ve adamlarmt, gasterilerle, bUyUk bir
konukseverlik ve comertlikle kar~tlarlar. Kolomb'un bu ilk kar~tla~malara
i1i~kin gozlemleri ~oyle:
Az soma kar~lma iki il~ koy ~Iktl, koy halkl klYlda toplamp bizi yagiriyor, Tann'ya
~ilkrediyordu. Kimileri bize SU, kimileri yiyecek getiriyor, kimileriyse, karaya ylkma
niyetinde olmadlglmlzl gorerek, suya atiaYlp yUze yilze yammlza yakla~lyorJardl. 32

Kolomb'un
gazlemlerinden:

i~

b6lgelere

ganderdigi

iki

ki~ilik

ke~if

kolunun

Anlattlklarma gore yerliler onlan pek bilyilk gosterilerle kar~llaml~lar, kadm erkek herkes
gormeye gelmi~. En iyi evlerde aglrlanml~lar. Oralarma buralarma dokunup hayran
hayran elierini, ayaklarmr opilyorlarml~, gokten geldiklerini samyorlarnl1~ yilnkti, bunu da
soyltiyorlanm~. Kendi yediklerini bizimkilere de vermi~ler. Dediler ki oraya vardtklannda
koytin i1eri gelenleri bun Ian kollanndan tutup en bilytik eve gotlirmti~ler. Altlarma
oturmahk vermi~ler, kendileri de yepeyevre yere oturmu~lar Yanlannda gotUrdtikleri
Hintli oradakilere Hlristiyanlann nasil gtizel y~adlklarml anlatml~, iyi insanlar
olduklarml soylemi~.33 G(jnderilenler dedi ki kendileriyle gelmek isteyenlere ses

2S
26

A.g.e., s.168
Ag.e., s.171
Vurgu bize ait

21
2S
29

A.g.e., s.180
Ag.e., s. 213, 137
A.g.e., s.132

3!

A.g.e., S.134
A.g.e., 8.99

32

Ag.e., s.38

33

A.g.e., S.63

30
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~lkarmasayml~lar

belki de yolculuga

be~

yUzden .yok

ki~i katlhrml~,

ryUnkU bizimkilerin

yUzde yOz goge doneceklerini / dU~Unijyorlanm~. 34

Yerlilerin comert ve konuksever tutumlanna kar~lhk, ispanyollar a~ ve
hlrshdlrlar:
Gergekten Hintliler ne kadar tok gozlii, eli a91k kimselerse ispanyollar da
o kadar a9 gozlii, hlrsh kimselerdi. .... hi~bir ~ey vermeden 90k ~ey, olabildigi
kadar ~ok ~ey almak istiyorlardl. 35
Yabancl bir toprak. i~eriye niifuz etme, temas kurma, gozleme/anlama
imkam, altm var ml yok mu ve nerede, bir kar~l koyma kapasitesi ne ol9iide soz
konusu. Biitiin bunlar Kolomb ve adamlanm, yerlilerle ili~ki kurmaya, onlardan
bu ama~la yararianmaYl, kllavuzluklanm temin etmeye yoneitir. Bilgilenmenin
ger,eklqebilmesi i~in ileti~im kurulmasl, ileti~imin saglanmasl i,inse yerlilerin
dil bilmeleri gerekmektedir. Kolomb giinliiklerinde, "ak dediklerini kara, kara
dediklerini ak anhyorum" diyecektir. Basit bir kIiavuzluk saglamanm otesinde,
temas araCI olu~turma ya da kod 90ziiciiler olarak yararlanmamn otesinde bir
tutum/yakla~lm soz konusudur. Uzun donemli, yerle~ik bir siyasetin araCI olarak
yerlilerden yararlanma arzusu notlarda kendisini belli eder. Yerlilerden
bazllanm Kastilya'ya gotiiriip, dil ogretmek sonra burada onlardan
yararlanmaya ili~kin oneri bu yakla~lmm ifadesidir. Robenson Cruose'nin
Cuma'sl giinliiklerden 91k1p gelmi~ gibidir:
Birkay adam yakalamalanm istemi~tim, diyor Amiral, ama incitip Urkutmeden, gUIer
yUzIO, tath dilli bir yolla. Olke yok gUzel, her baklmdan yok zengin; bize yarayacak oeleri
var kimbilir; kendi aglzlarmdan ogrenmek istemi~tim.36 ... Yanlannda gottirdUkleri Hintli
oradakilere Hlristiyanlann nasil gUzel ya~adlklanm anlatml~, iyi insanlar olduklannI
" s6ylemi~.37 Yamm Sira g6tlirdUgUm Hintlilere gelince, yogunlukla ak dediklerini kara diye
anhyorum. 38 ... dedi ki ... yerlilerden birkayInI alsa da dilirnizi ogretrnek iyin, bu illkelerde
ne var ne yok onlardan ogrenmek iyin Katolik Krallarm yilce katma gotUrse ne iyi olurdu;
onlar da donO~te Hlristiyaniar'a yevirmenlik hizmetinde bulunabilir ve goreneklerimizle
din olgularmm oralarda yaYllrnasma destek saglayabilirlerdi?9 Dil ogretmek iyin slk slk
Gine'den Portekiz'e adamlar getirildigini yok gorrnU~lUgOmUz olmu~tur: Nedense verilen
onca armagandan, gosterilen anlayl~ ve gOieryOzden sonra, kendilerinden anayurtlannda
herhangi bir biyimde yararlanma olanagl dO~UnOlUrken, bir de baklyordunuz, Olkelerine
doner donmez kaYlplara kan~ml~lar; haberleri bile ahnamazdl. Ama ku~kusuz oyle
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davranmayanlar da yard!. Yine de ~unu ileri slirebilirim: adamlar, yanlarmda kanlan
varsa, kendilerinden istenen herhangi bic i~i daha canla ba~la yaparlar. 40

Yerliler, yumu~ak ba~h, uysal, kotiiliik nedir bilmeyen kimselerdir.
Silahlan yok. Sava~maYI, tutsak almaYI, oldUrmeyi bilmezler. Korkaktlrlar.
Direnme kapasitelerinden mahrumdurlar. Onlar uzerinde ~ok az bir gu~le, "50
ki~i ile" diyecektir Kolomb, yok kolay hakimiyet kurulabilir. iktisadi olarak,
ekip bi~mekten kentler kurmaya kadar emek gucu olarak onlardan
yararlantlabilir. BUtUn bunlar yok kolayca geryekle~tirilebilir. OrgUtlenmeden,
yasadan ve disiplinden yoksunlar. Bu yerliler, mUdahale edilebilir ve istenilen
yola sokulabilir "oteki" olarak kar~lmlzdadlr. 19. yUzytlm medeniyet gotiirme
soyleminin ilk izleri gUnlUklerde bUtUn somutluguyla kar~lmlzdadlr:
Bunlar pek yumu~ak ba~lI, pek iirkek insaniar, daha once soyledigim gibi hepsi de ~lplak.
Ne silahlan var ne de yasalan. 41 Koylerinde de ne disiplin varml~, ne orgOtlenme ... Bunlar
kotulUk nedir bilmeyen insaniar, diyor Amiral, hem de hiy sava~maml~lar.... 42 Ben
kendirn, climin altmdaki u9 be~ adamla biitUn bu ada Ian hir;bir tehlikeyle kar~I1a~madan
dola~abilirim. Gcycnlerde, adamlanmdan iir;lintin karaya indigini, yalmzca ~oyle bir
gorilnmeleriyle oradaki bir sGrG Hintlinin yil yavrusu gibi dagddlgllll gozlerimle gordOm.
Adamlar silah nedir bilmiyor. .. Sava~ inceliklerinden haberleri yok. Bin ki~i gelse bile
bizim Oy adamlmlzia ba~ edemez. Demek istedigim, bunlar buyruk almaya, yah~tlfllmaya,
ekip bie;;meye, yararh olabilecek her ~eyi yapmaya yatkm insanlar. Kentler kurdurabiliriz
onlara, bizirn gibi giyinmesini, davranrnasml ogretebiliriz. 43 Oaha onceden soyledigirn
gibi, elirnin altmdaki az saYlda adamla buraYI, Portekiz'den daha bOyUk, ondan iki kat
kalabalik bu adaYI kolayca ele gec;;irebilirim. Halkmm hepsi C;;lplak. silahslz, oyle de
odlekler ki 0 kadar olur. 44 KottilOk nedir bilmiyorlar. OldUrmek nedir, dO~manlanm tutsak
almak nedir bilmiyorlar. Hie;; silahlan yok; oyle odlekler ki, bizim adamlanmlzdan biri,
~aka olsun diye, yanlarma yakla~maya gorsOn, yOzO bir birden toz oIuyor. inanmaya
aylklar, gokte tek bir rann oIdugunu biliyorlar. Gokten geldigimize kesinlikle inanlyorlar.
Kendilerine hangi duaYI ogretirsek ogretelim yinelemeye hazlr1ar, istavroz bile
45
Bu sabahki gidi~im bOtUn bu aynntJlan gorOp anlayarak Siz VOce
Ylkanyorlar.
Efendimiz'e rapor hazlrlayabilmek, aynca bir tabya yeri sec;;ebilmek ic;;indi. Bir ada
olu~turur gibi denize sokulan bir dil gordUm. karadan bOsbOttin aynlml~ degildi, Ozerinde
de altl ev vardJ. Bu ylkmtl iki gOnlOk bir yall~mayla karadan kopanhp bir adaya
donO~ttirOlebilir; ama kendi paylma, bunu pek de gerekli gormOyorum. yOnkO bu adamlar
~ok temiz yiirekli ve kesinlikle sav~ sanatml bilrniyorlar... Viice Efcndimiz buyruk
verselerdi bunlann hepsini Kastilya'ya getirebilir, diyelim olmadl, kendi adalarmda tutsak
tutabilirdik, yOnkO bu adamlara glk dedirtmemek ve kendilerinden saglanmak isteI?ecek
40
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her ~eyi yaptJrabilmek i~in eHi ki~i yeter de artar da bile. 46 Bunlara en aglr i~ler
gordlirillcbilir; uyantk adamlar; baklyorum. dediklerimi hemen yineliyorlar. 47

Kolomb yerli halklarm 90k kolay dize getirilecegi yoniindeki
gozlemlerinde emin ve rahattlr. Biiyiik bir giivenle bunlan rapor etmektedir. Bir
asra varmadan HispaniolalHaiti'den ba~layan ele ge9irmeler biraz soma koca
bir kltamn i~gali ile sonu9lamr. KIsa zamanda ve kolayca saglanan ba~an ve
Yeni dilnyadan saglanan imkanlar, Bah'nm bilWn dokulanna yaYlhr. Ya~anan
deneyimler siireklilik kazamrken giderek sistemli bir siyasetin, somiirgeciligin
temellerini de olu~turur.
Deniz, Yeni diinya yegane zenginlik kapIsldlr artlk. Kolayhkla adalann,
iilkelerin fethedildigi bir doneme girilmi~tir. Ba~an, giiveni, giiven rahathgl
beslemi~tir. imkan sahibi olabilme umudu ve zenginlige kolay eri~ilebilirlik
duygusu gilndelik hayatm, zihniyetin par9asl haline gelmi~tir. Don Quijote'nin
Sancho Panza'sl bile efendisinden cezire istemektir. 48 Cezire, yani ada, iilke.
HaritacI ressamlar 9izimleri yaparken Sinyoranm giizel hahn i9in okyanusun
herhangi bir noktasma bir ada konduruvermektedir. 49
Eski dilnyanm gii9 ili~kilerinde akt6rler, uygarhklar, toplumlar
birbirlerini tantr. Birbirlerinin izini siirerler. Smlrlar, i~aret ta~lan ileri geri gidip
gelse de uygarltklar, taraflar konumlannt, varltklanm muhafaza ederler. ili~ki
de 9atl~ma da, ticaret de sava~ da siiriip gider. Yeni diinyanm yerli halklanmn
ispanyol saldmsl kar~lsmda gii9silzlilkleri tam da bu noktada ortaya 9lkar.
Tammadlklan, bilmedikleri bir gU9le, barbar bir zihniyet ve ~iddetle kar~1
kar~lya olduklannt fark etmezler. Deneyimsizlik yok olu~u getirir. Kolomb'un
gUnlUkleri, yerli halklarm bu deneyimsizligini bUWn 91plakhgl ile gozler oniine
serer.

Gli~lUkler, kapitalizmin kokeninde yatan siire9lerin/somiirgeciligin hangi
sorunlara cevap arayl~1 i9inde ortaya 9lkttgml, giri~imin onceki deneyimlerle
ili~kisi ve esin kaynaklannt, "Oteki"nin ilk kar~tla~ma anmda nastl bir tutum
46
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Sancho Panza, efendisine hitaben "Saygldeger efendim, gezgin ~6valye, bana vaat ettiginiz cezireyi sakm
unutmaym; bUyUk olsa bile, ben y6netmeyi beceririm" diyecektir, bkz. Miguel de Cervantes Saavedra,
Don Quijote, Yap! Kredi yaymlan, istanbul, 1996, s. 82
"On altmci ylizYllda, biT ressam ne zaman bir dOnya haritasl yizecek olsa, kans] hemen, "Sevgilim
~uraciga bir ada koyuver, yalmz benim olsun!" denni~. Ressam da bu istegi uysalilkla yerine getirirmi~.
Bu tOr adalar 0 gOnOn haritalanndan hiy eksik olmazml~." Hikayenin devaml iyin bkz. Ak~it GOktork,
EdebiyattaAda, Sinan Yaymlan, istanbul, 1973, s.9
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takmd!gm!, alg!lad!gm! ve nas!1 alg!land!gm!, "iiteki"ne hiikmetme imkanlanm,
bunun yiintem ve ara91annm neler olabilecegini dii~iinen Batth zihnin tutum ve
eylemlerini ilk ag!zdan biitiin canhhg! ile anlat!r. Kitap tekrar tekrar okunmay!
ve deneyimin iizerine dii~iinmeyi hak ediyor.

