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ÖNSÖZ
Gününün yirmi dört saati boyunca yaratýcý olan hiç
bir sanatçý yoktur; onun yarattýðý en büyük ve en kalýcý
yapýtlar, yalnýzca ve yalnýzca ilham perisinin geldiði o
pek ender rastlanan anlarda oluþmuþtur. Ayný þekilde,
gelmiþ ve geçmiþ bütün çaðlarýn en büyük þairi ve yara
týcýsý olarak kendisine hayranlýk beslediðimiz tarih de
sürekli yaratýcý olmamýþtýr. Goethe’nin “Tanrý’nýn gizem
li atölyesi” diye adlandýrdýðý tarih içinde de günlük ve
önemsiz olaylar pek çoktur. Tarihte de, sanatýn her türün
de ve günlük yaþamda olduðu gibi çok görkemli ve unu
tulmaz anlara ender rastlanýr. Tarih, çoðu kez bir kronik
hazýrlayýcýsý gibi titiz bir çalýþma ile gerçek olaylarý hal
kalar gibi art arda ekleyip binlerce yýlý saran dev bir zin
cir oluþturur; her türlü heyecan ve gerilim için bir hazýr
lýk dö
ne
mi, her ger
çek olay için de bir olu
þum sü
re
ci
gereklidir. Bir ulusun içinden bir dâhinin çýkabilmesi
için milyonlarca insanýn dünyaya gelmesi gerekli olmuþ,
gerçek bir tarihsel olayýn, yani yýldýzýn parladýðý anlarýn
oluþmasý için de milyonlarca saat beklemek zorunda
kalýnmýþtýr.
Ancak sanat dünyasýnda bir dâhi ortaya çýkýnca,
çaðlar boyu kendisinden söz ettirir; böyle bir an, bir dün
ya âný ortaya çýkarsa, bu, gelecekteki onyýllarýn ve yüz
yýllarýn da belirleyicisi olur. Nasýl ki atmosferdeki bütün
elektrik akýmý bir paratonerin ucunda bulunuyorsa, en
küçük bir zaman dilimine bile inanýlmaz sayýda çok
tarihsel olay sýðdýrýlmýþtýr. Baþka zamanlarda kendi
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halinde, peþ peþe ve yan yana geliþen olaylar, her þeyi
belirleyen ve her þeye karar veren o bir tek anlýk zaman
di
li
mi içi
ne sý
ký
þý
ve
rir: Tek bir evet, tek bir ha
yýr, bir
anlýk erken davranma ya da bir anlýk geç harekete geç
me, bu âný, yüzlerce kuþak da geçse, asla geri getiremez ve
bu yitirilen an, bireyin ve uluslarýn yaþamýný ve hatta
bütün bir insanlýðýn yazgýsýný belirler.
Çaðlarý aþan bir kararýn bir tek takvime, bir tek saa
te ve çoðu kez de yalnýzca bir tek dakikaya sýkýþtýrýldýðý
böylesine trajik ve yazgýyý belirleyici anlara, bireylerin
yaþamýnda ve tarihin akýþý içinde çok ender rastlanýr.
Ben böyle anlarý, yýldýzýn parladýðý anlar diye adlandýr
dým, çünkü onlar, týpký yýldýzlar gibi hiç deðiþmeden geç
miþin karanlýðýna ýþýk tutmaktadýrlar. Ýþte bu kitabýmla,
deðiþik zamanlara ve deðiþik bölgelere ait kimi önemli
anlarý, yýldýzýn parladýðý anlarý anýmsatmaya çalýþtým.
Yapýtta yer alan tarihsel olaylarý anlatýrken, gerçekleri
hiçbir biçimde deðiþtirmedim, kendi katkýlarýmla renk
lendirip zenginleþtirmedim. Çünkü tarih, kusursuzluða
ulaþtýðý böylesine eþsiz anlarda, kendisine yardým için
uzanan ellere gereksinim duymaz. O, bir þair, bir dram
yazarý iþlevini gerçek anlamda yerine getiriyorsa, hiçbir
þair onu aþmayý denememeli.
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ÖLÜMSÜZLÜÐE SIÐINIÞ
Büyük Okyanus’un Keþfi
25 Eylül 1513
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Bir Gemi Donatýlýyor
Kolomb, Amerika’yý keþiften döndükten sonra Sevilla ve
Barcelona’nýn kalabalýk caddelerinden bir tören havasýnda
geçerken, beraberinde getirdiði tuhaf ve paha biçilmez pek
çok þeyi, o âna kadar hiç tanýnmayan bir ýrkýn kýrmýzý derili
insanlarýný, hiç görülmemiþ hayvanlarý, çýðlýklar atan rengâ
renk papaðanlarý, hantal ve aðýr aðýr yürüyen tapirleri ve bir
süre sonra Avrupa’yý kendilerine vatan edinecek olan ilginç
bitkileri ve meyveleri, hintbuðdayý, tütün ve hindistancevizi
ni halka gösteriyor. Bütün bunlar sevinç çýðlýklarý atan kala
balýk tarafýndan büyük bir hayranlýkla karþýlanýyor, fakat
kral ve kraliçe ile danýþmanlarýný en fazla etkileyen ve heye
canlandýran þey, içi altýn dolu birkaç küçük sandýk ve sepet
oldu. Kolomb’un Yeni Hindistan’dan yanýnda getirdiði altýn
miktarý pek fazla deðildi; yerlilerle deðiþ tokuþ yaptýðý ya da
zorla ele geçirdiði birkaç külçe altýn ve ziynet eþyasý, bir-iki
avuç dolusu kadar da altýn tozu, altýndan daha çok altýn tozu,
olsa olsa birkaç yüz sikke altýný basmaya yetecek kadar bir
ganimet. Ancak tam anlamýyla bir hülya adamý olan, inan
mak istediði þeye mutlaka inanan ve Hindistan’a deniz
yoluyla gitmek iddiasýnda da yine haklý çýkan Kolomb, gös
terdiklerinin yalnýzca küçük birer örnek olduðunu böbürle
nerek ve de çok ustaca uyduruyor. Güvenilir kaynaklardan
öðrendiðine göre, bu yeni adalarda sonsuz altýn madenleri
bulunuyordu, bu paha biçilmez maden orada, bazý tarlalarda,
ince bir toprak tabakasýnýn altýnda düz plakalar halinde yatý
yordu. Basit bir kazmayla kazýlýp kolayca çýkarýlabilinirdi,
hatta buradan güneye gidildiðinde, insanýn karþýsýna öyle
ülkeler çýkýyormuþ ki, krallarý içki kadehlerini altýn fýçýlar
dan doldururlarmýþ ve buralarda altýnýn deðeri Ýspanya’da
kurþuna verilenden çok daha düþükmüþ. Her zaman para
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sýkýntýsý çeken kral, kendi memleketinde bulunan bu yeni
altýn madeninin öyküsünü hayranlýkla ve kendinden geçer
cesine dinliyor. Çünkü Kolomb’un tam bir deli olduðu, anlat
týðý þeylerin doðruluðundan kuþkulanýlmasý gerektiði henüz
bilinmiyordu. Ýkinci yolculuk için hemen büyük bir filo
hazýrlanýyor ve mürettebatý oluþturmak için bu kez davulcu
lar ve tellallar da gerekli deðildir. Bu yeni keþfedilen altýn
ülkesinde altýnýn avuçla toplandýðý haberi Ýspanyollarý çýldýr
týyor ve Eldorado’ya, altýn ülkesine gitmek için yüzlerce ve
binlerce insan akýn ediyor.
Fakat gözlerini hýrs bürümüþ bu insanlarýn bütün kent
lerden, bütün köy ve kasabalardan akýp gelmeleri ne kadar
da hüzün vericidir. Yalnýzca asalet armalarýný altýnla daha iyi
yaldýzlamak isteyen gerçek soylular, gözü pek serüven düþ
künleri ya da yiðit askerler deðil, Ýspanya’nýn tüm pisliði ve
çamuru da Palos’a ve Cadiz’e akýn ediyor, altýn ülkesinde
daha kârlý bir iþ edinme hevesine düþmüþ bütün damgalý hýr
sýzlar, yol kesen eþkýyalar, çapulcular, borçlular, yaþamlarýný
çekilmez kýlan karýlarýndan kaçýp kurtulmak isteyen kocalar,
umutsuzlar ve iþlerinde baþarýsýzlýða uðrayanlar, kýsacasý
Ýspanyol adliyesinin aradýðý ne kadar çapulcu ya da hýrsýz
varsa, tümü de Eldorado’ya gidecek olan filoya baþvuruyor.
Bir hamlede zengin olmak için her zorbalýðý yapmaya ve her
cinayeti iþlemeye karar vermiþ çapulcu ve sokak serserilerin
den oluþan çýlgýn bir tutku seli. Bunlar, o ülkelerde topraðýn
basit bir kazma ile kazýlýp külçe külçe altýn çýkarýlabildiðini
söyleyen Kolomb’a öyle inanmýþlardý ki, içlerinde hali vakti
yerinde olanlar, bu deðerli madeni, büyük parçalar halinde
hemen alýp götürebilmek için yanlarýna uþaklar ve katýrlar
alýyorlar. Bu yeni yolculuða alýnmayý baþaramayanlar da baþ
ka bir yol seçmek zorunda kalýyor. Altýn ülkesine daha çabuk
varmak ve bütün altýnlarý ele geçirmek için kralýn iznini bile
almayý gerekli görmeyen bu serüven düþkünü insanlar kendi
hesaplarýna gemiler donatýyorlar ve Ýspanya, baþýna bela olan
bütün çapulculardan ve en tehlikeli eþkýyalardan bir anda
kurtulmuþ oluyor.
1 Sonralarý San Domingo ya da Haiti adý verilmiþtir. (Çev.)
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Espanola valisi1 bu davetsiz konuklarýn yönetimindeki
adayý doldurmalarýný dehþetle seyrediyor. Her yýl sayýlarý
daha da çoðalarak gelen gemiler yükleriyle, her defasýnda
gözlerini ihtiras bürümüþ bir sürü insaný limana indiriyorlar.
Ama gelenler müthiþ bir hayal kýrýklýðýna uðruyorlar, çünkü
öyle söylendiði gibi buranýn sokaklarýnda gelip toplanýlmayý
bekleyen ne külçe külçe altýn vardýr ne de üzerlerine vahþice
saldýrdýklarý bahtsýz yerlilerden bir altýn zerresi bile almak
olasýdýr. Valiyi ve bahtsýz yerlileri dehþete düþüren bu azgýn
insan sürüsü, adayý bir uçtan öbür ucuna kadar dolaþýp eþký
yalýklarýný sürdürüyorlar. Valinin, toprak verip hayvan daðýta
rak, hatta bolca insan gücü, her birine sayýlarý altmýþ-yetmiþe
ulaþan yerlileri köle olarak verip onlarýn adaya yerleþmesi
için gösterdiði çaba da boþunadýr. Gelenlerden ne yüksek soy
lu kiþiler ne de bir zamanlarýn çapulcularý buraya yerleþmeye
ve toprakla uðraþmaya isteklidirler. Çiftlik sahibi olup buðday
ekmek ya da hayvan gütmek için buraya gelmemiþlerdi. Ekip
biçme iþleriyle uðraþma yerine yerli halka eziyet etmeyi ya da
günlerini batakhanelerde geçirmeyi yeðliyorlar. Birkaç yýl
içerisinde bütün ada halkýný vahþice yok eden bu azgýn insan
sürüsünün hemen hepsi de kýsa zaman içinde öyle bir borç
bataðýna düþüyorlar ki, valinin verdiði mal ve mülkten baþka
pelerinlerini, þapkalarýný ve hatta üzerlerindeki son gömlek
lerine varýncaya kadar her þeylerini sattýklarý halde, yine de
satýcýlarýn ve tefecilerin elinden kendilerini kurtaramýyorlar.
Ýþte bu yüzden, adada saygýn kiþiliðiyle tanýnan hukuk
çu Martin Fernandes de Enciso’nun 1510 yýlýnda, Terra Fer
ma’daki sömürgelerinin yardýmýna koþmak amacýyla yeni bir
birlik oluþturup bir gemi donattýðý haberi, Espanola’da baþa
rýsýzlýða uðramýþ bu insanlar için büyük bir sevinç kaynaðý
oluyor. Çünkü iki ünlü serüven düþkünü adam, Alanzo de
Ojeda ve Drego de Nicuesa, 1509 tarihinde Kral Ferdinand’
dan Panama Boðazý ile Venezuella kýyýlarýnýn hemen yakýn
larýnda –acele bir kararla Castilia del Oro, Altýn Kastilya adýný
verdikleri– bir sömürge kurma ayrýcalýðý almýþlardý; bu altýný
çaðrýþtýran isim karþýsýnda kendinden geçen, söylenen her
þeye hemen inanan bu deneyimsiz hukuk adamý, bütün ser
vetini bu iþe yatýrmýþtý. Fakat Urba Körfezi’nde kurulan bu
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yeni sömürge San Sebastian’dan tek bir altýn bile gelmediði
gibi tam aksine acý imdat çýðlýklarý yükseliyor. Adamlarýnýn
yarýsý yerlilerle sürdürülen savaþlarda, öteki yarýsý da açlýk ve
sefalet yüzünden yok oldular. Bu iþe yatýrdýðý parasýný kurtar
mak isteyen Enciso, servetinin geri kalanýný da ortaya koy
maktan çekinmiyor ve yardýma koþmak üzere yeni bir birlik
oluþturuyor. Enciso’nun asker aradýðý haberi duyulur duyul
maz bütün bu umutsuz insanlar, Espanola’nýn bütün sefilleri,
bu olanaktan yararlanarak onunla birlikte buradan uzaklaþ
mak istiyorlar. Yalnýzca buradan uzaklaþmak, borçlulardan
ve soluðunu sürekli enselerinde hissettikleri validen kaçýp
kurtulmak! Fakat alacaklýlar da tetikte beklemektedir; ala
caklý olduklarý bu insanlarýn gizlice sývýþacaklarýný ve bir
daha yüzlerini göremeyeceklerini fark ediyorlar ve valiye
baþvurarak, kendisinden özel izin almayan hiçbir kimsenin
adadan dýþarýya býrakýlmamasýný saðlamak istiyorlar. Vali
onlarý haklý buluyor ve isteklerini yerine getiriyor. Ada üze
rinde sýký bir denetim baþlýyor. Enciso’nun yardým gemisi
limanýn dýþýnda bekletiliyor, hükümet gemileri devriye gezi
yor ve izinsiz bir tek kiþinin bile gemiye binmesi engelleni
yor. Ölümden, namuslarýyla çalýþmak ya da gýrtlaðýna kadar
borca girmekten daha az korkan bu umutsuz insanlar,
Enciso’ nun gemisinin kendilerini geride býrakarak yelkenle
rini þiþirip yeni bir serüvene doðru denize açýlýþýný derin bir
hüzün içinde ve de öfkeyle seyrediyorlar.

Sandýktaki Adam
Espanola’dan yola çýkan Enciso’nun gemisi, bütün yel
kenlerini þiþirmiþ Amerika kýtasýna doðru ilerliyor ve adanýn
son çizgileri mavi ufukta gitgide kayboluyor. Gemi sakin
sakin yol almaktadýr, öyle dikkat çekici bir þey de yok þimdi
lik. Yalnýzca görkemli bir buldog köpeði –bu, ünlü Bacericco’
nun yavrusudur ve Leoncico adýyla ün yapmýþtýr– tedirgin
tedirgin geminin güvertesinde dolaþýyor ve yerleri kokluyor;
bu heybetli hayvanýn kime ait olduðunu ve gemiye nasýl gir
diðini kimse bilmiyor. Ancak köpeðin, son gün gemiye getiri
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len büyük bir erzak sandýðýnýn önünden bir türlü ayrýlmayýþý
dikkat çekiyor. Sandýk hiç beklenmedik bir biçimde kendili
ðinden açýlýyor ve içinden, týpký Kastilya kentinin azizi San
tiago gibi kýlýç, miðfer ve kalkanla tepeden týrnaða silahlan
mýþ otuz beþ yaþlarýnda bir adam çýkýyor. Cesaretin ve bece
rikliliðin ilk denemesini akýllara durgunluk verircesine
yapan bu adamýn adý Vasco Nunez de Balboa’dýr. Jerez de los
Caballeres’de soylu bir ailenin çocuðu olarak dünyaya gelen
bu adam, sýradan bir asker olarak Rodrigo de Bastidas’la bir
likte Yeni Dünya’ya yelken açmýþ ve pek çok serüven yaþa
dýktan sonra Espanola’da karaya çýkmýþtýr. Ada valisinin,
Nunez de Balboa’yý iyi bir sömürgeci yapma çabasý baþarýlý
olmadý; valinin verdiði çiftliði birkaç ay sonra yüzüstü býrak
tý ve alacaklýlardan yakasýný nasýl kurtaracaðýný bilmeyecek
kadar beþ parasýz kaldý. Ama, kýyýda bekleyen öteki borçlular,
yumruklarýný sýkýp öfkeyle Enciso’nun gemisine binmelerine
engel olan hükümet devriye teknelerine çaresizce bakarlar
ken, Nunez de Balboa, bir erzak sandýðýna gizlenip, kimsenin
böyle bir kurnazlýðý aklýna getirmediði hareket ânýndan
yararlanýp kendisini gemiye taþýttýrmakla, Diego Colomb’un
kordonunu cesurca yarmýþ oldu. Ancak, gemi geri dönülme
yecek kadar kýyýdan uzaklaþtýktan sonra, bu kaçak yolcunun
varlýðý anlaþýldý. O þimdi gemidekilerin karþýsýnda duruyor.
Enciso bir hukuk adamýdýr ve çoðu hukuk bilginleri gibi
o da romantik þeylere pek ilgi duymuyor. Yeni sömürgenin
Alcalde’si, yani polis müdürü olarak böyle hilekâr kimselerin
ve karanlýk iþlerle uðraþanlarýn varlýðýna katlanmak istemi
yor. Nunez de Balboa’ya dönerek, kendisini yanýnda götür
meyi kesinlikle düþünmediðini ve üzerinde insan bulunsun
bulunmasýn rastlayacaklarý ilk adaya býrakacaðýný sert bir
üslupla bildiriyor.
Ancak iþ bu kadar ileri gitmez. Çünkü gemi, Castilia del
Oro’ya doðru yol alýrken, –henüz daha keþfedilmemiþ bu
boðazlardan sayýlarý bir düzineyi bulan gemilerin geçiyor
olmasý, o zamana göre bir mucizedir– kýsa zaman sonra ünü
bütün dünyaya yayýlacak olan Francisco Pizarro adýnda bir
adamýn yönetimindeki içi hýnca hýnç insan dolu bir sandalla
karþýlaþýyor. Sandaldakiler, Enciso’nun sömürgesi San
Yýldýzýn Parladýðý Anlar
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Sebastian’ dan geliyorlar ve gemidekiler onlarý görevlerini
sorumsuzca býrakmýþ asiler sanýyorlar. Ancak sandaldakiler,
Enciso’yu dehþete düþüren þu haberi veriyorlar: Artýk San
Sebastian diye bir yer mevcut deðil ve bir zamanlarýn sömür
gesinden geriye kalan yalnýzca onlardýr. Komutan Ojeda, bir
gemi ile kaçmýþ, iki küçük sandaldan baþka ellerinde hiçbir
gemi kalmayan kendileri ise, bu iki küçük sandala binebil
mek için arkadaþlarý öle öle yetmiþ kiþi kalýncaya kadar bek
lemek zorunda kalmýþlardýr. Bu iki sandaldan bir tanesi de
yok olmuþtur. Pizarro’nun sandalýndaki bu otuz dört kiþi,
Castilia del Oro sömürgesinde hayatta kalmayý baþarabilen
son insanlardýr. Bu durumda nereye gideceklerdir? Pizarro’
nun anlattýklarýný duyduktan sonra, Enciso’nun adamlarý, bu
yazgýsýna terk edilmiþ sömürgenin korkunç sýtmalý iklimine
ve yerlilerin zehirli oklarýna kendilerini teslim etmek iste
mezler. Tek çýkar yol Espanola’ya geri dönmektir. Ýþte bu teh
likeli olabilecek karar aþamasýnda Vasco Nunez de Balboa
birden ortaya atýlarak, Rodrigo de Bastidas ile birlikte yaptýðý
ilk geziden dolayý Orta Amerika’nýn bütün kýyýlarýný çok iyi
tanýdýðýný ve anýmsadýðýna göre o zaman, sularýnda zengin
altýn cevheri bulunan bir nehrin kýyýsýnda, üzerinde sevimli
ve güler yüzlü yerlilerin yaþadýðý Darien adýnda bir yer bul
duklarýný söyledi. Yeni sömürge iþte orada kurulmalýydý, bu
felaket yerde deðil!

Tehlikeli Yükseliþ
Sömürgenin tüm parasal gereksinimlerini karþýlayan
bahtsýz Enciso, içerisinde Nunez de Balboa’nýn gizlendiði o
sandýðý onunla birlikte hemen denize atmadýðýndan dolayý
büyük bir piþmanlýk içerisindedir, çünkü bu gözü pek adam,
birkaç hafta içerisinde yönetimi bütünüyle eline geçirmiþtir.
Bir hukuk adamý olarak yasalara ve düzene saygýlý yetiþ
miþ olan Enciso, o sýralarda daha henüz bir vali bulunup
atanmadýðý için Ýspanya Kralý adýna polis müdürlüðü görevi
ni üstlenmiþ ve sömürgeyi yönetmeye çalýþýyor, temizlettirip
yerleþtiði sefil bir yerli kulübesinde, Sevilla’daki adliye sara
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yýndaki odasýnda oturuyormuþ gibi sert buyruklar veriyordu.
Enciso, daha henüz tek bir insan ayaðýnýn bile basmadýðý bu
yabanýl doðada yerlilerden altýn toplamayý krallýðýn malýdýr
diye askerlerine yasaklýyor, eðitim görmemiþ bu azgýn sürü
yü, kanun ve düzene sokmaya çalýþýyordu. Fakat içgüdüleriy
le hareket eden bu serüven düþkünü insanlar, kýlýç adamýnýn
yanýnda yer alýyor ve kalem adamýna isyan ediyorlar. Kýsa bir
süre sonra sömürgenin gerçek yöneticisi Balboa oluyor. Enci
so da, canýný kurtarmak için kaçmak zorunda kalýyor. Düzeni
saðlamak için kralýn gönderdiði vali Nicuesa’yý ise Balboa
karaya bile çýkartmýyor, kralýn, yönetimini kendisine verdiði
bu ülkeden kovulan bu bahtsýz adam, dönüþ yolculuðu sýra
sýnda boðuluyor.
Ýþte böylece bir zamanlar sandýða saklanmýþ Nunez de
Balboa, sömürgenin tek adamý oluyor. Fakat elde ettiði baþa
rýlarýna karþýn içi pek rahat deðildir. Çünkü açýkça krala kar
þý geldiði ve gönderilen valinin ölümüne neden olduðu için
baðýþlanma þansý da yok gibi. Kaçmýþ bulunan Enciso’nun
Ýspanya yolunda olduðunu, krala baþkaldýrdýðý için er geç
mahkemeye verileceðini biliyor. Ama yine de umudunu yitir
miþ deðil, Ýspanya çok uzakta ve bir geminin okyanusu iki
kez geçmesi için daha çok vakit var. Gözü pek olduðu kadar
da akýllý olan bu adam, zorla ele geçirdiði hükümdarlýðýný
sürdürecek çare arýyor. Nunez de Balboa, baþarýnýn her türlü
cinayeti haklý gösterdiði bir zamanda yaþadýðýný ve krallýk
hazinesine göndereceði yüklüce altýnlar sayesinde suçunu
unutturabileceðini ya da baðýþlatabileceðini çok iyi biliyor. O
halde, önce altýn bulmalý; çünkü altýn gücün ta kendisidir.
Francisco Pizarro ile birlikte civardaki yerlilerin üzerlerine
saldýrarak her þeyi soyup soðana çeviriyorlar; bu katliamlar
sýrasýnda Balboa, amacýna ulaþmakta kesin bir baþarý kazaný
yor. Konukseverliklerini haince ve çok kaba bir biçimde çið
neyip üzerlerine saldýrdýklarý kabile reislerinden biri, Careta
adýnda bir reis, tam öldürülmek üzereyken, ona þu öneride
bulunuyor: “Yerlileri kendine düþman edeceðine kabile reisi
ile bir anlaþmaya var, sadakatimin teminatý olarak sana kýzý
mý vereceðim.” Nunez de Balboa, yerliler arasýnda güçlü ve
güvenilir bir dostu bulunmasýnýn önemini hemen kavrýyor.
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