


 

 

 

 

 

 

 

 

 

**************** 

 

Daniel Defoe 

 

1660 yılında Londra’da doğdu. Çeşitli güçlükler ve tehlikelerle 

dolu bir yaşam geçirdi. 1685’te İngiltere kralı II. James’e karşı 

başlatılan ayaklanmaya katıldı. Yaşamının çeşitli 

dönemlerinde tüccarlık, fabrikatörlük, devlet memurluğu ve 

hatta casusluk yaptı. 40 yaşında gazetecilikte karar kıldı, 

bundan birkaç yıl sonra da roman yazmaya başladı. 

Yayımladığı siyasal yergi kitapçıklarındaki sert tutumu 

yüzünden birçok kez hapse girdi. 1731 yılında doğduğu yerde, 

Londra’da öldü. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Birinci Bölüm 

 

Bir zamanlar Hull şehrine yerleşmiş, şimdilerde ise New 

York’ta ikamet eden gayet varlıklı bir ailenin oğlu olarak 1632 

yılında doğdum. Babam Bremenliydi. Vaktinde ticaretten 

epeyce kazanmış; sonra ise işleri bırakıp York’a yerleşmişti. 

Orada ise annemle tanışmış ve zamanla gelişen bu ilişki 

evliliğe dönüşmüş; böylece babamın da ‘Robinson Ailesi’ ile 

ilişkisi başlamış oldu. Bu aile, şehrin bilinen ailelerindendi.  

Zaten bana da Robinson Kreutzner ismini vermişler. Vermişler 

ama İngiltere’de kelimeleri bozmak milletin âdeti haline 

geldiğinden bizi de Kreutzner diye çağırmazlardı. Zamanla biz 

bile kendimize Kreutzner değil de, Crusoe demeye 

başlamıştık. Nitekim bu ismi de kanıksamış olduk ve 

İngiltere’deki yegâne namım artık ‘Crusoe’ olmuştu.  



İki kardeşim de benden büyüktü. Garip gelecektir ama bu 

kardeşlerimin akıbetini tam olarak ben de bilmiyorum. 

Sanırım birisi Flander’deki şu ünlü Albay Lochart’ın 

komutanlığındaki İngiliz alaylarından birinde kaymakammış. 

Dunkerq dolaylarında İspanyollarla yapılan bir savaşta ölmüş. 

Diğer kardeşimi ise hiç bilmiyorum. Ailem de ne olduğunu, 

nereye gittiğini bilmiyor. Tıpkı bir gün gelip, benim de nereye 

gittiğimi bilemeyecekleri gibi… 

Ailede en küçük çocuk olmaktan mıdır nedir, bilemiyorum 

ama gençliğim hovardalıklar içinde geçti. Hiçbir mesleğe 

yatkın değildim. Okulla da aram iyi değildi.  

Açıkça söylemek gerekirse, ihtiyar babamın bana öğrettiği 

bilgiler bile, zamane okullarında çocuklara verilen bilgiden kat 

be kat fazlaydı. Belki de bu yüzden okula pek ısınamamıştım. 

Buna karşın babam hukuk okumamı istiyordu. Bana en uygun 

meslek buydu ona göre…  

Fakat bende hukuk sevgisi, adalete alaka, okuma yazmaya 

düşkünlük, hak getire… Tek derdim, tek aşkım denizlerdi. 

Alabildiğine deniz! Günü gün etmek… Her gün yeni 

maceralara yelken açıp yeni yerler, yeni insanlar tanımak 

istiyordum. İşte babam bendeki bu arzuları, meyilleri 

göremiyor; ille de hukuk ilmine yönelmem konusunda beni 

sürekli baskı altında tutuyor, buna karşın ben, tahmin 

edebileceğiniz gibi, ailemle sürtüşüp duruyordum. Asi biri 

olmuştum iyice… Varsa yoksa deniz sevdasıydı bendeki! Fakat 

şunu sonradan çok iyi anlayacaktım ki; kaderime yazılmış olan 

bu tutku, hayatımda yaşadığım en büyük acıların da başlıca 

sebebi olacaktı.  



Gayet zeki ve fevkalade ciddi bir adam olan babam, bendeki 

bu durumun farkına aslında çok önceleri varmıştı. Bana da bu 

konuda pek ciddi öğütler veriyordu. Kendisinde nikris hastalığı 

olduğu için odasından çıkamıyordu. Bir sabah beni yanına 

çağırdı ve bu yolculuk konusu üzerine beni esaslı bir şekilde 

azarladı ve edilecek yardımlar ve biraz da çalışarak servetimi 

çoğaltarak zevk ve refah içinde yaşayabileceğim baba evini ve 

doğduğum memleketi terk etmemde adi bir serserilikten 

başka bir sebep olmayacağını söyledi. Herkesin yaptığı işler 

haricinde böyle birtakım işlere girişerek kendini yükseltmek 

veya şöhret kazanmak için gurbetlerde şans peşinde koşmak 

ya maddi durumu kötü olanların ya da servetlerini arttırmak 

isteyenlerin işidir, dedi. Ve bütün bu şeylerin benden çok uzak 

olduğunu ve herhalde benim böyle ihtiyaçlara gereksinim 

duymayacağımı anlattı ve benim için hayırlısı orta halli 

olmakmış; orta hallilik ise ayaktakımımın yüksek tabakası 

demekmiş ve bunun dünyada en iyi hayat olduğunu babam 

engin tecrübelerden sonra bulmuş ve bu durum insanın 

mutluluğuna daha yerinde ve insanı sefalet ve yorgunluğa ve 

insanlığın işçi kısmının ağır hizmetlerine ve facialarına ve 

yüksek tabakasının hırsı, tamahı, gururu, görünüşüyle de 

rahatsız etmezmiş ve ben orta halliliğin saadetine hatta yalnız 

bir şeyle herkesin bu hayata imrenmesiyle; kuralların bile 

büyük şeyler için dünyaya gelmenin genellikle felaketler 

getiren sonuçlardan daima şikâyet ederek iki ucun ortasında 

orta hallilik ile büyüklük arasında bulunmayı arzulara 

hükmedebilirmişim.  

Ne fazla zengin olmayı ve ne de fakir kalmayı istemeyen 

adam, akıllı olduğunu ispat edermiş. Çünkü bu arzu gerçek 

saadetin mükemmel bir örneğiymiş ve şu yönü de dikkatle 



düşünmemi söyledi: Hayatın felaketleri daima toplumun ya 

yüksek veya aşağı tabakadakileri arasında bulunurmuş. 

Felaketlere en az orta halliler uğrarmış ve bunlar hayatlarında 

daha az değişikliklere maruz olurlar ve diğerleri gibi maddi ve 

manevi darlık ve acılara uğramazlarmış. Yüksek tabakadakiler 

yaşayışlarındaki yorgunluk, görkem, çılgınlık ve aşağıdakiler 

ise ağır ve ezici işler, araç, gereç ve gıdadan yoksun kalma 

sonucunda birçok sıkıntı ve felaketlere düşerlermiş. Bu da her 

iki kısmın bulundukları konum itibari ile normal bir sonuçmuş. 

Hâlbuki orta hallilik bütün insaniyetlere ve bütün zevklere 

uygun bir hayatmış.  

Durgunluk, genişlik, ölçülülük, istirahat, sıhhat, aile ve toplum 

hayatı, güzel âlemler ve arzu edilebilecek bütün zevkler orta 

halliliğin meyveleriymiş ve insan için dünyayı geçecek sakin ve 

düzgün bir yolmuş. İnsanı zihinle veya bedenle çalışma 

sıkıntısından özgür bırakır ve bir günlük ekmeğini kazanmak 

için hayatını satarak esir olmaktan da kurtarırmış ve insanı, 

dinlenmenin esasını ve sessizliğin ruhunu harap eden sıkıntılı 

olayların acılarına düşürmez; hırs ve hasetle üzmez ye büyük 

işler yapacağım diye gizli ve yakıcı hırslara yenilmezmiş; 

özellikle adamı dünyada fazlası ile kolay olaylar ve şartlar 

dâhilinde ve güzel bir tarzda yaşatırmış. Ve hiçbir acı 

hissettirmeden her gün verdiği tecrübe ile insana 

mutluluğunu daha fazla hissettirir ve yeteri derecede yaşamın 

lezzetlerini de tattırırmış. 

Babam bunları söyledikten sonra beni yarı ciddi, yarı şefkatli 

bir şekilde sıkıştırdı: Çocukluk etmememi ve içinde doğduğum 

hayatın tabiat ve durumu gereği kurtulmam gereken 

sefaletlere kendi kendimi atmamamı ve ekmeğimi aramak 

ihtiyacında olmadığımı ve kendisinin bana pek çok iyilikler 



edeceğini ve önerdiği hayata uygun bir şekilde başlayabilmem 

için elinden geleni yapacağını ve bunlardan sonra da saadet 

ve istirahat muradıma eremezsem buna da ancak 

şanssızlığımın veya kendi hatalarımın neden olacağını ve bana 

kötülük getireceğini bildiği şeylere karşı yapılacak önlemleri 

önceden haber vererek görevini yerine getirdiğini ve artık 

bundan sonra kendisinin sorumlu olmayacağını söyledi. Sonuç 

olarak, eğer onun istediği gibi evde kalmaya karar verirsem 

bana büyük iyilikler yapacağını ve gurbete çıkmak için bana 

izin vererek veya cesaret vererek sonrasında başıma gelecek 

kötü durumlara kendisinin sebep olmak istemediğini söyledi 

ve konuşmasını bitirmek için büyük kardeşimi düşünmemi 

öğütledi. Ona da Felemenk’e gitmekten alıkoymak için aynı 

şekilde önemli öğütlerde bulunduğunu, ama kabul etmemek 

için güçlü olmadığını anlattı. Her ne kadar da benim için hayır 

dualarını eksik etmeyecekse de bu çılgın hareketi yapacak 

olursam Tanrı’nın yardımının hep yoldaşım olmasını söylemek 

zorunda olduğunu ve bana yardım etmenin imkânsız olduğu 

bir zamanda kendi öğütlerimi dinlemediğimi bana hatırlatacak 

nedenler ortaya çıkacağını da söylemek zorunda olduğunu 

ekledi. 

Şüphesiz ki babam bile söylerken sözlerinin bu kadar doğru 

çıkacağını bilmiyordu. Babamın bunları söylerken ve özellikle 

ölen kardeşimden bahsettiği zaman bol bol gözyaşlarının 

yanaklarından döküldüğünü gördüm. Beni sonradan pişman 

edecek nedenler ortaya çıkacağını ve bana muavenet 

edilmeyeceğini söylerken o kadar ağlamaklı oldu ki sözünü 

kesmek zorunda kaldım. Kalbinin çok dolu olduğunu, fakat 

artık daha fazla söylemeye gücü kalmadığını söyledi. Bu 

sözlerden dolayı gerçekten çok duygulandım. Kim 



duygulanmazdı ki. Babamın isteği çerçevesinde evde kalarak 

gurbete gitmeyi artık düşünmemeye karar verdim. Fakat 

yazık, bütün bu hislerim bir kaç gün içersinde tamamı ile 

silindi gitti.  

Sonuçta, birkaç hafta sonra babamı yeniden taciz etmemek 

için hiç haber vermeden kaçmaya niyet ettim. Ancak ilk 

girişimimde yaptığım gibi bu kez hiç de acele etmedim. Her 

zamandan biraz daha keyifli gördüğüm bir gün, tuttum 

meseleyi anneme açtım ve aklım hep, dünyayı gezip görmekle 

meşgul olduğunu ve yalnız onu düşündüğümü, aklım bununla 

bu kadar meşgulken başka bir işe girmek için gerekli kararı bu 

kadar kesin veremeyeceğimi ve babamın beni izinsiz gitmeye 

mecbur etmesindense gitmeme müsaade etmesinin daha, iyi 

olacağını söyledim ve “şimdi artık on sekiz yaşına girdim; çırak 

olarak bir sanata girmek veya bir avukatın yanına devam 

etmek için yaşım geçmiştir; girecek bile olsam eminim ki hiçbir 

zaman süremi doldurmam ve kesinlikle biliyorum ki 

zamanından önce ustamın yanından kaçar, kesinlikle deniz 

seyahatine çıkarım” dedim ve eğer bir kerecik olsun 

seyahatime babamın iznini alırsa döndüğümde bir daha öyle 

bir harekette bulunmayacağımı ve seyahate çıkmayacağımı ve 

gurbette geçireceğim zamanı kazanmak için dönüşümde iki 

kat fazla çalışacağımı da söyledim. Bu sözler annemi daha 

fazla kızdırdı ve bana bu konu hakkında babamla görüşmekten 

bir sonuç çıkmayacağını söyledi; çünkü babamın benim 

çıkarımı çok iyi bildiği için bana zarar getirecek bir işe razı 

olamayacağını ve benim babamla bu konuyu o kadar 

görüştükten ve babamın bana söylediğini bildiği o kadar tatlı 

ve şefkatli sözlerinden sonra nasıl olup böyle bir şeyi hala 

düşünebildiğime hayret ettiğini söyledi. Sonuçta eğer kendi 



kendimi mahvetmek istiyorsam ona bir diyeceği olmadığını; 

istediğimi yapabilirsem de asla onların onaylarını 

alamayacağını ve kendi mahvoluşumda onun bir katkısının 

olmasını istemediği ve babamın istemediği bir şeyin kendinin 

istemiş olmasına imkân olmadığını da ekledi. Her ne kadar? 

Annem babamı üzmemek için böyle şeyleri babama 

açmayacağını söylemişse de yine hepsini babama anlattığını 

sonradan öğrendim 

Babam da üzüntü ve hüsranla anneme “Bu çocuk evde 

kalsaydı kesinlikle mutlu olurdu. Fakat gurbete çıkarsa şimdiye 

kadar dünyada görülmemiş mutsuz bir sefil olacak, ben böyle 

bir şeye nasıl razı olabilirim?”demiş. Bu sözlerin üzerinden 

daha bir sene geçmeden ben de firar ettim ve bu süre içinde 

bir işe girmek için edilen bütün teklifleri kabul etmemekte de 

inat ettim. Bildikleri halde kabiliyetimin beni yönlendirdiği bir 

şeye bu derece katı karşı oldukları için babama ve anneme 

pek çok kızıyordum. 

Bir gün tesadüfen “Hull” de bulunuyordum O sırada hiç de 

kaçma düşüncesinde değildim. Arkadaşlardan biri denizin 

karanlığında ve babasının gemisiyle Londra’ya gitmeye 

hazırlanıyormuş. Her gemicinin kullandığı yani yolculuğun hiçe 

mal olacağı motivasyon ile beraber gitmemi teklif etti. 

Anneme babama sormadan, hatta bir haber bile 

göndermeden zavallıları nereden ve nasıl duyarlarsa 

duysunlar diye Tanrı’nın ve babamın rızasını almadan, hiçbir 

olasılık ve sonucu düşünmeyerek 1651 senesi eylülün birinci 

günü, Tanrı bilir ama” uğursuz bir saatte gemiye bindim. 

Tahmin ediyorum ki hiçbir serserinin talihsizliği ne benimki 

kadar erken başlamış, ne de benimki kadar uzun sürmüştür. 



Gemi Humber’in dışına çıkar çıkmaz rüzgâr şiddetle esmeye 

ve dalgalar da korkunç bir hızla yükselmeye başladı. Daha 

önce hiç denize çıkmamıştım. Vücuduma garip bir rahatsızlık, 

aklıma de bir korku geldi. Anamın babamın evini ve görevimi 

terk etmekle işlediğim günah için pek haklı olarak Tanrı’nın 

cezasına uğruyorum diye yaptığım işi şimdi düşünmeye 

başladım. 

Ailemin bütün o güzel nasihatleri, babamın gözyaşları, 

annemin ricaları birer birer aklımda tazelendi. Kalbim şimdi 

olduğu gibi o zaman daha bu derece katılaşmamıştı. Tanrı’ya 

ve babama karşı görevimi yapmadığım için adeta beni rahatsız 

ediyordu. Diğer taraftan fırtına çoğalıyor, şimdiye kadar 

üzerinde hiç seyahat etmediğim deniz de pek çok 

kabarıyordu. Her ne kadar rüzgâr ondan sonra birçok defalar 

gördüğüm hatta bir kaç gün sonra tesadüf rastladığım 

derecede bile değildiyse de böyle şeyleri hiç bilmeyen benim 

gibi acemi bir gemiciyi etkilemek için fazlasıyla yeterliydi.  

Her dalganın bizi altına almasını seyrediyor ve gemi iki 

dalganın arasında kalan boşluğa indikçe bir daha yukarıya 

çıkamayacağız zannediyordum. Düşünce olarak böyle ölüm 

halinde iken birçok kararlar verdim. Eğer Tanrı merhamet 

ederek hayatımı kurtarır da bir defa ayağımı karaya basmaya 

izin verirse doğruca babamın evine gideyim ve yaşadığım 

sürece bir daha gemiye binmeyeyim ve her zaman babamın 

nasihatini dinleyerek kendimi böyle tehlikelere atmayayım 

diye vaatler, yeminler ettim. Artık şimdi babamın orta hayat 

hakkındaki fikirlerinin isabetini tamamıyla görüyordum. 

Babam günlerini ne kadar kolay ve ne kadar rahat geçiriyordu. 

Ne denizin fırtınalarına maruz kalıyor, ne de karada 

buhranlara düşüyordu. Tamamıyla pişman oldum ve babamın 



yanına dönmeye kesinlikle karar verdim. Bu ılımlı ve gayri 

ihtiyari düşünceler fırtına devam ettiği sürece, hatta daha 

sonrası bile devam etti. 

Ertesi gün rüzgâr kesilmiş deniz sakinleşmiş, ben de biraz 

alışmaya başlamıştım. Ama bütün gün rahatsızlığım devam 

etti ve hala üzerimde deniz tutması vardı. Geceye doğru hava 

açıldı. Rüzgâr büsbütün dinmişti. Latif ve güzel bir akşam 

başladı ve güneş kırmızı ve olabildiğince parlak battı, ertesi 

sabah da aynı güzellikle doğdu. Rüzgâr pek az ve belki hiç 

yoktu. Güneşin düz ve parlak denize yansımasından meydana 

gelen manzara şimdiye kadar gördüklerimin içinde en 

güzeliydi. Gece gayet iyi uyudum. Deniz tutmasından da eser 

kalmamıştı. Halimden gayet memnundum. Bir gün evvel o 

kadar sert ve korkunç olan denizin kısa süre içinde böyle sakin 

ve güzel olabilmesine hayret ediyordum. 

Fakat karaya çıkar çıkmaz babamın yanına dönmek için 

verdiğim kararda hala sabittim. Evden kaçmama bir dereceye 

kadar sebep olan arkadaşım yanıma geldi ve omzumu 

okşayarak “E; Bob! Ne yaptın bakalım? Kesinlikle dün akşamki 

rüzgârdan korkmuşsundur. O rüzgârda bir şey miydi?”, dedi. 

“Bir şey mi değildi dedim; koskoca fırtınaya bir şey değil miydi 

diyorsun? Cevap verdi: “Ona sen fırtına mı diyorsun, o da 

fırtına mı idi, bu hiçbir şey değil. Sen bize iyi bir gemi ver, bir 

de gidilecek yol; bak böyle sağanaklara önem mi veririz. Bob! 

Sen daha pek acemi bir gemicisin; gel seninle birer bardak 

punç içelim, hepsini unuturuz; bak şimdi hava ne kadar 

güzelleşti.” Olayın bu acıklı bölümünü kısa kesiyorum. Sonra 

gemicilerin adetlerine ben de uydum; punç hazırlanmıştı. 

Bende onlarla beraber içtim. Bir gecelik zevk bütün 



pişmanlıklarımı, geçmişe ait fikirlerimi ve geleceğe yönelik 

kararlarımı mahvetti. 

Deniz sakinleştikçe düşüncelerimdeki coşku da sakinleşiyordu. 

Denizin bizi yutacağı korkusunu unuttum, eski arzularım yine 

döndü ve tehlike zamanında verdiğim bütün sözleri, yaptığım 

adakları tamamen unuttum. Ama bir süre sonra dönmek için 

hala kendimi zorluyordum. Fakat düşünmeye ve ciddi 

hesaplar yapmaya pek az zaman bulabiliyordum. Hatta bütün 

düşüncelerimi silkip atıyor ve güya bir hastalıktan 

sakınıyormuş gibi dönüş fikrinden kaçıyordum. Kendimi 

arkadaşlara ve içkiye verdim ve hızla böyle bunalımların 

tekrarlanmasına engel oldum. Çünkü artık ben bu fikre 

buhran diyordum ve beş altı gün içinde böyle şeylerle 

üzülmemeye karar vermiş bir gencin tam arzu edeceği gibi 

hayatıma hakim oldum. Ama bir tecrübe daha geçirdim. 

Anlaşılan Tanrı, adeti üzere daima yaptığı gibi bu defa da beni 

büsbütün nedensiz bırakmaya karar vermiş. Birinciden ders 

almadığım için hem tehlikeyi, hem de kurtuluşu görerek ikisini 

de anlayayım diye bu defa hepimizin felaketine sebep olan 

daha beteri başıma geldi. 

Yolculuğumuzun altıncı günü “Yarmouth” körfezine girdik. 

Rüzgâr sakin ise de aksi taraftan estiği için fırtınadan bu yana 

çok az yol almıştık. Orada demir atmaya ve yatmaya mecbur 

olduk. Rüzgâr yedi sekiz gün kadar karşıdan esmeye devam 

etti. Yani Güney doğudan esti. Bulunduğumuz yer “Taymis” 

nehrine girmek için uygun rüzgâr beklenebilecek genel bir 

liman olduğu için “Nevkastel” den daha pek çok gemiler 

gelmişti. Eğer rüzgâr çok olmasaydı akıntılarla nehre girebilir 

ve burada o kadar uzun süre kalmazdık. Sonra rüzgâr beş altı 

gün kadar daha fazla şiddetlendi. Fakat bulunduğumuz körfez 



bir liman kadar emin sanılıyordu. Demirimiz iyi demir ve 

zincirlerimiz de gayet sağlamdı. Gemicilerimiz en ufak bir 

tehlikeye bile ihtimal vermiyorlar ve lakayt bulunuyorlardı, 

vakitlerini de istirahat ve gemicilere özel zevklerle 

geçiriyorlardı. Sekizinci günü sabahleyin rüzgâr kabardı. İşe 

giriştik. Gemi mümkün olduğu kadar hafiflesin diye seren 

eklemesini indirdik. Her şeyi kapadık, sıkıştırdık. Öğleye doğru 

rüzgâr pek şiddetlendi. Gemi baş tarafa yatmaya başladı ve 

gemiye bir kaç kez deniz suyu girdi. 

İki üç defa da demir sürüdüğümüz hissedilir gibi oldu. Bunun 

üzerine kaptan büyük ocaklık demirinin de atılmasını emretti. 

Baştan iki demir üzerinde durduk ve zincirleri de sonuna kadar 

gevşettik. Fırtına da dehşetini arttırdı. Tayfaların yüzünde 

hayret ve korku görülüyordu. Kaptan ikide birde kamarasına 

girip çıkıyor ve gemiyi kurtarmak için bütün gayretini sarf 

ediyordu. Yanımdan gelip geçerken birçok defalar kendi 

kendine yavaşça: “Tanrım merhamet et, hepimiz 

mahvolacağız” veya buna benzer şeyler mırıldandığını işittim. 

Ben zaten ilk karışıklıkta şaşırmıştım ve dümen dairesindeki 

kamaramda yatıyordum. O sıradaki halimi mümkün değil tarif 

edemem. Pek açık şekilde ayaklarımın altına aldığım ve 

etkisine karşı kendimi takviye ettiğim ilk pişmanlıkları güçlükle 

hatırlayabiliyordum. Kendi kendime “ölümün daha beterini 

atlattım; gördüğümüz birinci fırtınanın yanında bu hiçbir şey 

değil” diyordum. Fakat biraz önce söylediğim gibi kaptanın 

yanımdan geçerken “hepimiz mahvolacağız” demesi beni fena 

halde ürküttü, kamaramdan çıktım, dışarıya baktım. Ben böyle 

korkunç bir manzara hiç görmedim. Dağlar kadar yüksek 

dalgalar her üç dört dakikada bir gemiye çarpıyor ve 

üzerimizde kırılıyordu. Etrafımda tehlike ve felaketten başka 



bir şey göremedim. Yanımızda demirli bulunan yüklü iki 

geminin direkleri güverte hizasından kırılmıştı. Gemiciler baş 

tarafımızda bir mil kadar uzakta demirli bulunan bir geminin 

kaybolduğunu söylediler. Demir sürüyen daha iki gemi 

direkleri kırılmış olduğu halde gelişi güzel denize doğru 

gidiyorlardı. 

Hafif gemiler denizden o kadar yıpranmadıkları için daha iyi 

bir halde idiler. Ama onlardan da ikisi üçü daha fazla 

dayanamayarak tek bir gabiye yelkeni ile rüzgârın önüne 

düşerek yanımızdan geçtiler, gittiler. 

Akşama doğru ikinci kaptanla tayfa, pruva direğinin 

kesilmesini kaptandan rica ettiler; kaptan şiddetle karşı çıktı; 

yardımcı kaptan direk kesilmezse geminin batacağını söyledi, 

kaptan da razı oldu; fakat pruva direği kesilir kesilmez, grandi 

direği boşaldı, ve gemiyi o kadar şiddetle sarsmaya başladı ki 

onu da kesmeye ve güverteyi dümdüz etmek zorunda kaldı. 

Herkes zanneder ki böyle bir zamanda ben de bir şeylerle 

meşgul oluyordum. Nerede! 

Gemicilikte acemi olduğum gibi biraz da fazlaca; korkmuştum. 

O zamanki hayatımı şimdi tarif etmek gerekirse “düşüncem 

öncekilerden on defa fazla bir korku içersinde idi ve bu defa 

daha suçlu bir durumdaydım, ölümle bizzat karşı karşıya 

bulunuyordum. Buna fırtınanın dehşeti de eklenince öyle bir 

hale geldim ki bunu kelimelerle ifadenin imkanı yoktur” 

diyebilirim. Fakat daha beceri varmış. Fırtına o kadar şiddetle 

devam ediyordu ki tayfalar bile bu kadar kötüsünü hiç 

görmediklerini itiraf ediyorlardı. Gemimiz gerçi çok iyi idi; 

lakin çok yüklüydü ve gittikçe alçalıyordu. Gemiciler ikide 

birde gemi batıyor diye bağırıyorlardı. Bu kelimenin anlamını 



bilmemek benim için hayırlıydı. Fırtınanın şiddeti gittikçe arttı. 

Reisle kamarotun ve diğer bazı gemicilerin dua ettiklerini 

gördüm. Gemide dua edildiğini daha önce hiç görmemiştim ve 

hepsi de geminin batacağını tahmin ediyordu. Bütün bu 

felaketlerin üstüne gece yarısı gemiyi kontrole giden tayfanın 

“gemi su alıyor” diye bağırması tahmini gerçekleştirdi. Diğer 

biri de ambarda dört ayak su var diye bağırdı; o zaman herkesi 

tulumbaya çağırdılar. Bu durum içime fenalık getirdi; 

kamarada üzerinde oturduğum yatağın kenarına sırt üstü 

düştüm. Bayılmışım. Nihayet gemiciler beni ayılttılar; şimdiye 

kadar bir şeye yaramamış isem artık herkes gibi benim de hiç 

olmazsa tulumba çekebileceğimi söylediler. Bunun üzerine 

harekete geçtim, tulumbaya koştum ve bütün kuvvetimle 

çalıştım. 

Bu sırada kaptan fırtınadan dolayı denize açılan bazı küçük 

kömürcü kayıklarını görmüş, yardıma gelsinler diye tehlike 

işareti olan bir top atılmasını emretmiş; ben gürültünün 

anlamını anlayamadığım için büyük bir hayrete düştüm; gemi 

parçalandı veya çok kötü bir şey oldu sanıp ve korkudan 

bayılarak yere düştüm. Herkes kendi canıyla uğraştığından 

hiçbir kimse benim ne olduğumu düşünmedi bile. 

Tulumbaya bir başkası geçti ve beni öldü zannederek ayağıyla 

şöyle bir kenara atıverdi. Kendime gelebilmek için hayli zaman 

geçti. Kalktım, yine çalışmaya başladım; fakat ambardaki suyu 

yenmek mümkün değildi; artık geminin batacağı kesindi. Gerçi 

fırtına biraz sakinleşmişse de gemiyi yüzdürüp bir: limana 

götürmeye imkan yoktu. Kaptan da imdat toplarını atmaya 

devam ediyordu. Tam baş tarafımızdan geçmekte olan küçük 

bir gemi sandalını bizim imdadımıza gönderme cesaretinde 

bulundu; sandalın yanımıza gelebilmesi büyük bir rastlantıya 



bağlıydı ve sandalın gemiye yanaşması veya bizim sandala 

girebilmemiz imkansızdı. Sandaldaki gemiciler bütün 

kuvvetleriyle küreklere asılıyorlar ve bizi kurtarmak için kendi 

canlarını tehlikeye atıyorlardı. Nihayet bizim tayfalar geminin 

kıçından onlara bir şamandıra ile bir de halat attılar ve 

mümkün olduğu kadar serbest bıraktılar. Çok zahmetten 

sonra ve biraz da tesadüfün yardımı ile sandaldakiler halatı 

yakalayabildiler. Biz de sandalı çekerek kıç altına yanaştırdık 

ve hepimiz içine girdik. Kendi gemilerini aramak ne bizim ne 

de onların aklına gelebilirdi. Sandalı kendi haline 

bırakmayarak mümkün olduğu kadar karaya sokmak fikri 

herkes tarafından kabul edildi. Bizim kaptan da şayet sandal 

karada parçalanacak olursa kaptanlar ile anlaşacağına 

gemicilere söz verdi. Kah kürek çekerek, kah akıntıya kapılarak 

yan yan, ta uzaklara, kuzeye doğru Witterton Ness’i civarına 

kadar gitti; terk  ettiğimizden on beş dakika sonra da 

gemimizin battığını gördük. Dolayısıyla ben de denizde bir 

gemi batmasının ne demek olduğunu ilk defa olarak gördüm 

ve anladım. Gemiciler bana işte gemi batıyor dedikleri zaman 

itiraf ederim ki gözlerimde ona bakabilecek kuvvet 

kalmamıştı. Çünkü kendim girmekten ziyade beni sandala 

attıkları zaman yarı heyecandan, yarı ileride daha neler 

olacağımız korkusundan içime baygınlık gelmişti. 

Bu durum dahilinde yine gemicilerimiz kürek çekiyor ve 

mümkün olduğu kadar bizi karaya yanaştırmaya çalışıyorlardı. 

Sandalımız dağ gibi yükselen dalgaların üzerine çıktıkça 

sahilde birçok adamların karaya yaklaştığımızda bize yardım 

edebilmek için koştuklarını görebiliyorduk. Fakat karaya doğru 

çok yavaş gidiyorduk. Winterton fenerini geçmedikçe 

yanaşmak mümkün değildi; sahil Kromer’in batı tarafında 



düşüyor ve orada bir çıkıntı teşkil eden kara dalgaların 

şiddetini biraz kırıyordu. Birçok zahmetten sonra sonunda 

sahile yanaşabildik ve hepimiz sağ salim karaya çıktık. 

Ardından, yürüyerek Yarmauth’a gittik. Felaketzedeler gibi biz 

de çok insaniyetli davranışlar gördük. Kasabanın memurları 

bize iyi yerler tahsis ettiler; tüccarlar, gemi sahipleri bize 

istediğimiz gibi Londra’ya veya Hull’e gidebilmek için yeterli 

miktarda para verdiler. 

İşte o zaman biraz aklım olsaydı geriye döner, babamın evine 

giderdim ve muhakkak babam da benim için büyük bir dana 

bile kurban ederdi. Çünkü benim gemiyle gittiğimi ve geminin 

Yarmauth körfezinde battığını duymuş, fakat boğulmadığımı 

öğreninceye kadar aradan pek çok zaman geçmiş. 

Aklım ve düşüncem beni eve dönme yönünde ise de bunu 

yapmak içimden gelmiyordu. Fakat kötü şansım anlaşılmaz bir 

kuvvetle yine beni başka taraflara sevk ediyordu. Ne demeli 

bilmem? Bu gizli bir kader ki bizi kendi mahvolmamıza yine 

kendimizin alet olmasına sevk ve ısrar ediyor. Tehlike 

önümüzde bile olsa yine bile bile üstüne atılıyoruz. İlk 

tecrübemden aldığım iki büyük ibret dersine rağmen beni yine 

karar ve inançlarıma anlaşmazlığa sevk eden bir şey var ki 

bana daima uzaklaşması mümkün olmayan felaketler 

hazırlıyor. 

Kaptanın oğlu olduğunu söylediğim ve evvelce de beni 

ayartan arkadaşım bu defa benden daha az cesaretli 

görünüyordu: Bizi çeşitli mahallelere yerleştirmişlerdi. 

Kendisini geldiğimizin ancak ikinci veya üçüncü günü 

görebildim. İlk gördüğüm zaman sesi bozuk, bakışı çok 

hüzünlüydü; başını sallayarak ne yaptığımı sordu ve babasına 



benim kim olduğumu, sonra daha uzaklara gitmek üzere bu 

defalık bir deneyim olsun diye seyahat ettiğimi anlattı. 

Babası bana dönerek üzgün ve ciddi bir tavırla “delikanlı!” 

dedi, “sen bir daha denize çıkmamalısın ve sen hiçbir zaman 

deniz adamı olamayacağına bu defa ki seyahati pek belli bir 

işaret gibi düşünmelisin” dedi. “Niçin efendim siz de bir daha 

denize çıkmayacak mısınız? dedim. “O büsbütün başka 

mesele; denizcilik benim sanatım, dolayısıyla vazifem. 

Mademki sen bu seferi bir deneyim olsun diye yaptın; eğer 

tekrar edersen başına neler geleceğini Tanrı sana bir 

deneyimle gösterdi. "Tarşuşun kayığındaki Eyüp gibi” bu bela 

da başımıza galiba hep senin yüzünden geldi. Nasıl adamsın, 

nesin, ne akla hizmetle seyahate çıkıyorsun?” dedi. 

Bunun üzerine ben de başımdan geçenleri biraz anlattım. 

Hikâyemin sonuna doğru gayet garip bir öfkeyle sözümü kesti 

ve “Böyle bir uğursuzun gemime girmesi için ne suç işledim 

Yarabbi?” dedi ve ilave etti: “Bin lira verseler bundan sonra 

senin bulunduğun gemiye ayağımı bile atmam. 

Adamcağız öyle bir halde idi ki gerçekten aklımı oynattı 

zannettim ve galiba dedim, uğradığı zarar tahmin edemeyecek 

kadar kendisini şaşırtmış. Hâlbuki sonra daha fazlası ile ağır 

başlılıkla söylemeye başladı ve beni babamın yanına dönmem 

için teşvik etti ve Tanrı’nın öfkesini tahrik ederek kendi 

kendimi mahvetmememi ve Tanrı’nın bana zıt olduğunu açık 

bir şekilde görebileceğimi söyledi ve dedi ki: “Eğer geriye 

dönmezsen babanın sözleri yerine gelecek ve nereye gidersen 

git, zarar ve felaketten başka bir şey göremeyeceksin.” 

Kendisine biraz cevap verdim; sonra da ayrıldık ve bir daha 

kendisini göremedim; ne oldu, nereye gitti bilmiyorum. 



Cebimde biraz para vardı. Ben de karadan Londra’ya gittim. 

Eve mi döneyim, yoksa tekrar seyahate mi çıkayım diye kendi 

kendimle iyiden iyi mücadele ediyordum. 

Mahcubiyet eve dönmem için aklıma gelen düşüncelerin bile 

faaliyetine engel oluyordu. Komşuların benimle eğlenecekleri, 

babamdan annemden vazgeçmem, başkalarından da ne kadar 

utanacağım hatırıma geliyordu. 

Toplumda özellikle gençlikte insanı birçok durumda sevk ve 

idare eden bazı fikirlerin ve bazı düşüncelerin ne kadar 

anlamsız ve uygunsuz olduğunu sonradan takdir ettim. 

Mesela; bir suçu işlemekten utanmayıp sonra ondan 

pişmanlık, mahcup olmak, delice olduğunu bildiği bir 

harekette bulunmaktan sıkılmayıp sonra öyle bir harekette 

bulunmaktan utanmak gibi. Oysaki bunları yapabilenlerin akıllı 

olduğuna da şüphe yoktur. 

Böylece bir süre nasıl hareket edeceğimi yaşamın hangi 

tarafını takip edeceğimi düşünerek bir süre zaman geçirdim. 

Eve dönmek düşüncelerine karşı dayanılması mümkün 

olmayan bir nefret besliyordum. Bir süre sonra da felaket 

hatıraları silinmeye başladı. Onlarla beraber eve dönmek için 

beslediğim çok zayıf arzular da söndü. Sonunda öyle 

düşünceleri tamamen silerek bir seyahate çıkmayı düşünmeye 

başladım. Beni babamın evinden uzaklara sürükleyen o 

uğursuz etki, beni para kazanmak gibi fırsat bulan ve kaba bir 

hisse düşürmekte de acele etti. Bu hava ve heves, beni her 

türlü iyi ve güzel nasihatlere ve hatta babamın emir ve 

ricalarına karşı bile sağır yapacak kadar güçlü bir şekilde etki 

etmiştir. Hemen hemen bütün tasarı ve girişimlerimi 

talihsizliğe düşürüyordu. Bizim gemicilerin kabaca dedikleri 



gibi, Gine’ye, daha doğrusu Afrika sahillerine de gidişime 

sebep yine budur. Bütün bu olaylarda benim en büyük suçum 

seyahatimi bir gemici gibi yapmamaktır. Eğer öyle yapsaydım 

tabiat ile daha fazla çalışmış olur ve bu zaman içinde bir 

tayfanın görev ve bilgisini öğrenir, bir kaptan değilse bile, hiç 

olmazsa bir ikinci kaptan olabilirdim. Fakat en kötü yönü 

seçmem benim şansımdır. 

Bunda da öyle yaptım. Cebinde param, arkamda güzel bir 

elbisem, adeta kibar bir adam gibi seyahat etmek isterdim. 

Bunun içindir ki gemide ne bir iş yaptım, ne de bir şey 

öğrendim. 

 

İKİNCİ BÖLÜM 

 

Nasıl oldu da uzun süredir gülmeyen talihim ilk kez yüzüme 

güldü, bilmiyorum! Londra’da iyi insanların arasına düştüm. 

Benim gibi hovarda akıllara pek nadir rastlayan bir şeydir bu 

çünkü… Genellikle şeytan onları daha ilk zamanlarında 

pususuna düşürür. Fakat bende böyle olmadı; ilk kez bir 

kaptanla dostluk kurdum.  

Bu kişi zamanında Gine sahillerine geçmiş ve orada birçok 

başarılar elde ettiğinden yine tekrar gitmeye karar vermiş. 

Konuşmam hoşuna gitmiş. Çünkü o zamanlar sohbetim hiç de 

can sıkacak bir halde değildi. Düşüncemin dünyayı gezip 

görmek olduğunu işitince eğer birlikte seyahat etmek 

istersem masrafsız yapabileceğimi ve kendilerine sefer ve yol 

arkadaşlığı yapacağımı söyledi. Ve eğer istersem bazı eşya da 

götürerek ticaret yapabileceğimi ve hatta fazlasıyla da 



kazanabileceğimi ilave etti. Bu teklifi kabul ettim. Namuslu ve 

doğru sözlü bir adam olan bu insanla dostluğu da arttırdım, 

birlikte sefere çıktım ve birlikte bazı şeyler de götürdüm. 

Onun namuslu ve doğruluğu sayesinde birçok da para 

kazandım. Kaptanın tavsiyesi üzerine kırk liralık kadar oyuncak 

ve diğer ufak tefek şeyler almıştım. Bu kırk lirayı da kendileri 

ile savaşta bulunduğum akrabamın yardımları ile 

biriktirmiştim. Sanırım onlar da babamı değilse bile ammemi 

kandırarak bana para göndertmekle ilk ticaretime bu kadarcık 

olsun katkıda bulunmuşlardı. Diyebilirim ki bütün 

seyahatlerimin içinde başarıyla sonuçlananı sadece bu 

seyahat olmuştur. Bunu da dostum olan kaptanın namus ve 

doğruluğuna medyunum ve onun sayesinde gemiciliğe ait 

hesaplar ve usuller hakkında haylice bilgi edindim ve geminin 

seyri nasıl hesaplanır ve irtifa nasıl alınır öğrendim. Bundan 

başka bir gemici için karada bilinmesi gereken çok fazla şeyleri 

de öğrendim. O bana öğretmekten memnun oluyordu. Bir 

kelimeyle anlatmak gerekirse bu seyahat beni aynı zamanda 

hem bir gemici ve hem de bir, tüccar yaptı. Dönüş sonucunda 

ticaret olarak beş pavons dokuz vons [iki buçuk kilogram 

kadar] altın tozu getirdim. Bu da Londra’da üç yüz sterlin lirası 

kadar bir para tuttu. Bu para beni hırsa boğdu ve bundan 

sonra da tamamen mahvolmamı sağladı. 

Bu seyahatte de mutsuz olmaktan geri kalmamıştım; sürekli 

hastaydım. Başlıca ticaret ettiğimiz alanlar sahil boyunca on 

beş derece kuzeyde bulunuyordu. Kötü iklim şartlarından 

ateşli bir hastalığa yakalanmıştım.  

Artık bir Gine tüccarı olmuştum. Fakat şanssızlığımın sonucu 

olarak arkadaşım dönüşünden kısa bir süre sonra vefat etti. 

Ama aynı seyahati bir daha yapmaya karar verdim; aynı 



gemiye bindim. Birinci yolculuğumuzdaki ikinci kaptan bu defa 

gemiye birinci kaptan olmuştu. Bu seyahatimiz pek uğursuz 

oldu; belki şimdiye kadar bu kadar fena bir sefer hiçbir 

kimsenin başına gelmemiştir. Yeni kazandığım servetten bu 

defa yalnız yüz lirayı getirmiştim; diğer iki yüzünü vefat eden 

dostumun karısına emanet olarak bırakmıştım. Kadıncağız 

bunları emanet ettiğim için pek güzel saklamış. 

Bu seyahatte çok kötü felaketlere uğradım. Bunlardan birincisi 

şudur: Kanarya adalarına doğru yol alıyorduk. Bu adalarla 

Afrika sahilinin arasındayken sabahın alaca karanlığında Sale 

limanına mensup bir Türk korsan gemisinin hücumuna 

uğradık. 

Korsan bizi bütün yelkenlerini açarak takip etmeye başladı. 

Bizi de derhal direklerimizin kaldırabileceği kadar yelken açtık. 

Fakat korsanın gittikçe yol kazandığını ve kısa sürede kesinlikle 

bize yetişeceğine emin olduğumuzdan kavgaya hazırlandık. 

Bizim gemide on iki, korsanlarda on sekiz top vardı. Öğleden 

sonra saat üç sularında korsan bize yaklaştı. Ve arzu ettiği gibi 

gemimizin arka kısmından saldıracağı yerde baş taraftan 

hücum etti. Biz toplarımızdan sekizini onlardan tarafa 

sıralamıştık. Hepsini birden ateş ettik, o da bize topla karşılık 

verdikten sonra bordasında bulunan yaklaşık iki yüz kişinin de 

tüfek ateşine maruz kaldık. Adamlarımız siperde oldukları için 

hiçbirisi yaralanmadı. Onlar yeniden hücuma, bizde karşı 

saldırıya hazırlandık. Fakat bu defa diğer gemiden gemimize 

içlerinden altmış kadarı güvertemize atladı. Hemen bayrakları 

kesmeye, baltalamaya başladılar. Biz de onları gerektiği gibi 

kurşunla, saçmayla, süngüyle karşıladık. İki defa güvertemizi 

vücutlarından temizledik. Maceramızın bu acı kısmını kısa 

geçelim. Nihayet gemimiz hareket edemeyecek bir hale 



geldiğinde adamlarımızdan üçü öldü ve diğer sekizi de 

yaralandı. Teslim olmak zorunda kaldık. Hepimizi esir olarak 

Mağribilere ait Sale limanına götürdüler. 

Bana yapılan muamele ilk zamanlarda korktuğum gibi 

çıkmadı. Diğer adamlarımız gibi içeri kısma götürülerek Fas 

emrine verilmedim. Genç ve çevik olduğumdan korsan reisi 

beni kendi emrinde çalıştırmak için uygun buldu ve beni kendi 

payına ganimet olarak yanında tuttu. Bu olay durumu garip 

bir şekilde değiştirdi. Tüccarlıktan sefil bir esirliğe indim. Artık 

tamamıyla umutsuz olmuştum. Babamın peygamber gibi 

söylediği sözlerini hatırladım; sefil olacaksın ve sini kimse 

kurtaramayacak, demişti. Bunların hepsi oldu; hatta daha 

fazlası, Tanrı’nın gazabına da uğradım ve hiçbir yardım 

almayarak işte sonunda mahvoldum. Artık bundan daha kötü 

ne olabilir? Fakat nerede! Bu hikâyenin sonundan da 

anlaşılacağı gibi bu kez yaşayacağım felaket ileride 

yaşayacağımın yanında en hafif ve en tatlısıymış. 

Yeni efendim beni yanına, kendi evine almıştı. Beni sonradan 

beraber alır ve korsanlığa götürür umuduyla yaşamaya 

başladım. Çünkü diyordum ve nasıl olsa sonunda günün 

birinde bir İspanyol veya bir Portekiz savaş gemisi tarafından 

tutulur ve ben de kurtulurum. Fakat bu umudumun boş 

olduğunu çok çabuk anladım: Kendisi denize çıktığı zaman 

beni bahçesine bakmak veya diğer esirler gibi evine ait işlerde 

sürekli çalıştırmak üzere karada bırakıyordu. Seferden 

döndüğü zaman gemiye bakmak için gemide kendi 

kamarasında yatırıyordu. Ben sürekli kaçmaktan başka bir şey 

düşünmüyordum. Fakat buna imkân yoktu. Akla uygun bir 

plan yapmak imkânsızdı. Çünkü böyle bir şeyi teklif edecek ve 

benimle beraber kaçmayı göze aldıracak ne bir İngiliz, ne bir 



İrlandalı, ne de bir İskoçyalı esir vardı. Tek başınaydım. İki 

sene kendimi böyle kaçabilme hayaliyle oyaladığım halde 

düşüncemi gerçekleştirebilmek için bana en küçük bir cesareti 

verecek bir şans elde edemedim. 

Köle oluşumdan yaklaşık iki sene sonra kendiliğinden gelen 

garip bir fırsat kaçmak ve özgürlüğümü kazanmak için eskiden 

beri düşündüğüm hayalimi gerçekleştirebileceğimi aklıma 

getirdi. Bizim efendi gemisini donanımını sağlayamadı ve 

gereğinden fazla karada kaldı. 

Duyduğuma göre bunun sebebi de para sıkıntısı çekmesinden 

kaynaklanıyormuş. Hava güzel oldukça haftada bir iki kez 

geminin filikasını alarak körfezde balık avlamakla zaman 

geçirirdi ve sürekli beni diğer bir genç Moresko (Endülüs’ün 

İspanyollar tarafından alınmasından sonra orada kalarak 

Hıristiyan olmuş ve daha sonra İspanyadan uzaklaştırılmış 

Araplara İspanyollar tarafından verilen isim) ile sandalda 

kürek çektirmek üzere yanında götürürdü. 

Biz de kendisini eğlendirirdik. Ben balık tutma konusunda 

büyük beceri gösterirdim Beni çok zaman kendi akrabasından 

bir Mağribin refakatinde, dediğim çocukla beraber 

(Moreskoyu çocuk diye çağırırdı) kendisi için balık tutmaya 

gönderirdi.  

Fazlası ile sakin bir sabah yine efendimle beraber balığa 

çıkmıştık. Koyu bir sis çıktı. Yarım mil uzakta değilken karayı 

görememeye başladık. Nereye, hangi tarafa gittiğimizi 

bilmeyerek kürek çekiyorduk. Bütün gece çalıştık. Ertesi gün 

sabah oldu; bir de ne görelim, karaya doğru gideceğimiz yerde 

denize açılmışız ve karadan sekiz mil kadar açıktayız. Olaysız 

sağ salim karaya yanaştık fakat sabah oldukça kuvvetli bir 



rüzgâr estiğinden büyücek bir tehlike de geçirdik. Dolayısıyla 

hepimiz çok acıkmıştık. Bizim efendi bu durumdan dolayı 

uslanmış oldu. Ondan sonra pusulasız ve biraz da yiyecek, 

içecek almadan balığa çıkmamaya karar verdi. 

Zamanında İngiliz gemisinden aldığı bir büyük kayığı kendisine 

almıştı. İngiliz esirlerinden bir marangoza kayığın ortasına 

saltanat kayıklarında olduğu gibi bir kamara yapmasını emir 

ve kamaranın arkasında dümen kullanmak ve demir atmak ve 

çekmek ve önünde de yelken kullanmak için bir iki adamın 

durabileceği bir yer yapmasını da tembih etti. Kayığa 

kamaranın üzerinden kullanılır kırlangıç kanadı bir yelken 

yapıldı. Kamara dar, fakat güzeldi. İçerisinde kendisi bir veya 

iki esirinin yatabileceği yatak, bir yemek masası, kendisinin 

sevdiği şurup şişelerini ve özellikle ekmek, pirinç ve kahve 

koyacak gözler vardı. Defalarca bu kayıkla balığa çıktık. Ben 

balık tutma konusunda marifetli olduğum için bensiz balığa 

çıkmazdı Bir defa memleketin tüccarlarından iki Mağribi ile 

balık avına gitmeyi kararlaştırdı. Amacı balık avlamaktan çok 

eğlenmekti. Çok güzel hazırlıklarda bulundu ve daha geceden 

kayığa her zamankinden fazla erzak gönderdi. Balık avlamakla 

beraber kuş avlamak niyetinde de olduğundan gemiden üç 

tüfek, bir miktar barut ve saçma alarak kayığa götürmemi 

söyledi. Hemen istediği şeylerin hepsini yaptım; her yeri 

yıkadım, temizledim, sancağı çektim, misafirleri 

beklemekteydim. Biraz sonra bizim efendi kayığa yalnız geldi; 

misafirlerinin ani işleri çıkmasından dolayı gelmekten 

vazgeçtiklerini söyledi. Ve misafirler evine yemeye davet 

ettiğinden her zaman olduğu gibi Mağribiyi ve çocuğu 

beraberime alarak kayıkla balığa gitmemi ve yeteri miktarda 

balık tutar tutmaz hemen dönerek eve getirmemi söyledi. 



Emirlerini yapmak için her şeyi hazırladım; fakat aynı zamanda 

da buradan kurtulma konusunda ki planlarım tekrar aklıma 

geldi Çünkü artık benim kumanda edebileceğim istediğim gibi 

bir kayığa sahip olmuştum. Efendi gider gitmez ben de 

balıkçılığa değil, yolculuğa ait hazırlıklarda bulunmaya 

başladım. Nereye gideceğimi bilmiyordum. Zaten buna önem 

verdiğim de yoktu. Her ne olursa olsun amacım buradan 

kaçmaktı. 

İlk işim bahane bularak Mağribiye yol erzakı için gemiye bazı 

şeyler getirtmek oldu. Kendisine efendimize özel ekmekten 

bizim de yememizin uygun olmadığını söyledim. “Hakikaten 

öyle” dedi ve kayığa kendi yaptığı bir büyük sepet peksimetle 

üç testi su getirdi. Efendinin İngiliz gemilerinden yağma 

ettiğine şüphe olmayan şişe kasalarının da nerede olduğunu 

biliyordum. Mağribi dışarıda olduğu bir sırada bütün bu 

şişeleri gemiden kayığa taşıyarak önce efendi tarafından 

konulmuş gibi yerleştirdim. Bundan başka yarım kantar 

ağırlığında balmumu, bir miktar urgan ve iplik bir balta, bir 

kova, bir de çekiç getirdim. Sonra bütün bunlar pek fazla 

işimize yaradı. Özellikle balmumundan şamdan yaptık. 

Başka bir dolap daha çevirdim. Zavallı safdil Mağribi buna da 

düştü. Mağribinin ismi İsmail idi. Fakat onu Molla veya Moli 

diye de çağırırlardı. Kendisine: Molla dedim, kayıkta efendinin 

tüfekleri var, gemide cephane de olduğunu biliyorum. Bize 

biraz barut ve saçma getirmez misin? Belki kendimiz için 

vururuz. “Pek ala, biraz getireyim” dedi ve dediği gibi bir deri 

torba içerisinde bir kiloya yakın barutla, dört kilo saçma ve 

kurşun getirdi. Kayığa yerleştirdi. Ben de efendinin 

kamarasında biraz barut bulmuştum. Onu da yarı boş bir 

şişenin içindekini diğer bir şişeye boşaltarak oraya koydum. 



Böylece her ihtiyacı karşılayarak balığa gitmek üzere limandan 

çıktık. Kim olduğumuzu bildikleri için limanın ağzındaki 

kaleden bir şey söylemediler. 

Limandan bir mil açılır açılmaz yelkeni aşağı aldık ve balık 

avlamaya başladık Rüzgâr istediğimin tersine olarak yıldızdan 

esiyordu. Eğer batıdan esseydi İspanya sahillerini 

tutabileceğim veya hiç olmazsa Kadiks körfezine girebileceğim 

kesindi. Rüzgâr nereden eserse essin benim kararım bu 

uğursuz yerden uzaklaşmak, gerisini şansa bırakmaktı. 

Bir süre avlandığımız halde hiçbir şey tutamadık çünkü 

oltamdaki balığı yukarıya çektiğim için onlar balık tutulduğunu 

göremiyordu. “Bu böyle olmaz. Efendi böyle hizmeti sevmez, 

biraz daha açıkta duralım dedim. Mağribi bunda bir fenalık 

görmedi ve kabul etti. Kayığın başında bulunduğu için yelkeni 

basmaya başladı Dümene de ben geçtim, kayığı dört mil kadar 

açtım ve balık tutacakmış gibi kayığı orada durdurdum, 

dümeni de çocuğa verdim, Mağribinin yanına gittim. Bir şey 

arıyormuş gibi arkasında durdum ve kolumla ansızın 

arkasından yakalayarak küpeşteden denize fırlattım. Kendisi 

bir mantar gibi yüzdüğünden derhal suyun üstüne çıktı ve 

beni çağırarak kayığa almamı rica etti ve benimle beraber 

dünyanın her tarafına gideceğini söyledi. Kayığa doğru o kadar 

kuvvetle yüzüyordu ki zaten rüzgâr az olduğundan az 

zamanda bizi yakalayabilecekti. Kamaraya gittim, tüfeklerden 

birini aldım ve kendisine çevirerek eğer peşimi bırakırsa 

benim de onu vurmayacağımı ve ona bir şey yapmayacağımı 

söyledim ve “sen karaya yetişecek kadar pekala yüzme bilirsin 

ve deniz de sakin, karaya doğru yolu tutarsan ben sana 

kötülük etmek istemem, fakat sandala yaklaşırsan kafana 

sıkarım, çünkü ben artık hürriyetimi kazanmaya karar verdim” 



dedim. Bunun üzerine geriye, karaya doğru yüzmeye başladı. 

Kendisi pek iyi yüzmek bildiğinden sağ ve salim kıyıya 

vardığına şüphem yoktur. 

Mağribiyi alıkoyarak çocuğu denize atmak benim için daha 

iyiydi. Fakat Mağribiye güvenme cesaretinde bulunamadım. 

Mağribi uzaklaştıktan sonra çocuğa döndüm: - Çocuğun ismi 

Ksuri idi- “Ksuri, dedim, eğer bana sadık kalırsan seni adam 

yaparım; bana vefalı olacağına dair elini yüzüne götürmezsen 

bu işaret Muhammet’e ve babasının sakalına yemin etmek 

demekti? Seni denize atacağım. Çocuk güldü. Ve bana sadık 

kalacağına ve benimle beraber dünyanın her tarafına 

gideceğine yemin etti. Samimiyetine inanmamak mümkün 

değildi. 

Karaya doğru yüzmekte olan Mağribi tarafından 

göründüğümüz sürece kayığı orsa ederek engine açtım. 

Bundan dolayı benim Boğaza doğru gittiğime inanacaklardı. 

(Gerçekten onların yerinde kim olsa böyle düşünürdü). Çünkü 

bizim güneye, doğrudan doğruya vahşi insanlarla dolu 

sahillere gideceğimizi akıllarına getiremezlerdi. Şayet oralara 

gidecek olsak birçok zenci kabilelerin kendi ufak sandalları ile 

kayığımızı çevirerek bizi mahvedecekleri ve eğer karaya 

çıkmayı başarsak bile ya vahşi hayvanlar tarafından veya 

onlardan daha acımasız vahşi insanlar tarafından 

parçalanacağımız kesindi. 

Fakat akşam karanlığı basar basmaz ben yolu değiştirdim. 

Sahili gözden kaybetmeyerek ve yolu biraz gündoğrusuna 

çevirerek dümeni batıya doğru kırdım. Güzel bir meltem 

esiyor ve deniz de gayet sakin ve düzgündü. Epeyce yol aldım. 

Ertesi gün öğleden sonra saat üçte ilk defa karayı gördüğüm 



zaman  “Sale” limanından en aşağı yüz elli mil güneyde 

bulunuyordum. Bu gördüğüm yerler Fas İmparatorlarının, 

daha doğrusu bütün kralların hakimiyeti dışında yerlerdi. 

Çünkü buralarda hiçbir adam göremedik. Lakin Mağribilerden 

o derece korkuyor ve onların eline düşmek tehlikesinden o 

kadar çekiniyordum ki buralarda ne durabildim, ne de demir 

atabildim. 

Rüzgâr güzel güzel esmeye devam ediyordu. Bu şekilde beş 

gün yol aldım, rüzgâr batıya döndü. Bizi takip eden bir gemi 

varsa bile artık rüzgârın çevrilmesi üzerine bizi takip edenin 

vazgeçmiş olacağına inandım. Sahile yanaşmaya cesaret 

edebildim ve bir küçük nehir ağzına demir attım. Buranın nere 

ve nasıl bir iklim, hangi memleket, ne cins millet ve nehrin de 

hangisi olduğunu bilmiyordum. Hiç kimseyi de ne gördüm, ne 

de görme arzusunda idim. İstediğim tek şey içilecek su idi. 

Akşamüzeri koya girdik. Niyetimiz karanlık basar basmaz 

yüzerek karaya çıkmak ve böylelikle o yeri öğrenmekti. Fakat 

tamamı ile karanlık olur olmaz cinsini ve türünü anlaya 

madiğimiz birtakım vahşi yaratıkların havlamalarından, 

hırlamalarından, ulumalarından karışık gayet korkunç 

gürültüler duyduk; biçare çocuk korkudan ölüm haline geldi. 

Sabah olmadan karaya çıkmamamı rica etti. “Pek ala dedim, 

gitmeyelim, fakat yarın göreceğimiz insanlar bizim için belki 

bu aslanlardan daha fenadır”. Ksuri gülerek: “o zaman onlara 

tüfek vurmak veririz, onları uzağa kaçmak yaparız, dedi 

Ksuri’nin bizim gibi esirlerle görüşerek öğrenebildiği İngilizce; 

bu kadardı. Çocuğu böyle keyifli görmek benim de hoşuma 

gitti. Gayretimi arttırmak için kendisine (efendinin kasasındaki 

şişelerinden çıkardığım) bir yudum içkiyi verdim. Her halde 

Ksuri’nin nasihati pek yerindeydi. Ben de dinledim. Küçük 



demiri attık ve bütün gece sessizce yattık. Sessizce diyorum, 

çünkü sabaha kadar hiç uyku uyamadık. İki, yahut üç saat 

içinde çeşitli cins ve şekilde kocaman birtakım yaratıkların 

(bunların nasıl hayvan olduğunu ve bunlara ne denildiğini 

bilmiyordum.) sahile geldiklerini ve serinlemek için denize 

girerek yuvarlandıklarını ve yıkandıklarını gördük. Öyle çirkin 

çirkin uluyor ve hırlaşıyorlardı ki hiç de böylesini 

duymamıştım. Ksuri bunlardan fena halde ürküyordu. 

Hakikatte ben de öyle idim ya. Bu kocaman mahluklardan 

birinin yüzerek kayığa doğru geldiğini işittiğimiz zaman ikimiz 

de son derece korktuk. Biz onu göremiyorduk ama nefes 

almasından onun kocaman, korkunç, kızgın bir şey olduğunu 

anlıyorduk. Ksuri: “galiba bu bir aslan olmalı” dedi; belki de 

aslandı. Benim de bildiğim o kadardı. Zavallı Ksuri “demiri 

çekelim, kürekle uzağa açılalım” dedi. “Hayır Ksuri dedim, 

biraz denize açılalım, onlar bizi oraya kadar takip edemez”. 

Daha sözümü "bitirmemiştim, hayvanı (olduğu gibi) gördüm. 

İki sandal küreği uzunluğunda vardı. Şaştım kaldım. Mecburen 

kamaraya gittim, tüfeği aldım ve üzerine ateş ettim. Bunun 

üzerine hayvan döndü, karaya doğru yüzmeye başladı. Tüfeğin 

patlaması üzerine sahilden ve içerilerden yükselen, korkunç 

havlama, uluma ve bağrışmaları ve müthiş gürültüleri tarif 

etmek mümkün değildir. Anlaşılan bu mahlûklar bundan önce 

hiç tüfek sesi duymamışlar. Bu gürültüler bizim için gece 

karaya çıkma imkanı olmadığını gösterdi. Gündüz karaya 

çıkabilmek de yine bir meseleydi. Bizim için vahşilerin eline 

düşmek, aslan ve kaplanların pençesine düşmek kadar 

kötüydü. Biz her ikisinden de aynı derecede korkuyorduk. 

Fakat kayıkta da hiç su kalmadığı için ne olursa olsun karaya 

çıkarak su aramak zorundaydık. Mesele suyu nereden ve nasıl 



getirmekti. Ksuri testinin birini alarak dışarıya su aramaya 

gitmek ve bana da getirmek için izin istedi. 

“Niçin” dedim “ben gitmeyeyim de sen gidesin ve niçin sen 

kayıkta kalmayasın?” Çocuk bana o kadar şefkatle cevap verdi 

ki bana kendisini daha çok sevdirdi. “Eğer vahşiler beni 

yerlerse sen kaçar kurtulursun” dedi. “Peki hala Ksuri” dedim 

“ikimiz de beraber, çıkalım, vahşiler gelirse öldürürüz, bizi de 

yiyemezler”. Ksuriye bir parça peksimet ve biraz da efendinin 

bundan önce bahsettiğim şişelerinden bir kaç yudum içkisini 

verdim. Kayığı da mümkün olduğu kadar sahile yaklaştırdık. 

Silahlarımızı ve su doldurmak için iki testi alarak karaya 

atladık. Belki vahşiler küçük sandalları ile nehirden gelebilirler 

korkusu ile kayığı gözden kaybetmemek için ben çok 

uzaklaşmadım. Fakat çocuk bir mil kadar uzakta dere gibi 

çukur bir yer gördüğünden oraya koştu. Pek çabuk 

döndüğünü ve koşarak geldiğini gördüm. Bir vahşi tarafından 

kovalandığına veya yırtıcı bir hayvandan korktuğunu tahmin 

ettim, yardımına koştum. Yanına yaklaştığım zaman omzunda 

asılmış bir şey gördüm, tavşana benziyordu. Yalnız bunun 

ayakları daha uzun ve rengi de başka idi. Orada tüfekle 

vurmuş. Her ne olursa olsun bundan çok memnun olduk, eti 

de pek iyi çıktı. Ksuri’yi bundan daha fazla memnun eden şey 

içilecek iyi bir su bulduğunu ve vahşilere de rastlamadığını 

bana söyleyebilmesi oldu. Sonradan su için bu kadar zahmet 

çekmeye gerek olmadığı anlaşıldı. Bulunduğumuz koyun 

kenarındaki tepede iyi bir su kaynağı bulduk. Deniz çekildiği 

zaman ileriye doğru da akıyordu. Testilerimizi doldurduk ve 

öldürdüğümüz tavşanla da kendimize bir ziyafet çektik. 

Buralarda hiçbir insan izine rastlamayarak yolumuza devama 

hazırlandık. 



Daha önce bu taraflara bir defa seyahat etmiş olduğum için 

Kanarya adaları ile Yeşil burun adalarının sahilden uzak 

olmadığını biliyordum. Fakat hangi arz dairesinde 

bulunduğumuzu hesaplayacak hiçbir aletimiz olmadığından 

tamamı ile nerede olduğumuzu bilmediğim gibi, o adaların da 

hangi enlem dairesinde olduklarını hatırlayamıyordum. 

Adaların bizim bulunduğumuz yere göre nereye düştüklerini, 

dolayısıyla onları bulmak için hangi yolu izlemek gerektiğini 

bilmiyordum. Bununla beraber bu adalardan bazılarını bulmak 

benim için yine bir dereceye kadar kolaydı. Fakat ümidim 

İngilizlerin ticaret ettiği yerlere kadar sahili takip ederek 

daima geçtikleri bu yol üzerinde onların gemilerinden birine 

rastlayabilmekti. Onların bize muavin edecekleri ve gemilerine 

alacakları kesindi. 

Hesabıma göre şimdi gördüğüm bu yerler Fas imparatorunun 

memleketiyle, zencilerle yaşadıkları arazi arasındaki yerler 

olması gerekiyordu. Zenciler Mağribilerin korkusundan 

buraları terk ederek daha güneye gitmişler, Mağribiler de 

kuraklık yüzünden burayı geliştirmeyi düşünmemişler. Daha 

doğrusu her iki taraf da buralarda büyük miktarda rastlanılan 

ve bu yerleri kendilerine sığınacak yer olarak belleyen 

kaplanlardan, aslanlardan ve diğer vahşi canavarlardan 

kaçmışlar. Mağribiler buralara ancak avcılık için geliyorlar ve 

geldikleri zaman da bir ordu halinde, bir iki bini birden 

geliyorlar. Filhakika sahilde takriben yüz mil mesafede 

gündüzleri ıssız bir memleketten başka bir şey görmediğimiz 

gibi geceleri de vahşi canavarların ulumasından, 

havlamasından başka bir şey işitmedik. 

Gündüz bir veya iki defa Kanarya adalarından “Tenerif” 

adasındaki dağların en yüksek tepesi alan “Piko’yu” görür gibi 



oldum ve oraya gidebilmek ümidiyle kayığı o tarafa 

yönlendirmek aklıma da geldi ve iki kez de denedim. Fakat 

rüzgârların muhalefetinden ve dalgaların da küçücük kayığıma 

göre büyük gelmesinden dolayı yine sahili takip etmek 

zorunda kaldım. Son terk ettiğimiz yerden sonra da yine su 

bulmak için birçok defalar karaya yanaşmaya mecbur olduk. 

Bir defa sabahleyin erken denizden biraz yüksek bir sahilin 

altına demirlemeye gelmiştik. Deniz suları yükselmiş olduğu 

için sular çekilinceye kadar uzakta kalmaya mecbur olmuştuk. 

Ksuri’nin gözleri benden daha iyi görüyordu. Yavaş sesle beni 

çağırarak “sahilden uzaklaşırsak daha iyi olur” dedi. “Oraya 

bak, küçük bir tepenin yamacında bir cana var yatmış, uyuyor” 

dedi. Gösterdiği yere baktım. Hakikaten dehşetli bir canavar 

gördüm. Kocaman ve korkunç bir aslan sahildeki dağın biraz 

ileriye doğru sarkan bir parçasının gölgesine yatmış. 

“Ksuri” dedim, “karaya çıkmalı, onu öldürmelisin. Ksuri 

korkarak “ben öldürmek, o beni bir ağızda yer” bir lokmada 

demek istiyordu dedi. Çocuğa daha fazla bir şey söylemedim. 

Sadece sesini çıkarmamasını söyledim. Misket çapındaki 

büyük tüfeği aldım. Çokça ve iki kurşun bölmesiyle sıkıladım, 

bir kenara bıraktım. Diğer tüfeği iki kurşun, üçüncüsünü de 

kayıkta üç tüfeğimiz vardı beş küçük kurşunla doldurdum. 

Birincisini elime aldım. Gücüm yettiği kadar hayvanın tam 

kafasına nişan aldım. Fakat aslan ayağı ile burnunu kapayarak 

yatmış olduğundan kurşun bölmeleri dizinin yanına doğru 

ayağına isabet etti. Derhal homurdanarak yerinden sıçradı, 

fakat ayağı kırılmış olduğundan tekrar yere düştü. Tekrar üç 

ayağı üzerine kalktı ve şimdiye kadar hiç işitmediğim çirkin bir 

şekilde ulumaya başladı. Başından vuramadığıma biraz ben de 

hayret ettim. Derhal ikinci tüfeği aldım. Hayvanın 



kımıldanmaya başlamasına rağmen ateş ettim, başından 

vurdum ve düştüğünü görerek sevindim. Hayvan pek az 

gürültü yaptı ve can çekişmeye başladı. Ksuri bundan cesaret 

aldı ve dışarıya çıkmak için izin istedi, “tamam git” dedim. 

Çocuk bir eline küçük tüfeği alarak denize atladı. Ve bir eliyle 

de yüzerek karaya çıktı ve yanına gelince tüfeğin namlusunu 

hayvanın kulağına koyarak kafasına ateş etti ve öldürdü. 

Doğrusu bu bir avdı, fakat yenmeyecek bir et ve işimize 

yaramayacak bir hayvan için üç sıkım barut ve saçma 

harcadığımıza üzüldüm. “Ksuri” aslandan bir parça koparmak 

istiyordu. Kayığa geldi, benden baltayı istedi. “Ne yapacaksın 

Ksuri?” dedim. “Kafasını koparacağım” dedi. Ksuri hayvanın 

kafasını ayıramadı, yalnız bir ayağını keserek kayığa getirdi. 

Kocaman bir şeydi. Derisi nasıl olsa bir gün işimize yarar diye 

derisini yüzmeye karar verdim. 

Fakat nasıl yüzeceğimi bilmiyordum. Bereket Ksuri bu işten 

anlıyormuş. Bütün gün uğraştık, nihayet deriyi yüzebildik ve 

kamaranın üzerine serdik. Güneş iki günde kuruttu, üstünde 

oturmama yaradı. 

 

Üçüncü Bölüm 

 

Bu moladan sonra daha on iki gün sürekli güneye doğru gittik. 

Yiyecek stokumuz bitmeye başladığından olabildiğince idareli 

yiyorduk ve karaya da sadece su bulmak için yanaşıyorduk. 

Planım “Gambia” veya “Senegal” nehirlerine, yani Yeşil burun 

civarına doğru gitmekti. Oralarda; Avrupalı bir gemiye 

rastlamak ümidindeydim. Bunu başaramazsam olamazsam 



hangi yolu tutacağımı bilmiyordum. Ya adaları gitmek 

gerekiyordu veya zenciler arasında mahvolmak kesindi. 

Avrupa’dan Gine’ye, Brezilya’ya veya doğu Hindistan’a 

gidecek gemilerin ya Yeşil burun veya Kanarya adalarından 

geçtiklerini biliyordum. Sonuçta bütün şansımı Avrupalı bir 

gemiye rastlamak gibi tek bir noktaya bağladım. Ya da 

mahvolup gitmek. Bu kararımdan sonra daha on gün gittik. 

Dediğim gibi kara, insandan tamamıyla yoksundu. Yalnız iki üç 

yerde bazı insanların sahilde oturduklarını ve bize baktıklarını 

gördük. Bunların simsiyah ve tamamı ile çıplak oldukları 

seçilebiliyordu. Bir defa karaya yanaşmak istedim. Bana pek 

iyi danışmanlık eden Ksuri “gitme, gitme” dedi. Lakin oradaki 

adamlarla görüşebilmek için kayığı sahile yaklaştırdım. Biz 

kayıkla sahili takip ettikçe onlar da sahilde uzun süre koştular. 

Dikkat ettim, ellerinde silah yoktu. Yalnız birinin elinde ince 

uzun bir değnek vardı. Ksuri, bunun bir mızrak olduğunu ve 

bunların bu mızrakları gayet iyi nişan alarak pek uzak 

mesafelere atabildiklerini söyledi. Bunun için ben de uzak bir 

mesafede kalarak mümkün olabildiği kadar işaretle görüştüm 

ve özellikle yiyecek bir şey işareti yaptım. Onlar da işaretle 

kayığı durdurmamı ve yiyecek bir şey bulacaklarını anlattılar; 

yelkeni yarı söndürdüm. İkisi içerilere gitti, yarım saatten daha 

az bir zamanda iki parça kuru et ve biraz buğday ile döndüler. 

Memleketin ürünü olan bu şeylerin ne olduğunu bilmiyorduk. 

Fakat almaya karar verdik. Bu da aramızda bir mesele oldu. 

Ben onlardan çekindiğim için karaya çıkmaya cesaret 

edemiyordum. Onlar da bizden korkuyorlardı. Onlar her iki 

taraf için de gayet salim bir yol buldular: Bize verecekleri şeyi 

getirdiler, sahilin kenarına bırakarak çekildiler. Biz onlara 

verecek bir silahımız olmadığı için işaretle teşekkür ettik. 



Fakat o sırada onları pek memnun edecek bir fırsat çıktı. Biz 

daha sahildeyken iki büyük hayvanın olabildiğince hızlı 

birbirini takip ederek dağdan denize doğru koştukları görüldü. 

Erkek dişiyi mi takip ediyordu? Veya oynaşıyorlar mıydı? Ya da 

kudurmuşlar mıydı? Anlayamadık... Bundan başka bu gibi 

şeylerin burada kesin nadir olduğunu bilmiyorduk. Fakat 

zannederim ki böylesi çok yeni bir şeydi. Çünkü bir defa böyle 

yırtıcı yaratıklar genellikle gece çıkarlar. İkincisi oradaki halk, 

özellikle kadınlar büyük bir korkuya düştüler, değnekli adam 

da elindeki mızrağı atmadı; aksine dondu kaldı. Hayvanların 

zencilere dokunmak niyetinde olmadıkları anlaşılıyordu. 

Çünkü doğrudan doğruya denize atladılar ve güya kendi 

kendilerine eğlenmeye gelmişler gibi etrafta yüzmeye 

başladılar. Nihayet birisi kayığın yanına sokulmaya başladı. 

Zaten ben de yaklaşmasını bekliyordum. Çünkü mümkün 

olduğunca hızlı tüfeğimi hazırlamış ve diğer ikisini de 

doldurmasını Ksuriye söylemiştim. Tam tüfeğin menziline 

girince ateş ettim ve kafasından vurdum. Derhal denize daldı 

ve tekrar çıktı. Ölümle pençeleşiyormuş gibi battı çıktı. 

Hakikaten de can çekişiyordu. Karaya çıkmak istedi, fakat yarı 

aldığı yaradan, yarı sudan boğulmasından tam karaya çıkacağı 

sırada devrildi. Tüfeğin ateş ve gürültüsünden zavallı 

adamların düştüğü hayret mümkün değil tarif edilemez. 

Bazıları korkudan ölüm haline gelmiş, bazıları da gerçekten 

ölmüş gibi yere serpilmişti. Fakat hayvanın öldüğünü ve suya 

battığını gördükleri zaman ben de kendilerine sahile 

sokulmalarını işaret ettim. Cesaretlendiler, sahile geldiler ve 

hayvana bakmaya başladılar. Hayvan kanı ile suyu 

bulandırmıştı. Onu bir ipe bağladım ve karaya çekmek için 

ucunu zencilere verdim. Karaya sürüklediler. Son derece güzel 

renkli garip bir kaplanmış. Zenciler onu nasıl ve ne ile 



öldürdüğümü düşünerek hayretlerinden ellerini yukarıya 

kaldırıyorlardı. Diğer hayvan, tüfekten çıkan ateş ve 

gürültüden korkarak karaya doğru yüzdü ve geldiği dağlara 

doğru kaçtı. Bu dağların sahile ne kadar mesafede olduğunu 

tahmin edemem. Zencilerin kaplan etini yiyeceklerini tahmin 

ettiğim için tarafımdan bir iyilik olsun diye kendilerine vermek 

istedim ve onu alabileceklerini işaret ederek kendilerine 

anlattım. Pek çok sevindiler ve hemen üzerine üşüştüler. 

Bıçakları olmadığı halde keskin yüzlü bir ağaç parçası ile bizim 

bıçakla yüzebileceğimiz süreden daha az bir zamanda deriyi 

yüzdüler ve etinden bir miktarını da bana verdiler” Ben 

hepsini kendilerine verdiğimi anlatarak kabul etmedim; yalnız 

deriyi işaret ettim. Memnuniyetle verdiler ve kendi 

yiyeceklerinden daha bir miktar getirdiler. Bunların ne 

olduğunu bilmemekle beraber yine aldım. Testilerden birini 

yukarıya kaldırarak boş olduğunu göstermek ve 

doldurulmasını istediğimi anlatmak için tersine çevirerek biraz 

su istedim. Hemen arkadaşlarından bir kaçını çağırdılar, iki 

kadın geldi. Topraktan yapılmış ve zannederim güneşte 

pişirilmiş büyük bir tekneyi getirdiler, önümüze bıraktılar. 

Ksuri’yi testilerle karaya gönderdim. Her üçünü de doldurdu. 

Kadınlar da erkekler gibi tamamı ile çıplak idiler. 

Kökten, buğdaydan ne olursa olsun ve sudan yana erzakımı 

tedarik etmiştim. Zenci dostlarımı bırakarak bir daha hiç 

karaya uğramadan on bir gün daha gittim. Önümde dört beş 

mil uzakta epeyce bir uzunlukta denize doğru ilerlemiş bir 

kara çıkıntısı gördüm. Deniz pek sakin olduğundan bu çıkıntıyı 

dolaşmak için biraz denize doğru açıldım. Bu burunu dolaşınca 

karadan iki mil uzakta, deniz tarafında diğer bir kara gördüm. 

Bu kara çıkıntısının Yeşil burun ve karşıda görülen adaların da 



bu buruna oranla Yeşil burun adaları denilen adalar olduğuna 

karar verdim. Ve böyle olması da kesindi. Lakin her ikisi de 

uzaktı. Eğer yan yolda kuvvetli bir rüzgâra tutulursam ne 

birini, ne de ötekini tutacağım için hangisine gitmek daha 

hayırlı olabileceğine karar veremiyordum. Kararsızlık 

içerisinde idim. Kamaraya girdim ve yere oturdum, 

düşünüyordum. Dümeni Ksuri kullanıyordu. Çocuk birdenbire 

bağırmaya başladı: Efendi; efendi; yelkenli bir gemi!... Budala 

çocuk bu geminin kesinlikle efendisinin bizi aramaya 

gönderdiği gemilerden biri olduğunu zannederek aklı 

başından gidecek kadar korkmuş. Artık onların sahasından 

çıkacak kadar uzaklaştığımızı bildiğim için kamaradan dışarı 

fırladım ve hemen bunun sadece gemi olduğunu görmekle 

kalmadım, aynı zamanda Portekizli olduğunu da anladım ve 

zenci ticareti için Gine sahillerine gittiğini tahmin ettim. Fakat 

gittiği yola dikkatle bakınca başka bir tarafa gittiğine ve hiç de 

sahile yaklaşma düşüncesinde olmadığına kesinlikle emin 

oldum. Mümkünse onlarla görüşebilme düşüncesi ile 

mümkün olduğu kadar denize açılmaya karar verdim. 

Olabildiği kadar yelkeni açsam yine onların yoluna 

çıkamayacağımı ve hiçbir işaret bile vermeden geçip 

gideceklerini anladım. Fakat yine son derece gayret 

ediyordum. Ümitsizliğe düşmek üzere iken zannederim bizi 

dürbünle görmüşler ve Avrupalı bir kayık olduğumuzu 

anlamışlar, kazaya uğrayan bir geminin sandalı zannetmişler 

olacak ki üzerlerine gidebilelim diye bazı yelkenlerini 

söndürdüler. Bundan cesaretlendim. Kayıkta efendinin 

sancağı vardı, görsünler diye tehlike işareti olsun diye yarıya 

kadar çektim ve ipini boş bıraktım bir de tüfek attım. Tüfeğin 

sesini işitmediklerini, fakat dumanını gördüklerini sonradan 



söylediler. Bu işaretler üzerine gemi yelkenlerini faca etti ve 

üç saat kadar bir süre içinde ben de gemiye yanaştım. 

Portekizce, İspanyolca, sonra da Fransızca kim olduğumu 

sordular. Hiçbir şey anlamadım. Nihayet gemide bir İskoçyalı 

varmış, benimle konuştu. Ben de cevap verdim. İngiliz 

olduğumu ve Sale Mağribilerinin elinden esirlikten kaçtığımı 

anlattım. Beni gemiye aldılar. Ve bütün eşyalarımı da içeri 

almak lûtfunda bulundular. Büyük bir ümitsizlik içersinde 

yaşadığımı farz ettiğim esirlik sefaletinden kurtulduğum için 

bende meydana gelen memnuniyetin derecesini herkes 

anlayabilir. Beni kurtarmasına karşılık olmak üzere derhal 

bütün eşyamı geminin kaptanına takdim ettim. Fakat hiçbir 

şeyi kabul edemeyeceğini pek cömert bir şekilde anlattı. 

Neyim varsa sağ salim hepsini Brezilya’ya gittiğimizde bana 

teslim edeceğini söyledi. “Çünkü dedi, ben senin hayatını ben 

de böyle kurtulmak saadetine mazhar olmak temennisinden 

başka bir şey karşılığında kurtarmadım. Günün birinde benim 

de böyle bir duruma düşeceğim büyük bir olasılık. Bundan 

başka, seni memleketinden pek uzaklara, Brezilya’ya 

götüreceğim. Şimdi neyin varsa elinden alırsam orada açlıktan 

ölürsün; bu ise kurtardığım hayatını geri almak olur. Hayır, 

hayır Sinyor İngilez” dedi ve ilave etti “İngilez efendi, sizi oraya 

kadar bedava götüreceğim. Bütün bu şeyleri orada satar, 

ihtiyacına için harcarsın ve sonra memleketine dönmen için 

de yol harçlığı yaparsın”. Sözle gösterdiği bu yardımseverliği 

davranışları ile de kanıtladı. Eşyamdan hiçbir şeye 

dokunulmamasını gemicilere emretti ve hepsini kendi malı 

gibi korudu. Karşılığında bana bütün eşyalarımın detaylı bir 

listesini verdi. Bu listede her şey, hatta benim üç toprak testi 

bile yazılıydı. Sandala gelince doğrusu ya kayık pek güzeldi. 



Onu görür görmez gemiye lazım olduğundan satın almak 

istediğini söyledi. Her konuda bana bu kadar yardımseverlik 

gösterdiği için para ile satamayacağımı, fakat onu tamamı ile 

kendisine hediye ettiğimi söyledim. Bunun üzerine bana kendi 

eliyle Brezilya’da verilmek üzere sekiz sekizlik vereceğine dair 

bir senet yapacağını, fakat orada bir müşteri çıkar da daha 

fazla vermek isterse onu da ayrıca vereceğini söyledi. Bundan 

başka Ksuri için de altı sekizlik vermeyi teklif etti. Böyle bir 

parayı almaktan nefret ettim. Çocuğu kaptana bırakmak 

istemediğimden değil; fakat kaçmasına sebep olduğum ve 

bana bu kadar sadakatle hizmet eden biçare çocuğun 

hürriyetini satmaktan nefret ediyordum. Bu fikrimi kaptana da 

bildirdim. Doğru olduğunu kabul etti. Fakat bana başka bir 

teklifte bulundu. Hıristiyan olursa on senede onu serbest 

bırakmayı taahhüt edeceğini söyledi. Ksuri de onlarla gitmek 

istediğini söyleyince ben de kendisini kaptana verdim. Otuz iki 

gün kadar devam eden gayet güzel bir seyahatten sonra 

Brezilyada Bay de Todos los Santos’a, yani “Bütün azizler 

koyuna” geldik. 

Artık geçirmiş olduğum hayatın sefaletlerinden bir kere daha 

kurtulmuştum. Sonradan ne yapacağımı düşünmüyordum 

bile. 

Kaptanın bana göstermiş olduğu iyiliği ne kadar anlatsam yine 

azdır. Yolculuk için benden hiçbir para almak istemedi. 

Kayıktaki kaplan derisi için yirmi, aslan derisi için de kırk dört 

duka verdi. Ve gemideki eşyamın tamamı ile teslimini de 

emretti. Şişeleri, tüfeklerden ikisini, balmumunun bir kısmını -

kalanını şamdan yapmış ve yakmıştım- sonuç olarak 

getirdiğim her şeyi sattım, bütün eşyalarımdan iki yüz yirmi 

kadar sekizlik kazandım. Ve bu kadar bir sermaye ile de 



Brezilya’da karaya ayak bastım. Kaptan çok geçmeden beni 

kendi gibi namuslu bir adama tavsiye etti. Bu adamın 

ingenio’su, yani şeker kamışı ziraatı yaptığı arazisiyle, bir de 

şeker kamışı yetiştirilmesi ile şeker imalini öğrendim. Şeker 

kamışı çiftçilerinin birdenbire nasıl para kazandıklarını gördüm 

ve izin alabilirsem şeker kamışı çiftçisi olarak onların arasında 

yerleşmeye karar verdim. Londra’da daha önce bırakmış 

olduğum parayı getirtebilecek bir çare aramaya başladım. 

Yerleşmek niyetiyle bir çeşit tabiiyet kâğıdı elde ettim. 

Paramın yetiştiği kadar da işlenmemiş arazi satın aldım ve 

İngiltere’den gelecek para ile uygun bir ziraat ve tesisat planı 

yaptım. 

Bir komşum vardı. İngiliz ana babadan doğmuş Lizbonlu bir 

Portekiz. İsmi Wells idi. Birçok hallerde bana benziyordu. 

Tarlaları benimkine yakın olduğu ve pek sıkı görüştüğümüz 

için ona komşu diyordum. Benim sermayem de onunki kadar 

pek azdı. İki sene kadar ancak geçinebilecek bir şey dikebildik. 

Ama ziraatımızı arttırmaya başlamıştık. Toprağımız da oldukça 

düzene girmeye başladığından üçüncü yıl biraz tütün de ektik 

ve her ikimiz de ertesi sene şeker kamışı dikmek için birer yer 

hazırladık. Fakat her ikimizin de yardımcıya ihtiyacımız vardı. 

Ksuriden ayrılmam konusunda hiç iyi yapmadığımı şimdi daha 

fazla anlıyordum. Fakat ne yapalım. Asla işin doğrusunu 

yapmayıp daima kötüsünü yapmak benim için pek de 

şaşırılacak bir şey değildir. Ne yapayım, bunun ilacını 

bulamadım. İşlerin daha kötü tarafını seçmeye devam 

ediyorum. Daha önce hayal ettiğim ve zevk alabileceğim bir 

hayatın büsbütün tersinde bir işe giriştim. Oysa ben hayal 

ettiğim o hayat için babamın evini terk ve güzel nasihatlerini 

ret etmiştim. Şimdi ise vakti ile babamın bana tavsiye ettiği 



tam bir orta halliliğe, ya da aşağı tabakanın yüksek derecesine 

düşmüştüm. Eğer babamın nasihatini dinlemiş olsaydım hem 

memlekette kalmış olur, hem de şimdi olduğu gibi bu derece 

yorulmazdım. 

Vatanımdan böyle beş bin mil uzak çöllerde yabancılar ve 

vahşiler arasında ve dünyanın hiçbir tarafından ne olduğum, 

ne yaptığım hakkında en küçük bir bilgi bile alınamayacak 

kadar uzak bir yerde yaptığım bu işi pekâlâ İngiltere’de 

dostlarımın arasında yapabilirdim diye kaç defa kendi 

kendime söylendim. Bulunduğum durum çok fazla üzüntüme 

sebep oluyordu. Bu yeni komşumdan başka görüşecek hiçbir 

kimsem yoktu. Kendimi yalnız başına ıssız bir adaya atılmış bir 

adam gibi görüyordum. 

Eğer insanlar hallerini kendilerinden daha kötü durumda 

bulunanların hali ile karşılaştırabilseler ne kadar isabet etmiş 

olurlardı. Tanrı herkesin durum ve konumunu bir diğeri ile 

değiştirseydi herkes eskiden bulunduğu durumun saadetini 

deneyimi ile bilir ve kanaat ederdi. Ben o zaman pek haksız 

olarak ıssız bir ada hayatı diye nitelendirdiğim o hayatta 

kısmet olup ta devam edebilseydim şüphesiz hem çok fazla 

zengin, hem de mutlu olurdum. 

Beni denizden kurtaran kıymetli dostum gemi kaptanının 

dönüşünden önce çiftçiliğe ait ihtiyaçları bir dereceye kadar 

tedarik etmiştim. Gemi yük almak ve sefer hazırlığında 

bulunmak için üç ay kadar orada kalmıştı. Londra’da 

bıraktığım o küçük sermayeden kendisine bahsettiğim zaman 

bana samimi ve dostça nasihatte bulundu. “Sinyor İngilez 

dedi, bana daima böyle hitap ederdi. Eğer bana resmi bir 

vekâletname ve mektup verir, paranızı buralarda geçebilecek 



ısmarlayacağım bazı şeyleri Lizbon’da göstereceğim adama 

göndermesi için Londra’da paranızın bulunduğu adama emir 

verirseniz inşallah döndüğümde ben size onları getiririm. 

Fakat insanların işi tehlikelerle dolu ve şansa bağlıdır. 

Dolayısıyla şimdilik yalnız yüz lirayı ki söylediğinize göre bu 

miktar sermayenizin yarısıdır şansa terk ediniz. Eğer sağ salim 

gelirse ikincisini de bu şekilde getirirsiniz. Yok, kaybolursa 

ihtiyaçlarınız için kalan kısmına başvurursunuz” Bu nasihat o 

kadar doğru, o kadar dostça idi ki kabul edebileceğim en 

doğru yolun bu olduğuna ikna olmamak mümkün değildi. 

Ben de Portekizli kaptanın istediği vekâletnameyi ve parayı 

bıraktığım kadına da yazılacak mektupları hazırladım. Zavallı 

ölen dostum İngiliz kaptanının dul karısına bütün olaylarımı, 

esir oluşumu, firarımı ve denizde Portekiz kaptanının beni 

nasıl kurtardığını, ahlakını, insaniyetini, bulunduğum durumu 

ve para için verilmesi gereken talimatın hepsini yazdım. 

Portekizli kaptan Lizbon’a gider gitmez orada yerleşmiş bir 

İngiliz tüccarı bulmuş ve onun aracılığı ile Londra’da bir 

tüccara yalnız para için emir vermekle kalmamış; başıma 

gelenlerin hepsini yazmış, o da bunların hepsini kadına 

anlatmış, kadın da bunun üzerine parayı vermiş ve bunun 

dışında da Portekizli kaptana bana karşı yaptığı insaniyet ve 

yardımdan dolayı kendisinden gayet güzel bir hediye de 

göndermiş. Londra’daki tüccar bu yüz lira ile Portekiz 

kaptanının sipariş ettiği ve doğrudan Lizbona kendisine 

göndermesini emrettiği İngiliz mallarını almış. Kaptan da 

bunları tam olarak Brezilya’ya bana getirdi. Benim haber ve 

siparişim olmadan çünkü daha böyle şeyleri düşünemeyecek 

kadar işin acemisiydim almak zahmetinde bulunduğu eşya 

arasında sonra çok fazla işime yarayan aletler, demir edevatı 



ve çiftçiliğe lazım şeyler vardı. Bu mallar gelince işim yoluna 

girdiğinden pek memnun oldum. Benim işlerimi benden iyi 

düşünen kaptan Londra’daki kadının sırf bir hediye olmak 

üzere kendisine gönderdiği beş lira ile de altı yıl hizmet etmek 

üzere bana bir hizmetkar tutuyormuş, onu da getirdi, ve 

bütün bunlara karşı kendi mahsulümden olan zorla kabul 

ettirdiğim azıcık tütünden başka bir şey almadı. Bu kadarla 

kalmadı. Bana gelen eşya arasında hep İngiliz ürünü olan bu 

memlekette aranan ve para eden elbise, kumaş, fanila da 

vardı Bunları çok büyük karla satma yolunu buldum. Gelen 

eşyanın bedelinden dört katı daha fazla kazandım. Diğer 

taraftan çiftçiliğimde de zavallı komşuma göre kendimi çok 

geliştirdim ve yükseldim. Birinci işim kendime bir zenci köle ve 

bir de Avrupalı hizmetçi tutmak oldu. Yani kaptanın Lizbondan 

getirdiğinden başka diğer bir hizmetçi demek isterim. Fakat 

şanssızlık ara sıra en büyük felaketlerimize sebep oluyor. 

Benim için de böyle oldu. 

Ertesi sene çiftlikte çok büyük başarı elde ettim. Yalnız kendi 

arazimden elli büyük balya tütün aldım. Bundan başka ayrıca 

komşulara da sattım ve her biri yüz kilo kadar gelen ve gayet 

iyi istif edilen bu elli balyayı da Lizbon’dan gelecek 

donanmanın dönüşüne kadar stok yaptım. 

İşim ve servetim arttıkça yeteneğimde kabiliyetimin üstünde, 

hatta en iyi iş adamlarını bile harap ve mahvedebilecek girişim 

ve planlarla dolmaya başladı. 

Bulunduğum durumda devam etseydim, zamanında babamın 

rahat, sakin diye çok mantıklı bir şekilde nasihat ettiği orta 

halliliğin bütün saadetlerine razı olacaktım. Fakat bana başka 

şeyler gerekliymiş. Bütün felaketlerime yine kendim sebep 



olmakta inat ettim. Ve kendi hakkımda yine birtakım 

düşünlere sapmak kabahatinde bulundum. Halbuki ben böyle 

şeyleri ileride bir felakete düştüğüm zaman düşünmeliydim. 

Benim bütün başarısızlığım gurbetlerde serserice dolaşmak 

konusunda ki çılgınca hayallerimden ileri gelmiştir. Zamanında 

nasıl akraba ve ailemi terk ettimse bu defa da yine halimden 

memnun olmayarak beni zengin ve mesut edecek olan çiftliği 

ve onun vereceği saadet ve huzuru terk ettim. Tabiat ve 

eşyanın kabul edemeyeceği bir hızla yükselmek istemek gibi 

küstah ve faydasız bir arzu takip ettim ve bu hızla kendimi 

insanların düşebileceği veya dünyada insan hayat ve sağlığının 

dayanabileceği felaket uçurumlarının en derinine attım. Sıra 

takip etmek gerekirse maceramın bu kısmına ait hususiyeti de 

söylemek gerekir. 

Brezilya’da dört seneye yakın bir süre yaşadıktan ve çiftçilikte 

de çok iyi konumlara geldikten sonra yalnız dil öğrenmekle 

kalmayıp çiftçi arkadaşlar arasında olduğu kadar limanımız 

olan San Salvador tüccarları arasında da dostlar edindiğimi 

tahmin edebilirsiniz. Onlarla konuştuğum zaman genellikle 

Gine sahiline yaptığım iki seyahatten ve orada zencilerle nasıl 

alışveriş edildiğinden, boncuk, oyuncak, çakı, bıçak, makas, 

balta, cam parçaları vesaire buna benzer ufak tefekler yalnız 

altın tozu, fildişi, Gine baharatı değil Brezilya’da çalıştırmak 

üzere pek çok miktarda zenci bile almanın ne kadar kolay 

olduğundan bahsederdim. Laflarımı, özellikle zenci alışverişine 

bağlayan konuları büyük bir dikkatle dinlerlerdi. Daha o 

zaman zenci ticareti bu kadar ileri gitmemişti. Her ne olursa 

olsun o zaman zenci ticareti ancak Portekiz ve İspanya 

krallarımın Assiento veya özel izni ile yapılabildiği için bir tür 

tekel şeklini alıyor ve sonuçta olabildiğince az zenci 



getirilebiliyor, bunlar da çok pahalıya satılıyordu. Bir defa 

çiftçi ve tüccar dostlarımdan karma bir toplulukta bu 

şeylerden hararetle bahsetmiştim. Bunlardan üçü ertesi sabah 

yanıma geldi. Bir gece önce konuşulan meseleyi iyiden iyiye 

düşündüklerini ve bana bu konuya dair gizli bir teklifte 

bulunmak için geldiklerini söylediler ve kimseye anlatmamamı 

tembih ettikten sonra bir gemi hazırlayarak Gine’ye 

göndermek niyetinde olduklarını, onlar da benim gibi çiftçi 

olduklarını ve hizmetkârlıktan daha büyük sıkıntıları 

olmadığını ve Gine’ye bir yolculuk yaparak özel olarak 

getirecekleri zencileri kendi aralarında paylaşmak niyetinde 

olduklarını anlattılar. 

Sonuç olarak; konu onların koyacağı malları satıp işin ticaret 

kısmına nezaret etmek üzere Gine sahiline bir sefer yapıp 

yapamayacağımı anlamaktı. Bana, hiçbir sermaye koymadan 

getirilecek zencilerden kendileri kadar hisse almamı teklif 

ettiler. Doğrusu ya bunun gayet iyi bir teklif olduğunu itiraf 

etmek lazımdır. 

Eğer bu teklif kendisinin bizzat bakmaya mecbur olduğu ve 

işleri olmayan bir adama yapılsaydı iyi bir sermaye elde etmek 

ve ilerlemek için gerçekten gayet güzel bir yoldu. Fakat ben 

işimi yoluna koymuştum. Artık işimi üç dört sene evvel 

başladığımdan daha ileriye götürmekten başka yapacak bir 

işim kalmamıştı. O zamanki servetim İngiltere’deki diğer yüz 

lirayı da ilave edersem üç dört bin İngiliz lirasına yakındı. 

Bunun için böyle bir seyahati düşünmek benim durumumda 

olan hiçbir kimsenin yapmayacağı bir hata idi. 

Fakat ben kendi kendimi mahvetmek üzere doğmuşum. 

Dünyayı gezip görme konusundaki planıma karşı zamanında 



babamın verdiği nasihati dinlemedim. Bu defa da bu teklife 

dayanamadım. Sonuçta ben yokken çiftlik işlerine bakmayı ve 

başıma bir kaza geldiği zaman da duruma göre onu idare 

etmeyi taahhüt ederlerse memnuniyetle gideceğimi söyledim. 

İstediğim gibi yapacaklarına söz verdiler ve hatta bunu bir 

senet veya bir sözleşmede de yazdılar. 

Bir vasiyetname yaptım. Vasiyetleri icra şartı ile bütün ziraat 

ve servetime vaktiyle hayatımı kurtaran kaptanı vasi yaptım. 

Ve servetimin yarısının kendisine ve diğer yarısının da 

İngiltere’ye gönderilmesini vasiyet etlim. 

Sonuçta çiftliği ve serveti korumak için icrası mümkün bütün 

önlemleri aldım. Eğer gerçek menfaatime ait konularda bunun 

yarısı kadar dikkat gösterseydim ve yapılması gereken şeylerle 

yapılmaması gerekli şeyleri muhakeme etseydim böyle ileri 

gitmiş birisi ve para kazanması büyük olasılık olan fırsatları 

bırakarak şahsın karşılaşacağı kötülüklerden vazgeçer her şeyi 

tesadüfe, talihe bağlı böyle deniz seyahatine çıkmazdım. Ne 

yapayım, kapıldım ve akıldan ziyade körü körüne zevkime 

uydum. Gemi yükünü almış ve sefere hazırlanmıştı. Sefere ait 

her şey, ortaklarla kararlaştırdığımız gibi yapılmıştı. 

Bundan sekiz sene önce babamın anamın rızasına isyan ve 

kendi menfaatime karşı da budalalık ederek “Hull” de 

yaptığım gibi 1659 senesi eylülünün birinci günü uğursuz bir 

saatte, gemiye bindim. Gemimiz tahminen yirmi tonluktu. 

İçinde altı top, on dört gemici, kaptan, kaptanın kamarotu, bir 

de ben vardım. Gemide çok eşya yoktu. Yalnız zencilerle 

ticaretimize yarayacak boncuk gerdanlık, cam parçaları, sedef, 

ufak tefek, özellikle ayna, çakı, bıçak, makas, balta ve buna 

benzer şeyler vardı. 



Bindiğim gün gemi de kalktı. Gemi kuzeye on iki enlem 

derecesine geldiği zaman Afrika sahiline doğru açılmak üzere 

“Brezilya’nın” kuzeyine yol almaya başladı. Anlaşılan o zaman 

da bu yoldan giderlermiş. Hava pek güzeldi. Fakat ta “San 

ogustino” burnuna gelinceye kadar bütün Brezilya sahilinde 

pek çok sıcak vardı. 

Burundan itibaren denize doğru açıldık ve karayı gözden 

kaybettik ve “Fernan de Noronh’al” adasına gidecekmiş gibi 

dümeni kullandık. Sonra bu adaları kuzeyde bırakarak poyraza 

doğru yol aldık. Bu yolla on iki gün içinde Ekvator’u, geçtik ve 

son yaptığımız hesaba göre 7,22 derece enlemde kuzeyde 

bulunuyorduk. Bu sırada çıkan dehşetli bir kasırga veya bir 

fırtına yolumuzu şaşırttı. Fırtına evvela keşişleme idi, sonra 

karayel esti, daha sonra da poyraza çevirdi. O zamandan 

itibaren o kadar dehşetle esmeye başladı ki on iki gün sürekli 

rüzgârın önünde gitmekten başka yapacak işimiz kalmadı. 

Kendimizi şansın ve fırtınanın istediği yere sürüklemesine terk 

ettik. Bu on iki gün içinde her saat batacağımızı beklediğimizi 

söylemeye gerek yok. Zaten gemide hiçbir kimse hayatının 

kurtulabileceğinden emin değildi. Bu fırtınanın dehşetinden 

kurtulamayan, gemicilerden biri korkudan öldü ve bir gemici 

kaptanın kamarotunu bordadan denize attı. On ikinci güne 

doğru fırtına biraz hafifledi. Kaptan mümkün olduğu kadar 

hesapladı. 110 derece kuzey enlem dairesi ile San 

Ogustirıo’nun kuzeyinde 22 derece boylam dairesinde 

bulunduğunu ve Amazon nehrinin kuzeyinde Koca nehir 

denilen Orenok nehrine doğru Gine sahillerine veya 

Brezilya’nın kuzey taraflarına düştüğünü anladı; Gemi çok 

hasar almış ve su almaya başlamış olduğundan ne 

yapacağımız konusunu benimle konuştu. Kendisi doğruca 



Brezilya’ya dönmeyi düşünüyordu. Ben bu düşünceye 

kesinlikle karşıydım. Birlikte haritaya baktık. Amerika 

sahillerini inceledik. Karaib adalarına gidinceye kadar bu 

civarlarda bizim için kalabilecek uygun bir arazi bulunmadığını 

anladık. Bunun üzerine Meksiko körfezinin ağzına düşmemek 

için Barbaros’a doğru denize açılmaya karar verdik. Bu yolu 

ümit ettiğimiz gibi on beş günde alabildik; zaten kendimize 

yardım ve gemiye tamirat yapılmadan Afrika sahillerine 

gitmemize imkân yoktu. Bu karar üzerine yolumuzu 

değiştirdik. Bize yardım edileceğini ümit ettiğim İngiliz 

adalarından birine gitmek için karayele doğru dümeni kırdık. 

Fakat yolumuza devam edemedik. 

11 – 12 enleminde iken ikinci bir fırtına geldi. Bizi aynı şiddetle 

batıya doğru attı. İnsanların geçmesi kesin olan yolların 

tamamen dışına sürüklendik. Denizden hayatımız kurtulmuş 

olsa bile vahşiler tarafından parçalanma tehlikesinde 

bulunduğumuz için memleketimize dönme ihtimali yoktu. Biz 

bu tehlikeler içindeyken rüzgâr da şiddetini daha fazla 

arttırmıştı. Bir sabah gemicilerden biri kara diye bağırdı. 

Dünyanın neresinde bulunduğumuzu görmek için alelacele 

kamaradan çıkarken gemi bir kum topuğuna çarptı ve hemen 

hareketlendi. Deniz o kadar şiddetli dalgalanmaya başladı ki 

hemen mahvolacağımızı anladık. Dalga ve serpintinin 

şiddetinden kendimizi korumak için kıç altına sokulduk. Bunu 

yaşamayan hiç kimse için böyle bir durumda insanların 

yakalanmış olduğu korku ve dehşeti anlamak ve anlatmak 

kolay değildir. 

Hangi yere düştüğümüzü, nerede bulunduğumuzu, buranın 

yaşanabilir veya tehlikeli ada veya kara olduğunu da 

bilmiyorduk 



Her ne kadar başladığı zamandan daha az ise de yine rüzgâr 

şiddetle esmeye devam ediyordu. Mucize mümkün olurda 

rüzgâr değişmezse geminin parçalanmadan bir kaç dakika 

dayanabileceğine hiç şüphemiz kalmamıştı. 

Hepimiz birbirimize bakıyor ve saniye saniye ölümü 

bekliyorduk! Artık burada yapacak pek az bir şeyimiz kaldığı 

veya hiçbir şeyimiz kalmadığı için öbür dünyaya 

hazırlanıyorduk. Tek tesellimiz korkumuzun aksine henüz 

gemimizin parçalanmaması ve kaptanın da “Rüzgâr kırılmaya 

başladı”, demesiydi. Her ne kadar rüzgâr biraz düşmüşse de 

gemi kuvvetle oturmuş ve kuma saplanmıştı. Bizim için gemiyi 

oradan kurtarmak mümkün değildi. Gerçekten çok tehlikeli bir 

durumda bulunuyorduk. Ve mümkün olabilirse sadece 

hayatımızı kurtarmaktan başka yapabilecek bir işimiz 

kalmamıştı. 

Fırtınadan önce geminin kıçında bir, sandal vardı. Fakat 

geminin dümenine çarpa çarpa kırılmış sonunda yerinden 

kopmuş, ya batmış veya deniz alıp götürmüştü. Bunun için o 

taraftan bir ümidimiz kalmamıştı. Güvertede diğer bir 

sandalımız vardı. Fakat onu da denize indirebilmek çok zor bir 

işti. Geminin her dakika kısıldığını zannediyorduk. Hatta 

bazıları kırıldığını bile iddia ettiğinden artık uzun uzan 

tartışacak bir durumda değildik. Bu sırada ikinci kaptan 

sandala yapıştı ve diğer gemicilerin de yardımı ile sandalı 

denize attı. Hepimiz içine girdik, on bir kişiydik. Kendimizi 

Tanrı’nın ve denizin ihsanına terk ettik. Her ne kadar rüzgâr 

adam akıllı kırılmışsa da deniz hala korkunç bir şekilde karayı 

dövmekteydi. Sandalın bu kadar dalgalara dayanamayacağını 

ve ister istemez batacağımızı apaçık bir şekilde gördüğümüz 

için durumumuz gerçekten çok acıklıydı. Yelkenimiz yoktu, 



olsa da neye yarardı. Kürekle karaya doğru gitmeye 

çalışıyorduk. İdama götürülen adamlar gibi karamsar ve 

kederliydik. Çünkü sandalın, karaya yaklaşır yaklaşmaz bir 

dalga ile bin parça olacağını hepimiz biliyorduk. Sandalı bütün 

kuvvetimizle karaya sokmakla kendi mahvoluşumuzu 

mahvımızı kendi elimizle çabuklaştırıyorduk. Artık canımızı 

Tanrı’ya emanet ederek kürek çekmekten çok sürüklenerek 

ancak bir buçuk mil kadar gidebilmiştik. Dağ kadar yüksek 

kudurmuş bir dalga geldi, arkamızdan bindirdi. Ve bize 

Kodogras’ın son darbenin geldiğini bildirdi. Dalga o kadar 

şiddetle çarptı ki sandalı derhal devirdi ve her birimizi bir 

tarafa attı. Bir saniyede hepimiz battığımız için bize Tanrı 

diyebilecek zaman bile bırakmadı. 

Denizin dibine giderken düşüncemin uğramış olduğu 

perişanlığı mümkün değil anlatamam. Her ne kadar çok iyi 

yüzme biliyorsam da yine kendimi dalgalardan kurtararak 

nefes alabilmem mümkün olmuyordu. Nihayet bir dalga geldi, 

beni oldukça uzun bir mesafedeki karaya doğru götürdü. Daha 

doğrusu yuvarladı. Dalga çekildiği zaman kendimi oldukça sığ 

bir yerde buldum. Yuttuğum sudan yarı ölü bir haldeydim. 

Ümit ettiğimden fazla karaya yakın olduğumu görür görmez 

ayağa kalktım ve ikinci, bir dalga gelip de beni geriye 

sürüklemesin diye mümkün olabildiği kadar süratle karaya 

doğru koşmak istedim. Fakat dalgalardan kaçma imkânı 

olmadığını hemen anladım. Çünkü dağ kadar yüksek bir dalga 

hemen arkamdan yetişmek üzereydi. Bu kudurmuş düşmanla 

başa çıkabilecek ne kuvvet, ne de aracım vardı. Yapabileceğim 

tek iş nefesimi tutmak ve mümkün olabilirse kendimi dalganın 

üstünde tutarak yüzmek, nefes almak ve mümkünse kendimi 

karaya doğru ilerleyebilmekten ibaretti. 



En büyük endişem, dalganın beni karaya doğru götürdükten 

sonra geriye döndüğü sırada beni de yeniden tekrar denize 

sürüklememesiydi. Dalga geldi ve beni bir saniyede yirmi otuz 

kadem suyun dibine götürdü; kendimin gayet büyük bir 

kuvvet ve süratle karaya doğru sürüklendiğimi hissettim. 

Fakat nefesimi tuttum ve bütün kuvvetimle ileriye doğru 

yüzmeye çalıştım. Nefes alamamaktan az kalsın çatlayacağım 

sırada bereket versin ki kendimi denizin yüzünde buldum. 

Ellerimle başım denizin yüzünden yukarıya çıktı. Böyle ancak 

iki saniye kalabildiğim halde nefes ve yeniden kuvvet almama 

çok yardım etti. Her ne kadar birinci sefer kadar değilse de 

yeniden uzun bir süre tekrar dalga altında kaldım. Fakat onu 

da atlattım. Dalganın kuvvetinin azaldığını ve geriye doğru 

çekilmeye başladığını anlayınca ikinci dalganın gelmesinden 

önce aradan atladım ve ayağımın toprağa bastığını hissettim. 

Nefes almak için bir süre öyle kaldım. Dalga tekrar bana 

yetişmeden önce bütün kuvvetimle karaya doğru koştum. 

Fakat bu gayretim beni dalgaların şiddetinden kurtaramadı. 

Sahil alçak ve düz olduğundan deniz yine üzerime geldi ve 

dalgalar yeniden iki defa beni uzağa sürükledi. Bu son iki dalga 

az kalsın benim için çok hayırsız olacaktı. Çünkü deniz beni 

önceki gibi ileriye sürükledikten sonra tekrar karaya bıraktı. 

Daha doğrusu bir kayaya beni o kadar kuvveti çarptı ki 

kımıldamayacak kadar kuvvetsiz ve baygın bir hale getirdi. 

Darbe ense kemiğime ve göğsüme isabet ettiği için nefesim 

tamamı ile tutulmuştu. Eğer az bir süre daha nefes 

alamayacak olsaydım suyun altında kalarak boğulacağım 

kesindi. İkinci dalganın gelmesinden biraz öncel kendime 

geldim; ve yeniden su altında kalacağımı görünce kayanın bir 

parçasına kuvvetli bir şekilde yapışmaya ve mümkünse dalga 

çekilinceye kadar nefes almamaya karar verdim. Sahil, yakın 



olduğu için dalga öncekiler kadar büyük gelmiyordu. Dalga 

çekilinceye kadar tuttuğum yeri bıraktım. Sonra tekrar karaya 

doğru koşmaya başladım ve karaya o kadar yaklaştım ki her 

ne kadar dalga bana yetiştiyse de beni altına alamadığı gibi 

ileriye de sürükleyemedi. Son bir gayretle sahile yetiştim ve 

deniz kenarındaki kayalara tırmandım ve artık denizin 

etkisinden kurtularak çimenlerin üzerine oturdum, geniş bir 

nefes aldım. 

Sağ salim yeniden karaya ayak basabilmiştim. Gözlerimi 

gökyüzüne kaldırarak bir kaç dakika önce kurtulma ümidi 

olmayan hayatımın kurtulmasından dolayı Tanrı’ya şükrettim. 

Ölümden yaşama dönen bir adamın ruhunda meydana gelen 

sevinç ve hayreti tarif etmek mümkün değildir zannederim. 

Bir canlının boynuna ip takılıp da tam asılacağı sırada 

kendisinin idamından vazgeçildiği söylenirse şaşkınlığından 

üzerine baygınlık gelip de kalbi durmasın diye birlikte bir 

cerrah bulundurup kan aldırma konusunda adeta şimdi artık 

hiç şaşmıyorum. 

Ansızın gelen sevinçler başlangıçta insanı acılar kadar üzüyor. 

Kurtulmaktan dolayı büyük bir hayrete düşmüş olduğum 

halde ellerimi gökyüzüne kaldırarak şimdi tarif edemeyeceğim 

bin türlü hareket ve işaretlerle sahil boyunca şurada burada 

dolaşıyordum. Boğulan arkadaşlarımı düşünüyordum. Benden 

başka hiçbir can kurtulmamıştı. Çünkü onlardan üç şapka bir 

kasketle birbirinin çifti olmayan iki kunduradan başka ortalıkta 

hiçbir şey yoktu. 



Gemiye baktım, serpinti ve köpük o kadar çoktu ki güçlükle 

seçilebiliyordu. “Yarabbi onu karaya getirmek mümkün olsa” 

dedim. 

Durumumun iyi taraflarını da düşünerek sakinleştikten sonra 

nasıl bir yerdeyim, ne olacağım diye etrafıma bakmaya 

başladım. 

Çok sürmeden sessizliğim bozuldu. Islanmıştım. Değiştirecek 

elbisem yoktu. Bir kuvvet almak için ne yiyecek ne de içecek 

bir şeyim vardı. Önümde ya açlıktan ölmekten veya yırtıcı 

hayvanlar tarafından parçalanmaktan başka bir şey 

göremiyordum. 

Bu kurtuluş benim için çok dehşetli bir kurtulmaktı. Beni en 

fazla üzen şey, etini yemek için bir hayvan avlayacak veya 

etimi yemek için beni öldürmeye gelecek bir hayvana karşı 

kendimi savunabilecek bir silahımın olmamasıydı. Üzerimde 

bir çakı, bir pipo, tabakamda bir az da tütünden başka bir şey 

yoktu. Bütün gerekli eşyam ve erzakım bundan ibaretti. Bunu 

düşündükçe aklıma kötü şeyler geliyordu. Bir süre şuraya 

buraya deli gibi koşmaya başladım. Gece olunca, eğer burada 

yırtıcı canavarlar varsa halim ne olacaktır, diye bir endişeye 

düştüm. Çünkü bu gibi hayvanların yiyecek aramak için daima 

gece çıktıklarını bili yordum. Tek aklıma gelen şey, yanı 

başımda duran dikenli ve sık dallı çama benzer bir ağaca 

çıkmak ve geceyi orada geçirmek oldu. Hangi ölümle 

öleceğimi ertesi gün düşünürüm, dedim. Çünkü artık 

yaşayabileceğime hiç ümidim kalmamıştı. Biraz içecek su 

bulabilir miyim diye sahilden bir çeyrek mil kadar uzaklaşarak 

etrafı dolaştım. Su bulabildiğime pek memnun oldum. İçtim ve 

açlığı bastırır diye ağzıma bir az da tütün attım ve ağaca doğru 



yürüdüm ve ağaca çıktım. Uyursam düşmeyeyim diye güzelce 

yerleşmeye çalıştım ve gerekirse kendimi korumak için sopa 

gibi kısa bir değnek keserek yanıma aldım ve evciğime 

çekildim. Çok yorgun olduğum için çabucak uyumuşum. Böyle 

durum içinde bu kadar rahat uyuyabilecek çok az kimse vardır 

zannederim. 

Sabahleyin kendimi dinlenmiş buldum. Bu gibi şartlar içinde 

bu kadar rahat edebildiğimi hiç hatırlayamıyorum. 

 

 

Dördüncü Bölüm 

Ertesi sabah uyandığımda zaman epeyce ilerlemişti. Hava 

güzel, fırtına kesilmişti. Deniz de önceki gibi dalgalı ve 

kudurmuş değildi. Suların gece gemiyi oturduğu kumdan 

sürüyerek yukarıda bahsettiğim ve üzerine çarpıp da ezildiğim 

kayanın yanına kadar sürüklememiş olması beni büyük bir 

hayrete düşürdü. Gemi, bulunduğum sahilden ancak bir mil 

açıkta ve henüz sağlam bir halde görünüyordu. Hiç olmazsa 

kendime yarayacak bazı şeyler bulurum diye gemiye gitmek 

istedim. 

Ağaçtaki odamdan aşağı indim. Etrafıma bakındım ilk 

gördüğüm şey, geminin sağ tarafında iki mil uzakta karaya 

atılmış olmasıydı. Oraya gidebilmek için mümkün olduğu 

kadar sahili takip ederek yürüdüm. Gemi ile aramızda bir 

buçuk mil genişliğinde bir körfez çıktı. İhtiyaçlarıma uygun 

bazı şeyler bulabileceğimi ümit ettiğim için, sonra gitmek 

niyetiyle şimdilik geri dönmeyi uygun gördüm. 



Öğleden hemen sonra denizi pek sakin buldum. Gemiye bir 

çeyrek mil yaklaşabilecek kadar sular da çekilmişti. Kederim 

yeniden tazelendi. Çünkü gemide kalsaydık hepimiz 

kurtulabilecekmişiz. Yani şimdi olduğu gibi arkadaştan, 

teselliden mahrum böyle zavallı kalmazdım. Bu durum 

gözlerimden yaş getirdi. Fakat bu çok zayıf bir teselli idi. 

Mümkün olursa, mutlaka gemiye gitmeye karar verdim. Hava 

sıcak olduğundan elbiselerimi çıkardım ve suya atladım. 

Gemiye yaklaştığım zaman çabam arttı. Çünkü gemi sığa 

oturmuş ve küpeşteleri sudan pek yüksek kalmıştı. Yakalayıp 

da gemiye çıkabilecek hiçbir şey yoktu. Yüzerek iki defa 

geminin etrafını dolaştım. İkinci defasında çarmıhtan denize 

doğru sarkan küçük bir halat gördüm. Bunu göremediğime 

hayret ettim. Halat her ne kadar alçak, denize yakın idiyse de 

yine de yakalayabilmek için çok zorluk çektim! Lakin 

yakaladım ve o sayede geminin baş tarafına çıktım. Gemiyi 

kırılmış buldum ve ambarda da pek çok su vardı. Gemi kıçı 

sudan yukarıda olduğu halde yan tarafından bir kum 

topuğuna, daha doğrusu toprağa oturmuş idi, baş tarafı ise 

hemen hemen denizle beraberdi. Bunun için bütün kıç taraf 

sudan yukarıda ve bu kısımda bulunan her şey kuru bir halde 

idi. Emin olabilirsiniz ki birinci işim hangi şeylerin bozulmuş 

olduğunu görmek ve aramak oldu. 

İlk olarak erzaklara baktım, ıslanmamıştı. Çok karnım acıktığı 

için ekmek ambarına gittim. Ceplerimi peksimet ile 

doldurdum ve kaybedecek vaktim olmadığı için hem yemeye, 

hem de diğer tarafları dolaşmaya başladım. Büyük kamarada 

biraz rom buldum ve büyük bir yudum çektim. Yapacağım işler 

için buna gerçekten ihtiyacım vardı. Şimdi artık kendime çokça 

lazım olan şeyleri dışarıya taşımak için bir sandala ihtiyacım 



vardı. Olmayacak şeyi isteyerek boş oturma zamanı değildi. Bu 

ihtiyaç, bendeki sanat ruhunu uyandırdı. Gemide birçok 

tahtalar, iki üç büyük direk, iki gemi direkliği vardı. İşe 

başladım. Bunlardan kaldırabileceğim ağrılıkta olanları 

geminin bordasından denize atmaya ve dağılmasılar diye 

birbirine halatla bağlamaya karar verdim. Bunu yaptıktan 

sonra, geminin yanına indim ve direkleri kendime doğru 

çekerek dördünün iki uçlarını mümkün olduğu kadar sal gibi 

yan yana getirerek kuvvetlice bağladım. Üzerine kısa iki üç 

tahtayı çapraz koydum, üzerinde pek ala yürüyebiliyordum. 

Fakat bu ağaç parçaları pek hafif olduğundan ağır bir yük 

taşıyacak bir halde değildi. Tekrar işe başladım. Bir serenlik 

direğini uzunluğundan testere ile üç parçaya ayırdım. Büyük 

bir zahmet ve gayretle bunları da salın üstüne ekledim. Kendi 

ihtiyaçlarımı karşılama arzusu, bana her zaman 

yapabileceğimden daha ileri gitme gayretini veriyordu. Artık 

sal hatırı sayılacak kadar yük kaldıracak derecede 

kuvvetlenmişti. Şimdilik düşüncem ona ne gibi şeyler 

yükleyeceğimi tespit etmekten ve salı denizde dalgadan, 

serpintiden nasıl koruyacağımı düşünmekten ibaretti. Fakat 

bununla uzun süre meşgul olmadım. 

Önce taşıyabildiğim ne kadar kereste ve tahta varsa salın 

üzerine attım. Sonra en fazla ihtiyacım olan şeyleri aradım. 

Önce üç tane gemici sandığı buldum. Kırarak açtıktan sonra 

içlerini boşalttım. Birisini erzakla, yani ekmek, pirinç, üç kelle 

Felemenk peyniri, gemide genellikle yediğimiz kurutulmuş beş 

parça keçi eti, gemide önceden kesilmiş olan tavuklardan 

artan Avrupa buğdayı ile doldurdum. Karışık biraz arpa ile 

buğday da vardı. Fakat fareler tamamını yemiş ve bozmuş. 

Buna çok üzüldüm. Kaptana ait şişe ile dolu birçok kasalar 



buldum. Bunların bazılarında rom ve beş büyük şişesinde de 

rakı vardı. Yer olmadığı gibi ihtiyaç da olmadığından, bunları 

sandığa koymadım. Ben bunları yaparken deniz her ne kadar 

sakin idiyse de suların yavaş yavaş yükselmeye başladığını 

gördüm. Sahilde kumun üzerine bıraktığım gömlek, ceket ve 

yeleğimin su üstünde yüzdüğünü görünce çok üzüldüm. 

Bereket versin don ve, çoraplarımı çıkarmamıştım. Bu durum 

beni gemide elbise aramak zorunda bıraktı. Yeteri kadar 

buldumsa da gözlerim daha fazla başka şeylerde olduğu için 

şimdilik yalnız kullanabileceğim elbiseleri aldım. Birinci olarak 

karada çalışacak alet ve edevat gerekliydi. Uzun uzadı ya 

aradıktan sonra marangoz sandığını bulabildim. Bu gerçekten 

benim için çok faydalı bir ganimet oldu ve böyle bir zamanda 

altın yüklü bir gemiden daha kıymetli idi. Onu olduğu gibi sala 

indirdim. İçinde ne olduğunu bilmediğim halde ne var diye 

bakarak zaman kaybetmedim. Sonra aklıma silah ve cephane 

geldi. Büyük kamarada gayet iyi tüfekle iki tabanca vardı. 

Bunları ve bir boynuz barutla küçük bir torba, saçma, iki paslı 

kılıcı aldım, şöyle bir tarafa koydum. Gemide üç varil barut 

olduğunu da biliyordum. Fakat bizim topçunun onları nerede 

sakladığını bilmiyordum. Uzun süre aradıktan sonra 

bulabildim. İkisi kuru ve iyi halde, üçüncüsü ıslak idi. Silahlarla 

varili sala götürdüm. Artık sal adamakıllı yüklenmişti. Şimdi 

bunu yelkensiz, küreksiz, dümensiz karaya nasıl 

götürebileceğimi düşünüyordum. Küçük bir rüzgâr salı yükü ile 

batırabilirdi. Üç şey cesaretimi arttırdı; birincisi, süt liman bir 

deniz, ikincisi; suların yükselmesi, akıntının karaya doğru 

olması, üçüncüsü, hafif bir şekilde esmekte olan rüzgârın bizi 

karaya doğru atması idi. 



Nihayet sandalın iki üç kırık küreği ile sandıktaki aletlere başka 

bulduğum iki testere, bir baltayı da alarak salı denize açtım. 

Sal bir mil kadar çok iyi gitti, fakat akıntılar bizi daha önce 

çıktığım sahilden daha ileriye attı. Önümde körfez gibi karaya 

doğru uzamış bir su birikintisi gördüm. Bunun küçük bir koy 

veya bir nehir ağzı olduğunu, yanaşmak ve yükümü çıkarmak 

için bana limanlık edeceğini ümit ediyordum. 

İş düşündüğüm gibi çıktı. Önümde bir su girintisi vardı ve 

deniz de oraya kuvvetli bir şekilde akıyordu. Salı mümkün 

olduğu kadar akıntının tam ortasında tutmaya çalışıyordum. 

Burada ikinci bir kazaya uğrar gibi oldum. Eğer bu da olsaydı 

gerçekten kalbim çok fazla kırılacaktı. Kıyıları tanımadığım için 

salın bir ucu sığa oturdu, diğer tarafı suda serbest kaldı. Az 

kaldı bütün yükler serbest kalan tarafa kayacak ve hepsi 

denize dökülecekti. Arkamı sandıklara dayayarak onları yerini 

de tutabilmek için elimden geleni yaptım. Bütün kuvvetimle 

çalıştığım halde yine ne salı ileriye götürebiliyor ne de bir süre 

kımıldama cesaretinde bulunabiliyordum ve bütün kuvvetimle 

sandıkları tutuyordum. Bu durumda yarım saat kadar kaldım. 

Bir süre sonra suların yükselmesi salı biraz kaldırdı. Ve biraz 

sonra da sular daha fazla yükseldiğinden sal yeniden yüzdü. 

Kürekle ileriye çekerek salı kanala soktum. Sonunda kendimi 

küçük bir derenin ağzında buldum. Deniz yükselme halinde 

olduğu için sular karaya doğru şiddetle akmaktaydı. Derenin 

kenarlarına bakarak yanaşabilecek bir yer arıyordum. Belki 

denizde bir gemi görürüm diye derenin çok yukarılarına doğru 

çıkmak istemiyordum ve mümkün olduğu kadar sahile yakın 

bir yere yerleşmeye karar vermiştim. Sonunda sağ sahilde 

küçük bir koycağız buldum. Büyük bir zahmet ve güçlükle salı 

oraya çektim. Ve sahile o kadar yaklaştım ki kürekle ittirerek 



doğruca koyun içersine girebilirdim. Burada kara çok meyilli 

olduğu için salın bir tarafı karaya oturacak ve eskisi gibi karaya 

gelen kısmı yukarı kalkacak, öbür tarafı alçalacak, eşyalarım 

denize düşme tehlikesine uğrayacaktı. Yapabileceğim şey 

suların hala yükselmeye devam ettiğini gördüğüm tarafa 

suların daha fazla yükselmesini beklerken küreği demir gibi 

kullanarak salı mümkün olduğu kadar sahilden uzak tutarak 

suyun tamamıyla basabileceği düz bir yere yanaştırmaktı. 

İstediğim gibi oldu. Sal bir ayak kadar su çekiyordu. Sular kafi 

derecede yükselince salı sahilin düz olan kısmına 

yönlendirdim. Kırık küreklerden birini salın bir tarafından, 

diğerini de öbür tarafının kenarından toprağa sokarak salı da 

demirler gibi bağladım. Sular çekilince sal ve bütün eşya sağ 

salim karada kaldı. 

Sonra birinci işim memleketi keşfetmek ve her ihtimale karşı 

eşyamı saklayacak emin bir yer bulmak oldu. Burası kara mı? 

Yoksa ada mı? Yaşayan var mı, yok mu? Yırtıcı hayvan tehlikesi 

var mı, yok mu? Bilmiyordum. Bulunduğum yerden bir mil 

kadar uzakta bir tepe vardı. Oldukça dik ve pek yüksekti. 

Doğuya doğru uzanan tepelerin en yükseği gibi görünüyordu. 

Bir av tüfeği, bir tabanca, bir boynuz da barut aldım. 

Memleketi anlamak için tepeye kadar bir seyahat yaptım. Pek 

çok sıkıntı ve zahmetten sonra tepeye çıktım ve büyük bir 

üzüntü ile şanssızlığımın derecesini öğrendim. Yani her tarafı 

denizle çevrilmiş bir adada bulunuyordum. Uzakta bir kaya 

parçası ile on mil uzakta batı tarafında küçük bir kaç adadan 

başka etrafta hiçbir kara görünmüyordu. 

Bunun dışında adanın çorak olduğunu da gördüm. Her ne 

kadar daha görmemiş isem de burada yırtıcı hayvanlardan 

başka hiç kimsenin yaşamadığını tahmin etmekte haklıydım. 



Birçok kuş gördüm. Fakat ne cins olduklarını bilmediğim gibi, 

öldürürsem de yenip yenmeyeceklerini bilmiyordum. 

Döndüğümde büyük bir ormanın kenarında bir ağaç üzerinde 

duran büyük bir kuşu vurdum. Sanırım dünyanın 

kuruluşundan bu yana burada atılan ilk tüfek bu idi. Çünkü 

tüfeği atar atmaz ormanın her tarafından birçok cinsten 

sayısız kuş kalktı ve her biri değişik şekilde ötmeye ve karışık 

bir şekilde çığlık atmaya başladılar. Fakat onlardan hiçbirinin 

nasıl bir kuş olduğunu anlayamadım. Vurduğum kuşu şahin 

cinsinden bir şey zannettim. 

Başı ile gagası şahini andırıyorsa da pençesi hiç benzemiyordu. 

Eti de leş gibi ve hiçbir şeye yaramaz bir halde idi. 

Bu sefer bu kadarla yetinerek geriye sala döndüm. Eşyamı 

karaya taşımaya çalıştım. Bu iş bütün bir günümü aldı. Gece 

ne yapacağımı, nerede yatacağımı bilmiyordum. 

Yırtıcı hayvanlar beni parçalar diye karada yatmaktan 

korkuyordum. Böyle korkulara hiç gerek olmadığını sonradan 

anlamıştım. 

Gemiden çıkardığım sandıklar ve tahtalarla kendime mümkün 

olabildiği kadar bir siper yaptım. Böylelikle kendime o gecelik 

bir kulübe yapmış oldum. Yiyecek meselesine gelince ne 

şekilde ve nasıl bulacağımı henüz düşünmemiştim. Kuş 

vurduğum zaman ormandan tavşana benzer iki üç canlının 

kaçtığını görmüştüm. 

Gemiden işime yarayabilecek daha birçok şeyleri 

getirebileceğimi düşünmeye başladım. Özellikle, ip ve yelkeni 

vesaire karaya getirilebilecek daha pek çok şeyler vardı. Eğer 

mümkün olabilirse gemiye bir defa daha gitmeye karar 



verdim. Çünkü ilk çıkacak fırtınada geminin ister istemez 

parça parça olacağını biliyordum. 

Getirebileceğim her şeyi dışarıya taşıyıncaya kadar hiçbir işe 

girişmemeye karar verdim. 

Acaba salı tekrar kullanabilir miyim diye düşündüm, yani 

kendi kendime; fakat buna imkan yoktu. Bununla beraber 

önceki gibi akıntı denize doğru, yani sular çekildiği zaman yine 

gemiye gitmeye karar verdim. Yalnız bu defa denize girmeden 

önce kulübemde soyundum. Ve üstümde ancak bir gömlek, 

keten bir don, ayağımda da bir çift iskarpin bıraktım ve önceki 

gibi gemiye gittim. Yeniden bir Sal yaptım. Eskisinde deneyim 

kazandığım için o kadar ağır yapmadığım gibi çok da 

yüklemedim. Lakin tekrar bana lazım olan pek çok şeyleri 

taşıyabildim. 

İlk olarak marangozun eşyası arasında üç çuval dolusu çivi ve 

mıh, büyük bir burgu, bir iki düzine balta ve keser, bunlardan 

başka da bileye taşı denilen gayet gerekli bir şey buldum. 

Bunları geminin topçusuna ait birçok şeyleri ve özellikle iki üç 

demir küskü, üç varil saçma, yedi misket, diğer bir av tüfeği, 

biraz daha barut, büyük bir top yaprak kurşunu şöyle bir 

tarafa ayırdım. 

Fakat bu kurşun o kadar ağırdı ki geminin küpeştesine 

çıkaramadım. 

Bunlardan başka gemicilerin bulabildiğim bütün elbise ve 

çamaşırlarını, bir yelken bezi parçasını, bir de hamak aldım, 

Bunlarla ikinci salı da sağ salim karaya çıkardım. 

Karadan ayrıldığım zaman bıraktığım erzakın yenmiş 

olmasından korkuyordum. Fakat döndüğümde hiçbir ziyaretçi 



izi göremedim. Yalnız orman kedisi gibi bir şey sandıklardan 

birinin üzerine oturmuş bakıyordu. Yanına sokulduğum zaman 

biraz kaçtı ve gayet sakin ve telaşsız durdu ve benimle 

tanışmak istiyormuş gibi yüzüme bakmaya başladı. Tüfeği 

gösterdim; bir şey anlamadı ve telaş da etmedi. Hatta 

kımıldamadı bile. Bunun üzerine kendisine biraz peksimet 

uzattım, yiyeceğim çok olmadığı için fazla cömertlik edecek bir 

halde değilsem de artık bu parçayı gözden çıkarmıştım. Kedi 

peksimete yaklaştı, kokladı yedi ve hoşuna gitmişti. Daha 

istiyormuş gibi yüzüme baktı. Memnum oldum, fakat daha 

fazla veremedim. O da çekildi gitti. 

İkinci defa getirdiğim eşyayı da karaya çıkardıktan sonra barut 

varilleri çok ağır olduğu için barutları parça parça çıkarmak 

zorunda kalmıştım boş varillerle ve aynı boyutta kestiğim 

direkler ve yelken beziyle kendime küçük bir çadır kurdum. 

Yağmurdan veya güneşten bozulabilecek bütün eşyayı oraya 

taşıdım. Boş sandıklarla varilleri çadırın etrafına dizdim 

insanların veya hayvanların ansızın meydana gelebilecek 

saldırılarına karşı çadırı bir kale haline getirdim. Bunu 

yaptıktan sonra çadırın kapısını iç taraftan tahtalar ve dış 

tarafından da dikine bir kasa koyarak sağlamca kapadım. 

Yataklardan birini yere yaydım, iki tabancayı başucuma, tüfeği 

de yanıma aldım, ilk defa olarak bir yatağa yatıyordum. Bir 

gece önce çok az uyuduğum ve bütün gün de eşyayı gidip 

gemiden getirmek ve karaya çıkarmak için çok çalıştığımdan 

çok fazla yorulmuştum. Bütün gece pek rahat uyudum. 

Artık her cinsten birçok eşya ile dolu kocaman bir ambarım 

vardı. Sanırım hiç kimse tek başına bu kadar eşyayı bir araya 

toplayamamıştır. Fakat daha benim gözüm doymamıştı. Gemi 



bu durumda kaldıkça getirebileceğim her şeyi taşımaya 

kendimi mecbur sayıyordum. Hava güzel oldukça her gün 

gemiye gidiyor ve bazı şeyler getiriyordum. Özellikle üçüncü 

defa gittiğim zaman bulabildiğim kadar halat, ip, iplik, yelken 

tamiri için kullanılan bir parça bez ve ıslak top barutu fıçısını 

getirmiştim. Sonuçta ne kadar yelken bezi varsa hepsini 

taşıdım. Bunları bir defada getirebilmek için parça parça 

kesmek zorunda kaldım. Zaten bunları yelken için değil, belki 

sıradan bez gibi kullanacaktım. Beni her şeyden fazla memnun 

eden şey beş altı sefer gidip geldikten ve artık gemide 

alınması zahmete değecek bir şey kalmadığını gördükten 

sonra kocaman bir fıçı ekmek, bir küçük varil rom veya diğer 

bir ispirto, bir sandık şeker ve bir varil un bulmam olmuştur. 

Bu beni hayrete düşürdü. Artık gemide sudan bozulmamış 

erzak bulabileceğimi tahmin etmiyordum. Derhal ekmek 

fıçısını boşalttım ve ekmekleri bölüm bölüm ayırarak daha 

önce kestiğim yelken bezlerine bağladım ve bunları da 

başlarına bir şey gelmeden karaya çıkardım. 

Ertesi günü tekrar gemiye gittim. Artık gemide ele geçebilecek 

ve taşınabilecek bütün eşyayı almış olduğumdan bu defa da 

geminin armalarına başladım. Büyük zinciri taşınabilecek bir 

halde ayırarak ve iki zincirle bir halatı ve çıkarabildiğim bütün 

demirleri aldım. Kantar vs. ve işe yarayacak her şeyi keserek 

büyük bir sal yaptım ve bütün bu ağır şeyleri yükleyerek 

gemiden ayrıldım. Fakat şanssızlığım tekrar başladı. Mal pek 

ağır olduğu gibi fazlaca da yüklemiştim. Önceden eşyalarımı 

çıkardığım o küçük koya girdiğim zaman salı öbürlerini 

yaptığım gibi iyi idare edemedim. Devrildi ve bütün eşyalarım 

denize döküldü. Kara yakın olduğu için kendime zarar olmadı. 

Fakat eşyamın büyük bir kısmı, özellikle pek çok işime 



yarayacağını hesap ettiğim demirler battı. Ama sular çekildiği 

zaman birçok zincirle demirlerden bir kısmını büyük zahmetle 

çıkarabildim. Çünkü bunları çıkarabilmek için suya dalmam 

gerekiyordu. Bu ise beni çok fazla yoruyordu. Bundan sonra 

yine her gün gemiye gidiyor ve elime geçen her şeyi 

getiriyordum. 

Artık buraya geleli otuz gün olmuş ve bu süre içinde on bir 

defa gemiye gitmiş gelmiştim. Bir çift elin getirmesi mümkün 

olan bütün eşyayı dışarıya taşımıştım. Sanırım ki havanın 

güzelliği devam etseydi gemiyi de parça parça yaparak 

tamamen dışarı çıkaracaktım. 

On ikinci kez gemiye gitmeye hazırlanırken rüzgâr da 

kabarmaya başladı. Ama sular çekildiği zaman deniz cezir 

halindeyken tekrar gemiye gittim. Kamarayı o kadar aramış, 

taramıştım ki artık mümkün değil bir şey bulunamaz 

zannederken gözüme çekmeceli bir dolap ilişti. Çekmecelerin 

birinde iki üç ustura bir çift büyük makas, on tane veya bir 

düzüne iyi bıçak ve çatal, diğer çekmecede aşağı yukarı otuz 

altı lira kıymetinde Avrupa ve Brezilya parası ile bir miktar 

sekizlik ve bir miktar altın gümüş buldum. Bu paraları görünce 

güldüm ve yüksek sesle kendi kendime söylendim, “Ah zıkkım! 

şimdi neye yararsın? Benim için hiçbir değerin kalmadı. Seni 

almak için yere eğilmek zahmetine bile değmezsin. Bu 

bıçaklardan bir tanesi senin tamamından daha kıymetlidir. 

Mademki bir işe yaramıyorsun, olduğun yerde kal ve 

kurtarılmaya bile değmeyen bir mahlûk gibi deniz dibine gir.” 

Fakat tekrar düşündüm, almaya karar verdim. Bulduğum 

şeylerin hepsini bir beze sardım tekrar bir sal yapmayı 

düşündüm ve yaparken gökyüzü karardı, rüzgâr kalkmaya, on 

beş dakika sonra karadan oldukça kuvvetli bir meltem, 



esmeye başladı. Rüzgâr böyle estikçe salı karaya yanaştırmaya 

çalışmak boşuna idi. Benim için sular daha yükselmeye 

başlamadan önce karaya gitmek gerekirdi. Aksi takdirde 

karaya çıkma imkanı kalmayacaktı. Sonuçta kendimi denize 

attım gemiyle sığlık arasındaki kanalı yüzerek geçtim. Biraz 

üstümdeki eşyanın ağırlığından, birazda rüzgâr arttığı için 

dalgaların şiddetinden çok fazla zahmet çektim. Daha sular 

adamakıllı yükselmeden rüzgâr o kadar şiddetlendi ki adeta 

bir fırtına halini aldı. Fakat ben ondan önce evime çadıra 

yetişmiştim. 

Servetimi etrafıma alarak gayet rahat bir halde oturdum. 

Bütün gece rüzgâr pek şiddetli esti. Sabahleyin denize baktım, 

artık gemi gözükmüyordu. Biraz hüzünlendim. Fakat zaman 

kaybetmeyerek bana yarayabilecek her şeyi dışarıya 

çıkardığım için teselli buldum. Hava şartları izin verseydi belki 

daha bazı şeyleri çıkarabilirdim. 

Artık denizin karaya atacağı eşya dışında gemiden başka 

şeyleri düşünmeye başladım. Hakikaten sonradan deniz bazı 

şeyleri karaya attı ve ben de topladımsa da bunlar o kadar 

işime yarayacak şeyler değildi. 

Eğer bir gün çıkıverirler diye vahşilere ve belki adada bulunur 

diye yırtıcı hayvanlara karşı kendimi koruma ve emniyet altına 

almayı düşünmeye başladım. Yerin altına bir mahzen mi 

kazmalı, yoksa üstüne bir çadır mı kurmalı? Nasıl bir şey 

yapmalı, hayli düşündüm. Sonuçta her ikisini de birleştirmeye 

karar verdim. Bunun şekil ve inşaatı hakkında biraz bilgi 

vermeyi fazla düşünmüyordum. Önceden çadırı kurmuş 

olduğum yer deniz kenarında, bir bataklıkta olduğu için 

sağlığa zararlıydı. Bundan başka etrafta içilecek su da olmadığı 



için orayı yeni yapacağım evime uygun görmedim. Daha 

sağlıklı, daha uygun bir yer bulmaya karar verdim. 

Bulunduğum duruma göre birçok şeyleri göz önünde 

bulundurdum. Birincisi: şimdi söylediğim gibi sağlık ve su: 

ikincisi, güneşin sıcağından kurtulmak. Üçüncüsü; insan olsun, 

hayvan olsun yırtıcı yaratıklardan korunmak. Dördüncüsü: 

denizi görebilmek. Çünkü Tanrı bu taraflara bir gemi 

gönderirse kendimi kurtarabilecek bir fırsatı kaybetmek 

istemiyordum. Bu şartlara uygun bir yer aradım. Yüksek bir 

tepenin eteğinde düz bir yer buldum. Bu yerin kenarındaki 

kaya bir ev duvarı gibi dik ve yüksekti ve tepeden oraya inme 

imkanı yoktu. Kayanın bir tarafında da bir mağara ağzı veya 

kapısı gibi oyuk bir yer, bir de yol gibi bir şey vardı. Tam bu 

oyuğun küçük düz bir çimenliğine çadırımı kurmaya karar 

verdim. Bu küçücük yayla yüz uçurum genişliğinde ve iki yüz 

yarda uzunluğunda ancak vardı. Deniz tarafına gelen kısım da 

bir inişle son buluyordu. 

Bu bir dağın poyraz tarafında olduğu için güneş güney doğuya 

gelinceye kadar sıcaktan da korunuyordu. Buralarda güneş 

güney doğuya yaklaşır yaklaşmaz batar. 

Çadırı kurmadan önce kayadaki oyuğun önüne büyük bir 

yarım daire çizdim. Bu yarım dairenin iki uçları arasındaki 

uzunluk yirmi metre kadar vardı. Bu dairenin üzerine iki sıra 

direk kaktım. Direklerin topraktan dışarıda kalan kısmı bir 

buçuk metre kadar yüksekliğindeydi. Direklerin uçlarını 

sivrilttim. İki sıra direğin birbirinden uzaklığı altı pus kadar 

vardı. Gemide kestiğim zincirleri direklerin arasına ta 

tepelerine gelinceye kadar birbiri üzerine dizdim. Ve içeri 

taraftan da bir direğe iki elli santim yüksekliğinde birer kazık 

dayadım. Bu çit hiçbir insan veya hayvanın zorlayamayacağı ya 



da aşamayacağı kadar kuvvetli oldu. Fakat bu işte özellikle 

direkleri ormandan kesmek, taşımak ve yere çakmak bana 

uzun bir zamana ve büyük bir zahmete mal oldu. Bu yerin 

girişi için bir kapı yapmadım. Küçük bir iskeleyle tepeden 

girilebilecek şekilde yaptım. İçeride olduğum zaman iskeleyi 

de kaldırıyor ve içeriye alıyordum. Böylelikle kendimi bütün 

dünyaya karşı siper altına almış oluyordum. Eğer böyle 

yapmasaydım mümkün değil rahat uyuyamazdım. Fakat 

değişik düşmanlara karşı aldığım bu tedbirlere gerek olmadığı 

sonra anlaşıldı. Bu siper veya korunağa erzakımı, cephanemi 

ve mühimmatımı; bilginiz olan bütün servetimi büyük bir 

zahmetle taşıdım. Burada senenin bir bölümünde çok şiddetli 

olan yağmurdan korunmak için üzerine bir de çadır kurdum ve 

bunu da iki kat yaptım. Yani önce çadır gibi bir bez gerdim. 

Onun üzerine diğer bir çadır daha kurdum ve onun üzerine de 

gemiden aldığım katranla bir bez gerdim. Yatakta yatmaktan 

vazgeçerek hamakta yatıyordum. Bu hamak kaptanındı. Ne 

muhteşem bir hamakmış. 

Bu çadırın içine bütün erzaklarımı ve rutubetten bozulacak 

bütün şeyleri getirdim. Eşyamı bu şekilde koruma altına 

aldıktan sonra şimdiye kadar açık bulundurduğum kapıyı 

büsbütün kapadım ve tamamı ile körlettim ve dediğim gibi 

küçük bir iskele aracılığı ile tepeden girip çıkmaya başladım. 

Bunlardan sonra kayanın içersinde bir yol yapmaya başladım 

ve çıkardığım toprağı çadırın etrafına taşıdım ve bir buçuk 

ayak yüksekliğinde teras gibi bir şey yaptım. Tam çadırın 

arkasında yol diye kazdığım yer mağara gibi bir şey oldu ve 

bana kiler görevi yapıyordu. Bütün bu işlerin yapılması bana 

birçok günler pek çok çalışmaya mal oldu. Bunun içindir ki bu 



süre içersinde dikkatimi çeken bazı şeylere geri dönmek 

istiyorum. 

Daha çadırım ve kilerim plan halinde iken bir gün koyu kara 

bir buluttan şiddetli bir yağmur ve sağanak gelmeye başladı, 

ansızın dehşetli bir şimşek çaktı ve şimşeğin doğal sonucu 

olarak gayet kuvvetli gök gürledi. “Aman barutum”, dedim. 

Şimşek kadar seri bir şekilde aklıma gelen bir ihtimalden 

korktuğum kadar şimşekten korkmamıştım. Barutumun bir 

anda yanmış olması ihtimali kalbimi dondurdu. Sadece 

korunmam değil, karnımın doyması da tamamı ile barutun 

vücuduna bağlıydı. Oysa kendim daha fazla tehlikedeydim. 

Barut ateş almış olsaydı ne olduğunu anlayamazdım bile. 

Çünkü baruta beraber ben de havaya uçardım. Bu düşünce 

beni o kadar çok etkiledi ki fırtına geçer geçmez binayı, 

kulübeyi, işlerimi bir ta rafa bırakarak barutu azar azar 

çuvallarla, sandıklara ayırarak eğer böyle bir şey olursa hepsi 

birden ateş almasın, biri ateş aldığı zaman diğerlerine 

geçmesin diye uzak yerlere koydum! Bu işi ancak on beş 

günde bitirdim. Hepsi tahminen iki yüz kırk pavun (110 

kilodan fazla) kadar olan barutu yüzden daha fazla parçalara 

ayırdım. Islak barut varilinde bir tehlike görmediğim için onu 

kendi hayalimde mutfak ismini verdiğim yeni mağaraya 

yerleştirdim. Diğerlerini rutubetten bozulmayacak şekilde 

kayanın deliklerine sakladım ve unutmayayım diye barutları 

sakladığım yerlere birer işaret bıraktım. 

Bunları yaptığım sırada hiç olmazsa her gün bir kez hem bir 

gezinti yapmak, hem de mümkünse yiyecek bir şey vurmak ve 

adanın yetiştirdiği mahsulleri yakından tanımak üzere 

tüfeğimi alarak gezmeye çıkıyordum, ilk defa çıkışımda adada 

yabani keçi bulunduğunu gördüm ve çok memnun oldum. 



Fakat bu keçiler çok ürkek, çevik, çok hızlı oldukları için onlara 

yetişebilmek dünyada en zor bir şey olduğundan bu 

memnuniyetim çok devam etmedi. Fakat umutsuz da 

olmadım. Nasıl olsa onlardan birkaçını vurabileceğime hiç 

şüphe etmiyordum. Nasıl ki öyle de oldu. Yuvalarını 

öğrendikten sonra durumlarını incelemeye başladım. Onlar 

kayanın üzerindeyken ben dere içersindeysem korktuklarını 

ve kaçtıklarını; onlar derede otlarken ben kayanın 

üzerindeysem hiç önemsemediklerini gördüm. Demek ki 

onların, gözlerinin yaradılışı aşağılarına gelen şeyleri iyi 

gördüğü halde yukarılarında kalan şeyleri kolaylıkla 

seçemeyecek durumdaydı. Bunu anladıktan sonra ben de şu 

yolu tuttum. Kayalara tırmanıyor, onlardan yükseğe çıkıyor ve 

kolaylıkla avlayabiliyordum. Bunların içinde ilk vurduğum 

hayvan dişi bir keçi oldu. Yanında daha meme emen bir 

yavrusu varmış. Buna çok canım sıkıldı. Anası yere düştüğü 

zaman zavallı yavru yine orada kaldı. Ben yanına gittiğim 

halde kaçmadı ve bu kadarla da kalmayarak anasını omuzum 

da taşırken o da arkamdan ta eve kadar geldi. Eve gelince 

anasını yere bıraktım, yavruyu kucağıma alarak belki alıştırırım 

diye yukarıya çıkardım. Fakat hiçbir şey yemek istemedi, ne 

yapayım, ben onu yemek zorunda kaldım. Bu iki keçinin eti 

beni uzun süre besledi. Çünkü erzakımı (özellikle ekmeğimi) 

mümkün olduğu kadar kısarak yiyordum. 

Evi bitirdikten sonra ateş yakmak için bir yer yapmak gerekti 

ve yaptım. Mağarayı da daha fazla genişleterek uygun bir hale 

getirdim. Bununla ilgili ileride size ayrıntıları vereceğim. 

Fakat bunlardan önce size hayatım ve durumum hakkındaki 

düşüncelerime dair size biraz bilgi vermek zorunda 



hissediyorum. Siz de pek iyi tahmin edebilirsiniz ki bu da pek 

kısa olacaktır. 

Durumumu çok karanlık görüyordum; çünkü bu adaya 

seyahatimiz süresince istenilen yolun tamamı ile dışında ve 

ticaret gemilerinin takip ettiği yoldan yüzlerce mil uzak böyle 

bir yere düşüşümü denizde görüldüğü gibi şiddetli bir fırtınaya 

değil, böyle bir ıssız adada kimsesiz bir halde hayatımı 

bitirmeyi takdir eden Tanrı’ya atfetmekte kendimi haklı 

görüyorum. Böyle düşündüğüm zamanlar gözyaşlarım 

yüzümden dökülmeye başladı. Tanrı kendi yarattığı canlıları 

böyle tamamen mahvetsin, bu kadar sefil bıraksın, kimsesiz, 

yardımsız kendi haline terk etsin ve bu derece düşürsün, 

harap etsin de sonra yine kendisine şükredilmek zorunda 

kalınsın, doğrusu ya bundan büyük haksızlık olmaz diye kendi 

kendime düşünürdüm. 

Fakat içimden gelen bir şey hemen bu düşünceleri gönderir ve 

bana hata ediyorsun derdi. 

Bir gün elimde tüfek uzaklarda dolaşırken bulunduğum 

durumu derin derin düşünüyordum. Aklıma bir şey geldi: 

“Peki hala, senin kötü bir durumda olduğun kesin: fakat rica 

ederim, senden başkalarının ne olduğunu bir kere düşün! 

Gemide on bir kişi değil miydiniz? Hani ya diğer onu nerede? 

Niçin onlar boğuldu da sen kurtuldun? Niçin sen boğulmadın? 

Bu şans niçin sadece sana güldü? Burada mı kalmak iyidir, 

yoksa öbür dünyada mı?” Dedi. 

O zaman denize baktım. 

Her kötülük, kendinde bulunan iyilik ve kendinden sonra 

gelecek daha büyük kötülükle ölçülmelidir. 



Sonra yaşamak için gerekli olan şeylere az çok sahip olduğum 

aklıma geldi. Ya bunlar da olmasaydı halim ne olurdu? 

Geminin ilk oturduğu yerden sürüklenerek bütün eşyaları 

çıkarabilecek kadar sahile yaklaşması yüz binde bir rastlanılan 

şeylerdendir. Eğer karaya ilk çıktığım gün gibi yaşama ve 

yaşamın devamına gereken eşyadan ve onları tedarik 

araçlarından yoksun olsaydım durumum ne olurdu? Her ne 

kadar yalnız ve kendi kendime söyleniyorsam da yine yüksek 

sesle “Özellikle tüfeksiz, cephanesiz, bir şey yapacak veya 

çalışacak aletsiz, elbisesiz, yataksız, çadırsız, örtüsüz kalsaydım 

ne yapacaktım?” diye bağırdım. Halbuki şimdi bunların hepsi 

yeteri miktarda vardı. Barutum bitse de nasıl olsa ve ne kadar 

yaşarsam yaşayayım, artık kendimi geçindirebilecek 

durumdaydım. Daha başlangıç da başıma gelebilecek bütün 

kazaları göz önüne almıştım. Sadece barutumun bitmesini 

değil sağlık ve gücümün de yok olacağı zamanları da 

düşünmüştüm. Bununla beraber itiraf ederim ki barutumun 

da bir anda mahvolduğunu (yani yıldırımla hep birden ateş 

aldığını demek istiyorum) görmek hiç de hoşuma gitmezdi. 

Bunun içindir ki şimdi söylediğim gibi şimşek çaktığı ve gök 

gürlediği zaman pek çok korkmuştum. 

Mademki şimdi artık sakin bir hayatın dokunaklı bir safhasına 

giriyorum. Bu hayatı baştan itibaren sırası ile aktarmalıyım. 

Hesabıma göre bilinen olay ve şartlar içinde bu uğursuz adaya 

ilk defa 30 eylülde ayak bastım. O zaman güneş bu bölgeye 

göre sonbahar gün dönümünde ve tam tepemde 

bulunuyordu. Bu hesaba göre Ekvatordan 9,22 kuzeyde 

bulunuyordum. Geldiğimin onuncu veya on ikinci günü 

günlerimi veya zamanımı unutabilmek olasılığı aklıma geldi. 



Belki pazar günleri ile iş günlerini de karıştırabilirdim. Çünkü 

ne defter, ne mürekkep, ne de kalemim vardı. Böyle bir şey 

olmaması için ilk defa ayak bastığım yere haç şeklinde büyük 

bir direk diktim. Üzerine bıçakla ve büyük harflerle “1659 

Eylülünün otuzuncu günü burada karaya çıktım” diye yazdım 

Ve bu dört köşeli direğin etrafına her gün bıçakla bir çetele 

yapıyordum. Her yedi çetelede bir büyük ve her ayın ilk günü 

de daha büyük bir çetele yapıyordum. Bu şekilde günlerimi 

bildirecek haftalık, aylık, senelik bir takvim yapmış oldum. 

Gemiye fazlaca gidiş gelişlerimde yukarıda anlattığım gibi pek 

çok şeyler getirmiştim. Bunların arasında kıymetleri az fakat 

benim işime yarayacak birtakım şeyler de vardı. Bunlar 

önceden unuttuğum kalem, mürekkep, kâğıt, kaptanın, 

yardımcısının, topçunun, marangozun kamaralarından aldığım 

üç dört gemi pusulası, bazı hesap aletleri, dürbün, haritalar, 

yolcu kitapları da vardı. Bunları kullanıp kullanamayacağımı 

bilmeden karma karışık alıvermiştim. Bundan başka 

İngiltere’den gelen eşyam arasında bulunup da birlikte 

getirdiğim gayet güzel üç İncil; Portekizce kitaplar, iki üç tana 

papaz dua kitabı ve diğer bazı kitaplar da vardı. Gemide biri 

köpekle iki de kedi bulunduğu unutulmamalı. Bu hayvanlara 

ait bazı hikayeleri yerinde anlatacağım. Kedileri birlikte karaya 

çıkarmıştım. Köpeğe gelince ilk defa eşyayı çıkardığımın ertesi 

günü kendiliğinden denize atlamış, yanıma gelmişti. Bana 

senelerce sadıkane hizmet etti. Ondan sadece istediğim şeyi 

söyleyebilmesiydi. Fakat zavallı ne yapsın, beceremiyordu. 

Kalem, mürekkep ve kağıt bulduğumu biraz evvel 

söylemiştim! Bunları fazlası ile iktisatlı kullanıyordum. Siz de 

göreceksiniz ki mürekkebim bulundukça olan biten her şeyi 

gayet tam ve doğru not aldım. Fakat mürekkep bitince bir şey 



yapamadım. Çünkü aklıma gelen araçların hiçbiriyle mümkün 

değil yeniden bir mürekkep yapmayı başaramadım. Bununla 

da anladım ki pek çok şeylerim olmasına rağmen daha benim 

birçok şeylere ihtiyacım varmış, bunlardan biri de mürekkepti. 

Daha mesela toprak kazacak, eşecek bel, kazma, kürek, iğne, 

iplik gibi şeyler de yoktu. Basma ve bez gibi şeylere gelince 

bunlardan çok kolay vazgeçmeyi öğrendim. Böyle bazı 

aletlerin eksikliği işlerimin çok ağır bir şekilde ilerlemesine 

sebep oluyordu. 

Bir seneye yakın bir zaman geçtiği halde evimin parmaklığını 

ancak yapabilmiştim. Kullandığım kazık ve direkler zorla 

kaldırabilecek kadar ağırdı. Onları ormandan kesip düzeltmek, 

eve taşımak ise daha büyük bir zaman harcıyordu. Bazen 

yalnız bir direği kesip getirmek için iki gün harcıyordum. Yere 

çakması da bir gün istiyordu. Kazıkları çakmak için baş kısmı 

ağır bir odun kullanıyordum. Sonraları bir demir küskü 

kullanmaya başladımsa da bu iş benim için yine zor ve 

yorucuydu. Fakat ihtiyacım olan bir şeyi ne kadar zor olursa 

olsun yine yapıyordum. Çünkü zamanım çoktu. Zaten yapacak 

başka, işim de yoktu. Daha doğrusu yapacak bir iş 

bulamıyordum. Bunun dışında, sadece hemen her gün, 

yiyecek aramak için adayı gezip dolaşmanın haricinde. Artık 

bulunduğum durumu, düştüğüm hali ciddi bir şekilde göz 

önüne almaya başladım. Eşyamın bir defterini yaptım, ve 

nelerden ibaret olduğunu yazdım. Amacım bunları benden 

sonra geleceklere bırakmak değildi. Çünkü mirasçım hemen 

yok gibiydi. Yazmaktaki amacım her zaman onlarla ilgilenerek 

kafamı yormamaktı. Bir de karamsarlığı bir tarafa bırakarak 

mümkün olduğu kadar rahatımı düşünmeye başlamıştım. 

Durumumun iyi tarafları ile kötü taraflarını ayırarak durumu 



iyice anlamak için olabildiğince tarafsız, adeta alacak verecek 

defteri gibi. Memnun olduğum durum ile memnun olmadığım 

durumları aşağıya ayrı ayrı yazdım. 

  

 

Kötü 

-Hertürlü kurtulmak ümidinden yoksun bir halde korkunç ve 

ıssız bir adaya düştüm. 

-Herkesten ayrılarak böyle sefil olmak için benim ne günahım 

vardı? 

 

 

-İnsanlıktan kovuluş ve bir vurdumduymaz gibi insanlıktan ayrı 

düşmüştüm. 

-Giyecek elbisem yok. 

 

-İnsanların veya hayvanların bir saldırısına karşı ne kendimi 

koruyabilecek bir haldeyim; ne de intikam için bir araca 

sahibim 

-Bana yardım edecek ve benimle görüşecek hiçbir kimse yok. 

 

 

 



 

 

İyi 

-Fakat hayattayım. Diğer gemi arkadaşlarım gibi boğulmadım. 

 

-Fakat bütün arkadaşlardan ayrılarak ölümden kurtarılan da 

yine benim. Beni bir mucize gibi ölümden kurtaran, 

bulunduğum bu halden de kurtarabilir. 

-Yiyecek, içecekten mahrum, çorak bir yere düşüp de açlıktan 

ölmedim. 

 

-Fakat sıcak bir memleketteyim. Zaten elbisem de olsaydı 

taşıması güç olacaktı. 

-Öyle ıssız bir adadaydım ki burada bana dokunabilecek Afrika 

sahillerinde gördüğüm hayvanlardan hiçbiri yok. Eğer sahillere 

düşseydim halim ne olurdu? 

-Fakat Tanrı bir mucize ile nasıl gemiyi ta sahilin yanına 

yanaştırarak gerekli olan eşyayı almama izin verdiyse ve nasıl 

bana rızkımı gönderdiyse yaşadığım sürece de bana yardım 

edebilir. 

 

  

Elbette ki benim durumum kadar kötü bir duruma dünyada 

çok az rastlanılır. Fakat bunda da yine memnun olabilecek 



olumsuz ve olumlu bazı taraflar var. Dünyada en kötü olduğu 

tecrübeyle anlaşılan durumlarda bile insan yine daima 

kendisini teselli edecek noktalar bulabiliyor. İyi kötü bunları 

hesap defterinin kar sayfasına kaydediyorum. 

Artık durumuma biraz alışmaya ve acaba bir gemi görebilir 

miyim diye daima denize bakmaktan vazgeçmeye başlayınca 

hayatımı düzeltmeye ve mümkün olabildiği kadar her şeyin iyi 

tarafını almaya başladım. Evimin, bir kayanın yamacında etrafı 

kazıklarla çevrilmiş bir çadırdan ibaret olduğunu anlatmıştım. 

Direk ve kazıklarla çevirdiğim o çite şimdi artık duvar 

diyebilecek bir durumdaydım. Çünkü onu dışarı tarafa iki ayak 

kalınlığında çimlerle örtmüştüm. Bir süre yaklaşık bir buçuk 

sene sonra bu duvardan kayaya doğru bağlantısı olan direkler 

dizdim ve üzerini ağaç dalları ile ve yağmurun geçmesine 

engel olacak birtakım şeylerle örttüm. Çünkü yılın bazı 

mevsimlerinde burada çok şiddetli yağmurlar yağıyor. Bütün 

eşyamı çadıra ve mağaraya taşıdığımı bir dereceye kadar 

anlatmıştım. Fakat ilk zamanlarda bu eşyanın karma karışık bir 

yığın halinde bulunduğunu da söylemek zorundayım. Bu 

eşyanın böyle darmadağınık bir halde bulunması pek çok yer 

tutuyordu. Bana dönecek yer bile kalmıyordu. Bunun için 

kayayı daha fazla oyarak daha fazla genişletmeye başladım. 

Kaya kumlu ve yumuşak bir taş olduğundan kolaylıkla 

işlenebiliyordu. Yırtıcı hayvanlardan emin olduktan sonra, 

kayayı önce sağa doğru ve sonra da dosdoğru, ta dışarıya 

çıkıncaya kadar oydum ve bu şekilde çadırdan doğrudan 

doğruya çitin dışına çıkılabilecek bir kapı yaptım. Bu yol bana 

sadece çadıra girip çıkmak için yaradı. Aynı zamanda 

eşyalarımı yerleştirecek bir yer de temin etti. 



Artık kendime çok gerekli olan sandalye ve masa gibi bazı 

şeyleri de yapmaya başlamıştım. Çünkü bunlar olmadan 

dünyada payım olarak kalan çok az rahattan bile hakkı ile 

faydalanmak mümkün olamıyordu. Masasız rahatça ne yazı 

yazabiliyor, ne de yemek yiyebiliyordum. Masa başında 

yapılmasında bir zevk olan birçok şeylerden de mahrum 

kalıyordum. Böylece işe başladım. 

Akıl ve algılamanın temeli olan, akıl ve algılama ile her şeyin 

esası anlaşılarak birçok konu halledildiği gibi her insan da 

gerektiğinde her tür el işlerini yapabileceği düşüncesindeyim. 

Hayatımda hiçbir döneminde elime bir alet bile almamıştım. 

Fakat gerekince çalışmak, sebat etmek, ve beceriklilik 

sayesinde özellikle aletim olduğu zaman istediğim her şeyi 

yaptım. Bununla beraber aletsiz bile pek çok şeyler 

yapabiliyordum. Bazen bir keserle bir baltadan başka bir alet 

olmadığı halde şimdiye kadar yapılmayan bir tarzda ve öyle 

zorlukla da olsa, yine birçok şeyler yaptım. 

Mesela ihtiyacım olan bir tahtayı yapmak için ağacı devirip 

önüme yatırarak bir tahta gibi inceltinceye kadar iki tarafını 

balta ile yontmaktan ve sonra da keserle düzeltmekten başka 

çarem yoktu. Bu şekilde çalışmanın sonucunda koca bir 

ağaçtan yalnız bir tahta çıkardığım ve tek bir tahta yapmak 

için çok fazla zaman ve emek sarf ettiğim doğrudur. Fakat ne 

yapayım, buna karşı sabretmekten başka elimden ne 

gelebilirdi? Zaten zamanımın ve çalışmamın çok az kıymeti 

vardı. Çünkü nasıl olsa zamanımı ve kuvvetimi şu veya bu iş 

için harcıyordum. Ama yukarıda da söylediğim gibi gemiden 

getirdiğim sallardan söktüğüm tahtalardan önce kendime bir 

masa bir de sandalye yapmıştım. Fakat kendi kendime tahta 



yapmaya başlayınca bir buçuk ayak genişliğindeki tahtaları 

mağaranın bir duvarına üst üste koydum, çivileri ve demire ait 

bütün aletleri bunların üzerine yerleştirdim. Kolaylıkla 

bulunabilecek bir şekilde her şeyi ayrı ayrı yerleştirdim, 

tüfekleri vesaire asılabilecek şeyleri asmak için duvarlara 

çiviler çaktım. Eğer mağaram görülseydi genel bir malzeme 

mağazası zannedilirdi. Her şey elimin altında idi. Eşyamı böyle 

muntazam bir halde görmek ve özellikle bu kadar eşyaya 

sahip olmak çok fazla memnuniyetime sebep oluyordu. 

Şimdi artık her günlük çalışmalarım için bir günlük tutmak 

gerekliydi. Çünkü ilk zamanlarda çok büyük bir meşguliyet 

içerisindeydim. Sadece meşguliyet değil, düşüncemde de 

karma karışık bir durumdaydı. Eğer o zaman günlük tutsaydım 

birtakım can sıkıcı şeylerle dolacaktı. Mesela “30 eylül: 

Boğulmaktan kurtularak karaya çıktıktan sonra — Tanrı’ya 

şükredecek yerde — öncelikle, denizde yuttuğum birçok tuzlu 

suyu kusarak biraz rahat ettim. Ellerimi ısırarak, başımı ve 

yüzümü döverek ve felaketime ağlayarak bağıra bağıra 

yorgunluktan coşup bayılıncaya kadar “mahvoldum, bittim” 

diye bağırdım ve toprak üzerine yatmaya mecbur oldum. 

Fakat parçalanmak korkusundan uyumaya cesaret 

edemedim.” 

Bundan bir kaç gün, yani gemiye gidip bütün eşyaları 

getirdikten sonra belki bir gemi görebilirim ümidiyle her gün 

küçük bir tepenin üstüne çıkmaktan kendimi alamıyordum. Bir 

defa uzakta bir yelkenli görür gibi bir hayale uğradım. Bu ümit 

beni çok fazla memnun etmişti. Gözlerim kör olacak kadar 

dikkatle baktım. Hayal tamamı ile gözümden kayboldu. 

Oturdum ve bir çocuk gibi ağladım. Böyle kendi deliliğimle 

kendi felaketimi arttırıyordum. Fakat böyle düşüncelere bir 



dereceye kadar başarı saydıktan, evimle eşyamı mümkün 

olabildiği kadar güzelce tanzim ettikten sonra, bir şekilde size 

verdiğim (her ne kadar bazı taraflarında tekrar varsa da) şu 

günlüğü tutmaya başladım ve buna mürekkep oldukça devam 

ettim. Mürekkebim bittikten sonra da bırakmak zorunda 

kaldım. 

 

Beşinci Bölüm 

GÜNLÜK 30 Ekim 1659 

Ben zavallı ve biçare Robenson Kruzoe açık denizlerde şiddetli 

bir fırtınaya tutuldum ve “Ümitsizlik adası diye isim taktığım 

bu sefil ve uğursuz adaya düştüm. Diğer gemi arkadaşlarım 

hep boğuldu. Ben de yarı ölü bir haldeydim. 

Bugünü hep düştüğüm felakete ağlamakla geçirdim, ne 

yiyeceğim, ne giyeceğim, ne silahım, nede barınacak bir yerim 

vardı. Önümde yardım görebilme ümitsizliğinden ve ölümden 

başka bir şey görmüyordum. Ya yırtıcı hayvanlar tarafından 

parçalanacak veya vahşiler tarafından öldürülecek veya 

açlıktan ölecektim. Gece yaklaşınca yırtıcı hayvanlardan 

korktuğum için bir ağaca çıktım ve bütün gece yağmur 

yağmasına rağmen çok rahat uyudum. 

1 Ekim — Sabahleyin kalktığım zaman geminin akıntı ile sahile 

doğru sürüklenerek adaya çok fazla yaklaştığını hayretle 

gördüm. Bu yönden çok memnun oldum. Çünkü gemiyi 

sağlam ve yaralanmamış görünce eğer rüzgâr kesilirse gemiye 

gidip bazı eşya ve erzakları getirebilirim diye ümitlendim. 

Diğer taraftan da üzüntüm tazelendi. Hepimiz gemide 

kalsaydı! gemiyi kurtarabilir veya hiç olmazsa şimdi olduğu 



gibi arkadaşların hepsi böyle boğulmazdı. Belki de geminin 

parçalarından kendimize diğer bir gemi yaparak dünyanın 

diğer bir tarafına gidebilirdik diye düşündüm. Bugünün uzun 

bir kısmını da böyle düşüncelerle geçirdim. Fakat gemiyi böyle 

hemen hemen denizin yüzünden yukarda görünce mümkün 

olabildiği kadar sığlığa sokuldum ve oradan da yüzerek gemiye 

gittim. Bugün yine hiç rüzgâr olmadığı halde durmadan 

yağmur yağdı. 

1 den 20 Ekime kadar — Bütün bugünleri birçok defalar 

gemiye giderek ve denizin yükselmesinden istifade ederek 

sallarla mümkün olabildiği kadar eşya getirmekle geçirdim. 

Arada bazı güzel havalar müstesna olmak üzere bütün 

bugünler hep yağmurlu geçti. Anlaşılan bugünler yağmur 

mevsimi. 

20 Ekim — Salı ve üzerindeki eşyaları hepsini devirdim. Fakat 

su sığ ve eşya da ağır olduğu için sular çekildiği zaman büyük 

bir kısmını toplayabildim. 

25 Ekim — Bütün gün, bütün gece rüzgârla karışık yağmur 

yağdı. Rüzgâr biraz daha artınca gemi de parçalandı. Sular 

çekildiği zaman sudan yukarda kalan bazı kısımları değişik 

olmak üzere gemi artık görünmez oldu. Bugünü de, gemiden 

kurtardığım eşyayı yağmur bozmasın diye örterek koruma 

altına almakla geçirdim. 

26 Ekim — Bugün hemen bütün sahili gezdim, dolaştım. En 

fazla kendimi geceleri insanların ve yırtıcı hayvanların 

saldırısından kurtaracak şartları uygun yerleşebilecek bir yer 

aradım. Akşama doğru bir kayanın eteğinde uygun bir yer 

buldum. Yarım daire şeklindeki etrafını duvar veya birbirine 

halatlarla bağlı ve dışarısı çimle sıvalı iki sıra direkle çevirdim. 



26 dan 30 Ekime kadar — Gayet şiddetli yağmurlar yağmasına 

rağmen vaktimin büyük bir kısmını bütün eşyayı yeni yaptığım 

yere taşımakla geçirdim 

31 Ekim — Sabahleyin biraz yiyecek bulmak ve adayı da görüp 

anlamak üzere tüfekle adanın içlerine doğru gittim. Bir dişi 

yaban keçisi vurdum. Yavrusu eve kadar beni takip etti. Fakat 

bir şey yemediği için sonra onu da kestim. 

1 Kasım — Çadırı diktiğim kayanın eteğine kurdum ve ilk gece 

olarak orada yattım. Çadırı mümkün olabildiği kadar büyük 

yapmış ve etrafına direkler çakmıştım. İçeriden direklerin 

üzerine bir salıncak (hamak) kurdum. 

2 Kasım — Duvar yapmak için daha önce çizdiğim hattın 

içerisine bütün sandıklar, tahtalar ve salları yaptığım 

kerestelerle kendime bir siper yaptım. 

3 Kasım — Tüfekle kıra çıktım ve ördeğe benzer iki kuş 

vurdum. Etleri pek iyiydi. Öğleden sonra kendime bir masa 

yapmaya çalıştım 

4 Kasım — Bu sabah iş, dışına çıkmak ve uyku, eğlenti 

zamanlarını düzeltmeye başladım. Yani her sabah yağmur 

yoksa iki üç saat kırlarda geziyordum. Sonra saat on bire kadar 

çalışıyordum. Sonra yiyor ve havalar çok sıcak olduğu için on 

ikiden ikiye kadar da uykuya yatıyordum. Akşam tekrar işe 

başlıyordum. Bu ve ertesi günkü çalışmam hep masa yapmaya 

gitti. Çünkü henüz daha zavallı bir işçiydim. Fakat zaman ve 

ihtiyaç kısa süre sonra beni halis ve tam bir usta yaptı. Benim 

yerimde herkim olsaydı böyle olurdu sanırım. 



5 Kasım — Bugün tüfeği ve köpeği alarak kıra çıktım, bir kediyi 

öldürdüm. Derisi gayet yumuşaksa da eti bir şeye yaramadı. 

Öldürdüğüm her hayvanın derisini yüzer, saklardım. 

Dönüşte deniz kıyısından geldim. Birçok deniz kuşları gördüm. 

Fakat ne olduklarını anlayamadım. İki üç ayı balığı gördüm, 

hayret ettim, hatta adeta korktum. Ne olduklarını iyi 

bilmediğim için dikkatle bakıyordum. Denize daldılar, ve bu 

defalık elimden kurtuldular. 

6 Kasım — Sabah gezintisinden sonra masayı yapmaya 

çalıştım. İstediğim gibi olmadı ama çok geçmeden onun da 

daha iyi yapılmasını öğrendim. 

7 Kasım — Artık hava güzelleşmeye başladı, 7, 8, 9, 10’uncu 

günleri ve on ikinci günün bir kısmını (zira 11 inci günü 

pazardı) kendime bir iskemle yapmakla geçirdim. Pek çok 

çalıştıktan sonra ona uygun bir şekil verebildim. Fakat hoşuma 

gitmedi, pek çok defalar onu yaptıktan sonra tekrar sökerdim. 

Not — Biraz geçince pazar günlerine itibar etmez oldum. 

Çünkü takvim direğine işaret etmeyi ve hangi günün pazar 

olduğunu unutmuştum. 

13 — Bugün yağmur yağdı. Hava birdenbire soğudu. Ben de 

haylice üşüdüm. Şimşek çaktı ve korkunç bir şekilde gök 

gürledi. Barutum yanıverir diye çok fazla korktum. Hava açılır 

açılmaz barutu mümkün mertebe azar azar ayırarak tehlikenin 

önüne geçmeye karar verdim. 

14, 15, 16 Kasım — Bu üç günü küçük sandık ve kutular 

yapmakla geçirdim. Bunların her birisi bir nihayet iki pavun 

(bir pavun 453 küsur gramdır) alacak kadardır. Barutu bunlara 

taksim ettim, mümkün olduğu kadar birbirinden uzak yerlere 



sakladım. Bu üç günün birinde de büyük bir kuş vurdum. Eti 

güzeldi, fakat isminin ne olduğunu bilmiyordum. 

17 Kasım — Bugün sonraları biraz daha rahat olabilmek için 

kayayı çadırın arka tarafına gelen yerinden oymaya başladım. 

Not — Bu iş için üç şeye fazlası ile ihtiyaç vardı. Bir kazma, bir 

kürek, bir de el arabası veya bir küfe. Bunun için işi bıraktım; 

bunların yerine ne kullanacağımı veya bunlara benzer nasıl bir 

şey yapabileceğimi düşünmeye başladım. 

Kazma yerine küskü kullandım. Her ne kadar ağırsa da yine 

oldukça işe yarıyordu. Bundan sonra kürek veya bel küreği 

geliyordu. Bunlar o kadar gerekli şeylerdi ki gerçekten bunlar 

olmadan çalışabilmenin imkanı yoktu. Fakat bunların yerine 

ne kullanacağımı bilmiyordum. 

18 Kasım Ertesi gün ormanda aranırken çok sert olduğu için 

Brezilyada demir ağacı denilen veya ona benzer bir ağaç 

buldum; adeta baltayı bozacak kadar bir zorlukla bu ağaçtan 

bir parsa kestim. Çok fazla ağır olduğu için yine o kadar büyük 

bir zahmetle eve getirdim. Ağacın sertliği ve aletsizlik 

yüzünden bunu işlemek bana büyük bir zamana mal oldu. 

Çünkü çok zor çalışarak ona bel veya kürek şekli 

verebiliyordum. 

Sapı tamamı ile bizim İngiltere’dekiler gibi yontulmuştu. Yalnız 

bunun ucu demir değildi, o kadar da çok dayanıklı değildi. 

Bununla beraber gerektiği işlerde oldukça işe yaradı. Sanırım 

ki hiçbir kürek ne bu şekildedir, ne de bir küreğin yapılması bu 

kadar zaman sürmüştür. Fakat yine eksiğim vardı. Bir küfe 

veya bir el arabasına ihtiyacım vardı. Sepet yapmak için 

bükülecek ve örülebilecek hiçbir şey yoktu, veya daha ben 



bulamamıştım. El arabasına gelince tekerleklerden 

yapabileceğimi tahmin ediyordum. Fakat tekerleğin nasıl 

yapıldığını bilmediğim gibi nasıl yapılacağını da 

kestiremiyordum. Dingilin demir uçlarını yapabilecek bir 

aletim yoktu, ben de vazgeçtim ve mağaradan çıkardığım 

toprakları taşımak için işçilerin yapılarda harç taşıdıkları tekne 

gibi bir şey yaptım. Bunu yapmak benim için kürek yapmak 

kadar zor olmadı. Küreğe, başa çıkaramadığım arabaya on 

günden aşağı çalışmadım. Bu on gün içinde ava gittiğim ve her 

gidişimde yiyecek bir şey getirmediğim gün çok azdır. 

23 Kasım — Bu aletleri yapmak için diğer işimi bırakmıştım. 

Bunları bitirdikten sonra kuvvetimin ve zamanımın yettiği 

kadarı ile tekrar her gün çalışmaya başladım. Mağarayı 

rahatça bütün eşyamı alacak kadar genişletmek ve 

derinleştirmek için tam sekiz gün sarf ettim. 

Not — Bütün bu süre içinde mağarayı, mahzen, mutfak, 

yemek odası ve kiler görevlerini yapacak kadar genişletmeye 

çalıştım. Çok şiddetli yağmurlar, düşen yağmur mevsimi 

haricinde oturmak için çadırı tercih ettim. 

Bu yağmurlardan korunmak için çadırdan kayaya doğru 

direkler dayadım ve üstünü saz damı gibi kuzgun otu vesaire 

geniş yapraklı ağaç dalları ile örttüm. 

10 Aralık — Mağara veya mahzen bitmişti. Bir gün birdenbire 

(anlaşılan kubbesini geniş yapmışım) tavandan yüklü miktarda 

toprak düştü, beni korkuttu. Korkmakta da haklıydım. Çünkü 

altında kalsaydım hiç mezarcıya ihtiyacım kalmayacaktı. Bu 

kaza üzerine mahzeni yeniden açmak ve düşen toprağı dışarı 

çıkarmak için çok çalıştım. Kubbeyi bir daha yıkılmayacak 

şekilde destekledim. 



11 Aralık — Bu gün mahzenin tavanı ile uğraştım. Altına iki 

direk diktim ve her direğin üstüne birer tahta koydum. Bunu 

ertesi günü bitirdim. Bir hafta sürekli,daha birçok direkler 

diktim ve tavanı sağlamlaştırdım. Direkleri sıra ile diktiğim için 

mağaranın birkaç odacığa ayrılmasına da hizmet etti. 

17 Aralık — Bu günden ayın yirmisine kadar mağaranın 

etrafına tahtalar dizdim ve asılması mümkün şeyleri asmak 

üzere direklere çiviler çaktım ve evim de artık düzene girmeye 

başladı. 

20 Aralık — Her şeyi mahzene taşıdım ve evi de yerleştirmeye 

başladım. Tahtaları raf gibi dizdim ve üzerlerine ot vesaire 

koydum, kendime bir masa daha yaptım, fakat tahtalarım 

bitmek üzeredir. 

24 Aralık — Bütün gün, bütün gece yağmur yağdı, dışarıya 

çıkmadım. 

25 Aralık — Bütün gün yağmur yağdı 

26 Aralık — Yağmur yağdı, ortalık biraz serinledi, serinlik 

hoşuma gidiyordu. 

27 Aralık — Taze bir keçi vurdum. Diğer birini de ayağından 

yaraladım ve onu bir ipe bağlıyarak eve getirdim. Tahta 

parçaları ile kırık ayağını sardım. 

Not — Ona pek iyi baktığım için yaşadı ve ayağı da iyileşti ve 

eskisi kadar kuvvetlendi. Onu uzun süre besledim. Bana alıştı 

ve kapımın önündeki çimenlikte otlamaya başladı, hiçbir yere 

kaçmıyordu. Barut ve saçma bitiverirse yiyecek bir şey 

bulayım diye ilk defa olarak aklıma hayvan besleme fikri geldi. 



28, 29, 30 Aralık — Dehşetli bir sıcak var. Hiç rüzgâr yok, 

dışarıya çıkamadım; yalnız yiyecek aramak için akşamları 

değişik, vaktimi evdeki eşyayı yerleştirmekle geçirdim. 

1 Ocak — Yine sıcak var. Sabahleyin ve akşam tüfekle çıktım. 

Öğleyi ve günün diğer kısmını dinlenerek geçirdim. Akşam 

üzeri de tam adanın ortasına dereye kadar gittim, pek çok 

keçilerle karşılaştım. Fakat yabani ve ürkek oldukları için 

yanlarına sokulmak çok zor. Belki alıştırırım diye köpeği 

birlikte götürmeye karar verdim. 

2 Ocak — Verdiğim bu karar üzerine ertesi gün ava köpekle 

beraber gittim. Onu keçilerin üzerine salıverdim. Aldanmışım, 

bütün keçiler yüzlerini köpekten tarafa çevirdiler. Köpekte 

tehlikeyi görünce onlara yaklaşmadı bile. 

3 Ocak — Duvar veya korunak yapmaya başladım. 

Düşüncemde daima bir saldırıya uğramak korkusu olduğu için 

duvarın olabildiğince dik ve sağlam olmasına dikkat ettim. 

Not — Bu duvar hakkında önce bilgi verildiği için anlatılan bir 

şeyi günlüğümde tekrar etmek istemiyorum. Yalnız bu duvarın 

yapılması, düzeltilmesi, bitmesi için 3 Ocaktan 14 ey lüle kadar 

bir süre sarf ettiğimi söylemekle yetineceğim. Duvarın 

uzunluğu aşağı yukarı yirmi dört yardadan fazla değildi. 

Kayanın bir tarafından başlıyor ve yarım daire yaparak diğer 

bir yerinde yine kaya ile birleşiyordu. Kayanın bu iki noktası 

arasında uzunluğu sekiz yarda kadar vardı. Mağaranın kapısı 

içeride tam bunun ortasındaydı. Bazen yağmur günlerce, 

hatta haftalarca çalışmama engel olduğu için işime çok zor 

şartlarda devam edebiliyordum. Fakat ne yapayım, duvar 

bitmedikçe kendimi emniyette göremiyordum. 



Her bir şeyin ne kadar güçlükle yapıldığı tarif edileceği gibi 

edilse bile zor inanılır. Özellikle ağaçları ormandan getirmek 

ve yere çakmak çok zor oluyordu. Onları ben de fazla büyük 

yapmıştım ya. Duvarı bitirip de anlaşılmasın diye dışarıdan 

çimle örttüğüm zaman deniz kenarına geleceklerin burada eve 

benzer bir şey göremeyeceklerine ben de inandım. Çok 

önemli bir olayla da anlaşılacağı üzere bu duvarı böyle 

yapmakla ne büyük iyi etmişim. 

Bu süre içinde de yağmur izin verdikçe ormanları gezmeye 

gidiyordum. Bu gezintiler arasında kendime yarayabilecek 

şöyle böyle şeyler de buldum. Özellikle bir çeşit yaban 

güvercinleri gördüm. Bunlar orman güvercinleri gibi yuvalarını 

ağaçlara yapmıyorlar, adeta ev güvercinleri gibi kaya 

deliklerine yapıyorlar. 

Yavrularından birkaç tane aldım, alıştırarak çoğaltmak istedim. 

Fakat büyüyünce hepsi kaçtı. Belki alışamamalarının başlıca 

sebebi kendilerine verebilecek bir şeyim olmadığı için yem 

aramaya gitmeleri olmuştur. Fakat genellikle buluyor, büyük 

olanlarını tutuyordum. Etleri gayet iyi oluyordu. 

Evimin eşyasını düzeltirken birçok şeylerin eksikliğini gördüm. 

Bunları yapabilmek önceden bana imkânsız gibi geliyordu. 

Birçoğunu yaptım ama bir varilin çemberlenmesini hiçbir 

zaman beceremedim. Yanımda bir iki varil olduğunu önceden 

söylemiştim. Haftalarca zaman harcadığım halde onlara 

benzer bir şey yapamadım. Suyu tutabilecek gibi ne tahtaları 

birbirine yapıştırabiliyor, ne de dibini tutturabiliyordum. 

Bunun üzerine ben de vazgeçtim. Kandilsizlikten de pek sıkıntı 

çekiyordum. Karanlık basar basmaz ki bu da genellikle saat 

yedide oluyor yatmak zorunda kalıyordum. Afrika’da 



bulunduğum zaman şamdan yaptığım balmumlarını 

hatırladım. Şimdi burada o da yoktu. Tek çare olarak, 

vurduğum bir keçinin içyağını ayırdım. Çamurdan yapılmış ve 

güneşte kurutulmuş küçük bir çanağın içerisine koydum. 

Üstüpüden de bir fitil yaptım. Her ne kadar bir mum gibi 

parlak ve düzgün bir ışık vermiyorsa da kendime bir lamba 

yapmış oldum. 

Bu işler arasında başıma bir şey geldi. Eşyamı karıştırırken 

küçük bir çuval buldum. İçinde önceden söylediğim gibi tavuk 

yemi olarak biraz buğday vardı. Bu sefer gemide tavuk yoktu. 

Amma sanırım önceki seferde gemi Lizbon’dan gelirken 

varmış. Her neyse çuvalın içinde kalan kısmı da fareler yemiş, 

içinde kabukla tozdan başka bir şey bulamadım. Çuval bir iş 

için lazım olmuştu. (Zannederim ki yıldırım korkusu ile 

barutları ayırdığım zaman içine barut koyacaktım). Çuvalı 

duvarın bir kenarına kayanın dibine doğru silktim. Bu iş şimdi 

söylediğim o çok yağmurlardan biraz öncesine rastlamıştı. 

Çuvalı silkerken dikkat etmediğimin dışında oraya bir şey 

silktiğimi unutmuştum bile. Bir ay sonra orada yerden bazı 

yeşil fidanlar çıktığını gördüğüm zaman tanımadığım bir ot 

zannettim. 

Fakat kısa bir süre sonra tamamı ile Avrupa cinsinden hatta 

tıpkı bizim İngiliz arpası gibi on, on iki kadar yeşil arpa başağını 

görünce hayret ettim. Bu mesele üzerine şaşkınlığım ve donup 

kalışım mümkün değil göz önüne getirilemez. 

Ben şimdiye kadar asla dinin esaslarına göre hareket 

etmezdim. Doğrusu kafamda da din hakkında az bilgi vardı. 

Tanrı’nın dünya işlerindeki emrini ve böyle şeylerden amacını 

hiç düşünmeksizin başıma gelen her şeyin anlamını hafiflik 



eseri olarak genellikle yaptığımız gibi haşa talihten başka bir 

şey olarak düşünmezdim. Fakat bitki yetişmeyeceğini 

zannettiğim bir iklimde özellikle oraya nasıl geldiğini 

bilmeyerek arpanın yetişmesini görmem tüylerimi ürpertti. 

Tohum ekilmeden, çalışılmadan bu tanenin böyle çorak ve 

vahşi adada bana gıda olmak üzere doğrudan doğruya 

Tanrı’nın bir mucizesi gibi düşünmeye başladım. 

Bu durum duygularımı harekete geçirdi üzülerek gözlerimden 

yaş getirdi. Bunu tabiatın yalnız benim için yaptığı bir mucize 

olarak düşünerek kendi kendimi kutsallaştırmaya başladım. 

Bundan daha fazla hayretime sebep olan şey de yine o civarda 

kayanın dibinde diğer bazı şeylerin çıktığını görmem oldu. 

Bunlar da pirinç olmalıydı. Çünkü Afrika’daki pirincin nasıl 

yetiştiğini görmüştüm. Bunların sırf benim gıdam için Tanrı’nın 

bir eseri olduğunu düşünmekle kalmadım. Artık bundan şüphe 

etmiyordum. Sadece acaba buradan başka yerlerde de var mı 

diye adanın önceden tanıdığım bütün yerlerini dolaştım. Her 

kayanın diplerini, deliklerini aradım. Fakat bir şey bulamadım. 

Sonunda tavuk yemi bulunan bir çuvalı buraya silktiğim aklıma 

geldi Hayretim de sona erdi. Bunun alelade bir şey olduğunu 

anlayınca itiraf etmek zorundayım ki Tanrı’nın lûtfuna karşı 

şükranım da azalmaya başladı. 

Fakat Tanrı’nın yine bir mucize kadar akıllara hayret veren 

diğer bir lûtfuna şükretmeyi unutuyordum. Doğrusu bu on, on 

iki arpa tanesinin bozulmamış olmasının (gerisi fareler 

tarafından yenildiği halde) gökyüzünden inmesinden ne farkı 

vardı. Bu ise Tanrı’nın bana karşı gerçek bir lûtfuydu. Özellikle 

ben onları bu yüksek kayanın gölgesinden ve hızla yetiştikleri 

bu yerden başka bir tarafa atsaydım veya diğer bir mevsimde 



silkmiş olsaydım tohumlar ya yanardı veya mahvolur giderdi. 

Bunları temmuz sonuna doğru tam zamanında topladım. Emin 

olabilirsiniz ki en küçük tanesinin bile muhafazasına dikkat 

ettim. Bir gün gelir ekmeğime un olacak kadar çoğalır diye 

hepsini yeniden ekmeye karar verdim. Üzerinden dört sene 

geçtiği halde ancak yiyecek kadar bir şey elde edebildim. Onu 

da iktisatla yediğimi sırası geldiğinde söyleyeceğim. İlk önce 

ekerken zamana dikkat etmedim. Tam kuraklık mevsiminden 

biraz önce ekmişim. Hiçbiri çıkmadı. Çıkanlar olduysa da bir 

şeye yaramadı. Bundan tekrar bahsedeceğim. Arpadan başka 

yirmi otuz kadar da pirinç sapı vardı. Onları da aynı amaçla, 

yani ekmek yapmak için veya daha doğrusu yemek yapmak 

için aynı dikkatle saklamıştım. Çünkü ocaksız yemek 

pişirmenin yöntemini de bulmuştum. Sonraları ocak da 

yaptım ya neyse, günlüğe dönelim. Duvarı bitirmek için sırayla 

üç dört ay çalıştım. Nisanın on dördünde bitti. Dışarıdan 

sezilmesin diye içerisine kapıyla değil bir iskemleyle duvarın 

üzerinden giriyordum. 

16 Nisan — Merdiveni bitirdim. Yukarıya onunla çıkıyor ve 

içeriye girince merdiveni kaldırarak içeriye alıyordum. Artık 

yapıya bitmiş gözüyle bakıyordum. Yetecek kadar yerim 

olduğu gibi dışardan da hiçbir kimsenin duvarı aşmadan eve 

girmesine imkan yoktu.  

Duvarı bitirdiğimin ertesi günü az kalsın bir saniyede 

çalıştıklarım mahvolacak ve ben de ölecektim. 

Olay şöyle oldu: Çadırın arkasındaki mağaranın içinde 

çalışıyorum. Aniden fevkalade dehşetli bir şey oldu. 

Korkumdan titredim. Mağaranın tavanının üzerindeki kayadan 

topraklar dökülmeye başladı. Mağaraya diktiğim direklerden 



ikisi de korkunç bir şekilde gıcırdamaya başladı. Korkudan 

yüreğim ağzıma geldi. Fakat bunun gerçek sebebi nedir 

bilmiyordum. Sadece önceden olduğu gibi yine mağaranın 

tavanı çöküyor zannettim. Altında kalırım korkusu ile 

merdivene koştum. Orada da barınamayarak dışarıya fırladım. 

Toprağa ayak basar basmaz, bunun korkunç bir sarsıntı 

olduğunu anladım. Yer sekiz dakika da üç kere sarsıldı. Her 

üçü de yeryüzünde en sağlam olduğu düşünülen yapıları bile 

devirecek kadar kuvvetliydi. Benden yarım mil kadar uzakta, 

denize yakın bir kayanın tepesinden kopan kocaman bir parça 

dehşetli bir gürültüyle yuvarlandı, aşağıya düştü. Ben bu 

yaşıma geldim, hiç böyle gürültü işitmedim. Denizin altüst 

olduğunu, karıştığını gördüm. Sanırım ki sarsıntı deniz dibinde, 

adadan daha şiddetliydi. Hiç böyle bir sarsıntı görmediğim gibi 

olabileceğine hiçbir zaman ihtimal vermediğimden bu yolda 

bir hayrete düştüm. Ölü gibi hareketsiz bir halde afallamış 

kalmıştım. Yerin sarsılması gemide yalpaya tutulmuş gibi 

midemi bulandırdı. 

Fakat kayanın yuvarlanırken yaptığı gürültü aklımı başıma 

getirdi ve beni bulunduğum şaşkınlıktan uyandırdı. İçime bir 

korku girdi. Dağın çadırın üzerine yıkılarak eşyamın birdenbire 

mahvoluvermesini düşündüm. Bu da tekrar yüreğimi hoplattı. 

Sarsıntının üçüncüsü de geçtikten sonra bir süre hareket falan 

duymayınca cesaretlenmeye başladım. Bununla beraber diri 

diri toprak altında kalmaktan korkuyordum. Daha çadıra 

gidebilecek kadar cesaretimi toplamamıştım. Ne yapacağımı 

bilmeyerek bulunduğum yerde çok bitik ve zavallı bir 

durumda oturdum kaldım. Bütün bu süre içinde bile dini ciddi 

bir şekilde aklıma getirmedim. Yalnız sadece “Tanrım, bana 



acı! Bana merhamet et!” diye söylendim. Fakat sarsıntı 

geçince o da aklımdan çıktı gitti. 

Biraz sonra yavaş yavaş bir rüzgâr başladı. Daha yarım saat 

geçmeden dehşetli bir kasırga koptu. Denizin üzeri birdenbire 

dalga ve köpükle örtüldü. Sahil deniz serpintisi ile doldu. 

Ağaçlar kökünden devrildi. Bu şiddetli fırtına üç saat kadar 

devam ettikten sonra biraz azalmaya başladı. İki saat sonrada 

rüzgâr tamamı ile durmuş ve şiddetli bir yağmur yağmaya 

başlamıştı. Ben hala bitkin ve korkak bir halde olduğum yerde 

kalmıştım. Bu rüzgâr ve yağmurun zelzeleden olduğu ve artık 

sarsıntı tamamı ile bittiği birdenbire aklıma gelince çadıra 

gidebilirim dedim. Bu düşünce kalbime biraz kuvvet verdi, 

yağmur da buna yardım etti. Gittim çadıra oturdum. Fakat 

yağmur o kadar şiddetliydi ki çadır devrilecek gibiydi. Başıma 

yıkılır diye çok korktuğum ve titrediğim için mağaraya girmek 

zorunda kaldım. 

Bu hayırlı yağmur beni diğer bir işe mecbur etti. Mağarayı 

basan avludaki sular aksın diye duvara oluk gibi bir delik 

açmak zorunda kaldım. Bir süre mağarada kaldıktan, artık 

sarsıntının bittiğine ve arkadan bir diğerinin daha 

gelemeyeceğine emin olduktan sonra kalbime biraz sakinlik 

gelmeye başladı. Düşünceme de biraz kuvvet gelsin diye 

(düşüncemin buna kesinlikle ihtiyacı vardı.) kilere gittim, 

küçük bir rom içtim! 

Eğer biterse bir daha bulamayacağımı bildiğim için daimi 

böyle az içerdim. 

Yağmur bütün gece ve ertesi gün de bir süre devam etti. 



Dışarıya çıkamadım. Düşüncem de daha fazla sakinlik 

olmuştu. Eğer adada böyle sık sık sarsıntı oluyorsa benim için 

mağarada yaşamanın imkânı yoktu. Acaba daha iyi bir şey 

yapabilir miyim diye düşündüm. Açık bir yerde kulübe gibi bir 

şey yapmak ve yırtıcı hayvan ve insanlara karşı da kendimi 

koruyabilmek için şimdi olduğu gibi kulübenin etrafını yine 

duvarla çevirmek gerekliydi. Çünkü mağarada kalacak olursam 

günün birinde diri diri toprak altında kalacağım kesin gibiydi. 

Bu düşünceler sonucunda çadırı olduğu yerden başka bir 

tarafa kaldırmaya karar verdim. Çünkü çadırın şimdiki 

bulunduğu yer dağın eteğinde ve biraz öne doğru sarkmış bir 

uçurumun tam altında idi. Orası bir kere yerinden oynarsa 

tam çadırın üzerine devrileceği kesindi. Sonuçta sırayla ertesi 

iki günü, yani nisanın on dokuzuncu ve yirminci günlerini 

çadırı nereye ve nasıl kaldıracağımı düşünmekle geçirdim. Diri 

diri gömülmek korkusundan gözüme uyku girmiyordu. 

Savunmasız, sipersiz dışarıda yatmaktan da o derecede 

korkuyordum. Fakat etrafıma bakıp da bütün eşyamın yerli 

yerinde ve düzgün sıralandığını ve kendimin saldırı 

tehlikesinden ne kadar iyi ve ne kadar emin bir şekilde kapalı 

olduğumu görmem beni başka yere taşınmak düşüncemden 

fena halde soğuttu. Böyle bir şey yapmak için çok zamana 

ihtiyaç olduğunu biliyordum. Kendime sağlam bir yer yapıp 

oraya taşınıncaya kadar yine şimdiki yerde kalmak 

zorundaydım. Bununla beraber yine aynı tehlikeyle karşı 

karşıya kalacağımı düşündüm. Ve bu düşüncemle kendimi bir 

süre oyaladım. Eskisi gibi daire şeklinde direklerden ve 

halatlardan hızla bir duvar yapmaya ve çadırımı, oraya 

götürmeye, fakat orası bitip de taşınıncaya kadar olduğum 

yerde kalmaya karar verdim. Bu durumlar ayın yirmi birinde 

olmuştu. 



22 Nisan — Ertesi sabah bu kararı nasıl ve ne gibi şartlarda 

yapacağımı düşünmeye başladım. Çünkü birçok alet eksikti. 

Üç büyük balta ile birçok küçük baltalar (bunları Afrikalılara 

satmak için götürüyorduk) vardı. Fakat sert budaklı ağaçları 

kesmekten, yontmaktan hepsinin yüzü dönmüş ve körleşmişti. 

Her ne kadar bir bileğitaşı varsa da onu çeviremiyor ve 

aletlerimi dahi bileyemiyordum. Bu iş beni bir devlet adamının 

önemli siyasi bir noktayı veya bir yargıcın bir adamın hayat ve 

ölümüne karar veren bir meseleyi düşünmesi kadar meşgul 

etti. Sonunda bir tekerlek yaparak etrafına ip geçirdim. Ve 

onu ayağımla çevirme yöntemini keşfettim. Böylelikle iki elim 

serbest kalıyordu, 

Not — Böyle bir şeyi İngiltere’de hiç görmemiştim. Veya nasıl 

yapıldığına dikkat etmemiştim. Ama bunun çok basit ve çok 

genel olduğunu sonradan gördüm. 

Bundan başka benim bileğitaşı hem büyük, hem çok ağırdı. Bu 

çarkı yapmak ve yenilemek bana tam bir haftaya mal oldu. 

28, 29 Nisan — Bu iki günü aletlerimi bilemekle geçirdim. 

Bileğitaşını çevirmek için yaptığım çark mükemmel bir şekilde 

işliyordu. 

30 Nisan — Bir süreden beri ekmeğimin azalmakta olduğunu 

görüyordum. Tekrar kontrol ettim. Tayınımı günde bir 

peksimete indirdim. Canım buna pek sıkıldı. 

 

Altıncı Bölüm 

1 Mayıs — Sabah denize doğru baktım. Sular çekilmişti. 

Sahilde büyük bir şey gördüm. Bir fıçıya benziyordu. Yanına 



gittiğim zaman bunun bir fıçı olduğunu gördüm. Yanında 

gemiden kopmuş iki üç tahta parçası da vardı. Bunları karaya 

son kasırga atmış olacak. Asıl gemiye baktığım zaman onun da 

her zamankinden fazla sudan daha yüksek olduğunu gördüm. 

Karaya çıkan fıçıyı kontrol edince bunun da top barutu fıçısı 

olduğunu anladım. Fakat içerisine su girdiğinden barut 

donmuş taş gibi sert bir hale gelmiş. Şimdilik sahilden uzak bir 

yere yuvarladım. Gemiyi daha iyi görürüm diye mümkün 

olduğu kadar yaklaşabilmek için kumluğa gittim. 

Gemiye yaklaştığım zaman durumun değişmiş olduğunu 

gördüm. Hayretler içinde kaldım. Daha önce kumda gömülü 

olan baş tarafı hiç olmazsa sudan altı ayak yüksekteydi. Kıç 

tarafı ise son kez gittiğimden çok az sonra denizin şiddetinden 

parçalanmış ve diğer kısmı da ayrılmıştı. Şimdi adeta mahsus 

yapılmış gibi bir tarafa yatmıştı. Ve etrafa da kumlar yığılmıştı. 

Oysa zamanında orada su vardı ki bir çeyrek millik yeri 

yüzmeden geminin yanına sokulamamıştım. Şimdi ise sular 

çekildiği zaman yürüyerek gidilebiliyordu. Önce buna hayret 

etmiştim. Fakat az sonra bunun depremle bu hale geldiğine 

karar verdim. Depremin  şiddeti ile gemi daha fazla açılmış, 

denizin kopardığı parçaları da her gün rüzgâr ve sular yavaş 

yavaş karaya atıyordu. Bu durum bana evi değiştirme 

konusundaki eski düşüncemi unutturdu. Bugün hep geminin 

ambarına girebilecek bir çare aramakla kendimi çok meşgul 

ettim. Fakat beni emin düşürecek hiçbir şey bulamadım. 

Çünkü geminin ambarı ağzına kadar kumla dolmuştu. Artık 

hiçbir şeyden ümit kesmemeyi öğrenmiştim. Ne çıkarabilirsem 

nasıl olsa işime yarayacağını bildiğimden mümkün olursa 

gemiyi parça parça koparmaya karar verdim. 



3 Mayıs — Kıç güvertesini tutan kemer direğinin bir kısmını 

testere ile kesmeye başladım. Bunu tamamı ile kestikten 

sonra geminin ambarındaki kumun üstünü açmaya başladım. 

Fakat sular gelmeye başlayınca bugünlük işi bırakmak zorunda 

kaldım. 

4 Mayıs — Balık avına gittim. Yemeye cesaret edilecek bir 

balık tutamadım Bu eğlenceden bıkmıştım. Tam vazgeçmek 

üzereyken bir yunus balığı yavrusu tuttum. İplikten uzun bir 

balık sicimi yapmıştım. Fakat oltam yoktu. Her ne kadar 

yemekten çekiniyorsam da yine yeteri miktarda balık 

tutuyordum. Tuttuğum balıkları güneşte kurutuyor kuru 

yiyordum. 

5 Mayıs — Gemide çalıştım. Bir iki kemer direği kestim ve 

güverteden üç büyük tahtasını kestim, birbirine bağladım ve 

sular gelmeye başlayınca karaya doğru yüzdürdüm. 

6 Mayıs — Gemide çalıştım. Cıvatalar ve diğer bazı demir işleri 

söktüm. Çok çalıştım, eve yorgun geldim. Artık bu işten 

vazgeçmeye niyet ettim. 

7 Mayıs — Yine gemiye gittim amacım çalışmamaktı. Fakat 

güverte kemerleri kesildiğinden gemiyi kendi ağırlığı ile 

açılmış buldum, birçok parçaları da dağılmak üzereydi. Ambar 

o kadar açılmıştı ki içerisini görebiliyordum. Fakat ambarın içi 

hemen hemen su ve kumla doluydu. 

8 Mayıs — Gemiye gittim; sudan ve kumdan tamamı ile 

kurtulan güverteyi sökmek için bir de demir küskü götürdüm. 

İki, tahta söktüm ve suyun akıntısı ile karaya çıkardım, 

küsküyü de ertesi günkü iş için gemide bıraktım. 



9 Mayıs — Gemiye gittim, küskü ile bir yol açtım ve içeride 

birçok variller bulunduğunu anladım. Bazılarını yerinden 

oynattım, fakat kıramadım. İngiliz kurşunu paketine de 

dokundum. Fakat yerinden oynamayacak kadar ağır 

olduğundan kımıldatamadım bile. 

10, 11, 12, 13, 14 Mayıs — Her gün gemiye gittim, birçok 

tahta, kereste, ağaç ve iki üç yüz pavun (bir pavun 453 küsür 

gramdır) kadar demir getirdim. 

15 Mayıs — Kurşun paketinden bir parça kesebilir miyim diye 

iki balta getirmiştim. Birinin ağzını kurşun tomarına dayadım, 

diğerleri ile de onun üzerine vurdum. Fakat kurşun bir buçuk 

kadem kadar suyun altında olduğundan balta ile adam akıllı 

vuramıyordum. 

16 Mayıs — Gece kuvvetli bir rüzgâr esti, gemi dalgalan daha 

fazla parçalanmış görünüyordu. Fakat güvercin tutacağım diye 

ormanda biraz fazla kaldım, dönünceye kadar suların 

yükselmesi gemiye gitmeme engel oldu. 

17 Mayıs — Gemiden kopan bazı parçaların iki mil uzakta 

karaya vurduğunu gördüm. Acaba nedir diye görmeye gittim! 

Geminin parçasıymış. Çok ağır olduğundan kaldırıp 

götüremedim. 

24 Mayıs — Bu günden itibaren her gün gemide çalıştım. 

Küskü ile uğraşarak birçok şeyler kopardım. Sular yükselir 

yükselmez birçok variller ve iki gemin sandığı yüzmeye 

başladı. Fakat rüzgâr kara tarafından estiğinden bu gün deniz 

kıyısına içinde Brezilya domuzu tuzlaması bulunan bir varilden 

başka bir şey çıkmadı. O da tuzlu su ve kumla karıştığından 

bozulmuş. 



Bu işe yiyecek aramak için gereken zaman dışında olmak 

üzere 15 Temmuza kadar çalıştım. Ava gitmek işini deniz 

alçalma haline gelince gemiye gitmek için hazır bulunayım 

diye deniz kabarma halindeyken, yani sular geldiği zaman 

yapıyordum. 

Bu süre içinde birçok tahtalar ve demir aletleri getirdim. Eğer 

yapmasını bilseydim bunlarla çok iyi bir kayık yapılabilirdi. Bazı 

zamanlarda bazı parçalarla birçok kurşun yaprağı da getirdim. 

16 Haziran — Sahile indiğim zaman büyük bir deniz 

kaplumbağası buldum. Bunu ilk defa olarak görüyordum. Bu 

tarafta bunlar çok az ve nadir bulunuyor, bu da benim 

şansızlığımdan. Çünkü eğer adanın öbür tarafında 

bulunsaydım bunlardan günde yüz tane tutabileceğimi 

sonradan gördüm. Belki bunlar bana pahalıya oturdu ya. 

17 Haziran — Zamanımı kaplumbağayı pişirmekle geçirdim. 

Karnında altmış tane yumurta buldum. Bu pis adaya düştüm 

düşeli keçi ve kuş etinden başka bir et yemediğim için 

kaplumbağanın eti o zaman bana hayatta tattığım etlerin en 

latif ve en lezzetlisi gibi geldi. 

18 Haziran — Bütün gün yağmur yağdı, evde kaldım. Yağmur 

soğuk yağıyor sanıyorum ve üşür gibi oluyorum. Bu iklimin 

mevsimlerini de bilmiyorum. 

19 Haziran — Vücudum kötü halde kırık ve rahatsızım. Hava 

adeta soğumuş gibi. 

20 Haziran — Bütün gece rahatsızdım. Vücudumda şiddetli bir 

ateş, başımda dehşetli ağrılar var. 



21 Haziran — Pek çok rahatsızım. Bu kimsesizlik içinde hasta 

olmak gibi bir sefalete düşmeyi aklıma getirerek ölecekmiş 

gibi korkmaya başladım. 

Hull’deki fırtınadan beri ilk defa olarak Tanrı’ya yalvardım. 

Fakat aklım karma karışık olduğundan ne söylediğimi 

bilmiyordum. 

22 Haziran — Biraz daha iyiceyim, fakat bu hastalıktan çok 

korkuyorum. 

23 Haziran — Yine çok kötüleştim. Üşüyüp titriyorum. Başım 

dehşetli ağrıyor. 

24 Haziran — Çok iyiyim. 

25 Haziran — Şiddetli bir sıtmam var. Üşüyorum, yanıyorum, 

sonra bir ter geliyor, halsiz kalıyorum. Sıtma nöbetleri yedi 

saat sürüyor. 

26 Haziran — İyiceyim. Yiyecek hiçbir şeyim olmadığı için 

tüfeğimi aldım, ava gittim. Fakat çok halsizdim, yine de bir dişi 

keçi vurdum. Bin zahmetle eve getirdim Biraz kebap yaptım, 

yedim. Canım haşlayarak biraz et suyu çıkarmak istiyordu, 

fakat tencerem yok. 

7 Haziran — Yine nöbet geldi, o kadar şiddetliydi ki bütün gün 

güçsüz bir halde yattım kaldım. Ne yedim, ne de içtim. 

Ölecek kadar susamıştım. Fakat o kadar zayıf ve güçsüzdüm ki 

kalkıp da içecek biraz su arayacak kadar kuvvetim yoktu. 

Tekrar Tanrı’ya yalvardım. Galiba sayıklıyordum. Zaten aklım 

başımda olduğu zamanlarda da nasıl dua edileceğini 

bilmeyecek kadar bu işin cahiliydim. Yattığım yerden 



durmadan “Tanrım halime bak, bana acı, merhamet et!” diye 

bağırıp duruyordum. Ateşim düşüp de uykuya dalıncaya kadar 

hep böyle söylendim durdum. Gece geç vakte kadar hiç 

uyanmadım. Uyandığım zaman dermansız bir haldeydim ve 

çok susamıştım. Evde de hiç su yoktu. Tekrar yatmak zorunda 

kaldım. Uyumuş kalmışım, bu ikinci uykuda şu korkunç rüyayı 

gördüm. 

Avlunun dışarısında bir yerde sanırım depremden sonra gelen 

fırtına estiği zaman durduğum yerde oturmuştum. Kocaman 

ve simsiyah bir buluttan bütün yeryüzünü aydınlatan bir alev 

arasında bir adamın yere indiğini gördüm. Tepeden tırnağa 

kadar bir alev gibi parlıyordu. Gözlerim kamaştığından 

kendisine zor bakabiliyordum. Halinde anlaşılmaz bir 

korkunçluk vardı. Bu durum mümkün değil sözle anlatılamaz. 

Yürüdüğü zaman yerler tıpkı önceki depremlerde olduğu gibi 

sarsılıyordu. Görünüşü adeta şimşek ve ateşten yapılmış 

gibiydi. Yere iner inmez bana doğru gelmeye başladı. Elinde 

beni öldürecek gibi bir mızrak veya bir silah vardı. Biraz ileride 

tümsek bir yere geldiği zaman bana söz söylemeye başladı. 

Öyle korkunç bir ses duydum ki verdiği korkuyu mümkün değil 

anlatamam. Gene de ne söylediğini anlayabildim: “Mademki 

bütün bu şeyler seni pişman ettirmedi, artık öl” dedi Bu sözler 

üzerine beni öldürmek için mızrağı kaldırdı. Bunu 

okuyanlardan hiçbir kimse bu korkulu rüyanın kalbimde 

uyandırdığı dehşeti anlatabileceğimi beklemez sanırım. 

Uyanıp da bunun bir rüya olduğunu anladığım zaman bile 

içimde bıraktığı dehşeti anlatmak mümkün değildir. Bu bir 

rüya bile olsa ben bu dehşeti rüyada olsun gördüm. 

Yazık ki bir ululuk hakkında da bir düşüncem yoktu. Sekiz sene 

sürekli gemicilik haylazlığından ve daima kendim gibi son 



derece yaramaz ve inançsızlarla görüşmek sonucunda 

babamın verdiği o iyi terbiye ve tahsilden aldığımı 

unutmuştum. Bu süre içinde bir defa olsun başımı yukarıya 

kaldırarak Tanrı’yı düşünmediğim gibi, başımı aşağı eğerek 

gideceğim doğru yolu da düşündüğümü hatırlamıyorum. İyilik 

için bir arzum ve kötülük için de bir düşüncem olmaksızın beni 

tamamı ile bir dikkatsizlik bürümüştü. Birçok gemicilerimiz 

arasında olabildiği kadar en dik başlı, en düşüncesiz, en haylaz 

bir yaratık olmuştum. Ne tehlike zamanında Tanrı’dan 

korkmak, ne de tehlikeden kurtulduktan sonra Tanrı’ya 

şükretmek aklıma gelirdi. Şimdiye kadar geçen maceramın 

hikâyesinden de buna çok kolay inanılır. Fazla olarak bir de 

buna: Bugüne kadar başıma gelen felaketlerin Tanrı’nın bir 

takdiri veya babama karşı olan asi hareketimin veya pek 

büyük olan şimdiki günahlarımın ve haylaz bir hayatın cezası 

olduğunu bir kere olsun aklıma bile getirmediğimi ilave 

edersem. 

Afrika’nın hali sahillerinde o ümitsiz seyahatlerde başıma ne 

geleceğini düşünmediğim gibi; gideceğim yere selametle 

gitmek ve yırtıcı canavarlar, gaddar vahşiler tarafından 

parçalanmak gibi çok açık karşılaşacağım tehlikelerden 

korunmak için dua etmek arzusu bir defa bile aklıma gelmedi. 

Adeta, Tanrı’dan, gerçekten habersizdim. 

Kaba ve ilkel bir adam gibi yalnız tabiatın kanunları dairesinde 

ve canımın istediği gibi hareket ediyordum, da bin zorlukla. 

Hakkımda insaniyetli ve namuslu olduğu kadar şefkatli 

davranan Portekizli kaptan tarafından kurtarılarak denizden 

alındığım zaman Tanrı’ya karşı kalbimde en küçük bir şükran 

hissi bile uyanmamıştı. 



Sonradan gemimiz kazaya uğrayıp da perişan bir halde 

tehlikeler arasında bu adaya düştüğüm zamanda bir vicdan 

azabı duymaktan veya bunu Tanrı’nın bir cezası gibi 

görmekten çok uzaktım. Sadece kendi kendime sürekli talihsiz 

biri köpeğim, sefil olmak için yaratılmışım, derdim. 

Aslında yardımdan mahrum, ümitsiz, insanların ilişki ve teması 

dışında ve hiçbir kurtulma ümidi görünmeyen bu müthiş yere 

düştükten çok az sonra yaşayabileceğimi anlamıştım. Artık 

açlıktan ölmeyecektim. Üzüntüde anlam kalmamış ve 

sakinleşmeye başlamıştım. Kendimi şahsımın yaşamasını ve 

korunmasını sağlayacak işlere vermiştim. Bununla beraber 

ciddi bir muhakeme sonucunda durumumu anlayabilmeme 

rağmen bu durumu ne gökyüzünün bir hükmi kazası, ne de 

Tanrı’nın bir kızgınlık alameti gibi düşünerek üzülmekten hayli 

uzaktım. Bu gibi düşünceler kafama çok nadir girerdi. 

Günlüğümde söylendiği gibi buğdayın çıkması ilkönce bana 

küçük bir etki yapmıştı. Bunun bir mucize olduğunu sandığım 

zaman bana gerçekten etki etmeye başlamıştı. Fakat önce de 

işaret ettiğim gibi bu konudaki düşüncem değişir değişmez 

bende uyandırdığı bütün duygusallık hemen yok oldu. 

Hatta dünyada kendisinden daha korkunç gerçek olan hiçbir 

şey olmayan ve böyle şeyleri idare edebilecek olan görünmez 

kuvveti göstermek için kendisinden daha iyi bir sebep 

olmayan depremin bile ilk korkusu geçer geçmez etkisi de 

silindi gitti. Daha iyi hayat şartlarında bulunsaydım nasıl 

düşünmeyeceksem bu acıklı durumda da ne Tanrı’yı, ne de 

hüküm ve kazasını aklıma getirdim. 

Fakat nasıl ki hastalanmaya başladım ve ölüm felaketi 

gözümün önüne geldi. Fikrim ağır bir hastalığın baskısı ile 



ezilmeye, vücudum da sıtmanın hararetiyle erimeye başladı. 

Uzun süreden beri uyuyan bilincim uyanır gibi oldu. Geçen 

hayatım için kendi kendimi beğenmemeye başladım. Ben 

hayatta o aşırı haylazlıklarla kendimi böyle değişik darbeler 

altına atan ve hakkımda böyle intikamcı hareket eden 

Tanrı’nın adaletini çok açık bir şekilde yıpratmıştım. Bu 

düşünceler hastalığının ikinci veya üçüncü günü beni sıkıntıya 

sokmaya başlamıştı. Sıtmanın ve vicdanımın müthiş ve şiddetli 

ayıplamaları arasında ümit ve rica ile karışık ağzımdan Tanrı’ya 

karşı dua bilmiyorum, her halde duaya benzer bazı kelimeler 

çıktı. Fakat sanırım bu kelimeler daha fazla korku ve tehlike 

üzerine söylenmiş bir iniltiydi. 

Aklımın eremeyeceği birtakım inanışlar düşüncelerimi alt üst 

etmişti. Böyle sefil bir halde olmak dehşetinin düşüncesi 

aklımı bulandırmıştı. Ruhum böyle telaşta iken bilmem ki 

lisanım ne söyleyebilirdi. Ağzımdan ancak “Yarabbi ne sefil bir 

yaratığım. Eğer hasta olursam halim ne olacak? Bakımsızlıktan 

kesin ölürüm” gibi iniltiler, nidalar çıkıyordu. Sonra 

gözlerimden yaş geldi ve bir süre söz konuşamadım. Bu sırada 

babamın, bu olayın başında söylediğim güzel nasihatleri, yani 

eğer bu çılgın harekette bulunacak olursam Tanrı’nın yardım 

etmeyeceğini, sonradan nasihatlerini dinlemediğimi 

kanıtlayacak olayların olacağını, fakat o zaman kurtulmak için 

yardım imkanı olmayacağı gibi, geleceği önceden keşfeden 

sözleri hatırıma geldi. Yüksek sesle : “İşte dedim, babacığımın 

dedikleri çıktı, Tanrı’nın adaleti de beni çarptı.” Ne sesimi 

işitecek, ne de bana yardım edecek bir kimse vardı. Beni 

mutlu ve rahat edebileceğim bir mevki durumunda koyma 

büyüklüğünde bulunan Tanrı’nın emrini dinlemedim. Onu ne 

kendim bulabildim, ne de ailemden ona şükretmenin yolunu 



öğrenmek istedim. Çılgınlıklarımla ailemi umutsuz etmiştim. O 

yüzden şimdi ben de ağlayacak bir hale geldim. Ben onların 

beni hayata alıştıracak ve bana her şeyi kolaylatacak yardım 

ve korumalarını reddettim. Şimdi barut korumasında rahatsız, 

Tabiatın özellikle kendisinin çok katlanamayacağı zorluklarla 

savaşıyorum. “Sen yardımcım ol Yarabbi, çok sıkıldım i” diye 

bağırdım. Bu benim ilk duamdı. Eğer buna dua denebilirse, 

ben yıllarca böyle dua ettim. Her ne ise günlüğe devam 

edelim.  

28 Haziran — Uyuduğum uyku ile oldukça dinlenmiştim. Sıtma 

nöbeti de tamamen geçmişti. Ayağa kalktım, gördüğüm 

rüyanın dehşeti hala etkisini göstermesine rağmen sıtmanın 

ertesi günü de gelebileceğini düşündüm. Eğer yine hasta 

oluverirsem ateşimi düşürecek ve kendimi güçlendirecek bir 

şey bulmanın tam sırasıdır dedim. İlk yaptığım şey dört köşe 

bir şişe kaba su doldurarak yatağımın yanındaki masanın 

üzerine koymak oldu. Suyun soğukluğunu almak veya 

sıtmasını kırmak için içine biraz rom koydum ve karıştırdım. 

Sonra biraz keçi etini kömürde pişirdim. Fakat çok az 

yiyebildim, biraz dolaştım. Hem çok halsizdim, hem de ertesi 

gün nöbetim gelir korkusu ile yine uğrayacağım sefaleti 

düşünerek çok üzgündüm. Gece akşam yemeği olarak üç tane 

kaplumbağa yumurtasını külde közledim. Yani bizim bildiğimiz 

rafadan yaptım ve yedim. Eğer hatırlayabiliyorsam bütün 

hayatımda Tanrı’ya şükrettiğim ilk lokma budur. 

Yemeğimi yedikten sonra biraz gezmek istedim, fakat çok 

zayıftım. Tüfeği (Çünkü hiçbir zaman tüfeksiz dışarıya 

çıkmazdım) güçlükle taşıyabiliyordum. Biraz gittim oturdum. 

Karşımda duran denize baktım. Ne kadar düz ve sakindi. 

Orada otururken aklıma şunlar geldi: 



Şu gördüğüm deniz ve kara nedir? Nereden meydana 

gelmiştir? Ben, bütün bu uysal ve vahşi, iyi ve kötü mahlûklar 

nereden ve nasıl meydana gelmişiz? Hiç şüphesiz ki hepimiz 

gizli bir kuvvet tarafından yaratılmışız. Karayı, denizi, havayı, 

gökyüzünü yaratan o gizli kuvvet nedir? Kimdir? Doğal olarak 

devam ettim: Bütün bunları yapan Tanrı’dır. Sonra böyle 

düşündüm: Eğer bütün bu şeyleri Tanrı yapmışsa onları sevk 

ve idare eden de yine odur ve her şey de ona bağlıdır. Çünkü 

bütün bu şeyleri yaratan bir kuvvet, onları sevk ve idare 

edecek güce de güce kesinlikle sahiptir. 

Eğer kendi eseri olan şu evrende hiçbir şey böyle onun emri 

ve bilgisi dışında olamıyorsa ve eğer hiçbir şey onun bilgisi 

olmaksızın gelmiyorsa benim burada dehşetli bir durumda 

bulunduğumu biliyor demektir. Eğer hiçbir şey onun “emri 

dışında olmuyorsa başıma gelenleri de o emretmiş demektir. 

Aklıma bu sonucun aksi veya düşünceyi çürütebilecek hiçbir 

fikir gelmedi. Mademki yalnız beni değil dünyada olan biten 

her şeyi idare eden yalnız onun kuvvetidir; o halde bütün 

başıma gelenlerin Tanrı’nın emriyle olması, düştüğüm bu sefil 

durumda da yine onun etkili olması gereklidir fikri bende çok 

fazla kuvvetlendi. Bunu kendi kendime söylediğim şu soru 

takip etti: Niçin Tanrı bana böyle yapıyor? Böyle olmak için ne 

yaptım?” dedim.  

Bunu sormakla sanki küfretmişim gibi hemen vicdanım şu 

uyarılarda bulundu: adeta seslenir gibi bana “Sefil” dedi. “Ne 

yaptığını mı soruyorsun? Bir defa geriye, kötü yollarda, 

harcanan hayatına bak ve kendi kendine neler yapmadığını 

sor. Şimdiye kadar niçin mahvolmadığını, Yarmut körfezinde 

niçin boğulmadığını, geminiz Sale korsan gemisi tarafından 

yakalandığı zaman olan kavgada niçin ölmediğini, Afrika 



sahillerinde vahşi hayvanlar tarafından neden 

parçalanmadığını, burada bütün arkadaşlar mahvolduğu halde 

senin niye boğulmadığını sor? Nasıl? Ben ne yaptım? Diye 

sorar mısın?...” 

Bu düşünceler beni adeta hayrete düşürmüş ve 

sakinleştirmişti. Söyleyecek bir söz kalmamıştı; kendi kendime 

verilecek bir cevap da yoktu. Düşünceli ve kederli, kalktım. 

Avluya doğru gittim ve yatağa gidiyormuş gibi duvara atladım. 

Benliğim hüzünlü, fikrim karışıktı, uykum da yoktu. 

Sandalyeye oturdum ve karanlık basmaya başladığı için 

lambamı yaktım. Hastalığımın tekrar gelmesi korkusu beni çok 

fazla ürkütüyordu. Aklıma Brezilyalıların hemen bütün 

hastalıklarda ilaç yerine tütün kullandıkları geldi. Sandıkların 

birinde bir parça tütün vardı. Bunun bir kısmı kurutulmuş, 

işlenmiş, bir kısmı da, çiğ ve daha adamakıllı işlenmemişti. 

Beni oraya şüphesiz Tanrı göndermiş olacak. Çünkü tütün 

aradığım sandıkta ruh ve vücuda her ikisi için de bir ilaç 

buldum. 

Sandığı açtım; aradığım şeyi, yani tütünü buldum. Gemiden 

kurtardığım bir kaç kitap orada imiş. Daha önce de söylediğim 

kutsal kitaplardan birini çıkardım. Şimdiye kadar bunlara bir 

göz atmak için ne zaman bulabilmiştim, ne de kendimde bir 

istek. Onu da aldım. Masanın üzerine bıraktım. 

Tütünü ilaç gibi nasıl kullanacağımı ve hastalığıma da iyi gelip 

gelmeyeceğini bilmiyordum. Fakat bir türlüsü olmazsa öbür 

türlüsü yarar diye çeşitli denemeler yapmaya karar verdim. İlk 

önce ağzıma bir parça yaprak aldım çiğnedim. Tütün çiğ ve 

sert olduğu gibi o kadar da alışkın olmadığımdan sersemletti. 

Yatarken biraz içmek için bir miktarını da bir iki saat kadar 



romla kaynattım; diğer bir kısmını da mangalda yaktım. 

Sıcaktan ve dumandan boğulma derecesine gelinceye kadar 

dayanabildiğim süre burnumu dumanına yakın tuttum. Bu 

işler sırasında kutsal kitabı aldım ve okumaya başladım. Fakat 

tütünle başım o kadar sersem olmuştu ki şimdilik okuyacak 

halde değildim. Yalnız kitabı şöyle açıverince ilk rast geldiğim 

kelimeler şunlar oldu: “Sıkıntılı gününde bana sığın, ben seni 

kurtarırım, sen de bana şükredersin.” Bu sözler durumuma 

çok uygundu. Okurken düşüncelerimi fazlası ile etkilemişti. 

Fakat okuduktan sonra yok oldu. Çünkü diyebilirim ki bu 

sözler benim kurtulmama yardımcı değil gibiydi. 

Bana göre bu şeyler o kadar uzak, o kadar imkânsızdı ki 

kendilerine et yemesi vaat edildiği zaman Beni İsrail’in “Tanrı 

böyle bir çölde sofra kurabilir mi” dedikleri gibi, ben de Tanrı 

beni buradan kurtarmaya kadir midir demeye başladım. Hiçbir 

ümit görünmeden birçok senelerin geçmesi de bu düşüncenin 

aklıma yerleşmesinde hayli yardım etmişti. Ama bu sözlerin 

beni etkileyen durumu kalmamıştı. Bunları bir hayli 

düşündüm.  

Artık zaman geçmişti. Tütün de dediğim gibi başımı o kadar 

sersem etmişti ki uykum geldi ve gece belki bir şey lazım olur 

diye mağarada lambayı yanar bıraktım ve yatağa gittim. Fakat 

yatmadan önce şimdiye kadar hayatımda yapmadığım bir şey 

yaptım: Yere diz çöktüm. Ettiği sözün gerçekleşmesi için 

Tanrı’ya yalvardım. Mademki sıkıntı günümde ona 

sığınmıştım, artık beni kurtarmalıydı. Bu kırık dökük dua 

bittikten sonra içinde tütün kaynattığım romu içtim. Tütünle o 

kadar ağırlaşmış, o kadar acılaşmıştı ki zor yutabildim. Hemen 

ardından yatağa girdim, içtiğim şey başıma vurdu; derin bir 

uykuya dalmışım. Güneşten anladığıma göre ancak ertesi gün 



öğleden sonra saat üç de uyanabildim. Fakat şimdi o gece, 

ertesi günü bütün gün bütün gece, daha ertesi günün de bir 

kısmını uyku ile geçirdiğimi tahmin ediyorum. Çünkü; bir kaç 

sene sonra öğrendiğim göre, nasıl olur da haftanın bir gününü 

kaybedebilirdim? Çeteleyi unutmuş olsaydım yalnız bir gün 

değil bir kaç gün de unutabilirdim. 

Her ne ise, şu veya bu şekilde, uyandığım zaman kendimi 

gayet iyi buldum. Düşüncemde sakinlik ve ferahlık vardı. 

Ayağa kalktığım zaman kuvvetim bir gün öncekine göre daha 

iyiydi. Midem de iyileştiği için acıkmıştım. Ardından ertesi gün 

nöbet geldi, iyiliğe döndü, ayın yirmi dokuzuydu. 

Ayın otuzu nöbet günüm değil, iyilik günümdü. Tüfeği aldım, 

dışarı çıktım. Fakat çok uzaklaşmamaya dikkat ettim, yabani 

kaza benzer bir iki deniz kuşu vurdum ve eve getirdim, fakat 

eti yenir gibi değildi. Yine kaplumbağa yumurtalarımı yedim 

pek iyi idi. 

İyi geldiğini zannettiğim tahmin ettiğim ilacı bu akşam yine 

yaptım. Yani tütünü romla kaynattım. Fakat önceki kadar ne 

içebildim, ne yaprağını çiğneyebildim, ne de dumanı ile 

tütsülenebildim. Ertesi gün temmuzun biriydi. Ümit ettiğim 

kadar kendimi iyi bulmadım. Hafif bir üşümek geldi; ne ise çok 

değildi. 

2 Temmuz — İlacın üç şeklini de yaptım ve ilk yaptığım gibi 

kullandım ve içtiğimin miktarını da iki katına çıkardım. 

3 Temmuz — Her ne kadar kuvvetim tam yerine gelinceye 

kadar haftalar geçtiyse de uzun bir süre sıtma nöbeti gelmedi. 

Ben böyle kuvvetimi toplarken aklımda da “seni kurtarırım” 

kelamı ile çok fazla meşgul oluyordu. Aklıma kurtulmanın 



imkânsızlığı geliyor ve bütün ümitleri kapıyordu. Fakat bütün 

bakış açımı bu büyük felaketten kurtulmaya yoğunlaştırmakla 

eski kurtuluşlarımı unutarak kendi kendimin cesaretini 

kırmakta olduğumu fark ettim. 

Kendi kendime şöyle birtakım sorular sordum. Yani: “Çok kötü 

bir şekil sonuçlanması olasılık olan ve beni fazlası ile korkutan 

hastalıktan adeta mucize gibi kurtulmadım mı; buna ne önem 

verdim? Ve görevimi yaptım mı? Tanrı beni kurtardı. Fakat 

ben ona şükretmedim. Yani bunu bir kurtuluş gibi düşünerek, 

ne günahımı itiraf ettim, nede Tanrı’ya şükrettim. Şimdi nasıl 

olur da daha büyük bir kurtuluş bekleyebilirim?” dedim. Bu 

gönlüme çok dokundu, derhal diz çök tüm. Hastalıktan 

kurtulduğumdan dolayı yüksek sesle Tanrı’ya şükrettim. 

4 Temmuz — Sabahı kutsal kitabı elime aldım “Yeni 

anlaşma”dan başlayarak ciddi bir şekilde okudum. Bir süre her 

sabah ve akşam okumaya kendimi zorladım. Fasılların adeti ile 

bağlanmıyor, kafam dayandığı kadar uzun okuyordum. Bu işe 

başlayalı daha çok olmadan vicdanım geçmişteki yaşantımın 

yaramazlıklarından derin ve ciddi bir şekilde hüzünlü olmuştu. 

Gördüğüm rüyanın etkisi tazelendi ve “bütün bu şeyler seni 

pişmanlığa yönlendirmedi” sözü ciddi bir şekilde aklımda 

dolaşmaya başladı. Yine o gün kutsal kitabı okurken Tanrı’dan 

olacak, şu “O pişmanlık veren ve affeden bir muhlis ve bir 

Rabbı aladır” kelamını okuduğum zaman Tanrı’nın bana 

pişmanlık vermesinin ciddi dileyicisi oldum. Kitabı yere 

bıraktım ve hayretle karışık bir sevinç içerisinde, ellerimi ve 

kalbimi gökyüzüne kaldırarak “Ey İsa, ey Davudun oğlu İsa ve 

Rabbı ala, sen bana pişmanlık ver” diye yüksek sesle bağırdım. 

Diyebilirim ki bütün hayatımda kelimenin gerçek anlamı ile ilk 

defa olarak ettiğim dua budur. Çünkü Kutsal kitabın gösterdiği 



yolda Tanrı kelamının verdiği cesarete dayalı bir ümitle, 

durumumu bilerek dua etmiştim. O zamandan itibaren de 

Tanrı’nın beni duyacağını umut etmeye başladım. 

Yukarıda söylenilen “Bana sığın, ben seni kurtarırım” sözünü 

de önceden verdiğin anlamdan başka bir anlam ile yoruma 

başladım. 

Çünkü bulunduğum esaretten kurtulmaktan başka bir şeye de 

kurtuluş denilebileceğini daha önceden bilmiyordum. Her ne 

kadar bulunduğum yerde serbest isem de, ada yine benim için 

dünyada en kötü anlamı ile gerçek bir hapishaneydi. Fakat 

şimdi onu başka bir anlamda düşünmeyi öğrenmiştim. 

Artık geriye, geçmiş hayatıma nefretle bakıyordum. Ve bana 

günahlarım o kadar korkunç görünüyordu ki kalbim ancak 

Tanrı’dan rahat ve huzuru bozan bu günahlarımın yükünden 

beni kurtarmasını istiyordu. 

Yalnızlığıma gelince o bir şey değildi. Ondan kurtulmak için ne 

o kadar dua ediyordum, ne de onu düşünüyordum. Çünkü 

günahlarıma oranla yalnızlığımı göz önüne bile almaya 

değmezdi. 

Eşyanın gerçek anlamını anlamayı başaranların günahlarından 

kurtulmayı üzüntüsünden kurtulmadan daha çok hayırlı 

bulacaklarını bu satırları okuyanlara bir işaret olmak üzere 

buraya ilave ediyorum. 

Ne ise bu tarafları bir tarafa bırakarak günlüğüme 

dönüyorum. Her ne kadar hayatımdaki sefalet azalmış idiyse 

de artık bana daha rahat görünmeye başlamıştı. 



Her zaman kutsal kitabı okuyarak ve Tanrı’ya dua ederek 

zihnimi daha ulu nitelikteki şeylere sevgi duyduğumdan, 

gönlümde şimdiye kadar bilmediğim bir ferahlık ortaya 

çıkmıştı. Diğer taraftan gücüm ve kuvvetim de yerine 

geldiğinden ihtiyacım olan şeyleri de kendi kendime bulmaya 

çalışıyordum. Haziranın dördünden on dördüne kadar elimde 

tüfek olduğu halde, hastalıktan sonra kuvvet toplayan bir 

adam gibi, her defasında azar azar olmak şartı ile etrafı 

dolaşmakla geçirdim. Çünkü vücutça ne kadar düştüğümü, ne 

kadar zayıfladığımı tahmin edebilmek zordu. Kullandığım ilaç 

yeni ve belki de şimdiye kadar sıtma için hiç kullanılmamıştır. 

Bununla beraber bunun denemesini kimseye tavsiye 

edemem. Her ne kadar sıtma nöbetlerinin geçmesine yardım 

ettiyse de zayıflamama fazlası ile etki etti. Uzun süre 

sinirlerim, vücudum tir tir titriyordu. Bunun dışında özellikle 

yağmur mevsiminde dışarı çıkmanın sıtma için çok kötü 

olduğunu öğrendim. Sonuçta fırtına ve kasırga ile karışık gelen 

yağmurları — kurak mevsimde yağan yağmurlar genellikle 

fırtına ile karışık yağıyordu — Ekim ve kasım aylarında yağan 

yağmurlardan daha çok tehlikeli buldum. On aydan beri bu 

uğursuz adada bulunuyordum. Bana bu durumdan 

kurtulmanın hiçbir imkanı yok gibi geliyordu. Bu yere insan 

ayağı değmediğini kesinlikle inanıyordum. Artık evimi de 

istediğim gibi temin etmiştim. Adayı adamakıllı öğrenmeyi ve 

şimdiye kadar bilmediğim şeyler varsa onları da görmeyi çok 

fazla arzu ediyordum. 

 

Yedinci Bölüm 



Ayın on beşinde adayı daha dikkatli bir şekilde keşfine 

başladım. Daha önce anlattığım üzere salları karaya 

yanaştırdığım koya gittim. Koyun küçük bir dereden başka bir 

şey olmadığını ve suyunun da tatlı olduğunu anladım. 

Fakat mevsim kurak olduğundan derenin bazı yerlerinde hiç 

su yok veya aktığı belli olmayacak kadar çok az su vardı. 

Derenin kenarlarında çimenlerle örtülü düz ve güzel çayırlar 

vardı. Bu çayırın dağ eteklerine yakın ve asla su basmadığı 

görülen yüksek yerlerinde gayet büyük ve kalın saplı birçok 

yeşil tütün fidanları görünüyordu. Orada benim bilmediğim 

veya çok az tanıdığım başka otlar da vardı. Belki bunların 

benim bilmediğim bitkileri vardır. Bu taraflardaki bütün 

Amerika yerlilerinin ekmek yaptıkları tapyoka kökünü aradım, 

fakat bulamadım. Büyük sabır ağaçları gördüm. Fakat neye 

yaradıklarını bilmiyordum. Birçok şeker kamışları da gördüm. 

Yabani olduklarından ve bakımsızlıktan çok bozuktular. Bu 

defalık bu kadar keşifle yetindim.  

Bu gördüğüm otların veya meyvelerin iyiliklerini ve neye 

yarayacaklarını anlamak için nasıl bir yol izlemek gerektiğini 

düşüne düşüne geri döndüm. Fakat bir sonuca varamadım. 

Sonuçta Brezilyada bulunduğum zamanlar otları ve ağaçları o 

kadar az incelemiştim ki kır otlarını çok az biliyordum. Bildiğim 

çok az bir şey de şimdi bu sıkıntıda işime yarayacak bir 

durumda değildi. 

Ertesi gün ayın on altısında tekrar yine oraya gittim. Bir gün 

önce gittiğim yerden biraz daha uzaklaşınca dere ve çayırın 

bittiğini ve buraların daha çok ağaçlıklı olduğunu gördüm. 

Burada birçok yemişler ve özellikle yerlerde birçok kavun ve 

ağaçlarda da üzüm gördüm. Asmalar ağaçların üzerine 



yayılmıştı. Üzüm salkımları artık tam kıvamında, gayet iyi 

yetişmiş ve dolgundu. Bu benim için şaşılacak bir keşif oldu ve 

bundan gayet memnun oldum. Fakat bunları dikkatle yemek 

gerektiğini deneyimlerimden biliyordum. Çünkü Berberistan 

toprağında iken orada esir bulunan bizim İngilizlerden 

birçoğunun üzüm yiyerek sıtma ve ishalden öldüklerini 

hatırlıyordum. Fakat ben bu üzümler için gayet iyi bir yöntem 

buldum. Bu da onları güneşte kurutmak ve kuru üzüm olarak 

saklamaktı. Taze üzümler bittiği zaman bunları yemek ne 

kadar nefis ve leziz olacaktı. Gerçekten de öyle oldu ya. Bu 

akşam eve dönmedim, geceyi orada geçirdim. İlk defa olarak 

evimden başka bir yerde yatıyordum. Bu gece de ilk yöntemi 

uyguladım, bir ağaca çıktım ve çok rahat uyudum. Ertesi sabah 

keşfime devam ettim. Güney ve kuzey taraflarım dağlıktı. 

Derenin boyundan tahmin edebildiğime göre dört mil kadar 

doğruca kuzeye gittim. Bu yürüyüşün sonunda bir ovaya 

geldim. Orası batıya doğru meyilliydi. Benim bulunduğum 

taraftaki dağdan çıkan bir tatlı su pınarı da diğer tarafa, yani 

doğuya doğru akıyordu. Burası o kadar yeşil, o kadar taze 

çiçekli ve her şey daimi bir bahar yeşilliği ve güzelliği 

içerisindeydi ki adeta işlenmiş bir bahçe gibiydi. Bu güzel 

dereye doğru indim. Bütün buraları kendi malımdır. Başkasına 

bırakılmaz şekilde. Ben buranın kralı ve sahibiyim, burada 

tasarruf hakkım var. Tıpkı İngiltere’de bir lordun 

malikânesinde olduğu gibi, ben de miras kalmışçasına 

istediğim tarzda kullanırım diye gizli ve garip bir 

memnuniyetle (her ne kadar üzüntülü düşüncelerle karışık ise 

de) bu yerleri geziyordum. Burada birçok kakao, portakal, 

limon, kivi ağaçları vardı. Fakat hepsi de yabani ve üzerlerinde 

çok az kalmış, ya da o zaman meyve mevsimi değildi. Bununla 

beraber topladığım yeşil yeşil limonların yenmesi güzel değil, 



aynı zamanda sağlığa faydalıydı. Limon suyunu suyla 

karıştırdım. Limon hem suyu soğutuyor, hem de gayet 

serinletici ve faydalı yapıyordu. Bunları toplayıp eve götürmek 

gibi bana oldukça iş de çıkmıştı. Yaklaştığını bildiğim yağmur 

mevsimi için kendime üzüm, limon, kivi kumanyası yapmaya 

karar verdim. Biri büyük biri küçük iki üzüm yığını yaptım. 

Diğer bir tarafa da limon ve kivi yığdım. Her birinden yanıma 

biraz alarak eve döndüm. Geri kalanını taşımak için de bir 

çuval, bir torba, ne bulursam getirmek üzere tekrar buraya 

gelmeye karar verdim (artık çadır ve mağaraya evim 

diyeceğim). Fakat daha eve varmadan önce üzümler bozuldu, 

tanelerin dolgun ve sulu olmasından üzümler ezilmiş ve adeta 

yenmeyecek hale gelmişti. Kiviler iyiydi. Fakat onlardan da çok 

az getirmiştim. 

Ertesi gün ayın dokuzuydu. Ürünü eve getirmek için iki küçük 

çuval yaparak tekrar oraya gittim. Fakat üzüm yığınına 

yaklaştığım zaman o kadar dolgun, o kadar güzel olan 

üzümleri yayılmış, çiğnenmiş gibi şuraya buraya dağılmış ve 

birçoğunu da yenmiş buldum, şaştım. Bunu bu taraflarda 

bulunan yabani hayvanların yapmış olduğunu tahmin ettim. 

Fakat bunların ne gibi hayvanlar olduğunu anlayamadım. 

Fakat onları orada yığın halinde bırakamayacağımı ve çuvalla 

da götüremeyeceğimi anladım. Çünkü birincisi mahvolacaklar, 

ikincisi de ezileceklerdi. Ben de başka bir yol denedim. Birçok 

üzüm topladım, güneşte kurusun diye ağaç dallarının uçlarına 

astım. 

Limon ve kivilerden de taşıyabildiğim kadar götürdüm. Bu 

seyahatten eve dönerken derenin verimliğini, deniz 

fırtınalarından saklı olan bu mevkiin cazibesini ve ormanları 

büyük bir zevkle seyrettim. Yerleşmek için adanın en kötü 



yerini seçmiş olduğumu anladım. Sonunda yerimi değiştirmeyi 

düşünmeye ve eğer mümkünse adanın bu verimli yerinde 

şimdi olduğu gibi tamamı ile korumalı ve emin bir yeri 

aramaya başladım. Bu düşünce aklımda uzun süre dolaştı. Bu 

yerin cazibesi beni heyecanlandırdı. Adeta oraya âşık 

olmuştum. Fakat konuyu daha yakından inceledim. Şimdi 

bulunduğum yerin deniz kenarı olduğunu, hiç değilse bile 

benim yararıma olarak bir şeyin ortaya çıkıvermesi olasılığı 

olduğunu düşündüm. Belki dedim beni buraya atan şanssızlık 

diğer bir şansıda getirebilir. Her ne kadar böyle bir şeyin 

olabilmesi ihtimali çok az ise de adanın ortasında dağlar ve 

ormanlar arasına kapanmak böyle bir şeyin olabilmesindeki 

olasılığı sadece azaltmak değil, belki imkânsız yapmak ve 

esirliğimi de kendiliğinden uzatmak demekti. Bunun için her 

ne sebeple olursa olsun yerimi değiştirmemeye karar verdim. 

Ama oraya da o kadar âşık olmuştum ki haziranın diğer 

kısmında bütün zamanımı orada geçirdim. Evi değiştirmemek 

konusunda verdiğim son karara rağmen yine orada kendime 

kulübe gibi bir şey yaptım. Etrafına da yetişebileceğim kadar 

yüksek ve sağlam iki kat çit ördüm. Arasını sıkça çalılarla 

doldurarak sıkı bir siper yaptım. Eskisi gibi bunun üstüne de 

yine bir iskeleyle çıkıyordum. Gayet rahat bir şekilde orada iki 

üç gece yattım. Artık bana hem bir yalım, hem de bir köşküm 

var gibi geliyordu. Bu iş beni ağustos başlarına kadar meşgul 

etti. 

Siperimi henüz bitirmiş ve çektiğim zahmetten de yeni 

yararlanmaya başlamıştım. Yağmurlar geldi ve beni ilk evimde 

alıkoydu. Her ne kadar bir yelken parçasını gayet iyi gererek 

tıpkı ötekisi gibi kendime bir çadır kurmuştum. Fakat burada 

ne fırtınalardan koruyacak bir dağ eteği, ne de yağmurlar 



fazlalaştığı zaman arkasında barınabileceğim bir mağara vardı. 

Dediğim gibi ağustosun sonlarına doğru çardağı bitirmiş ve 

kullanmaya başlamıştım. Astığım üzümler ağustosun üçünde 

kurumuş, çok güzel kuru üzüm olmuştu. Onları ağaçlardan 

indirdim. Böyle yaptığım çok iyi olmuş, çünkü gelen yağmurlar 

hepsini bozmuş olacaktı. Kışlık kumanyanın en iyi bir kısmını 

kaybedecektim. Bunlar iki yüz kadar büyük salkımdı. Toplayıp 

ta büyücek bir kısmını evdeki mağaraya taşıdıktan çok az 

sonra yağmurlar da başladı. Bu ağustosun yirmi birinde 

olmuştu. 

O zamandan kasım ayının ortasına kadar az çok her gün yağdı 

ve bazen o kadar şiddetlendi ki günlerce mağaradan dışarıya 

çıkamadım. Bu mevsimde aile efradımın artması beni pek 

fazla memnun etti. Kedilerimden biri kaybolmuş ve merak 

etmiştim. Kaçmıştı, artık ben onu öldü sanıyordum. Ağustosun 

sonuna doğru arkasında üç yavru ile geldiğini gördüğüm 

zaman şaşırdım kaldım. Bana bu çok tuhaf göründü. Çünkü 

öldürdüğüm ve yabani dediğim kedi bana Avrupa kedilerinden 

farklı bir cins gibi gelmişti. Oysa yavrular anaları gibi tıpkı ev 

kedisi idi ve eski kedilerimin ikisi de dişi olduğundan böyle 

yavrulaması çok garibime gitmişti. Fakat bu üç kedi o kadar 

çoğaldılar ki artık rahatsız olmaya başladım. Sonraları onları 

böcek veya yaramaz bir hayvanmış gibi öldürmeye ve 

mümkün olduğu kadar evden uzaklaştırmak zorunda 

kalıyordum.  

Ağustosun on dördünden yirmi altısına kadar hiç durmadan 

yağmur yağdı. O derecede ki dışarı çıkmıyor, rutubetten de 

kendimi çok fazla koruyordum. Böyle hapis iken yiyecek 

çeşidinden de sıkılmaya başlamıştım. İki defa dışarıya çıkmaya 

cesaret ettim. Bir gün bir keçi vurdum. Diğer gün de —ayın 



yirmi altısı idi— gayet büyük bir kaplumbağa buldum. Bu 

benim için bir nimet oldu. Beslenmem de düzene girdi. 

Sabah kahvaltısında bir salkım üzüm; öğle yemeğinde bir 

parça keçi veya kaplumbağa kebabı, — çünkü kaynatacak, 

kızartacak hiçbir kabım yoktu — akşam yemeğinde de iki 

kaplumbağa yumurtası yiyordum. 

Yağmurun beni eve kapatarak hapsettiği süre içinde her gün 

iki üç saat mağarayı genişletmeye çalışıyordum. Mağarayı bir 

tarafa doğru ta kayanın dış tarafına gelinceye kadar kazdım ve 

dışarıya bir kapı veya bir yol yaptım. Bu kapı duvarın ve siperin 

dış tarafına açılıyordu. Eve bu yoldan girip çıkabiliyordum. 

Fakat böyle apaçık kalmaktan da rahat edemedim. Çünkü 

önce tamamı ile kapalı ve korunaklıydım. Oysa şimdi orası 

açılmıştı. Oradan bir şeyin gelebilmesine imkân buluyordum. 

Gerçi korkulacak canlı hiçbir şey görmemiştim. Şimdiye kadar 

adada gördüğüm en büyük canlı keçilerden ibaretti. 

30 Eylül — Buraya geldiğimin hüzünlü yıldönümü oluyordu. 

Direkteki çeteleleri saydım topladım. Burada karaya çıkışımın 

tam 365 gün olduğunu gördüm. Bu günü dini günlerin 

haricinde olarak kendime bir kutlama günü saydım. Bütün 

zavallılığımla yere kapanarak Tanrı’ya günahları itiraf ve 

verdiği cezanın adaletini onay ve Peygamberin hürmetine dua 

ettim. Güneş batıncaya kadar on iki saat ağzıma en küçük bir 

şey bile koymadım. Sonra bir peksimetle bir salkım üzüm 

yedim ve günümü başladığım gibi bitirerek yatağa girdim.  

Bütün bu süre içinde hiç pazar günlerine hürmet etmezdim. 

Çünkü birincisi din hakkında kafamda bir fikir ve bilgi yoktu. 



Bir süre sonra da haftaları ayırmak için her günden daha 

büyük kestiğim pazar günü çetelelerini büyük kesmeyi 

unutmuştum. Bunun için de günlerin hangi ve ne günü 

olduğunu gerçekten de bilemiyordum. Fakat yukarıda da 

söylediğim gibi günleri toplamak ve saymakla buraya geleli 

tam bir sene olduğunu anladım. Günleri haftalara ayırdım. Her 

ne kadar sonunda hesabımda bir iki gün yanıldığımı anladımsa 

da yine her yedinci günü pazar olmak üzere ayırdım. Bundan 

kısa süre sonra mürekkebim de azalmaya başladı. Bunun 

üzerine her şeyin gündelik hatırasını yazmaksızın 

mürekkebimi iktisatlı kullanarak sadece hayatımın önemli 

olaylarını yazmakla yetindim. 

Yağmur ve kurak mevsimleri artık bana çok düzenli 

görünmeye başlamıştı. Mevsimleri ayırarak ona göre hareket 

etmeyi de öğrenmiştim. Bunu önceden bilmediğim için bu 

deneyim bana pahalıya mal oldu. Anlatacağım bu deneyim 

yaptığım bütün deneyimlerin en acısı olmuştur. 

Kendi kendine yetişmiş sanarak şaşırdığım arpa ve pirinç 

başaklarını nasıl sakladığımı yukarda söylemiştim. Sanırım bu 

otuz kadar pirinç ve yirmi kadar arpa sapı idi. Yağmurlar geçip 

de güneş daha güneye giderek uzaklaşınca bunların tam 

ekilme zamanı gelmiştir dedim. Ufak bir yeri ağaç kürekle 

mümkün olduğu kadar belledim ve bu yeri de ikiye ayırarak 

tohumları attım. Bunları ekerken ekilme zamanının ne zaman 

olduğunu bilmediğim için bir defa da hepsini ekmeme 

tesadüfen aklıma geldi. Her birinden birer avuç saklayarak 

diğer üçte ikisini ektim. Böyle yapmakla ne büyük isabet 

etmişim. Çünkü ilk defa ektiğim tohumlardan hiçbiri çıkmadı. 

Tohumlar ekildikten sonra kurak aylar başlamış, hiç yağmur 

yağmamış ve ta yağmur mevsimi tekrar gelinceye kadar 



toprakta tohumlanmasına hizmet edecek rutubet kalmamıştı. 

Yağmurlar başlayınca adeta yeni ekilmiş gibi tohumlar da o 

zaman çıkmaya başladı. İlk ektiğim tohumların çıkmadığını 

görünce kuraklıktan ileri geldiğini çok kolay anladım. Başka bir 

deneme yapmak için daha rutubetli bir yer aradım. Ve yeni 

yaptığım kulübenin yanında başka bir yer çapaladım. Geri 

kalan tohumları da bahar gün dönümünden biraz önce 

şubatta oraya ektim. Bu tohumlar mart ve nisan yağmur ayları 

ile sulandığı için gayet güzel yetişti ve gayet iyi ürün verdi. 

Fakat tohumun hepsini birden ekmeye cesaret edemeyerek 

ancak birazını ektiğim için sonuçta çok az mahsul aldım. Her 

iki çeşidin mahsulü yarımşar şinik kadar bile olmadı. Fakat bu 

deneme sayesinde artık işin ustası olmuş, tohum ekmenin de 

tam zamanını öğrenmiştim. Her sene iki defa tohum ekme 

zamanı olduğunu ve senede iki mahsul alındığını anladım. Bu 

tohumların çıktığı sırada sonraları işime yarayan küçük bir 

keşifte daha bulundum. 

Kasım ayına doğru idi. Yağmurlar kesilmiş, hava da düzelmeye 

başlamıştı. Kulübenin olduğu tarafa gittim. Birkaç aydan beri 

gitmediğim halde her şeyi tam ve bıraktığım gibi buldum. 

Ağılımı, ya da iki katlı çiti yalnız tam ve sağlam bulmakla 

kalmadım, fazla olarak etraftaki bazı ağaçlardan kestiğim 

kazıkların genellikle çelik yapıldığı sene filiz verdiğini söğüt 

ağacı gibi hepsinin filizlenerek uzun uzun dal budak 

saldıklarını gördüm. Bu taze fidanların böyle sürmesine hem 

hayret ettim, hem çok fazla memnun oldum. Bunları budadım 

ve birbirlerine benzeyecek şekilde büyümeleri için elimden 

geldiği kadar düzelttim. Bunların üç senede ne kadar 

güzelleştiklerine inanmak biraz zordur. Çitin dairesi yirmi beş 

yarda kutrunda olmakla beraber yine ağaçlar (artık onlara 



ağaç denilebilir) onu tamamen örtmüşlerdi. Bütün kurak 

mevsimi altında geçirilecek kadar gölgelik olmuştu. Bu durum 

beni daha başka kazıklar keserek duvarın (ilk evimin duvarını 

anlatmak istiyorum) etrafına yarım daire şeklinde tıpkı bunun 

gibi bir çit yapmaya yönlendirdi ve yaptım. Duvarın etrafına ve 

aşağı yukarı ilk siperden sekiz yarda öteye iki sıra fidan diktim. 

Hepsi tuttu. Kısa zaman sonra önceki evime güzel bir gölgelik 

yaptı. Sonra da sırası geldiği zaman söyleyeceğim üzere bana 

savunma hizmeti gördü. Senenin mevsimleri Avrupa’da 

olduğu gibi yaza ve kışa değil yağmur ve kurak şeklinde 

ayrılabileceğini de anlamıştım. Genellikle mevsimler şöyle idi: 

Şubatın yarısı  

Mart    Yağmur - güneş gün dönümünde veya 

gün dönümüne yakın 

Nisanın yarısı 

 

Nisanın yarısı  

Mayıs Haziran Temmuz  Kurak - güneş kuzey burcunda 

Ağustosun yarısı 

 

Ağustosun yarısı 

Eylül   Yağmur - güneş 

Ekim 

 



Ekimin yarısı  

Kasım  

Aralık    Kurak - güney burcunda 

Ocak  

Şubatın yarısı 

Rüzgârın esişine göre yağmur mevsimi uzun veya kısa oluyor. 

Fakat bunu kendi görüşüme göre gelişi güzel söylüyorum. 

Yağmur mevsiminde dışarıya çıkmanın ne kadar zararlı 

olduğunu anladıktan sonra yağmurlu havalarda dışarıya 

çıkmak zorunda kalmayayım diye yiyeceğimi önceden 

hazırlamaya çalışıyordum. Yağmur mevsimi devam ettiği 

sürece mümkün olduğu kadar evde kalmaya çalışıyorum. Bu 

sırada da birçok işler yapıyordum, (özellikle hal ve zamana 

oldukça uygun) güçlükle ve uzun süre çalışarak yapabileceğim 

şeyleri başa çıkarmaya fırsat buluyordum. Özellikle bir sepet 

yapabilmek için birçok şeyleri denemiştim. Fakat bulabildiğim 

bütün dallar sert ve gevrek olduklarından yapamıyordum 

Çocukken oturduğumuz kasabadaki bir sepetçinin önünde 

durarak onun sepet işlediğine bakmak çok fazla hoşuma 

giderdi. 

Ben de her çocuk gibi yardımı sever ve bir şeyin nasıl 

yapıldığını öğrenmeye çok fazla meraklı olduğumdan bazen 

sepetçiye yardım bile ederdim. Bu sayede sepet yapmasını da 

öğrenmiştim. Bu iş şimdi benim burada çok işime 

yarayabilirdi. Fakat sepet örecek ağaç yoktu. Kazık olsun diye 

diktiğim halde filiz veren ağaçların söğüt veya İngiltere’deki 

kamışlar gibi olması aklıma geldi. Denemeye karar verdim. 



Ertesi gün köşküm dediğim yere gittim. İstediğim küçük 

dallardan birçok kestim. Daha fazla kesmek için bir kaç gün 

baltayı da birlikte götürdüm. Orası bu istediğim çubuklarla 

dolu olduğu için zahmetsizce topladım ve kurusun diye 

dairenin daha doğrusu önceden yaptığım ağılın içine serdim. 

Kullanılacak hale geldikleri zaman hepsini evdeki mağaraya 

taşıdım. Ertesi mevsim onlarla meşgul olarak toprak veya 

başka bir şey taşımak veya gerekliliğine göre içine bir şey 

koymak için yapabildiğim kadar birçok sepetler yaptım. Her ne 

kadar bunların şekilleri güzel olmadıysa da yine işimi görecek 

gibiydiler. Artık eskidikçe yenisini yapıyor ve sepetsiz 

kalmamaya çalışıyordum. 

Belki bir gün olur da çokça ürünüm olur diye yiyecek koymaya 

uygun çuval yerine büyük ve derin küfelerde yaptım. 

Sepet yapacağım diye dünyanın zamanını harcayarak zorlukla 

hallettikten sonra bakalım diğer iki eksiğimi de yapmak 

mümkün olabilecek mi dedim. Hemen ağızlarına dar romla 

dolu iki küçük varil, orta büyüklükte birkaç şişe sürahi, 

içerisinde su, ispirto vesaire bulunan dört köşe şişlerden 

başka içine sulu bir şey konacak hiçbir kabım yoktu. Gemiden 

çıkardığım kazandan başka da içinde bir şey kaynatabilecek 

tencere de yoktu. Bu kazan yapmak istediğim şey için yani 

sadece kendime bir parça et kaynatmak veya kızartmak için 

çok büyük geliyordu. İkinci eksiğim de bir tütün piposu idi. 

Bunu yapmak da mümkün olamamıştı. Ama sonunda bunun 

da bir çaresini buldum. 

Başka bir iş çıkarak beni meşgul etmediği sürece, bütün yaz, 

yani kurak mevsimini ikinci sıra dalları veya direkleri dikmekle 

ve sepet yapmakla geçirdim. 



 

Sekizinci Bölüm 

Adanın her tarafını görmek için içimde büyük bir arzu 

olduğunu ve derenin ilerisine kadar gittiğimi ve orada bir 

çardak yaptığımı ve orasının adanın öbür sahiline ve denize 

nazır olduğunu önceden söylemiştim. O taraftaki yalı kenarına 

gitmeye karar verdim. Yanıma bir tüfek, bir balta, köpeği ve 

her zamankinden fazla barut ve saçma alarak ve cebime de iki 

peksimet, bir büyük salkım üzüm koyarak yola çıktım. 

Daha önce söylediğim kulübenin olduğu dereyi geçer geçmez 

batı yönünde deniz görünmeye başladı. O gün hava çok 

berrak olduğundan uzakta bir kara gördüm. Adamıydı, kara 

mıydı bilmem. Uzak bir mesafede ve çok yüksek görünüyor ve 

batıdan güney batıya doğru uzanıp gidiyordu. Tahminime göre 

uzaklığı en aşağı altmış, seksen mil vardı. Orasının dünyanın 

neresi olduğunu anlayamadım. Fakat tahminime göre İspanya 

arazisine yakın Amerika’dan bir parça olmalıydı. Belki de orası 

Vahşilerin yeriydi. Eğer oraya düşmüş olsaydım kesinlikle 

durumum şimdikinden daha çok kötü olurdu. Tanrı’nın ne 

yaparsa iyi yaptığını yeniden onay ve mukadderatına inanmayı 

bir görev bildim. Bununla düşüncemi teskin ederek orada 

bulunmuş olmayı düşünmekle boşuna üzülmekten vazgeçtim. 

Konuyu biraz daha düşündükten sonra eğer dedim orası 

İspanyolların elinde olsaydı nasıl olsa bir gün şuradan buradan 

bazı gemilerin gidip geldiğini görürdüm. Aysa böyle bir şey 

görmemiştim. O halde burası kesinlikle vahşilerin yeridir. Bu 

taraflarda bulunanlar da vahşilerin en kötüleridir. Çünkü 

yamyamdırlar. Ellerine düşeni öldürüp yemekten geri 

kalmazlar. Bunları düşünerek yavaş yavaş ilerliyordum. Adanın 



bu kısımlarını benim taraftan daha güzel buluyorum. 

Çimenlerle, çiçeklerle süslenmiş güzel çayırlar, gayet güzel 

ağaçlarla dolu idi. Birçok da papağan gördüm. Onlardan birini 

tutarak alıştırmak ve mümkünse ona konuşmayı öğretmek 

istiyordum. Birçok zahmetten sonra bir papağan yavrusu 

tuttum. Ona bir değnekle vurarak yere düşürdüm. Sonra 

aldım eve götürdüm. Fakat konuşmayı öğreninceye kadar 

seneler geçti. Sonunda ona beni samimice ismimle 

çağırmasını öğrettim. Bunun böyle konuşması üzerine ortaya 

çıkan bir olay her ne kadar önemsizse de sırası geldiğinde 

söyleneceği üzere çok eğlencelidir. Bu seyahatten pek çok 

memnun oldum. Ovada tavşana benzer bir hayvanla tilki 

gördüm. Bunlar şimdiye kadar gördüğüm cinslere hiç 

benzemiyordu. Her ne kadar birçok vurdumsa da etlerini 

yemeği içim almadı. Bilmediğim şeyleri yemekte bir anlam 

yoktu. Çünkü yiyeceğe ihtiyacım yoktu. Hatta yiyecek çok 

nefis şeylerim bile vardı. Özellikle üç türlüsü, yani keçi, 

güvercin ve kaplumbağa çok güzeldi. Bunlara üzüm de ilave 

edilirse daha iyisini, dolayısıyla sofraya katılacaklarda göz 

önüne alınınca Leaden holl pazarı bile hazırlayamaz. Her ne 

kadar durumum oldukça kötüyse de yine memnun olacak 

birçok tarafları vardı. Mesela hiçbir zaman yemek tarafından 

sıkıntım yoktu. Yiyeceğim çok, hatta çok nefisti bile. 

Bu seyahati yaparken hiçbir zaman iki milden fazla gitmezdim. 

Fakat daha bazı şeyler bulabilir miyim diye o kadar dolaşırdım 

ki geceyi geçirmek ve yatmak için seçim yaptığım yere oldukça 

yorgun gelirdim. Ya bir ağaçta yatar veya yabani hayvanlar 

gelirse uyanayım diye bir ağaçtan diğer bir ağaca, kadar 

kazıklar çakarak etrafımı çevirir ve yerde yatardım. 



Deniz kıyısına gelince kısmetime adanın en kötü yerine 

düştüğümü görerek hüzünlendim. Burada deniz kenarları 

hesapsız kaplumbağalarla doluydu. Oysa benim taraftaki 

sahilde bir buçuk sene zarfında bunlardan ancak üç tane 

bulabilmiştim. Burada birçok türden sayısız kuşlar da vardı. 

Bunlardan bazılarını biliyordum. Fakat bazılarını da şimdiye: 

kadar hiç görmemiştim. Birçoklarının etleri de çok iyiydi. Ben 

Pengoenler hariç hiçbirinin adını bilmiyordum. Bunlardan 

canımın istediği kadar vurabilirdim. Fakat barutla saçmaya 

acıyordum. Mümkün olsaydı bir keçi vurmayı tercih ederdim. 

Çünkü yemesi daha iyiydi. Burada adanın benim 

tarafımdakinden daha çok keçi vardı. Burası düz ova 

olduğundan keçiler beni burada daha uzaktan sezebiliyorlardı. 

Adanın bu tarafının benim taraftan daha güzel olduğunu itiraf 

ederim. Fakat yerimi değiştirmek için kendimde küçük bir arzu 

bile duymadım. Çünkü bir defa evime yerleşmiş ve alışmıştım. 

Burada bulundukça bana vatanımdan uzak bir yerde 

seyahatteymişim gibi geliyordu. Bununla sahil boyunu doğuya 

doğru on iki mil kadar takip ettim ve bir işaret olmak üzere 

deniz kıyısına büyük bir direk diktim. Sonra da eve dönmeye 

karar verdim. Gelecek seyahatim de evimden başlayarak 

doğuya doğru adanın öbür tarafına yürüyerek tekrar bu direğe 

gelecektim. 

Bu seyahatimi sırası geldiği zaman anlatacağım. Adanın her 

tarafını kolaylıkla tanırım ve evimi bulmakta zorluk çekmem 

fikriyle ve adayı da görürüm diye dönüşte geldiğim yoldan 

başka bir yol tuttum, fakat aldanmışım. İki üç mil gittikten 

sonra kendimi büyük bir derenin içinde buldum. Derenin 

etrafı dağlarla çevrilmişti. Bu dağlar da ormanlarla örtülüydü. 

Gideceğim, yolun yönünü gösterecek güneşten başka bir şey 



yoktu. Hatta bu da doğru dürüst değil. Çünkü günün bu 

vaktinde güneşin durumunu iyi bilmek gerekiyordu. İkinci bir 

felaket olmak üzere bu derede olduğum zaman hava da iki üç 

gün sisli devam etti. Artık güneşi de görmek mümkün 

olamayınca üzgün bir şekilde öteyi beriyi dolaşmaya başladım. 

Sonunda deniz kenarına inerek koyduğum nişanı bulmaya ve 

yine geldiğim yoldan eve dönmek zorunda kaldım. Hava çok 

sıcaktı Tüfek, cephane, balta ve üzerimdeki diğer şeyler çok 

ağır gelmeye başladığından her gün çok az yol yürüyerek eve 

geldim. 

Bu seyahatte köpeğim bir keçi yavrusu yakaladı. Koştum, 

köpeği tuttum ve yavruyu sağ olarak kurtardım. Düşüncem 

onu eve götürmekti. Çünkü her zaman, böyle bir iki keçi 

tutarak bir ev keçisi cinsi yetiştirmek acaba mümkün değil 

midir diye düşünür dururdum. Barut ve saçma bittiği zaman 

bu benim beslenmeme yarayabilirdi. Daima üzerimde 

bulundurduğum sicimle hayvancağızın boynuna bir tasma 

yaptım, bir de ip bağladım. Her ne kadar zor olduysa da onu 

çardağa kadar yedeğimde getirdim. Evden ayrılalı bir ay 

olmuştu. Eve gitmek için sabırsızlanıyordum. Keçi yavrusunu 

çardağa kapadım. Ve eve, döndüm. İlk kulübeme geldiğim ve 

hamakta yattığım zaman ne kadar memnun olduğumu tarif 

edemem. Önce yatacak bir yer temin etmeden yaptığım bu 

aptalca seyahatten o kadar rahatsız oldum ki onun zahmetine 

oranla evim artık bana çok iyi ve çok rahat geldi. 

Eşyalarım bana öyle kolaylık ve rahatlık veriyordu ki şansım 

beni burada tuttukça bir daha evden çok uzaklaşmamaya 

karar verdim. Bu uzun seyahatten sonra rahat etmek ve 

kendimi beslemek için evde bir hafta dinlendim. Bu sürenin 

büyük kısmı artık eve alışmaya ve beni tanımaya başlayan 



papağana bir kafes yapmak gibi önemli bir işle geçti Sonra 

ağıla kapattığım keçi yavrusu aklıma geldi. Gidip onu eve 

getirmeye veya yiyecek biraz bir şey vermeye karar verdim. 

Gittim ve keçiyi bıraktığım yerde buldum. Dışarıya çıkamazdı 

ya. Fakat yiyeceksizlikten ölecek bir hale gelmişti. Gittim, 

bulabildiğim kadar bazı küçük fidanlar ve dallar kestim, önüne 

attım. Yedirdikten sonra önce yaptığım gibi urganla bağladım 

ve yedeğime alarak çektim. Açlık onu o kadar alıştırmış ve 

insancıl etmişti ki bağlamaya bile ihtiyaç kalmamıştı. Bir köpek 

gibi beni takip ediyordu. Onu besledim, zavallı hayvan o kadar 

sevimli, o kadar iyi ve yavaş oldu ki en iyi emektar sırasına 

geçti ve beni hiç terk etmedi. 

Sonbahar gün dönümünün yağmur mevsimleri yine gelmişti. 

Bugün 30 eylül adaya geldiğimin yıl dönümü tam iki seneden 

beri burada bulunuyorum. Buradan kurtulmak için bugünkü 

ümidim ilk geldiğim günkü ümidimden de daha fazla değildi. 

Bugünü geçen sene ki gibi dini bir gün saydım. Bütün 

bugünümü hayret edilecek bir şekilde yalnızlığıma yoldaş olan 

Tanrı’nın merhametlerini alçak gönüllük ve şükranla anarak 

geçirdim. Eğer İlahi rahmet olmasaydı yalnızlığım bundan 

daha çok sefil olabilirdi. Tanrı’nın bana, hatta insanlar 

arasında serbest olmaktan ve dünyanın bütün zevkleri içinde 

bulunmaktan fazla bu yalnızlıkta mutlu olabilme imkânını 

tamamı ile göstermesinden ve vücudu ile insanlara olan 

ihtiyacımı ve yalnızlığımın eksikliğini doldursun ve doğru yolda 

ruhuma ilhamları ile cesaret vererek, yardım ederek dünyada 

iyiliğine kaderime razı olarak ve ahiret de bedeni onun sonsuz 

güç ve kudretini beklemeye yönlendirmesinden dolayı samimi 

teşekkürlerde bulundum. 



Bütün sefaleti ile beraber bu şimdiki hayatımın, geçen 

günlerimin o günahkar, ahlâksız ve iğrenç hayatından ne 

kadar mutlu olduğunu artık açık bir şekilde hissetmeye 

başlamıştım. Artık üzüntülerimle sevinçlerimi değiştirdim. 

Gerçek arzularım değişti. Sevgilerim, zevklerim değişti. İlk 

geldiğim günkü, daha doğrusu iki sene önce ki isteklerim 

büsbütün yenileşti. 

Önceden; av ya da adayı görmek için gezdiğim sırada 

bulunduğum bu durumun ruhumda uyandırdığı sıkıntı aniden 

üzerime gelir ve kurtulmak ümidi olmayan ıssız bir çölde 

hapismişim gibi denizleri etrafıma çevrilmiş sonsuz duvarlar 

ve sürgüler zanneder ve içinde bulunduğum bu çöllerle, dağda 

ormanlara bakar ve içime baygınlıklar gelirdi. Bu durum bazen 

beni düşüncemin en fazla sakin olduğum zamanda bir fırtına 

gibi sarardı. O zaman ellerimi ovuşturur ve bir çocuk gibi 

ağlardım. Bazen da beni tam işimin ortasında yakalardı. O 

zaman bir ah gelir, oturur ve bir iki saat yere bakar dururdum. 

Bu benim için daha kötüydü. Çünkü ağlayabilsem veya kendi 

kendime söylenebilsem bu durum kaybolur, kederlerim yavaş 

yavaş azalır, sıkıntım da geçerdi. 

Fakat şimdi kendimi başka düşüncelere alıştırmaya 

başlamıştım. Her gün Tanrı’nın kelamını okuyor ve onun 

bütün tesellilerini durumuma uyduruyordum. Bir sabah 

olabildiğimce hüzünlüydüm. Kutsal kitabı açtım, şu kelimelere 

rastladım: Seni asla, ne terk edeceğim, ne de unutacağım” 

Hemen aklıma bu sözlerin bana ait olduğu geldi. Çünkü bana 

hitap olmasaydı Tanrı tarafından da unutulmuş gibi kendi 

halime tam üzüldüğüm bir sırada bu sözler böyle önüme çıkar 

mıydı? “Öyle ise pekala” dedim; “Tanrı beni unutmayacak 



olduktan sonra bütün dünya unutsa bile ne olabilir? Bir 

taraftan dünyayı kazanacak ve diğer taraftan da Tanrı’nın 

lütuf ve iyiliğini kaybedecek olsam edeceğim zarar 

kazanacağım şeyle kıyaslanamaz. 

O zamandan itibaren benim için bir unutulmuş ve kimsesiz 

durumda dünyada bulunabileceğim diğer herhangi konumdan 

daha çok mutlu olma ihtimali bulunduğunu düşünmeye 

başladım. Bu düşünceden dolayı beni buraya getirdiği için 

Tanrı’ya hamd ve şükre hazırlanmıştım. Nasıl olduğunu 

bilmiyorum, fakat bir şey bu düşünce hakkında zihnimi 

kurcaladı. Söz söylemeye cesaret edemedim. “Nasıl böyle iki 

yüzlü olabiliyorsun?” dedim, ve hatta duyulacak bir şekilde: 

“Memnun olduğunu iddia ettiğin bir duruma alışmaya 

çalışacağın yerde sen daha fazla ondan kurtulmak için dua 

ediyorsun”, dedim ve orada durdum. Burada bulunduğum için 

Tanrı’ya şükrederim diyemezsem de, bu acı sebeplerle 

gözümü açarak eski hayatımın kötü yanlarını göstermekle 

beni üzgün ve pişman ettiği için ciddi bir şekilde Tanrı’ya 

teşekkür ettim. İngiltere’deki dostumu kendisine bir haber 

göndermediğim halde Kutsal kitabı eşyalarımın arasına 

koymaya sevk ve onu gemiden çıkarmama yardım eden 

Tanrıma kalbim kendiliğinden şükrediyordu. Çünkü böyle 

olmasaydı ben Kutsal kitabı ne açar ve ne de okurdum. 

Böyle ve bu ruh durumu ile üçüncü seneye başladım. Her ne 

kadar ilk zamankiler gibi bu sene ki işlerim hakkında o kadar 

özel ayrıntıyla okuyucularımı yoracak değilim. Fakat genel 

olarak hiç de tembellik etmediğim ve zamanımı her gün 

yapacağım birçok işlere çok düzenli olarak şu şekilde plan 

yaptığımda göz önüne alınmalıdır: 



Birincisi — Tanrı’ya ibadet; Kutsal kitabı okumak: 

Bunun için günde üç kez olarak bir zaman ayırmıştım. 

İkincisi — Yiyecek bir şey bulmak için tüfekle ava gitmek: Bu iş 

yağmur yağmadığı zamanlar genellikle her sabah üç saatimi 

alıyordu. 

Üçüncüsü — Yemek için vurduğum veya getirdiğim şeyi 

temizlemek, düzeltmek, yerleştirmek, hazırlamak, pişirmek. 

Bunlar da günün önemli bir kısmını işgal ediyordu. 

Bundan başka güneş öğleyin tam tepemde bulunduğu zaman 

sıcağın fazla şiddeti çalışmama engel olduğundan, öğleden 

sonra çalışabileceğimi sanırım. Ancak dört saat kadar bir 

zaman kaldığı ve düzenli olarak bazen av ve çalışma saatlerini 

değiştirerek çalışmaya sabahleyin, ava da akşam gittiğim 

dikkate alınmalıdır. Çalışmaya ayırdığım zamanın kısalığına ve 

işlerimin son derece zorluğuna, yapmak istediğim herhangi bir 

iş için, arkadaşsızlık ve beceriksizlik yüzünden gereğinden fazla 

çok çok zaman kaybettiğimin de eklenmesini isterim. 

Mağarada gerekli olan uzunca bir rafa gereken bir tahtayı 

yapmak için tam üç dört gün çalıştım. İki tahtacı yardımcısı bir 

de bıçkı sandığını aynı ağaçtan böyle altı tane tahtayı yarım 

günde biçebilir. 

Hâlbuki benim için bir defa kesilecek ağaç büyük olmalıydı. 

Çünkü yapacağım tahta büyük olacaktı. Üç gün bu ağacı kesip 

devirmek, iki gün de dallarından budaklarından temizleyerek 

direk haline getirmek için uğraştım. Sonra etrafını çok çok 

baltalayarak, yontarak ve yongalarını çıkararak kımıldanacak 

gibi oldukça hafif bir hale getirdim. Sonra çevirdim. Bir tarafını 

tahta gibi baştanbaşa düz ve yassı yaptım, alt tarafını da 



çevirerek ağacın kalınlığı üç ince yedi buçuk santimetre 

kalıncaya ve öbür tarafı gibi düzelinceye kadar kestim. Böyle 

bir işte ellerimin çektiği emeği herkes tahmin edebilir. Fakat 

çalışmak ve sebat etmek sayesinde bunu ve daha; başka 

birçok şeyleri yapabiliyordum. Bunu söylemekten amacım az 

bir işle bitmeyen bu kadar çok bir zaman kaybetmemin 

sebebini göstermektir. Yani aletle ve yardımcıyla az bir 

zamanda olabilecek bir şey aletsiz ve yalnız olarak yapılması 

gerekirse uzun bir zaman ve büyük bir zahmete katlanılıyor. 

Fakat bununla beraber aşağıda da görüleceği üzere çalışmak 

ve sebat etmek sayesinde durumun gerektirdiği birçok şeyleri 

başa çıkarabiliyordum. 

Şimdi artık — Kasım ve aralık aylarında — arpa ve pirinç 

mahsulünü bekliyordum. Bunlar için gübrelediğim, kazdığım 

yer büyük değildi. Çünkü söylediğim gibi her birinin tohumu 

yarım şinikten fazla değildi. Dolayısıyla kurak mevsimde 

ekerek önceden epey bir mahsul kaybetmiştim. Fakat şimdiki 

mahsulüm çok bereketli görünüyordu. 

Fakat çeşitli düşmanlar yüzünden mahsulümün hepsini aniden 

kaybetme tehlikesinde olduğumu gördüm. Ekinimi 

düşmanlardan korumak çok zordu. Mesela, birincisi: Keçiler 

ve yabani tavşan dediğim canlılar. Ekinin lezzetini tatmışlar. 

Gece gündüz içinde yatıyorlar ve ekin çıkar çıkmaz o kadar 

dipten yiyorlardı ki sap vermesine bile zaman kalmıyordu. 

Buna karşı tarlanın etrafına çit çekmekten başka bir çözüm 

bulamadım. Bunu yapmak için çok çok zahmet çektim. 

Bundan başka çabuk yapmak ta gerekiyordu. Bununla beraber 

ürüne göre ekin tarlası küçük olduğundan üç haftada bütün 

etrafını adamakıllı kapadım. Gündüz üzerlerine tüfek atıyor, 

beklesin diye geceleri de köpeğimi kıyıda bir direğe 



bağlıyordum. Böylelikle düşmanlar kısa zamanda meydanı 

terk etti. Ve ekin de yetişmeye başladı. 

Ekinin ne durumda olduğunu görmeye gittiğim zaman ekin 

çıkarken hayvanların yaptıkları zararın aynısını başak vermeye 

başladığı zamanda kuşların yaptığını gördüm. Bilmem kaç 

çeşit kuş bizim ürünün etrafını sarmışlardı Hepsi de benim 

uzaklaşmamı bekliyordu. Yanımda daima tüfek olduğu için 

üzerlerine ateş ettim. Tüfeği atar atmaz ekinin ortasından 

küçük bir kuş bulutu kalktı. Hiç de böyle bir şey görmemiştim.  

Bu durum beni çok fazla kızdırdı. Çünkü bunların az bir 

zamanda bütün ümitlerimi silip süpüreceklerine aklım ermişti. 

Hiçbir zaman ürün alamayacağım ve aç kalacağım kesindi. 

Ne yapacağımı da bilmiyordum. Fakat geceli gündüzlü 

beklemek gerekirse bile ne yapıp edip ürünümü 

kaybetmemeye karar vermiştim. 

İlk iş olarak şimdiye kadar yapılan zararı anlamak istedim. 

Önemli bir kısmının bozulduğunu, fakat ekin daha çok taze 

olduğundan zararın o kadar büyük olmadığını gördüm. Eğer 

kurtarılabilirsem kalan kısım iyi bir ürün verecek gibiydi. 

Tüfeği doldurmak için biraz durdum ve azıcık ilerleyince 

çapulcuların sanki benim gitmeme bakıyorlarmış gibi etraftaki 

ağaçlarda beklediklerini gördüm. Sonra durum da bunun 

böyle olduğunu ispatladı. Çünkü oradan gidiyormuş gibi biraz 

ilerleyince daha gözlerinden kaybolmadan önce hepsi 

ağaçlardan birer birer ekine indiler. Artık çok fazla canım 

sıkıldı. Diyebilirim ki yedikleri her tanenin sonunda 

ekmeğimden bir dilim olduğunu bildiğim için hepsinin 

inmesini beklemeye sabrım kalmadı. Çite yaklaşarak 

üzerlerine ateş ettim ve üç tanesini vurdum. Zaten benim de 



istediğim bu kadardı. Onları topladım ve tıpkı bizim 

İngiltere’de belli başlı hırsızlara yaptıklarını ben de onlara 

yaptım. Yani diğerlerine bir ibret olsun diye bir sırığa astım. 

Bunun yaptığı etkiyi anlayabilmek adeta mümkün değildir. 

Kuşlar yalnız ekine gelmemekle kalmadılar, hatta az bir 

zamanda adanın bu kısmını tamamen terk ettiler. Korkuluk 

asılı kaldığı sürece hiçbir kuş göremedim. 

Bundan çok fazla memnun olduğuma emin olabilirsiniz. 

Senenin ikinci ürün zamanı olan aralık ayının sonlarına doğru 

ben de ekini kaldırdım. Biçmek için orak ve tırpandan yana 

çok fakirdim. Bütün elimden gelen şey gemiden kurtardığım 

silahlardan büyük bir kılıcı orak yerine kullanmak olurdu. 

Fakat birinci ürün az olduğundan biçmekte çok zorluk 

çekmedim. Sonuçta, ekinin biçilmesini de bulunduğum 

duruma göre yaptım. Sadece başakları kestim ve yaptığım 

küfe ile taşıdım ve elimle ovalayarak taneleri çıkardım. 

Harmanın sonunda yarım ölçek tohumdan başka iki kileye 

yakın pirinçle iki buçuk kileden fazla arpa elde ettim. O zaman 

ölçecek bir şeyim olmadığı için bunu tahminim üzerine 

söylüyorum. Ne olursa olsun bu benim için cesaret verecek bir 

şeydi. Artık Tanrı’nın lütufu ile ekmek yiyebileceğimi de aklım 

kesti. Fakat yine sıkıntı ile karşı karşıya idim. Çünkü ne ürünü 

nasıl temizleyip ayıracağımı, nasıl öğüteceğimi ve nasıl un 

yapacağımı biliyor, ne de un yapsam nasıl ekmek yapacağımı 

ve hatta ekmek bile yapsam, onu nasıl pişireceğimi 

bilmiyordum. 

Çok miktarda mahsul edinmek ve her zaman yiyeceğimi temin 

etme arzusunda bu sıkıntı da binince bu defa ki mahsulden bir 

tane bile yemeyerek gelecek mevsimde hepsini tekrar tohum 

yapmaya ve bu sırada da bütün zamanımı, bütün dikkatimi 



yiyecek ve ekmek edinmek gibi önemli bir işe harcamaya 

karar verdim. Artık tam anlamı ile ekmeğimi kazanmak için 

çalışıyorum denilebilirdi. 

Bir parça ekmeği hazırlamak, temizlemek, ayırmak, şekle 

sokmak, yapmak, bitirmek için gereken garip birtakım ufak 

tefek şeylere biraz hayret edilir ve sanırım ki bunu çok az 

kimseler düşünmüştür. Ben ki tam tabiatın yarattığı gibi basit 

bir halde yaşıyordum; bu ufak tefek şeylerin gerekliliğini 

zararıma olarak her gün daha fazla hissediyordum. Hatta 

yukarıda söylediğim gibi hiç beklemediğim bir zamanda hayret 

edilecek bir şekilde bir avuç tohum elde ettiğim günden beri 

bu gibi şeylerin gerekliliğini her saat biraz daha fazla 

anlıyorum. 

Birincisi; ne yeri sürecek bir sabanım, ne de belleyecek bir bel 

veya bir küreğim vardı. Önceden söylediğim gibi bu işi bir ağaç 

kürekle yapıyordum. Fakat bu da bir ağaç kürekle ne kadar 

yapılabilirse o kadar oluyordu. Küreğin yapılması bana çok 

günlere mal olduğu halde demirli olmadığı için çabucak 

yıpranıyordu, başka hem işimi çok güçleştiriyor, hem de 

yaptığım iş çok kötü oluyordu. Ne yapayım, bununla yetiniyor 

ve sabrederek bununla işlemeye çalışıyordum. İşin eksik ve 

kötü olmasına da dayanıyordum. Tohumu ektikten sonra 

tarlayı sürgüleyecek bir sürgü de yoktu. Ben de sürgüden 

vazgeçtim. Üzerinden gayet ağır ve büyük bir ağaç geçirdim ve 

tarlayı sürgülemekten ve tırmıklamaktan fazla diyebilirim ki 

adeta tırmaladım. Ekin çıkarken ve çıktıktan sonra etrafını 

kapatmak, korumak, biçmek, kaldırmak, ayıklamak, eve 

taşımak, dövmek, savurmak, samandan ayırmak, ambara 

koymak için şimdi de söylediğim gibi ne kadar çok şeye 

ihtiyacım vardı. Öğütecek bir değirmen, eleyecek bir elek, 



ekmek yapacak tuz ve maya, pişirecek bir fırın yoktu. Aşağıda 

söyleneceği üzere bunlar olmadığı halde dahi ben yine her 

şeyi yaptım. Ve mahsul de çok fazla işime yaradı. Fakat 

aletsizlik dediğim gibi benim için her şeyin zor ve yorucu 

olmasına sebep oluyordu. Ne yapayım, buna başka çare 

yoktu. Bunun içim fazla zaman da kaybetmiş olmuyordum. 

Çünkü ben zamanımı ayırmış ve her günün bir kısmını bu 

işlere ayırmıştım. Oldukça külliyetli bir miktar elde edinceye 

kadar mahsulden ekmek yapmamaya karar verdiğimden 

ürünümden (olduğu zaman) lâyığı ile yararlanabilmek için 

yapılacak bütün işlere gerekli alet ve edevatları bütün dikkat 

ve gayretimi harcayarak kendi kendime tedarik edebilmek için 

önümde daha altı ay vardı. 

Birincisi — Daha büyük bir yer hazırlamalıydım. Çünkü şimdiki 

tohumum bir dönümden fazla bir yere yetecek miktarda idi. 

Bunu yapmadan önce bir kürek yapmak için en az bir haftalık 

iş vardı. O da yapıldı. Fakat çok kötü biri şey oldu. Çok ağırdı. 

Bununla işlemek iki kat zahmetli oluyordu. Ama işimi yaptım. 

Evimin yanında aklımca işime uygun gördüğüm iki büyük ve 

düz yere tohumlarımı attım ve etrafını çitle iyice kapadım. Bu 

çitin bütün kazıklarını önceden diktiğim ağaçlardan kestim. 

Çünkü bununla bir sene içinde ve çok az bir tamir isteyecek 

çabuk ve yaş bir çit olacağını biliyordum. 

Bu iş az bir iş değildi. Beni üç ay kadar meşgul etti. Çünkü bu 

sürenin büyük bir kısmı yağmur mevsimine rastladığından 

dışarı çıkamıyordum. Evde yağmur yağıp da dışarıya 

çıkamadığım zamanlar aşağıda gelecek şu işlerle meşgul 

oluyordum. Şunu da söyleyeyim ki iş işlerken papağanla 

konuşmak ve ona konuşmayı öğretmekle kendimi 

eğlendiriyordum. Ve az zaman içinde ona kendi adını ve sonra 



da doğruca söylemesini öğrettim. Pol adada kendiminkinden 

başka bir ağızdan duyduğum ilk söz bu olmuştur. Papağana 

konuşmayı öğretmek her ne kadar benim işim değilse de iş 

arasında beni eğlendiriyordu. Çünkü dediğim sıralarda elimde 

şunun gibi çok çok işler vardı. Mesela: 

Her ne şekilde olursa olsun çoktan beri toprak çanaklar 

yapmasını düşünüyordum. Buna şiddetle ihtiyacım vardı. 

Fakat nasıl yapacağımı bilmiyordum. Sadece iklimin sıcaklığına 

bakarak eğer lüleci çamuru bulabilirsem yamayarak, 

sıvayarak, düzelterek ve güneşte kurutarak kullanmaya ve 

içine kuru olarak saklamak gerektiren bazı yiyecekleri 

koymaya yarar oldukça sert ve kuvvetli birtakım kaplar 

yapabileceğime şüphe etmiyordum. 

Tahıl, un vesaire gibi elime geçecek bazı şeyleri koymaya 

uygun kapların bazısını mümkün olduğu büyük ve küp gibi 

içine konulan her şeyi koruyabilecek bir şekilde yapmaya 

karar verdim. 

 

Dokuzuncu Bölüm 

Çamura şekil vermek için yaptığım beceriksizlikleri söylesem 

okuyanları kendime güldürmüş olurum. Ne garip, ne biçimsiz, 

ne çirkin şeyler yapmıştım. Çamur kendi kendini tutacak kadar 

kuvvetli olmadığından birçoğu yıkıldı, birçoğu da devrildi, 

birçoğu da kıvamına gelmeden güneşe konulduğu için sıcak 

fazla geldi çatladı, bir kısmı da kurumadan önce veya sonra 

azıcık kımıldatmakla parçalandı. Sonuçta, killi toprak bulmak, 

kazıp çıkarmak, kıvama getirmek, eve taşımak ve işlemek için 

çok çalıştıktan ve iki aylık zahmetten sonra iki büyük çirkin küp 



demeye dilim varmıyor şeyden başka bir şey yapamadım. 

Bununla beraber güneş iki tanesini yeterince kuru ve sert 

olarak pişirmişti. Kırılmasınlar diye bunları özellikle yaptığım 

iki kamış sepete yerleştirdim. Sepetle küp arasında kalan 

boşluğu da pirinç ve arpa samanı ile doldurdum. Bu küpler 

daima kuru kaldığından içlerine tahıl ve eğer tahılı öğütürsem 

un koymayı düşünüyordum. Her ne kadar büyük kaplar yapma 

planımı gerçekleştiremedimse de yuvarlak tencereler, yassı 

tabaklar, testiler, güveçler gibi küçük şeyleri yapmayı 

başarmıştım. Gücümün yettiği kadar becerebildiğim bu şeyleri 

güneş oldukça pişiriyordu. Fakat bunların hiçbiri benim 

amacıma uymuyordu. Benim amacım içinde sulu bir şey 

durabilecek ve ateşe dayanabilecek bir şey yapmaktı. 

Yaptıklarımın hiçbirisi bu işlere yarayacak bir durumda değildi. 

Bir süre sonra et pişirmek için büyük bir ateş yakmıştım. İşimi 

bitirdikten sonra ateşi söndüreceğim sırada yaptığım toprak 

çanaklardan kopmuş, kırık bir parçanın ateşte pişerek taş gibi 

sert ve kiremit gibi kızardığını gördüm. Bunu görmek hoşuma 

gitti. Ve kendi kendime mademki kırık bir parça pişiyor, o 

halde hepsinin de pişeceği kesin, dedim. 

Bu iş beni çanak, çömlek pişirebilecek gibi bir ateş yapabilir 

miyim diye düşündürdü. Çömlekçilerin içinde çömlek 

pişirdikleri fırınların nasıl yapıldıkları hakkında hiçbir bilgim 

yoktu. Biraz kurşunum vardıysa da toprak çanakların nasıl 

sırlandığını da bilmiyordum. Bununla beraber üç güveci ve 

diğer kaplardan da iki üç tanesini birbiri üstüne dizdim, 

etrafına odun yığdım. Altına da kocaman bir kül yığını serdim. 

İçindeki kaplar baştanbaşa kızıl ateş oluncaya kadar 

yanlarındaki, üstündeki ateşi yeniden odun ve çalı koyarak 

tazeledim. Bu kapları kıp kırmızı oluncaya ve içlerinden birinin 



eriyip aktığını görünceye kadar beş altı saat aynı sıcaklıkta 

tuttum. Çünkü lüleci çamuru ile karışık olan kum sıcağın 

şiddetinden erimeye başlamıştı. Eğer ateşlemekte devam 

etseydim cam olup akacaktı. Kapların kırmızılıkları açılıncaya 

kadar yavaş yavaş ateşi de azalttım. Ateş birden bire 

sönüvermesin diye bütün gece bekledim. Sabahleyin 

istenildiği kadar sertleşmiş ve pişmiş üç tane gayet iyi güzel 

diyemeyeceğim güveç ile iki tane de toprak tabak elde 

etmiştim. Hattâ bunlardan birisi kumun erimesi ile adamakıllı 

sırlanmıştı. Bu deneyimden sonra toprak kap tarafından hiçbir 

eksiğim kalmadığını söylemeye gerek yoktur. 

Fakat herkesin de tahmin edebileceği üzere bunların kalıp ve 

biçimlerinin çok sıradan olduğunu söylemek zorundayım. Bu 

yaptıklarım tıpkı çocukların kirli çamurla oynadıklarına veya 

hiç hamur işi bilmeyen bir kadının yaptığı çöreklere 

benziyordu. Hiçbir zaman böyle âdi ve önemsiz bir şey ateşe 

dayanabilecek bir toprak kap yaptığım zaman duyduğum 

sevince benzer bir memnuniyet vermemiştir. İçine su koyarak 

bir an et kaynatmak ve ateşe oturtmak için kapların 

soğumasını son bekledim. Her ne kadar tam istediğim gibi iyi 

olması için yulaf unu ve gereken diğer şeylerim yoksa da bir 

parça oğlak etinden yine kendime gayet iyi bir et suyu 

çıkardım. 

Bundan sonraki işim, içinde tahıl ezmek ve dövmek için bir 

dibek tedarik etmek oldu. Değirmene gelince sadece bir çift el 

ile işi bu derece ileri götürmeyi düşünmüyordum bile. Hatta 

bir dibek tedariki bile beni adamakıllı şaşırtmıştı. Çünkü 

dünyanın bütün işlerinden en az kabiliyet isteyen sanat 

taşçılıktı. Zaten bunu yapabilecek aletim de yoktu. Oyulacak 

ve dibek yapılabilecek büyük bir taş bulmak için birçok günler 



harcadım. Büyük kayalardan başka uygun bir taş bulamadım. 

Kayayı da kesip çıkarmak veya oymak benim için imkânsızdı. 

Zaten adada gerektiği kadar sert kaya da yoktu. Hepsi kumlu 

ve yumuşaktı. Bunlar ne ağır bir dibek elinin kuvvetine 

dayanabilir, ne de bunlarda kumlanmadan tahıl ezilebilirdi. 

Böyle bir taş aramak için uzun bir zaman harcadıktan sonra 

vazgeçtim ve sert bir ağaç kütüğü bulmaya karar verdim, bunu 

kolaylıkla buldum. Zorla hareket ettirebileceğim kadar bir 

büyüğünü aldım, balta ve keserle dış tarafını düzelttim ve 

yuvarlak yaptım. Ve sonra Brezilya'da Amerika vahşilerinin 

kayıklarını yaptıkları gibi ateş ile ve bin zahmetle içini oydum. 

Bunu yaptıktan sonra demir ağacı denilen ağaçtan gayet ağır 

bir havan ve tokmak yaptım. Bütün bunları ekmek yapmak 

amacıyla tahıl döverek veya öğüterek un yapmak için 

hazırlamıştım. Hepsini gelecek mahsulü beklemek üzere şöyle 

bir tarafa koydum. 

Diğer bir sıkıntım da samanından ve kepeğinden ayırarak unu 

temizleyecek bir elek yapmak oldu. Bunsuz ekmek yapabilme 

imkânını göremiyordum. Bu o kadar zor bir işti ki düşünmesini 

bile istemiyordum. Çünkü elek yapabilecek hiçbir şeyim 

bulunmadığına emindim. Yani ince bir bez veya un 

geçebilecek diğer bir kumaşım yoktu. Aylarca böyle kaldım 

gerçekten ne yapacağımı bilmiyordum. 

Çamaşır namına bende kalan şeyler de adi birer paçavra idi. 

Gerçi keçi kılı vardı. Fakat bunun nasıl eğrildiğini, büküldüğünü 

ve nasıl dokunduğunu bilmiyordum. Bilmiş olsam dâ işleyecek 

âletim yoktu. Nihayet buna karşı bulabildiğim tek bir çare 

tayfaların gemiden çıkardığım pamuk bezinden ve tülbentten 

bazı boyun atkılarının aklıma gelmesi oldu. Bunların bazı 

parçalarından oldukça işe yarayabilecek gibi üç küçük elek 



yaptım. Unları senelerce bu eleklerle eledim. Sonraları nasıl 

yaptığımı sırası geldiğinde söylerim. 

Pişirme tarafı en son düşünülecek şeydi. Tahılım olduğu 

zaman nasıl ekmek yapabilecektim? Çünkü birincisi maya 

yoktu. Burada bu eksiği tamamlamaya da imkân olmadığından 

bu iş için kendimi o kadar üzmedim. Fakat fırının olmamasına 

canım çok sıkılıyordu. Nihayet bunun da çaresini buldum. O da 

şudur: Birkaç tane geniş ve yassı tabak yaptım. Bunların 

genişliği iki kadem, derinliği de dokuz ince yirmi beş 

santimetre kadar vardı. Öbürleri gibi bunları da ateşte 

pişirdim ve bir tarafa koydum. Ekmek pişirmek İstediğim 

zaman ocakta büyük bir ateş yakardım, ocağı kendi 

hamurumdan dört köşeli tam dört köşe değillerdi ya pişkin 

tuğlalarla döşemiştim. “Odunları yanıp da kızgın kor, veya kül 

hâline gelince her tarafını örtecek şekilde bunu ocağa yayar ve 

ocak adamakıllı kızıncaya kadar orada bırakır, sonra da külleri 

dışarıya süpürürüm. Ekmeği veya ekmekleri oraya yerleştirir, 

üzerlerine yaptığım toprak tabağı koyardım. Sıcağı çoğaltmak 

veya muhafaza etmek için de yanlarını külle örterdim ve 

böylelikle dünyanın en iyi fırınında olmuş gibi arpa ekmeği 

pişirirdim. Az zamanda kendim de bedavadan bir poğaçacı 

oldum. Kendi kendime pirinçten birçok çörekler yapıyordum. 

Börek yapmıyordum. Yapsam da keçi ve kuş etinden başka 

içine koyacak bir şey yoktu. Bütün bu işlerin burada 

oturduğumun üçüncü senesinin büyük bir kısmını işgal etmiş 

olmasına hayret edilmemelidir. Bununla beraber bu işler 

arasında yeni ürünümü kaldırdığım ve ekilecek yeri 

hazırladığım da göz önüne getirilmelidir. 

Zamanında ekini biçmiştim. Gücüm yettiği kadarını da eve 

taşıdım. Dövmeye zaman buluncaya kadar başaklı olarak 



büyük sepetlere koydum. Çünkü ne harman edecek bir yerim, 

ne de harmanı dövecek bir aletim vardı. 

Şimdi artık tahılım çoğaldığı için daha büyük bir ambara 

ihtiyacım vardı. Yeni üründen yirmi kile kadar arpa ve bir o 

kadar veya biraz fazla pirinç gelerek tahılımın miktarı 

arttığından bunları alacak bir yer yapmaya ihtiyacım vardı. 

Artık şimdi tahılımı bol bol kullanabilirdim. Zaten 

peksimetlerim de biteli hayli zaman olmuştu. Diğer taraftan 

bana bir senede ne kadar yiyecek gideceğini anlayarak artık 

senede yalnız bir defa ekin ekmeye karar vermiştim. 

Bir senede kırk kile arpa ve pirincin bana fazla bile geleceğini 

anladım. Ekmeğime ve her türlü ihtiyacıma bu kadarı yeter 

umuduyla artık her sene tam son ektiğim kadar tohum 

atmaya karar verdim. 

Bütün işler yapıldığı sırada birçok zamanlar aklımın adanın 

öbür tarafında gördüğüm karada dolaştığına emin olabilirsiniz. 

Orasını kara ve yaşanılacak bir yer hayal ederek nasıl olsa 

oradan daha ileriye gitmeye bir yol, belki de kurtulmaya bir 

çare bulurum diye oraya gitmek için gönlümde gizli arzular 

vardı. Fakat bunu düşünürken tehlikelerini hiç hesaba 

katmıyordum. Vahşilerin eline düşebilirdim. Bu vahşileri 

Afrika’nın kaplan ve aslanlarından daha kötü sanmakta belki 

de haklıydım. Bir defa onların eline geçecek olursam bire karşı 

bin ihtimal ile öldürülmek ve yenme tehlikesine düşerdim. 

Çünkü Karaip sahilleri vahşilerinin kanibal, yani yamyam 

oldukları duymuştum. Hesabıma göre o sahillerden çok da 

uzak olmamalıydım. 

Yamyam olmadıkları düşünülse bile ellerine düşen birçok 

Avrupalılara yaptıkları gibi beni de öldürebilirlerdi. Hattâ 



Avrupalılar bazen on, yirmi kişi birlikte oldukları halde yine 

öldürülmüşlerdi. Fazla olarak ben ise yapayalnızdım. Kendimi 

çok az savunabilecek veya hiç savunamayacak bir 

durumdaydım. İyiden iyiye düşünmeliyim gereken bütün bu 

şeyler aklıma sonradan geldi. Oraya gitme fikri aklımda 

"kuvvetli bir şekilde dolaşmakta olduğundan önceleri böyle bir 

korku hatırıma gelmiyordu. Şimdi uşağımı, Ksüriyi ve Afrika 

sahillerinde bin milden fazla seyahat ettiğim kırlangıç kanadı 

yelkenli o uzun kayığımı arzulamaya başlamıştım. Fakat bu 

boş bir şeydi. O sırada aklıma gidip geminin sandalını görmek 

geldi. Bir kere ilk defa karaya oturduğumuz zaman fırtınanın 

geminin sandalını karaya doğru hayli uzağa attığını 

söylemiştim. Sandal hâlâ ilk atıldığı yerdeydi. Fakat sağlam 

değildi, rüzgârın ve dalgaların şiddeti ile yüksek bir kum 

yığınının üzerinde tamamı ile altı üstüne gelmiş, tersine 

yatıyordu. Önceki gibi etrafında su da yoktu. Eğer onu tamir 

edecek ve denize atacak bir yardımcım olsaydı sandal oldukça 

düzeltilebilir ve ben de onunla kolayca Brezilya'ya 

dönebilirdim. Fakat adayı yerinden oynatamayacağım gibi, 

bunu da çevirerek altını üstüne getiremeyeceğimi 

anlamalıydım. Bununla beraber yine ormana gittim. Birtakım 

yuvarlak ağaçlar, direkler kestim. Sandalın yanına getirdim ve 

ne yapabileceğimi denemeye karar verdim. Onu bir defa 

çevirebilsem uğradığı zararları kolayca tamir edebileceğimi ve 

onun iyi bir kayık olacağına ve onunla çok kolay denize 

çıkabileceğime emindim. Bu faydasız işten hiçbir zahmeti 

esirgemedim. Sanırım ki bu iş için iki, üç hafta harcadım. 

Sonunda bu küçük kuvvetimle onu kaldırma imkânı olmadığını 

anlayınca altındaki kumları kazarak ve doğru düşmesi için 

altına ağaç parçaları koyarak kaydırmaya çalıştım. 



Fakat bunları yaptığım halde dahi onu denize doğru ileriye 

götürmek şöyle dursun, kımıldatmaya ve altına girmeyi bile 

başaramadım. Bunun üzerine ben de vazgeçmek zorunda 

kaldım. Sandal ümidinden vazgeçmeme rağmen bir karaya 

gitmek için bendeki istek, seyahat yapabilecek araçlarda 

görülmüş imkânsızlık nispetinde, azalacak yerde arttı. 

Bu durum beni buralarda yerlilerin yaptıkları gibi alete ve 

yardıma muhtaç olarak büyük bir ağaç kütüğünden acaba 

kendi kendime bir kayık yapmak mümkün olmaz mı fikrine 

düşürdü. Bunun yalnız mümkün olduğuna değil, hattâ kolay 

bile olduğuna karar verdim. Ve kayık yapma fikri fazlası ile 

hoşuma gitti. Elimdeki araç olarak bir kayık yapmaya herhangi 

bir zenciden veya Amerikalı vahşiden daha çok yeteneğim 

vardı. Fakat beni bir vahşiden çok geri bırakan özellikle kayık 

bittiği zaman onu denize atmak için gereken yardımcı 

yoksulluğunu hiç de düşünmüyordum. Benim için bunu 

yenmek, âletsizlik yüzünden zencilerin ve vahşilerin 

düşebilecekleri bütün zorluklardan daha zordu. Gerçekten 

yapacağım kayığı denize atmaya gücüm yetmeyip de olduğu 

yerde bırakmak zorunda olacaksam, arayarak ormanda bir 

ağaç buluşum, bin zahmetle onu kesişim; çalışması mümkün 

olacağını düşündüğüm aletlerimle onun dış tarafını keserek, 

yontarak bir kayık biçimine koyuşum; yakarak veya keserek 

içini oyuşum ve bir kayık yapmak için bütün bu zahmetlerim 

neye yarardı? 

Ben kayığı yaparken aklıma bulunduğum durum hakkında ufak 

bir düşünce gelmiş olsaydı hemen aklıma onu nasıl denize 

atabileceğim gelirdi sanılır. Aklım kayığı yapıp onunla denize 

çıkmak fikrine o kadar meşguldü ki onu karadan denize kadar 

nasıl götüreceğimi bir defa bile olsun düşünmedim. İşe 



bakılırsa benim için onu denizde kırk beş mil çekmek, 

bulunduğu yerden denize kadar olan kırk beş kulaçlık 

mesafeye götürmekten çok kolaydı. 

Zeki bir adamdan fazla tıpkı bir deli gibi bu kayığı yapmaya 

başladım. Onu başa çıkarıp çıkaramayacağımı hiç 

düşünmeden, sadece hayali bile hoşuma gidiyordu. 

Kayığın denize atılmasındaki zorluk aklıma gelmiyor değildi. 

Fakat kendi kendime verdiğim şu delice cevapla yine kendi 

kendimi susturuyordum: “Hele bir defa yapayım. Yapıldığı 

zaman sonunda nasıl olsa şöyle böyle bir çaresini bulacağıma 

eminim. Bu fazlası ile anlamsız bir şeydi. Fakat arzum baskın 

geldi, işe başladım. Bir çam ağacını devirdim. Hazreti 

Süleyman’ın Kudüs’teki mabedini yaparken bir tane böylesini 

bulabildiğinde çok şüpheliyim. 

Ağacın köküne yakın olan aşağı tarafının kıtası beş ayak on 

incez, yerden yirmi iki ayak uzunluğundan sonraki kalınlığı da 

dört ayak on bir incez vardı. Bundan sonra ağaç inceleşiyor ve 

dallara ayrılıyordu. Bu ağacı devirmek hiç de kolay olmadı. 

Kazma ve baltayla dibini yontmak, kesmek için yirmi gün, sık 

ve yaygın olan dallarını, budaklarını keserek yukarı tarafını 

gövdeden ayırmak için de ayrıca on dört gün harcadım. Sonra 

ona bir biçim vermek ve suyun üstünde gerektiği gibi düz 

dursun diye altını bir kayık karinesi gibi yapmak da bana bir 

aya, onu tam bir kayık gibi yapmak için oymak da üç aya yakın 

bir zamana oturdu. İçini oymak için ateş kullanmayarak 

sadece kötü tokmak ve kalemle adamakıllı güzel bir kayık 

oluncaya kadar harcadığım emek sayesinde oymuştum. Kayık 

yirmi altı kişiyi kaldıracak kadar büyüktü, demek ki beni ve 

bütün eşyamı taşımaya yeterdi. 



Bu işi bitirdiğim zaman çok memnun oldum. Yaptığım bu kayık 

hayatımda gördüğüm tek ağaçtan yapılmış kayıkların 

hepsinden çok büyüktü. Bunun bana çok büyük emeklere mal 

olduğuna emin olabilirsiniz. 

Artık kayığın denize atılmaktan başka yapılacak bir şeyi 

kalmamıştı. Denize atmış olsaydım yapılabilecek seyahatlerin 

en çılgın ve en anlamsızına başlamış olacağıma hiç şüphe 

etmiyorum. Fakat onu denize indirmek için yaptığım bütün 

emekler boşa gitti, kayık denizden çok değil yüz yarda kadar 

uzak bir yerdeydi. 

Sıkıntının birincisi kayık körfezin yukarı tarafında idi. Bu 

sıkıntıyı ortadan kaldırmak için yeri kazarak denize doğru bir 

iniş yapmaya karar verdim ve başladım Bunu yapmak için çok 

zahmet çektim. Amaç özgürlük olursa zahmete kim bakar? Bu 

işi bitirdim, sıkıntıyı hallettim. Fakat bir sorun daha kalmıştı. 

Çünkü bu kayığı da geminin sandalından fazla 

kımıldatamamıştım. Sandalı denize götüremediğimi görünce 

denizi sandalın yanına getirmek için havuz veya kanal gibi bir 

şey açmaya karar verdim. Yeri ölçtüm, işe de başladım. İşe 

giriştiğim zaman ne kadar derin ve ne kadar geniş kazılacağını 

ve atılacak toprağın miktarını hesap ettim. Çalıştırdığım 

kollarla —kendiminkilerden başka yoktu— bu işi bitirmek için 

on iki sene gerektiğini anladım. Çünkü yer o kadar yüksekti ki 

havuzun veya kanalın yukarıya gelen tarafı en aşağı yirmi 

metre derinlikte olması gerekiyordu. Çok büyük hüsranıma 

rağmen bu işten de vazgeçtim. 

Bu iş beni çok fazla üzdü. Kendi kuvvetimizi ölçmeden ve neye 

mal olacağını hesap etmeden sonunu getirmek fikri ile bir işe 



başlamanın delilik olduğunu her ne kadar çok geçse de şimdi 

artık çok iyi anlamıştım. 

Bu işlerin ortasında buradaki dördüncü senemi de bitirdim. Ve 

buraya geldiğimin bu sene yıl dönümünü de öncekiler gibi 

aynı dindarlık ve kaderime razı olarak geçirdim Çünkü daima 

Tanrı kelâmını okumam ve ciddi bir şekilde onu uygulamam 

sayesinde ve Tanrı’nın lütufu ile önceden bilmediğim birçok 

şeyleri öğrenmiştim. Şimdi artık dünya işleri hakkında başka 

düşünce taşıyordum. Dünyaya geçmiş bir şey gibi bakıyordum. 

Onunla yapacak bir işim yok ve artık ondan bir şey de 

beklemiyordum. Gerçekten dünyada bir arzum da kalmamıştı. 

Sonuçta ne onunla yapılacak bir işim var, ne de onu 

istiyordum. Sanırım ki dünya ahretten bize nasıl görünecekse 

şimdi buradan da ben onu öyle görüyordum. Yani dünya 

benim için vaktiyle yaşayıp da şimdi terk ettiğim bir yer gibi 

geliyordu. 

Hazreti İbrahim’in (Sineslere) dediği gibi şimdi ben de çok 

rengârenk dünyaya: “Seninle benim aramda büyük bir uçurum 

vardır” diyebilirdim. 

Her şeyden önce burada dünyanın bütün günahlarından uzak 

bulunuyordum. Ne vücudum, ne de gözlerim bir günah işliyor, 

ne de kibir getirecek bir halim vardı. Arzu edeceğim hiçbir şey 

yoktu. Çünkü memnun olabilecek her şeyim vardı. Bütün bir 

malikânenin sahibiydim. Hatta istesem kendime tasarrufumda 

bulunan bütün bir memleketin vali veya imparatoru 

diyebilirdim. Orada rakipsizdim. Ne benimle saltanat davası 

yapacak, ne de idareme katılacak bir rakibim vardı. İstesem 

gemiler yükletecek kadar tahıl kaldırabilirdim! Fakat bunu sarf 

edecek yerim yoktu. Ben de ihtiyacıma yetecek kadar 



yetiştiriyordum. Yeteri kadar kaplumbağalarım vardı. Fakat bir 

tanesi bile normal ihtiyacımdan fazla geliyordu. 

Bir donanma yapacak kadar kerestem vardı. Şarap yapacak, 

kurutacak ve donanmam yapılırsa onu yükletecek kadar 

üzümlerim vardı. Fakat ben bütün bunlardan ancak gerektiği 

kadarından yararlanıyordum. Yiyeceğime, diğer ihtiyaçlarıma 

yetişecek miktardan fazlası benim ne işime yarardı? 

Yiyebileceğimden fazla et kesseydim ya köpeğe veya da 

solucanlara yarayacaktı. İhtiyacımdan fazla ekin ekseydim 

bozulacaktı. Kestiğim ağaçlar yerlere yatmış çürüyordu. Onları 

odun yerine kullanmaktan başka yapacak bir işim yoktu ve 

yemeğimi pişirmekten başka da odun yakmaya bir sebep 

yoktu. 

Sonuçta deneyim ve tabiat bana gayet doğru olarak anlatmıştı 

ki bütün dünya mallarının yararlanabileceğimizden fazlasının 

hiçbir değeri yoktur. Her ne olursa olsun biz onları ancak 

kendi kullanabileceğimiz kadarından yararlanırız, fazlasından 

değil. Artanını biriktirirsek bile kesinlikle başkalarına kalır. 

Eğer dünyanın en cimri, ve hırslı bir adamı bile benim yerimde 

olsaydı bu hastalığından kurtulurdu: Çünkü gereğinden çok 

fazla malım vardı. Burada benim peki fazla işime yarayacağı 

halde şimdi bende bulunmayan bazı ufak tefek şeyler istisna 

edilirse hiçbir şey arzu etmeye gerek bir durum yoktu. 

Önceden söylediğim gibi altın ve gümüşten yanımda otuz altı 

İngiliz lirası kadar bir para vardı. Neye yarar? Faydasız, miskin, 

pis bir halde olduğu yerde duruyordu. Hiçbiri işime de 

yaramıyordu. Bir düzüne pipo veya tahılımı öğütebilecek bir el 

değirmeni için ondan bir avuç verebilirdim! Hattâ İngiltere'de 

altı peni — üç kuruş — değeri olan bir avuç, havuç, turp 

tohumu bezelye ve bakla veya bir şişe mürekkep için bu 



paranın hepsini verirdim. O para öyle; kaldıkça bana hiçbir 

yararı yoktu. Ve çekmecede öyle duruyor. Yağmur 

mevsiminde mağaradaki rutubetten küfleniyordu. Eğer 

çekmece elmas ile de dolu olsa yine aynı durum olacak ve 

işime yaramayacağından benim için hiçbir kıymeti 

olmayacaktı. Şimdi artık hayatımı ilk geldiğim zamanlardan 

daha rahat bir hale sokmuştum. Kafam da vücudum kadar 

rahattı. Daima bin şükür ederek sofraya oturuyor ve bu ıssız 

adada bana böyle nimetleri sunan Tanrı’nın iyiliğine hayran 

oluyordum. Durumumun kötü taraflarından fazla iyi 

taraflarına bakmayı ve eksik olan şeyleri düşünmektense 

eldekilerle memnun olmaya çalışmayı öğrenmiştim. Bu durum 

bana ifade edilemeyecek, gizli bir teselli veriyordu. Bunu 

yalnız Tanrı’nın vermediği şeyleri düşündükleri ve istedikleri 

için Tanrı’nın verdiği şeylerden yararlanmayı bilemeyen ve 

kalpleri memnun olmayanlara bir hatıra olsun diye 

söylüyorum. Yoksun olduğumuz şeyler yüzünden bizde 

meydana gelen memnuniyetsizlik elimizdeki şeylere 

kanaatsizlikten ileri geliyor gibi görünüyor. Diğer bir düşünce 

de benim çok fazla işime yaradı. Bundan da çok yararlandım. 

Bulunduğum bu felâkete kim düşseydi böyle olacağına 

emindim. Bu da şimdiki halimi, buraya ilk geldiğim zaman 

başıma gelmesinden korktuğum durum ile karşılaştırmaktı. 

Eğer Tanrı’nın lütuf ve inayeti geminin hayret edilecek bir 

şekilde karaya bu kadar yakın düşmesini istemeseydi; sadece 

buraya çıkamamakla kalmaz, hatta gemiden karaya çıkardığım 

ve bana burada bolluk ve istirahat temin eden birçok şeyleri 

alamazdım. Bunları alamayınca da işleyecek âletlerim, 

kendimi koruyacak silâhlarım ve yiyeceğimi sağlayacak barut 

ve saçmam olmazdı. O zaman bütün korktuklarım ve 

düşündüklerim de başıma gelirdi. 



Eğer gemiden hiçbir şey çıkaramamış olsaydım ne 

yapabileceğimin her şeklini, her rengini düşünmekle saatler, 

hatta diyebilirim ki günler harcardım. Kaplumbağa ve balıktan 

başka yiyecek bir şey bulamayacaktım. Bunları bulmak için de 

zaman geçecekti. Ben de o zamana kadar ölmüş olacaktım, 

ölmemiş olsaydım bile kötü bir vahşi gibi yaşayacaktım. 

Herhangi bir araç ile bir keçi veya bir kuş öldürmüş olsam da 

derisini yüzemeyecek, bağırsaklarını çıkaramayacak, etini 

kesip ayıramayacak, belki bir hayvan gibi onu dişlerimle 

kemirmeye ve tırnaklarımla parçalamak zorunda kalacaktım.  

Bu düşünceler beni Tanrı’nın hakkımda gösterdiği lûtuflara 

karşı minnettar ve bütün güçlükleri ve bütün sıkıntıları ile 

beraber şimdiki halimden dolayı yine beni Tanrı’ya karşı 

şükrana mecbur ediyordu. Bu tarafı dahi sıkıntı zamanlarında: 

“Benim felâketim gibi bir felâket var mıdır? demek 

kabiliyetinde bulunanların algılamasına bırakırım. Bu gibiler 

birçok kimselerin kendilerinden daha kötü durumda 

olduklarını ve eğer Tanrı isteseydi kendi hallerinin de öyle 

olabileceğini düşünmelidirler. Bana kuvvet, fikrime durgunluk 

ve ümit veren diğer bir düşüncem daha vardı. O da asıl benim 

hak ettiğim durum ile Tanrı’nın bir inayeti gibi düşünmekte 

haklı olduğum şimdiki durumumu karşılaştırmaktı. 

Ben önceden Tanrı’yı tanımaktan ve Tanrı korkusundan uzak, 

kötü bir hayat geçiriyordum. Babamdan iyi bir terbiye 

almıştım. Dini ve görev hissini, Tanrı korkusunu ve 

yaradılışımdaki yetenek ve amaçların benden istediği şeyleri 

aklıma yerleştirmek için ciddi bir şekilde çalışmaktan geri 

kalmamışlardı. Fakat yazık, çok, erkenden gemici hayatına 

düştüm. 



Tanrı’nın kızgınlığı her zaman önlerinde bulunmasına rağmen 

bütün hayatlar arasında Tanrı korkusundan en yoksun olan 

hayat gemicilerinkidir. Dediğim gibi çok genç yaşımda gemici 

hayatına ve gemiciler arasına düşmem, bütün meslektaşlarım 

gibi tehlikeyi ve ölümü inat ederek küçümsemeye alışmam 

kendim gibilerden başkası ile görüşmek tesadüf ve 

fırsatlarından mahrum kalmam, iyiliğe ait hiçbir şey 

duymamam, bende çok az kalan din fikrini de mahvetmişti. İyi 

olan her şeyden olduğumdan olacağımdan habersizdim. 

Meselâ Sale limanından kaçmam, Portekizli kaptan tarafından 

gemiye alınmam, çok iyi bir durumda Brezilya'da yerleşmem, 

İngiltere'deki eşyayı almam gibi en büyük kurtuluş ve 

memnuniyet zamanlarımda hiçbir zaman ne dilimden, ne 

kalbimden “Tanrı’ya şükür kelimesi çıkmadığı gibi ne en büyük 

sıkıntı zamanlarımda Tanrı’ya yalvarmak aklıma geldi, ne de 

“Tanrım bana acı” dedim. Tanrı’nın adını sadece yemin etmek 

veya küfretmek için anardım. Önceden de söylediğim gibi 

eskiden geçirdiğim âsi ve günahkâr hayat hakkında düşüncem 

dehşetli muhakemelerle aylarca meşgul oldu. Etrafıma 

baktıkça buraya geldiğimden almış olduğum birçok lûtufları ve 

Tanrı’nın bana ne büyük şefkatli davrandığını düşünür ve 

Tanrı’nın günahlarımın lâyık olduğu cezayı vermeyip de başka 

hakkımda aksine çok büyük lûtuflar ettiğini görürdüm. Bu 

bana tövbelerimin kabul olduğunu ve artık Tanrı’nın beni 

affettiği ümitlerini verirdi. Bu düşünceler sonucunda Tanrı’nın 

her takdirine razı olmaktan başka halimden de şükretmeyi ve 

günahlarımın lâyık olduğu cezayı görmediğim için artık 

yaşadıkça halimden şikâyet etmemeyi aklıma yerleştirdim. 

Burada hiç beklemeye hakkım olmayan birçok nimetlerden 

yararlanıyordum. Halimden şikâyet etmeye hakkım yoktu. 

Aksine memnun olmaya ve birtakım mucizelerden başka 



hiçbir şeyin meydana getiremeyeceği her günkü ekmeğim için 

her gün Tanrı’ya şükretmek zorundaydım. Hattâ kendimin 

böyle birbirini takip eden birtakım mucizelerle 

beslenmesinden İlyas’ın kargalar tarafından beslenmesinden 

daha büyük mucizeli görüyordum. 

Dünyanın ıssız bir yeri dediğim bu yere atılmam belki benim 

için daha hayırlıdır. Burada bir taraftan insan yok diye 

sıkılıyorum. Fakat burada hayatımı tehdit edecek kurtlar, 

kaplanlar ve yırtıcı mahlûklar, beni sokacak zehirli hayvanlar, 

veya beni öldürecek ve yiyecek vahşiler de yoktu. Sonuçta 

hayatım bir taraftan sıkıntılıysa da diğer taraftan da Tanrının 

merhametini kazanmış bir hayattı. Rahatça yaşayabilmek için 

hiçbir şeyim eksik değildi. Özellikle Tanrı’nın iyiliklerini 

anlamaya müsait ve onları düşünerek teselli olabilecek bir 

hayattı. Bu fikirleri bitirerek ve iyi bir duruma getirerek 

yaşamaya devam ettim ve bir daha da kötümser olmadım. 

Buraya geleli uzun süre olduğu için karaya çıkardığım ve işime 

yarayan birçok şeyler bitmiş, yıpranmış, veya bitmek 

üzereydiler. Uzun zamandan bu yana mürekkebim bitmiş ve 

çok az bir şey kalmıştı. Azar azar su kata kata o kadar açık bir 

renk almıştı ki kâğıt üzerine bıraktığı siyahlık görünür 

görünmez bir haldeydi. Geçen zamanlara ilâve olarak başıma 

gelen dikkate değer günleri not almak için bitinceye kadar 

yine o mürekkebi kullandım. 

Başıma birtakım haller gelen günler arasında garip bir ilişki 

olduğunu hatırlıyorum. Günleri uğurlu uğursuz diye ayıracak 

kadar saf olsaydım bu durum çok fazla şaşkınlığıma sebep 

olacaktı: 



Denizlerde seyahat etmek düşüncesiyle babamdan, anamdan, 

dostlarımdan kaçarak Hull'e geldiğim günün aynı bir günü 

Salle'li korsan gemisi tarafından yakalandım ve esir edildim. 

Yarmouth limanında gemi kazasından kurtulduğumun aynı bir 

günü kayıkla Salle'den firar ettim. 

Doğduğum günün —yani 30 Eylül— aynı bir gününde otuz, altı 

sene sonra burada karaya düştüm ve mucize olarak 

kurtuldum. Günahkâr ve âsi hayatımla bu yalnız ve kimsesiz 

hayatımın her ikisi de bir günde başlamış demektir. 

Mürekkebimden sonra ilk biten şey ekmeğim, yani gemiden 

çıkardığım peksimet oldu. Bir yıl kadar günde kendime ancak 

bir peksimet ayırarak bunu son derece idareli kullanmıştım. 

Bununla beraber kendi tahılım yetişinceye kadar yine bir 

seneye yakın bir süre tamamı ile ekmeksiz kaldım. Yukarıda 

söylediğim gibi hiç ümit edilmediği bir sırada unu bir mucize 

gibi bulduğum için memnun olmaya çok büyük hakkım vardır. 

Elbiselerim de çok fazla eskimeye başlamıştı. Diğer gemicilerin 

damalı gömlekleri değişik olmak üzere uzun bir zaman 

çamaşırsız kaldım. Bu gömlekleri çok iyi saklamıştım. Çünkü 

birçok zamanlar gömlekten başka bir şey giyemiyordum. Gemi 

tayfalarının bütün elbiseleri arasında en fazla işime yarayan 

şey bu bir düzüne kadar gömlek oldu. Gerçi bunların arasında 

gemicilerin birkaç kalın pelerinleri de vardı. Fakat burada 

bunlar taşınamayacak kadar çok sıcak vardı. Havanın sıcaklığı 

çok şiddetli olduğundan elbiseye ihtiyaç yoktu ama yine 

tamamı ile çıplak gezemiyordum. Çıplak gezmeyi gönlüm 

istemiyor değildi; fakat yapamıyordum. Çıplak gezme fikrine 

dayanamıyor değildim; çünkü yapayalnızdım. Niçin tamamı ile 



çıplak gezemediğimin sebebiyse çıplakken elbiseyle olduğum 

kadar güneşin sıcaklığına dayanmamamdır. 

Hattâ sıcağın şiddeti gömleğin üzerinden bile geçiyor ve 

genellikle vücudumu yakıp kabartıyordu. Hava gömleğin 

arasına girdikçe sıcaklığı azalıyor ve dışarıdakinden iki kat 

daha serin oluyordu. Şapkasız güneşin altında gezmeye de hiç 

dayanamıyordum. Burada güneşin sıcağı öyle şiddetle 

çarpıyordu ki başımda bir şapka olmadan çıksam hararet 

doğrudan doğruya geldiği için hemen başıma ağrı giriyordu. 

Başıma kasketimi koyunca baş ağrısı da geçiyordu. Bunun 

üzerine elimde bulunan ve çamaşır adını verdiğim eski püskü 

şeyleri bir düzene koymayı düşünmeye başladım. Bütün 

yeleklerimi eskitmiştim. Şimdi işim elimde bulunan bu büyük 

polarla diğer bazı şeylerden ceket yapıp yapamayacağımı 

denemeye kalmıştı. 

Terziliğe, daha doğrusu yamacılığa da başlamıştım. Bu işi çok 

acınacak bir halde yapıyordum. Bununla beraber bu polarları 

düzelterek bana uzun süre dayanacağını sandığım iki üç yeni 

yelek yaptım. Dizlik ve pantolona gelince, bunları tâ son 

zamanlara kadar hep kötü yapmakta devam ettim. 

Öldürdüğüm bütün hayvanların derilerini sakladığımı 

söylemiştim. — Dört ayaklı hayvanların derilerini demek 

istiyorum —Bunları sırıklara gererek güneşe asıyordum. 

Bazıları çok kuru ve sert oluyor, çok az işe yarıyordu. Bazıları 

da işe çok iyi yarayacak gibi görünüyordu. Bunlardan ilk 

yaptığım şey, üzerinden yağmur aksın diye tüyleri dış tarafta 

olmak üzere kendime yaptığım büyük şapkadır. Bu o kadar iyi 

oldu, ki tamamı ile bu derilerden kendime bir kat da elbise 

yaptım. Yani bir yelek bir de dizlere kadar bir pantolon. Her 



ikisini de fazlası ile bol yapmıştım. Çünkü bunlar beni sıcak 

tutmaktan çok serin tutmak için yapılmıştı. Yalnız şunu da 

söylemeyi unutmamalıyım ki bunların biçimi çok kötü 

olmuştu. Çünkü her ne kadar fena bir marangoz idiysem de 

terziliğim ondan daha çok kötüydü. Neyse bunları yine gücüm 

yettiği kadar becermiştim. 

Ben dışarılarda iken yağmurlar yağıverirse şapkamın ve 

yeleğimin dış tarafındaki kıllar yağmuru içeriye çekmeyerek 

akıtıyor ve ben de gayet kuru kalıyordum. Bundan sonra da 

kendime bir şemsiye yapmak için çok zaman ve zahmet 

harcadım. Bir şemsiyeye gerçekten de çok fazla ihtiyacım 

vardı. Bir tane yapmağı çok fazla istiyordum. Brezilya'da iken 

nasıl yapıldığını görmüştüm. Orada çok sıcaklarda çok fazla işe 

yarıyordu. Burada da aynı sıcağı hissediyordum. Hattâ burası 

Ekvatora yakın olduğu için burada sıcak daha fazla idi. Dışarıda 

sık sık dolaştığım için gerek yağmurda ve gerek sıcakta böyle 

bir şeyin bana çok büyük faydası olacaktı. Şemsiyeye benzer 

elde tutulabilecek gibi bir şey yapıncaya kadar birçok zaman 

ve birçok zahmet sarf ettim. Hattâ yapmayı başardığımı 

sandıktan sonra dahi gönlümün arzu ettiği gibi bir tanesini 

yapıncaya kadar daha iki üç tanesini bozdum. Fakat sonunda 

iyi kötü bir tanesini meydana getirebildim. Karşılaştığım 

başlıca zorluk kapatmasını becerebilmekti. Açabiliyordum. 

Fakat eğer kapanacak ve toplanacak gibi yapılmazsa 

taşınamazdı. Onu sadece başıma açabilirdim. Bu ise işime 

yaramazdı. Dediğim gibi sonunda işimi görebilecek gibi bir 

tane yaptım ve kılları dışarıya gelmek üzere üstüne deri 

kapladım. Bu sundurma yağmurun dışarıya akmasına hizmet 

ediyor ve güneşten de beni o kadar iyi koruyordu ki en sıcak 

havalarda bile vakti ile en serin havalarda gezdiğim kadar 



rahat dolaşıyordum, ihtiyacım olmadığı zaman da kapıyor ve 

koltuğumun altında taşıyabiliyordum. 

Kendimi Tanrı’nın inayetine terk ettiğim gibi kalbim de sonsuz 

kadere inandığından kalbim ve zihnim çok rahattı. Bu durum 

tek başıma olan hayatımı toplum hayatından daha iyi bir hale 

koymuştu. 

Konuşmamaktan sıkıldığım zaman kendi kendime düşünmeyi 

ve hattâ diyebilirim ki dua yolu ile Tanrı’yla yalan dünyada 

insanlarla görüşmenin vereceği en yüksek zevklerden daha iyi 

buluyordum. Bundan sonra beş sene içinde diyebilirim ki 

başıma fevkalâde hiçbir şey gelmedi. Tıpkı eskisi gibi aynı 

düzen, aynı durum ve aynı yerde yaşadım. Arpa, pirinç, ekmek 

ve üzüm kurutmak gibi — bunların her ikisinden de tam 

tamamına yetişecek kadar bir senelik yiyeceğimi önceden 

koyardım—senelik ve tüfekle avâ, gitmek gibi gündelik 

işlerimden başka meşgul olduğum başlıca işlerden biri de 

kendime tekrar bir sandal yapmak olmuştu. Sonunda onu da 

bitirdim. Altı ayak genişliğinde ve dört ayak derinliğinde bir 

kanal açarak yarım mil kadar yerden körfeze indirdim. İlk 

yaptığım, kayık büyük olmuştu. Onu nasıl denize indireceğimi 

önceden gerektiği gibi düşünmeden yapmıştım. Ne onu 

denize götürmeye, ne de denizi onun yanına getirmeyi 

başaramayınca sonra bana daha akıllı olmayı öğretecek bir 

hâtıra gibi onu olduğu yere bırakmak zorunda kalmıştım. 

Gerçekten her ne kadar dediğim gibi denize yarım milden 

daha yakın bir yerde uygun bir ağaç elde edemedimse de 

bunun mesken olabileceğini anlamıştım. Ve hiçbir zaman bir 

kayık fikrinden vazgeçmemiştim. Bir kayık yapıp gitmek ümidi 

bana gayret veriyordu ve iki seneye yakın bir zaman buna 

çalıştığım halde sıkılmıyordum. 



 

Onuncu Bölüm 

Her ne kadar ikinci yaptığım küçük sandal da bitmişse de ilk 

sandalımı yaparken düşündüğüm işe yarayacak büyüklükte 

değildi. Yani bununla kırk mil kadar uzaktaki o karaya gitmeye 

cesaret edilemezdi. Kayığın küçüklüğü o düşünceme son verdi 

ve artık onu düşünmemeye başladım. Fakat madem ki bir 

kayığım vardı. Onunla adanın etrafını dolaşmayı düşündüm. 

Çünkü önceden de yazdığım gibi adanın öbür tarafına da 

karadan gitmiştim. Bu küçük seyahat sırasında gördüğüm 

şeyler sahilin diğer taraflarını görmeye beni yöneltmişti. Şimdi 

artık bir kayık elde edince adanın etrafını dolaşmaktan başka 

bir şey düşünmez oldum. Bunun üzerine ve her şeyi 

düşünerek bu hareketi dikkatli yapabilmek için kayığa küçük 

bir direk uydurdum. Yanımda çok miktarda mevcut geminin 

yelken parçalarından da bir yelken yaptım. Direk ve yelkeni 

yerleştirdikten ve sandalı da denedikten sonra bununla çok iyi 

denize çıkabileceğimi anladım. Sonra gerek yağmurdan ve 

gerek denizin serpintisinden korunsun diye erzak, cephane, 

diğer gerekli şeyleri koymak için sandalın iki ucuna birer dolap 

yaptım. İçerisinde de uzun bir yer oydum. Buraya tüfeğimi 

koyuyordum ve ıslanmasın diye üzerine de bir kapak 

yapmıştım. Şemsiyemi de arka tarafa diktim. Bir tente gibi 

başımı güneşten koruyordu. Böyle her şeyi hazırladıktan sonra 

ara sıra denize çıkıyordum. Hiçbir zaman uzaklaşmıyor ve 

koydan dışarı çıkmıyordum. Fakat küçük krallığımın etrafını 

görmeyi isteyerek adayı dolaşmaya karar verdim. İçine iki 

düzine arpa ekmeği (daha fazla bunlara çörek demeliyim), 

kuru pirinç dolu bir toprak kap, —bu çok yediğim bir şeydi— 

küçük bir rom şişesi, keçi vurmak için barut ve saçma, 



gemicilerin sandığında bulduğumu daha önceden söylediğim 

polarlardan iki tane koyarak sandalı sefere hazırladım. Bu 

polarlardan birisini altıma yaymak, diğerini de geceleri 

üstümü örtmek için almıştım. 

Krallığımın, siz isterseniz esirliğimin deyin, altıncı senesi kasım 

ayının altıncı günü sefere çıktım. Bu seyahatimi ümit 

ettiğimden çok uzun buldum. Çünkü her ne kadar adanın 

kendisi o kadar büyük değilse de adanın doğusuna geldiğim 

zaman denize doğru iki mil kadar uzamış bazı tarafı denizin 

altında kalmış, bazı yerleri denizin üstüne çıkmış birtakım 

kayalar ve onun ucunda da yarım mil uzunluğunda denizden 

yüksek bir kum sığlığına rast geldim. Bu burnu dolaşmak için 

fazlası denize açılmak zorunda oldum. 

Bu kayaları ilk gördüğüm zaman beni ne kadar denize açılmak 

zorunda bırakacağını bilmediğim gibi sonra geriye 

dönebileceğimden de şüphelendiğim için niyetimden 

vazgeçmek istedim ve demir attım. Çünkü gemiden çıkardığım 

kırık bir çapa parçası ile bir demir yapmıştım. Kayığı 

bağladıktan sonra tüfeği aldım karaya çıktım. Buruna hâkim 

olduğu görülen bir tepeye tırmandım. Oradan burunun 

uzunluğunu tamamı ile gördüm. Ve dolaşmaya karar verdim. 

Tepeden denize baktığım zaman büyük ve kuvvetli bir 

akıntının doğuya doğru aktığını, hattâ burunun yanına kadar 

geldiğini gördüm. Bu akıntının benim için tehlikeli 

olabileceğini ve akıntının şiddeti ile denize doğru 

açılabileceğimi ve sonra belki de adaya dönemeyeceğimi 

gördüğüm için onu iyice inceledim. Gerçekten evvelâ bu 

tepeye çıkmamış olsaydım sonucun böyle olacağını tahmin 

etmiyordum. Çünkü adanın diğer tarafında da aynı akıntı 

vardı. Yalnız cereyan orada biraz daha açıktan geçiyordu. O 



tarafta sahilin yanında kuvvetli bir girdap olduğunu da 

gördüm. Demek ki birinci akıntıdan kurtularak hemen girdaba 

girmekten başka çare yoktu. Gün doğrusu ile oldukça kuvvetli 

bir rüzgâr estiği için iki gün orada kaldım. Rüzgâr doğrudan 

doğruya akıntıya karşı estiğinden deniz şiddetle karaya 

çarpıyordu. Dalga olduğu için çokça kıyıya sokulmak ve akıntı 

olduğu için de denize fazla açılmak güvenilir bir iş değildi. 

Üçünü günü sabahleyin rüzgâr geceden kalmış, deniz de, sakin 

olduğundan denize çıkmaya cesaret ettim. Fakat cesaretli ve 

görgüsüz gemicilere de ibret oldum. Çünkü buruna gelir 

gelmez, hattâ karadan sandal boyunca ayrılır ayrılmaz, 

kendimi derin bir suda ve değirmen deliğinden çıkıyormuş gibi 

şiddetli bir akıntıda buldum. Akıntı kayığı o kadar şiddetle 

sürüklüyordu ki ne yaptımsa sahile sokmak mümkün olmadı 

ve beni; solum da kalan girdaptan sürekli daima 

uzaklaştırıyordu. Bana yardımı olabilecek bir rüzgâr 

esmiyordu. Küreklerle görebildiğim iş de kale alınabilecek gibi 

değildi. Artık kendime kaybolmuş gözü ile bakmaya başladım. 

Çünkü akıntı adanın her tarafında vardı. Bu iki akıntının birkaç 

mil açıkta birleştiklerini de biliyordum. Bir defa oraya 

düşersem tamamı ile işim bitmiş olurdu. Hiçbir şekilde de 

kurtulma imkânı göremiyordum. Artık önümde ölümden 

başka bir şey yoktu. Denizden korkmuyordum. Çünkü o 

oldukça sakindi. Fakat açlıktan ölmek kesindi. Gerçi sahilde 

sandalın ancak kaldırabileceği kadar büyük bir kaplumbağa 

bulmuş ve onu sandala yüklemiştim. Büyük bir testi, yani 

yaptığım toprak kaplardan bir kap dolusu içilecek suyum 

vardı. Fakat engin denizlere açılacak olursam bunların ne 

önemi olabilirdi? Bu enginlerde en aşağı bin mil gitmeyince ne 

sahil, ne kara, ne de bir ada bulunmayacağına emindim. 



Tanrı’nın kudreti için insanları en büyük bir sefaletten daha 

kötüsüne düşürmenin ne kadar kolay olduğunu gördüm. Issız 

ve harap adamı şimdi artık en güzel bir yeri gibi görüyordum. 

Gönlümün arzu edebileceği tek arzu tekrar orada 

bulunabilmekti. Büyük bir arzu ve özlemle ellerimi oraya 

uzattım ve “ey mutlu çöl, seni bir daha göremeyeceğim” 

dedim, kendi kendime de: “Ey sefil mahlûk! Nereye 

gidiyorsun?” söylendim. 

Nankör tabiatıma kızıyor, orada yine yalnızlıkta şikâyet 

ediyordum. Şimdi de tekrar orada bulunabilmek için her şeyi 

vermeye hazırdım. İşte biz böyleyiz. Büsbütün tersi başımıza 

gelmedikçe bulunduğumuz durumun kıymetini 

anlayamıyoruz. O mübarek adamdan — şimdi artık orası bana 

öyle görünüyordu — iki mil kadar engine açılmaktaki ve artık 

orayı bir daha tutamamak ümitsizliğine düşmekten çektiğim 

korkuyu tahmin etmek biraz güçtür. Bununla birlikte gücüm 

tükeninceye kadar sandalı mümkün mertebe akıntının 

kuzeyine, girdabın bulunduğu tarafa doğru götürmeye 

çalıştım, öğleye doğru güneş Meridyen dairesini geçtiği zaman 

bir batı rüzgârının estiğini yüzümde hisseder gibi oldum. Bu 

rüzgâr özellikle yarım saat sonra çıkan güzel ve hafif bir batı 

esintisi gönlümü biraz ferahlattı. O zaman korkulacak 

derecede adadan uzak bir mesafede bulunuyordum. Eğer 

hava biraz bulutlansa veya sislenseydi kesinlikle yolumu 

kaybederdim. Çünkü sandalda pusula yoktu. Eğer adayı 

gözden kaybedecek olursam o tarafa doğru nasıl yol 

alabilecektim bilmem. Şansıma, hava açıktı. Direği kaldırdım. 

Yelkeni açtım ve akıntıdan kurtulmak için sandalı mümkün 

olduğu kadar kuzeye doğru götürmeye çalıştım. Direği 

kaldırarak yelkeni açıp sandal yol almaya başlayınca suların 



berraklığından akıntının değişmesinin yakın olduğunu 

anladım. Çünkü akıntı kuvvetli olan yerlerde sular da bulanık 

oluyordu. Suların durulduğunu görünce akıntının da azaldığını 

hissettim. Aynı zamanda yarım mil kadar doğuda denizin bazı 

kayalara çarptığı görülüyordu. Bu kayaların akıntıyı ayırdığını 

gördüm. Akıntının kuvvetli kısmı kayaları kuzey doğuda 

bırakarak güneye doğru akıyor, diğer kısmı da kayaların 

sağlamlığı ile geriye dönüyor ve kuvvetli bir girdap yaparak 

şiddetli bir akıntı halinde tekrar geriye, kuzey batıya doğru 

akıyordu. Darağacına çıkarken asılmaktan kurtulmanın veya 

tam öldürüleceği sırada eşkıya elinden kaçmanın ne demek 

olduğunu bilenler veya böyle son ana gelmiş olanlar; sandalı 

bu girdabın akıntısına koyduğum ve rüzgâr da esmeye 

başlayınca yelken yaparak altımda kuvvetli bir akıntıyla 

rüzgârın önüne düştüğüm zaman duyduğum mutluluk ve 

sevincimin derecesini anlayabilirler. 

Bu anafor beni bir mil kadar adaya doğru sürükledi. Fakat ilk 

akıntının beni attığı sahilden iki mil kadar daha kuzeye 

götürdü. Karaya yaklaşınca adanın kuzey sahiline düştüğümü 

anladım. Yani sandala bindiğim yerin tam tersi olan adanın 

öbür ucuna düşmüştüm. Akıntının ve girdabın yardımı ile bir 

milden biraz fazla yol aldıktan sonra cereyanın azaldığını ve 

artık bana yardımı olmadığını gördüm. İki büyük akıntının 

arasında, yani beni eteğine sürükleyen güney taraftakilere bir 

mil kadar öteden geçen kuzey taraftakinin arasındaki denizi 

gayet sakin ve durgun buldum. Hava güzel esmeye devam 

ettiğinden dümeni adaya doğru tuttum. Fakat eskisi gibi iyi yol 

alamıyordum. Akşam saat dört sularında adadan daha bir mil 

kadar uzaktayken felâketime sebep olan burunun önceden de 

söylendiği gibi akıntıyı daha güneye atarak kuzey tarafta diğer 



bir girdap yaptığını ve bunun daha kuvvetli olduğunu gördüm. 

Bereket versin tam yolumun üzerine gelmiyordu. Yolum 

batıya doğruydu. Bu akıntı doğrudan doğruya kuzeye 

gidiyordu. Bununla beraber rüzgâr çok iyi estiğinden güneye 

doğru girdap ortasından geçtim. 

Bir saat içinde bir mil kadar adaya yaklaştım. Orada deniz 

sakindi biraz sonra karaya yanaştım. 

Karaya ayak basınca diz çöktüm ve artık bu sandalla kurtulma 

hayalinden vazgeçmeye karar vererek şimdi kurtulduğum şu 

belâdan dolayı Tanrı’ya şükrettim. Yanımdaki yiyecekten biraz 

yiyerek kuvvetimi tazeledikten sonra sandalı sahilde ağaçların 

altında gizlenmiş gibi duran küçük bir koya çektim. 

Çalışmaktan ve yolculuk yorgunluğundan çok bitkin bir 

haldeydim. Uykuya yattım. Eve nasıl dönmeli diye yeniden 

büyük bir derde düştüm. Bu sandalla geldiğim yoldan tekrar 

geri dönmeyi göze almaya yaşadıklarım engeldi. Artık o yolun 

ne olduğunu çok iyi öğrenmiştim. Öbür tarafın —adanın batısı 

demek isterim— nasıl olduğunu bilmediğim gibi, artık yeniden 

tehlikeye girme düşüncesinde değildim. Sonra gerektiği 

zaman almak üzere şimdilik kayığımı sağlam bir şekilde 

bağlayabilecek bir koy bulunamaz mı diye sahil boyunca 

batıya doğru gitmeye ancak ertesi sabah karar verdim. Deniz 

kenarında iki milden biraz fazla ilerleyince, bir mil derinliğinde 

gayet iyi bir körfeze rastladım. Bu koy gittikçe darlaşıyor ve 

küçük bir dere ile son buluyordu. Orası bizim gemi için uygun 

bir limandı. Sadece kendisi için yapılmış küçük bir havuzda 

imiş gibi orada kalabilirdi. Sandalı oraya bağladıktan ve gayet 

emin bir şekilde yerleştirdikten sonra etrafımı görmek ve 

nerede olduğumu anlamak için karaya çıktım. 



Önceden yaya olarak geldiğim yerden biraz daha ileride 

olduğumu anladım. Çok sıcak olduğu için sandaldan tüfekle 

şemsiyeden başka bir şey almadan yürümeye başladım. 

Yaptığım öyle bir deniz seyahatinden sonra bu yol çok rahat 

geliyordu. Akşamüzeri yazlık köşküme yetiştim. Orada her şeyi 

bıraktığım gibi buldum. Çünkü dediğim gibi burası benim 

yazlık köşküm olduğu için burada her şeyi iyi ve yerli yerinde 

tutuyordum. Duvarı atladım ve dinlenmek için gölgeye 

uzandım. Çok fazla yorulmuştum, uykum da vardı. 

“Rubini, Rubini, Rubini, zavallı neredesin, Rubini neredesin, 

neredeydin?” diye birçok defalar beni ismimle çağıran bir ses 

üzerine uykudan uyandığım zaman nasıl bir hayrete 

düştüğümü, eğer bu olayı okuyanlar, eğeri güçlüyseniz 

anlayınız. 

Günün bir kısmını kürek çekerek, diğer kısmını da yürüyerek 

geçirdiğim tarafta çok fazla yorulmuştum, derin bir 

uykudaydım. Bu sesi ilk duyduğum zaman tam anlamı ile 

uyanamıyordum. Âdeta uyku ile uyanıklık arasındaydım. 

Birisinin bana seslendiğini duyuyor, fakat rüya görüyorum 

sanıyordum. Fakat ses, “Rubini, Rubini! diye tekrar etmeye 

devam edince artık adamakıllı uyanmaya başladım. Önce kötü 

halde korktum ve dehşetli bir korku içerisinde yerimden 

fırladım. Gözlerimi açar açmaz bizim Pol'ün çitin tepesine 

konmuş olduğunu gördüm. Bana bunları söyleyenin bu 

olduğunu hemen anladım. Çünkü kendisiyle böyle acıklı 

görüşmek ve ona böyle şeyler öğretmek âdetimdi. Bunları o 

kadar iyi öğrenmişti ki parmağıma konar ve gagasını yüzüme 

yaklaştırarak “zavallı neredesin, nerede bulunuyorsun, 

buralara nasıl düştün?” der ve kendisine öğrettiğim bu gibi 

şeyleri tekrar ederdi. 



Bunu söyleyenin papağan olduğunu ve gerçekten başka bir 

kimsenin olamayacağını bildiğim halde kendime gelebilmek 

için yine hayli zaman geçti. Çünkü her şeyden önce bu 

hayvanın nasıl oldu da burada olduğuna ve başka bir yere 

gitmeyip doğruca buraya gelmiş olmasına hayret etmiştim. 

Her ne ise, bana söz söyleyenin bizim Pol'den başka bir kimse 

olmadığına emindim. Yaklaştım ve elimi uzatarak Pol diye 

çağırdım. Bana alışık olduğundan hemen geldi ve baş 

parmağıma kondu. Âdeta beni gördüğüne memnun olmuş gibi 

“zavallı Rubini, buralara nasıl geldin ve neredeydin?” diye 

söylenmeye başladı. Ben de onu aldım, birlikte eve götürdüm. 

Artık uzun bir süre bana yetecek ve birkaç gün rahat ederek 

ve yalnız geçirdiğim tehlikeleri düşünmeye yetecek kadar bir 

deniz seyahati yapmıştım. Sandalın benim tarafımdaki sahilde 

bulunmasına çok memnun olurdum. Fakat onu bu tarafa 

geçirmenin imkânını göremiyordum. Bir daha oraya gitmeyi 

göze alamayacak kadar adanın sandalla dolaştığım doğu 

sahilini çok iyi öğrenmiştim. Orayı düşünmek bile kalbimi 

sıkıyor, kanımı donduruyordu. 

Adanın batı sahilinin nasıl olduğunu bilmiyordum. Fakat öbür 

tarafta olduğu gibi eğer o tarafta da akıntı aynı kuvvetle 

akıyorsa önce olduğu gibi yine akıntıya kapılarak adadan 

açılma tehlikesine düşeceğim çok fazla olasıydı. Bunun 

üzerine, yapılması birçok ayların ve denize atılması daha fazla 

birçok ayların ürünü olan bu sanaldan vazgeçmeye razı oldum.  

Bir sene kadar böyle ve bu akılla kaldım. Sizin de çok iyi 

tahmin edebileceğiniz üzere gayet rahat ve sakin bir hayat 

geçirdim. Durum gibi kafamda rahat ve kendimi tamamı ile 

Tanrı’nın takdirine terk etmiş olarak saygı göstererek gayet 



rahat olduğumdan, insansızlık hariç, her konuda gerçekten 

gayet mesut bir hayat geçirdiğimi zannediyorum. 

Bu süre içinde ihtiyacın beni yönlendirdiği birçok sanatları ileri 

götürmeye çatıştım. Elimde çok az âlet bulunmakla beraber 

gerekirse çok iyi marangoz olabileceğimi umuyordum. 

Marangozluktan başka çömlekçilikte de tahmin edilmeyecek 

kadar ilerledim. Artık çömlekleri çarkla yapıyordum ve 

bununla yaptığım şeyler yuvarlak ve biçimli oluyordu. 

Önceden yaptıklarım yüzlerine bakılmayacak kadar kötü 

şeylerdi. Fakat bir tütün piposu yaptığım zaman sanırım ki ne 

yaptığım hiçbir işten bu kadar kibirli, ne de kendi kendime 

keşfettiğim herhangi bir şeyden bu derece memnun oldum. 

Her ne kadar çirkin, kaba ve tıpkı diğer çömlekler gibi kırmızı 

idiyse de, oldukça sert ve sağlamdı; dumanı da gayet iyi 

çekiyordu. Tütün tiryakisi olduğum için bundan son derece 

memnun oldum. Gemide birçok pipolar vardı. Fakat öncelikle 

onları almayı unutmuştum ve adada tütün bulunduğunu da 

bilmiyordum. Sonra gemide aradığım zaman bir tane bile 

bulamamıştım. 

Sepetçiliği de epeyce ilerlettim. İşime yarayacak ve canımın 

istediği şekilde birçok sepetler yaptım. Gerçi güzel değillerdi, 

fakat içine bir şey koymak veya eve bazı şeyler taşımak için 

idealdiler. Meselâ kırda bir keçi vursam onu bir ağaca asıyor, 

çengelliyor, yüzüyor ve parçalayarak sepetle eve 

getiriyordum. Kaplumbağaları da böyle yapıyordum. Önce 

parçalıyor, yumurtalarını çıkarıyor, bana yetecek kadar bir iki 

parçasını ayırarak sepetle eve getiriyor ve diğer kısımlarını 

bırakıyordum. Tahıllarımı koymak için de geniş ve derin 

küfeler yapmıştım. Mahsul kurur kurumaz kesiyor, savuruyor 

ve küfelerde saklıyordum. 



Barutumun çok fazla azalmaya başladığını gördüm. Barut 

benim için yerine konulması mümkün olmayan bir şeydi. 

Barutum kalmazsa ne yaparım, yani bir keçiyi nasıl vurabilirim 

diye ciddi şekilde düşünmeye başladım. Gerçi önceden de 

söylendiği gibi buraya geldiğimin üçüncü senesi taze bir oğlak 

tutmuş ve onu alıştırmıştım. Bir erkek keçi elde edebilirim 

ümidindeydim. Fakat keçi büyüyüp kocayıncaya kadar hiçbir 

şekilde bir erkek keçi elde etmek mümkün olamadı, onu 

kesmeye de gönlüm razı olmadı. Sonunda o da yaşlanarak 

öldü. 

Buraya geldiğimin on birinci senesi olmuştu. Dediğim gibi 

cephanem de tükeniyordu. Diri diri bir keçi yakalayabilir 

miyim diye bir tuzak veya bir kapan kurmasını düşündüm. 

Özellikle yavrulu büyük bir dişi keçiye ihtiyacım vardı. Keçi 

tutabilecek birçok tuzaklar kurdum. Sanırım ki birçok defa da 

tutuldular, fakat ağlarım sağlam değildi, tel de yoktu. 

Tuzakları daima kırılmış ve yemlerini de yenmiş buluyordum. 

Sonunda bir de çukur tuzağını denemeye karar verdim. 

Keçilerin otladıklarını bildiğim yerlerde birçok geniş çukurlar 

kazdım. Üstlerini de kendi yaptığım çitlerle örttüm ve 

kapakların üstüne de gayet ağır yükler koydum. Daha kapanı 

kurmadan önce üstlerine arpa başağı ile kuru pirinç bıraktım. 

Keçilerin buraya gelerek yemlerini yediklerini ayaklarının 

izlerinden anladım. Sonra bir gece üç tane tuzak kurdum. 

Ertesi sabah gittim; kapanları kurulu, yemleri yenmiş buldum. 

Bu çok fazla cesaret kıracak bir şeydi. Kapanları değiştirdim. 

Ayrıntısı sizi meşgul etmeyeyim. Bir sabah kapanlara bakmaya 

gittiğim zaman çukurların birinde kocaman bir teke, diğer 

birine de biri erkek ikisi dişi üç tane oğlak buldum. Bu 

kocaman tekeyi ne yapacağımı bilmiyordum. O kadar yabani 



idi ki bulunduğu çukura inmeye cesaret edemedim. Yani çok 

fazla arzu ettiğim halde yanına giderek diri diri dışarıya 

çıkaramadım. Onu öldürebilirdim, fakat bu benim işim değildi. 

Amacıma da hizmet etmezdi. Salıverdim. Korkusundan 

çıldırmış gibi kaçtı. Açlığın bir aslanı bile insancıl yaptığını 

sonradan öğrendim. O zaman bilmiyordum. Eğer o tekeyi 

orada üç dört gün aç bırakarak sonra da biraz yem ve içecek 

su götürseydim o da oğlaklar gibi alışırdı. Çünkü bu keçilere iyi 

bakılırsa gayet kurnaz ve sıcak hayvan oluyorlar. Ne ise o 

zaman fazlasını bilmediğim için onu salıvermiştim. Sonra üç 

yavrunun yanına gittim. Birer birer çukurdan çıkardım, iple bir 

araya bağladım ve zorlu bir şekilde eve götürdüm. Fakat yeme 

alışıncaya kadar hayli zaman geçti. Onlara tatlı tatlı yemler 

veriyordum. Tadına baktılar ve sonunda alışmaya başladılar. 

Barut ve saçmam, kalmadığı zaman dahi keçi eti yemek 

istiyorsam bunları yetiştirmek ve üretmekten başka çare 

yoktu. 

Belki evimin civarında bunlardan, bir sürü bile 

yetiştirebilirdim. Fakat alışkın keçileri yabanilerden ayırmak 

gerektiğini düşündüm. Çünkü ayırmazsam büyüdükleri zaman 

hepsi yine yabanileşeceklerdi. 

Bunun için de tek çare dışarıdakiler içeriye giremeyecek ve 

içerdekiler de dışarıya atlayamayacak kadar etrafı çitle veya 

duvarla kapalı iyi bir yer yapmaktı. Bunu yapmak bir çift ele 

göre çok büyük bir işti. Fakat bunun son derece gerekli 

olduğunu görünce ilk işim keçilerin yiyeceğini, içeceği kadar 

suyu, otları güneşten koruyacak kadar gölgesi olan uygun bir 

yer aramak oldu. Bu işe yarayacak bir yer olmak üzere bir 

savanada (bizim batı sömürgelerinde çayırlara verilen isim) 

veya bir çayırlıkta içinde iki üç pınarı bulunan ve bir tarafı 



gayet ağaçlıklı ve düz açık bir yer seçerek yaptığım hatayı 

mandıra işlerinden anlayanlar çok iyi biliriler. Bu yerin etrafını 

kapatmak için en aşağı iki mil uzunluğunda olması gereken çiti 

de yapmaya başladığımı söyleyecek olursam bu buluşuma 

gülerler. Bundaki akılsızlık çevremin büyük olmasında değil, 

çünkü etrafını on mil de olsa yapmaya yetecek kadar vaktim 

vardı. Fakat bu kadar geniş bir ağılın içerisinde kalan keçilerin 

âdeta bütün adada serbest kalmış gibi yine yabani 

kalacaklarını düşünmemiştim. Onları yakalayabilmek için de 

bu yer o kadar büyüktü ki hiçbirini elle tutamayacağım 

kesindi. Bu yönü ile aklıma geldiği zaman çite başlamış ve 

hattâ yüz yarda kadar da yapmıştım. Bunun üzerine çiti kısa 

kestim. Ve şimdilik bir başlangıç olmak üzere sadece yüz elli 

yarda uzunluğunda ve yüz yarda genişliğinde bir yer 

çevirmeye karar verdim. Burası normal süre içinde yapılabilir 

ve keçilerimi de alabilirdi. Eğer sürü artarsa ağıla daha başka 

yerler de ekleyebilirdim. Artık işin bu kadarı hesaplı 

sayılabilirdi. Ben de cesaretle işe giriştim. Bu ilk ağılı üç ayda 

çitledim. Bu iş bitinceye kadar oğlakları çayırın en güzel 

yerlerine bağladım ve alıştırmak için mümkün olduğu kadar 

yanımda otlatıyordum. 

Genellikle onlara biraz arpa başağı veya pirinç götürür, 

avucum da yedirirdim. Çit bitip de onları serbest bıraktıktan 

sonra da yem aramak için meleyerek arkamdan önümden 

gelirlerdi. Bu ağıl istediğim işi gördü. Bir buçuk sene içinde 

yavrularla beraber on iki keçilik bir sürüm oldu. İki sene sonra 

da yemek için kestiklerimden başka kırk üç tane keçim vardı. 

Sonraları keçileri barındırmak için daha beş tane ağıl yaptım. 

Bunları içine sokarak istediğim gibi tutabilmek için birtakım 



küçük ağıllar da yaptım ve her birinde de bir bölümden öbür 

bölüme geçilecek gedikler bıraktım. 

Hepsi bu kadarla kalmadı. Şimdi artık sadece keçi eti yemekle 

kalmıyordum. Süt de içiyordum. Başlangıçta bunu hiç aklıma 

getirmemiştim. Fakat aklıma geldiği zaman çok hoşuma gitti. 

Bir sağım yeri yaptım. Bazı defalar bir günde bir iki binlik süt 

aldığım oluyordu. Her canlıya yiyeceğini veren tabiat onu nasıl 

kullanacağını da doğal olarak öğretiyor. Meselâ ben ömrümde 

hiç inek sağmamıştım. Keçi de hiç. Yağ ve peynirin de nasıl 

yapıldığını görmemiştim. Birçok deneme ve başarısızlıktan 

sonra gayet hünerli ve hızla peynir ve yağ da yaptım. O 

zamandan beri bunlardan hiç mahrum kalmadım. 

Bizim o büyük Yaradanımız kullarına hatta böyle felâketlere 

gömüldüğü zannedilen hallerde bile ne kadar ve nasıl 

merhamet ediyor. En acı nasiplerimizi bile nasıl tatlandırıyor.  

Önceden aç ölmekten başka bir şey göremediğim bu ıssızlıkta 

bana sofralar lütfediliyor. 

Benim ve küçücük ailemizin sofraya oturduğumuzu gören bir 

adam kesinlikle bu duruma gülerdi. 

Öncelikle orada bütün adanın sahibi ve prensi olan zatı 

şahanelerim bulunuyordu. Kesinlikle benim irademde bütün 

hükmüm altında olanların yaşamı ve ölümü benim elimdeydi. 

Onları asabilir, kesebilir, istersem özgürlüklerini verir, 

istersem mahrum, istersem sürgün edip de 

uzaklaştırabilirdim. Bütün canlılarım arasında hiçbiri âsi 

değildi. Bütün hükümdarlar gibi ben de yardımcılarımı ve 

hademelerimi etrafıma dizerek yemeği yalnız başıma yerdim.  



Şakşakçı olarak bana söz söylemeye yalnız Pol yetkiliydi. 

Köpeğim ki artık kocamış ve sıhhatsiz olmuştu ve cinsini 

üretecek kendisine bir eş de bulunamamıştı daima sağ 

tarafımda, otururdu. İki kediden biri masanın bir tarafında, 

diğeri de öbür tarafında oturur ve bir sevecenlik olarak ara 

sıra kendilerine bir parça ekmek atan elime bakarlardı. Bu iki 

kedi gemiden ilk çıkardığım kediler değildi. Onların her ikisi de 

çoktan ölmüş ve kendi elimle evimin civarına defnedilmişti. 

Fakat onlardan biri bilmem nasıl bir yaratıkla çiftleşerek 

yavrulamıştı. O yavrulardan bu ikisini yanımda tutmuş ve 

terbiye etmiştim. Diğerleri ormanlarda yabani yabani 

dolaşıyorlar ve sonuçta beni zarara sokuyorlardı. Çünkü daima 

eve giriyor ve öyle çalıp çırpıyorlardı ki sonunda onları 

dövmeye ve birçoklarını da öldürmek zorunda kaldım. Onlar 

da beni ve evi terk ettiler. 

Ben işte böyle bir bolluk içinde yaşıyordum. Diyebilirim ki 

insansızlıktan başka hiçbir eksiğim yoktu. Fakat bir süre sonra 

insanlar da istediğimden fazla gelir gibi oldu. 

 

On birinci Bölüm 

Önceden de söylediğim gibi her ne kadar bir tehlikeye 

atılmama niyetinde isem de sandalımı kullanmak için de 

sabırsızlanır gibi bir şeyler oluyordum. Bunun için bazen onu 

bu tarafa getirmek, adayı dolaştırmanın çaresini düşünür, 

bazen de ondan tamamen vazgeçmeye karar verirdim. Adanın 

son seyahatimde gittiğimi söylediğim yerine tekrar gidip 

tepeye çıkarak sahillerin ve akıntıların nasıl olduğunu görmek 

ve ne yapacağımı anlamak için aklımda bir merak vardı. Bu 

merak her gün biraz daha artıyordu. Sonunda deniz kenarını 



takip ederek karadan oraya gitmeye karar verdim ve gittim. 

Fakat İngiltere’de bir insan benim gibi adama rastlasa korkar 

veya gülmekten katılır. Ben bile ara sıra duruyor, kendi 

kendime bakıyordum. Böyle bir kıyafet ve elbiseyle kendimin 

“Yorkshire” dolaştığı farz edince kendimi gülmekten 

alamıyordum. 

Rica ederim. Şu kıyafetime bakınız: 

Başımda keçi derisinden yapılmış uzun, biçimsiz, kocaman bir 

şapka vardı. Sonra hem güneşten korusun, hem de enseme 

yağmur girmesin diye bu şapkanın arkasında da kocaman bir 

parça sarkıyordu. 

Buralarda yağmurun elbiselerden geçerek vücuda girmesi 

kadar kötü bir şey yoktur. 

Arkamda keçi derisinden yapılmış bir de kısa ceket vardı. 

Bunun etekleri kalçalarımın yarılarına kadar iniyordu. Dizliğim 

kart bir teke derisinden yapılmıştı. Derinin kılları o kadar 

uzundu ki bir pantolon gibi bacaklarımın yarısına kadar 

iniyordu. Çorap ve ayakkabım yoktu. Ne isim vereceğimi 

bilmiyorum. Fakat bir çift bir şeyler yapmıştım. Çarık gibi 

yanlardan da bağlanıyordu. Bunun biçimi de diğer 

elbiseleriminki kadar kaba ve yabani bir biçimdeydi. Belimde 

kurutulmuş deriden geniş bir kuşak vardı. Bunu toka yerine 

aynı şeyden yapılmış parça sırımla bağlıyordum. Bu kemerin 

iki tarafında ki yerlere de kılıç ve kama yerine bir tarafa küçük 

bir testere diğer tarafa da bir balta asıyordum. Aynı tarzda 

yapılmış biraz daha dar diğer bir kemeri de omzumdan ile 

geçirmiştim. Bunun sağ kolumun altına gelenin ucunda iki 

kese asılıydı. Keselerin her ikisi de keçi derisinden yapılmıştı. 

Bunlardan birine. barut diğerine de saçma koyuyordum. 



Arkamda sepet, omuzum da tüfek, başımda da keçi derisinden 

yapılmış o kocaman biçimsiz şemsiye vardı. Fakat üzerimde 

taşıdığım şeylerin tüfekten sonra en gereklisi bu şemsiyeydi. 

Yüzüme gelince: Rengim ekvatordan yedi sekiz derece uzakta 

yaşayan ve kendisine hiç de dikkat etmeyen bir adamdan 

beklenildiği kadar Habeşileşmemişti. Daha önce bir defa 

sakalımı on beş santime kadar uzatmıştım. Fakat yeteri kadar 

makas ve usturalarım vardı. Sonraları sakalımı oldukça 

kısalttım. Fakat üst dudağımda çıkan kıllara dokunmadım. 

Onları Salle'de gördüğüm Türklerinki gibi kocaman Müslüman 

bıyığı biçimine koydum. Çünkü Türklerin bıyıkları gayet büyük 

oluyor. Mağribilerinki ise hiç de öyle değildir. 

Bıyıklarım, üzerlerine şapkamı asacak kadar büyüktü 

demeyeceğim. Fakat uzunluğu ve biçimi yine İngiltere’de 

korkunç olacak derecedeydi. Bütün bunları sırası geldi diye 

söylüyorum. Çünkü kıyafetime çok az dikkat ediyordum ve 

bunun bence hiç önemi yoktu. Onun için bir daha bunlardan 

bahsetmeyeceğim.  

İşte böyle bir kıyafetle yeni seyahatime çıktım ve altı yedi gün 

kadar da dışarıda kaldım. İlk önce deniz kıyısından yürüyerek 

kayalara çıkmak için doğruca sandalı demirlediğim yere gittim. 

Bu defa öyle eskisi gibi uğraşacak sandal filân yoktu. Karadan 

kestirme olarak daha önce gittiğim o tepeye çıktım. Ve oradan 

ileriye doğru kayıkla dolaştığımı söylediğim o kayaların 

ucundaki buruna baktım. Denizi tamamı ile düz ve sakin 

görünce hayret ettim. Denizin hiçbir tarafında ne bir 

kaynaşma, ne bir çalkantı, ne de bir akıntı vardı. Bunun 

sebebini anlayabilmek için garip bir meraka düştüm ve bu 

durumun sebebini denizin yükselme halinde bulunması olup 



olmadığını anlamak araştırmak üzere bir süre bununla meşgul 

olmaya karar verdim ve sebebini anlamakta da gecikmedim. 

Anlaşılan deniz batıda alçalma halinde iken sahilde büyük bir 

nehrin suları ile birleşiyor ve bu akıntıyı yapıyor. Rüzgârın 

batıdan veya doğudan daha kuvvetli esmesine göre de bu 

akıntı buradan yakın veya uzak geçiyor. Çünkü bunu akşama 

kadar araştırmak için tekrar kayaların üstüne çıkmıştım. Deniz 

alçalma haline gelmeye başlayınca önceki gibi akıntının da 

yeniden başladığını tamamı ile gördüm. Yalnız bu defa akıntı 

karadan yarım mil kadar uzaktan geçiyordu. Önceden çok 

yakından geçtiği için beni ve sandalımı almış, uzaklara 

götürmüştü. Şimdi uzaktan geçtiği için sandalı böyle alıp 

götüremezdi. Bunu görünce denizin yükselme ve alçalmasını 

kollayarak sandalı çok kolaylık yeniden adanın etrafını 

dolaştırabileceğime inandım. Fakat bunun uygulanmasını 

düşünmeye başlayınca önceden geçirdiğim tehlikeleri 

hatırlayarak kalbimi öyle bir korku aldı ki ne olursa olsun bir 

daha bu işe girişemeyeceğimi anladım. Fakat bundan zor, 

fakat daha sağlam bir yol izledim. Bu da kendime başka sandal 

yapmak, daha doğrusu oymak ve bu şekilde adanın bir 

tarafında bir diğer tarafında da diğer bir sandal edinmekti. 

O zamanlar adada, eğer bu ismi vermek doğruysa, iki çiftliğim 

olduğunu siz de biliyorsunuz. Birisi: Kayanın dibindeki ve 

arkasındaki mağara ile etrafı siperli kalem veya çadırımdır. 

Mağarayı birbiri içinde birçok daire veya mahzenlerle 

genişletmiştim. Bu mahzenlerden birisi çok rutubetsizdi. 

Evimin dışarısına yani siperle kayanın birleştiği yerin dışına 

açılır bir de kapısı vardı. Burası önceden bahsettiğim büyük 

toprak kaplarla ve her yeri beşer altışar kilelik on dört beş 

tane büyük küfelerle dolu idi. Bunların içerisine eşya ve 



evrakımı ve sapından kısaca başak halinde koparılmış ve bir 

kısmı da el ile ovalanmış olan tahılımı koymuştum. Vakti ile 

uzun uzun kazık ve direklerden yapılmış olan siper veya 

duvara gelince, bu kazık ve direklerin hepsi tutmuş ve şimdi 

artık ev kadar büyük ve öyle sık birer ağaç olmuşlardı ki 

bunların arkasında bir ev olduğunu gösterecek ufak bir işaret 

bile kalmamıştı. Bu evin yanında, fakat adanın biraz içerisinde 

düz bir yerde iki parça ekin tarlam vardı. Bunları tümü ile 

sürüp ekiyor ve tam zamanında mahsullerini de alıyordum. 

Eğer daha fazla mahsul gerekecek bir sebep çıkarsa bunlara 

ilâve edilebilecek uygun daha birçok arazi vardı. 

Bundan başka bir de yazlık köşküm vardı. Şimdi artık orası da 

bir çiftlik halini almıştı. Önceden köşk dediğim yer vardı. 

Burasını sık sık tamir ediyordum. Etrafındaki çiti daima aynı 

büyüklükte tutuyordum ve iskeleyi içeride bırakıyordum. İlk 

zamanlar birer kazıktan büyük olmayan direkler şimdi artık 

büyük ve kuvvetli birer ağaç olmuşlardı. Onları yaygın sık ve 

karışık olarak güzel bir gölgelik yapacak şekilde buduyordum. 

Onlar da istediğim gibi yetişiyordu. Çadırım da bu ağaçların 

ortasında idi ve daima kurulu kalıyordu. Çadır asla yenilemeye 

ve tamire muhtaç olmayacak şekilde dört direğe gerilmiş bir 

yelkenden ibaretti. Çadırın altına vurduğum hayvanların 

derilerinden ve diğer yumuşak şeylerden kendime bir minder 

yatak yapmıştım. Üzerine bizim gemici yataklarında 

kullandığımız ve gemiden çıkardığım battaniyelerden birini 

seriyordum. Üstüme örtmek için de bir büyük pelerin vardı. 

Asıl konağımdan ayrılmak gerekirse oturduğum yazlık dairem 

işte burası idi. 

Bunun bitişiğinde hayvanlarımın, yani keçilerimin bulunduğu 

ağıl vardı. Bu ağılın etrafını kapamak için akıl almayacak kadar 



zahmet çekmiştim. Aralarından keçiler kaçar diye onu 

tamamlayıncaya kadar rahat edememiş ve son derecede 

zahmetler çekerek çitin dış tarafını küçük küçük kazıklarla 

dolduruncaya kadar işin arkasını bırakmamıştım. Bu kazıklar 

birbirine o kadar yakındı ki bu çitten fazla âdeta bir tahta 

perde olmuştu. Aralarında el geçecek kadar bile aralık yoktu. 

Bütün bu kazıklar ilk yağmur mevsiminden sonra yeşillendi, 

büyüdü. Duvar kadar, hattâ duvardan bile kuvvetli bir set 

oldu. 

Tembel olmadığıma ve rahat yaşamaya gerek olan her şeyi 

yapmaktan hiçbir zahmeti esirgemediğime bütün bu işleri 

şahit gösterebilirim. Çünkü bu sürüyü burada kaldığım sürece, 

hattâ kırk sene de yaşasam elimin altında hazır ve canlı et, süt 

ve peynir ambarı bulunsun diye yetiştiriyordum. Bu sürünün 

yetiştirilmesi ağılın sağlam bir şekilde kapanarak keçilerin bir 

arada toplatılması ile mümkündü. Bu yöntem sayesinde 

amacım, tamamı ile gerçekleşti. Ben bu kazıkları o kadar sık 

dikmiştim ki büyümeye başladıkları zaman aralarından 

birçoklarını söküp atmak zorunda kaldım.  

Bu tarafta bir de bağım vardı. Özellikle kışlık kuru üzümümü 

buradan alıyordum. Üzüm bütün gıdalarımın en nefis ve güzeli 

olduğundan kütüklere gayet iyi bakmakta hiç kusur 

etmiyordum. Çünkü üzüm sadece güzel değil, aynı zamanda 

da son derece vücuda yarar, kuvvet verir, besleyici ve 

serinletici bir meyvedir. 

Burası diğer evimle sandalı bıraktığım yerin tam ortasına yakın 

bir yer olduğu için bir taraftan diğer tarafa gidip gelirken 

genellikle burada kalır ve yatardım. Sandalı ve sandala ait 

şeyleri çok düzgün tutmak istediğim için sandalımın 



bulunduğu yere sık sık giderdim. Bazen değişiklik olsun diye 

sandal ile gezmeye çıkardım. Fakat öyle tehlikeli seyahatlerde 

bulunmuyordum. Akıntı ile, rüzgâr veya başka bir kaza ile 

istemeyerek engine açılmaktan o kadar ürkmüştüm ki 

sahilden bir iki taş atımı yer ancak ayrılıyordum. 

 

On İkinci Bölüm 

 

Şimdi artık hayatımın yeni bir safhasına geldim. 

Bir gün öğleye doğru kayığın olduğu yere gitmiştim. Sahilde 

çıplak bir insan ayağı izi gördüm. Çok şaşırdım. Bunun insan 

ayağı izi olduğu kumun üzerinde bariz bir şekilde 

görünüyordu. Yıldırımla vurulmuş veya bir hayal görmüş gibi 

dona kaldım. Etrafıma bakındım, kulak verdim. Ne bir şey 

görebildim, ne de duydum. Daha uzaklara bakmak için yüksek 

bir yere çıktım. Sahile gittim, deniz kenarına indim. 

Bu bir tek ayak izinden başka hiçbir işaret göremedim. Hepsi 

bundan ibaretti. Acaba daha başka izler var mı ve bu bir hayal 

olmasın diye, tekrar ize bakmaya gittim. Şüpheye hiç gerek 

yok. Bu parmakları ile, topuğu ile, bütün aksamı ile bir insan 

ayağının tamamı tamamına mükemmel bir izi. Bu nasıl olmuş 

ta burada bulunuyor? Bunu ne biliyor, ne de 

düşünebiliyordum. Karmakarışık ve perişan birçok 

düşüncelerden sonra tamamı ile şaşkın bir adam gibi 

kendimden geçmiş bir halde, dedikleri gibi âdeta bastığım yeri 

bilmeyerek eve, doğru yürüdüm. O kadar korkmuştum ki 

yolda giderken her ağaç ve her çalıdan korkarak ve uzaktaki 

her ağaç kütüğünü insan sanarak her iki üç adımda bir 



duruyor ve arkama bakıyordum. Yolda giderken korku ile 

aklımın her gördüğüm şeye korkunç şekiller verdiğini, her 

saniye hayalime ne kadar korkunç fikirler doğduğunu ve 

aklıma ne kadar hesapsız ve garip saçmalıklar geldiğini tarif 

etmek mümkün değildir. 

Kaleme geldiğim zaman — artık bundan sonra evime kale 

ismini verdim — âdeta kovalanıyormuş gibi içeri kaçtım, ilk 

önce içeriye iskele ile mi yoksa kapı dediğim kayadaki o 

delikten mi girdim, hatırlayamıyorum. Hiçbir tavşan, hiçbir 

tilki yeraltındaki deliğine kaçarken benim buraya girerken 

korktuğum kadar bir korkuya düşmemiştir. O gece 

uyuyamadım. Korkuma sebep olan şeyden uzaklaştıkça 

korkum daha fazla artıyordu. 

Oysa bu durumum böyle şeylerin gerçeğine, genellikle bir 

korkuya düşen bütün canlıların his ve alışkanlıklarına aykırıdır. 

Konudan hayli uzak olduğum halde aklım korku içinde 

olduğundan daima kötü şeylerden başka bir şey 

düşünemiyordum. Bazen bunun bir şeytan olabileceğini 

düşünür. Böyle düşünmeye de hakkım vardı. Çünkü insan 

buraya nasıl gelebilirdi? Hem de onları getiren gemi 

neredeydi? Başka ayak izlerinin işaretleri de olamaz mıydı? 

Sonuçta tek bir insan buraya nasıl gelebilirdi? Sonra belki 

şeytanın orada insan şekline girdiğini, eğer insan şekline 

girmemiş olsaydı şeytanın arkada ayak izi bırakmasına imkân 

olmadığını ve izi görüp görmeyeceğimden emin olmadığı için 

belki de bu izi istemeyerek bıraktığını düşündüm.— Bu da bir 

tür eğlenceydi — Şeytanın beni ürkütmek için tek bir ayak 

izinden başka daha çok yöntemler bulabileceğini, ve genellikle 

adanın bu tarafında bulunduğum için görüp görmeyeceğim on 

binde bir ihtimali olan bir yerde hem de kum üstüne kuvvetli 



bir rüzgârla denizin ilk dalgada tamamı ile sileceği bir yere iz 

yapacak kadar şeytanın budala olmadığını düşündüm. Bütün 

bunlar hem konunun aslına, hem de Şeytanın açıkgözlüğü 

hakkında edindiğimiz bilgilere ters görünüyordu. Böyle birçok 

düşünceler bana bu iş de şeytan korkusu olmayacağını ispat 

ediyordu. Sonra şeytandan daha tehlikeli bir yaratık 

olabileceğini, yani uzakta, o karşıda gördüğüm yerden 

birtakım vahşilerin ağaç kütüklerinden oyma sandalları ile 

denize çıkarak ya akıntılarla veya ters bir rüzgârla gelmiş 

olmalarını ve benim onları görmek istediğim gibi belki onların 

da bu ıssız adada sıkılarak tekrar geriye dönmüş olmalarını 

düşündüm. 

Kafam bu gibi düşüncelerle meşgulken, onların geldiği 

sıralarda orada bulunmadığıma ve sandalımı görmemiş 

olmalarına memnun oluyor ve Tanrı’ya şükrediyordum. Çünkü 

sandalımı görseydiler burada bir adam olduğunu anlarlar ve 

belki de ararlar ve beni bulurlardı. 

Şayet sandalımı görmüşler ve burada bir adam olduğuna 

anlamışlarsa kesinlikle buraya kalabalık bir şekilde tekrar 

gelirler, beni yerler. Beni bulamayacak olsalar bile tarlayı 

görürler, ekinleri harap ederler, keçilerimi alıp götürürler. 

Sonunda ben de açlıktan ölürüm gibi fazlası ile korkunç 

düşünceler kafamda dolaşıyordu.  

Şefaati ile bir mucize gibi şimdiye kadar bana rızkımı veren 

Tanrı’nın kudreti güya beni korumaya yetmiyormuş gibi bu 

kadar mucizelere inanan, kadere inancım yok oldu, ve korku 

bu şekilde dini ümitlerimi mahvetti. 

Sözde topraktan mahsulümü almaya engel olabilecek hiçbir 

âfet olamazmış gibi tam ertesi mevsime yetişecek miktardâ 



fazla tohum atmadığım için saflığıma kızdım. Artık bundan 

sonra iki üç senelik tahılımı önceden ambara koymaya karar 

vermek için bugünkü durum iyi bir dersti. İki üç senelik 

tahılımı önceden koyacak olursam her ne olursa olsun hiç 

olmazsa ekmeksizlikten ölmem. 

İnsanın yaşamın Tanrı’nın ne garip bir cilvesidir. Gizli ve çeşitli 

birtakım nedenlerle insanın hissi nasıl ve çabuk değişiveriyor. 

Bugün sevdiğimiz işten yarın nefret ediyoruz. Bugün 

arkasından koştuğumuz şeyden yarın kaçıyoruz. Bugün 

istediğimiz şeyden yarın çekiniyoruz. Hattâ korkusundan 

titriyoruz. O zaman bu gibi durumların canlı bir örneği 

olmuştum. 

Çünkü o zamana kadar en büyük üzüntüm insanlardan uzak, 

sonsuz denizlerle çevrilmiş, insanlıktan uzak, tek başına ve 

dediğim gibi dilsiz bir hayata mahkûm olmam; yaşayanlar 

arasında sayılacak veya diğer canlıları arasında bulunacak 

kadar Tanrı’nın kendisine kıymet vermediği bir adam 

olmadığımdı. Bir insan görmek bana öldükten sonra dirilmek 

gibi gelmeliydi. Bir insan gölge veya hayalinin adaya ayak 

basması ile saklanacağım diye az kaldı yerin altına girecektim. 

İnsanın yaradılışı işte böyle değişikliklerle doludur. 

İlk korkularım geçtikten sonra garip garip kararlarda 

bulundum. Tanrı’nın bana takdir ve nasip ettiği bu hayatın çok 

mâkul ve münasip olduğunu, bunlardan Tanrı’nın amacının ne 

olduğunu anlayamayacağım için gücünden soru sormamak 

gerektiğini düşündüm. Mademki ben onun bir kuluyum, 

uygun gördüğü gibi istediği gibi beni idareye de hakkı 

olduğuna şüphe yoktur. Ben bir kulken Tanrı’ya karşı hatâ 

ettim. Şimdi onun da bana uygun göreceği cezayı vermeye 



hakkı ve gücü vardır. Tanrı’ya karşı günah işlediğim için şimdi 

de cezasına dayanmalıyım. Sonra Tanrı’nın sadece âdil değil, 

fakat iktidarı da kesin olduğunu, bana bu şekilde ceza vermeyi 

ve işkence etmeyi uygun gördüğü gibi beni kurtarmakta da 

yetkili olduğunu ve eğer beni kurtarmayı istememişse kendimi 

tamamı ile isteğine bırakmak benim için tartışması mümkün 

olmayan bir görev olduğunu diğer taraftan Tanrı’ya dua 

etmek, Tanrı’dan ümidi kesmemek ve iyilik rabbaniyesinden 

çıkan emir ve iradesine içim rahat olarak beklemek de ayrıca 

bir görev olduğunu düşündüm. 

Bu fikirler beni saatlerce, günlerce değil, hattâ diyebilirim ki 

haftalarca, aylarca meşgul etti. 

Bu vesile ile yürüttüğüm fikirlerden meydana gelen tuhaf 

neticeyi söylemekten vazgeçemeyeceğim. Bir sabah erken 

daha yatağımda yatıyor ve vahşilerin görünmesinden 

uğrayabileceğim tehlikeleri düşünüyordum. Tanrı’nın şu: 

“Sıkıntılı günlerinde bana münacat et, ben seni kurtarırım, sen 

de bana şükredersin” kelâmı aklıma geldi. Bunun üzerine 

büyük bir sevinçle yataktan kalktım. Sadece kalbime bir 

ferahlık gelmekle kalmadı. Hattâ Tanrı’ya kurtulmam için de 

bir dua etme cüretini kendimde buldum. Duamı yaptıktan 

sonra Kutsal kitabı okumak için açınca ilk rast geldiğim sözler 

şu oldu ' 

“Tanrı’ya kulluk et ve metin ol. Tanrı da senin kalbine kuvvet 

verir. Tanrı’ya kulluk et derim sana” 

Bu sözlerin bana verdiği rahatlığı tarif etmek mümkün 

değildir. Memnuniyetle kitabı bıraktım. Dediğini yaptım. Ve 

hiç olmazsa bu korku konusundan bir daha karamsar 

olmadım. 



Bir gün aklıma bütün bunların adi bir hayalden ibare olması 

ihtimali geldi. Belki bu sandaldan karaya çıktığım zaman kendi 

ayağımın yaptığı izdir dedim. Ve bu şeylerin hep hayal 

olduğuna ve bunun kendi ayağımın izinden başka bir şey 

olmadığına inanmaya başladım ve biraz rahatladım. Sandala 

izin olduğu yerden gidip gelemez miydim? Fakat sonra 

düşündüm. Sandala hangi yoldan gidip geldiğimi adamakıllı 

kestiremiyordum. Eğer iz kendi ayağımın izi ise tıpkı hayaller 

ve cadılar gördüklerini uydurup da sonra herkesten fazla yine 

kendileri korkan aptallara benzemişim demekti. 

Artık cesaret bulmaya başladım. Çünkü üç gün üç geceden 

beri kalemden dışarıya çıkmamıştım. Yiyeceksizlikten ölme 

derecelerine yaklaşmıştım. Evde biraz arpa ekmeği ile sudan 

başka hiçbir şey yok veya çok az bir şey vardı. Sonra 

keçilerimin de sağılmaya ihtiyacı olduğunu biliyordum. Keçileri 

sağmak benim her akşamki bir eğlencemdi. Sağılmamaları 

yüzünden zavallı hayvanlar kesinlikle çok fazla rahatsız 

olmuşlardır. 

Gerçekten keçilerden bazıları çok fazla bozulmuş ve 

bazılarının da sütü kaçmıştır. Bu izin kendi ayaklarımdan 

birinin izinden başka bir şey olamayacağı düşüncesi ile kendi 

kendime cesaret vererek —çünkü çok doğru olarak kendi 

gölgelerimden korkmuşum diyebilirim— dışarıya çıkmaya 

başladım ve sürüyü sağmak için yazlık köşküme gittim. Fakat 

nasıl korkarak gidiyordum görülmeliydi. Canımı kurtarmak için 

arkamdaki sepeti bırakarak her dakika kaçmaya hazırmış gibi 

sürekli arkama bakıyordum. Beni bu halde görenler kötü bir iş 

yapmış bir adam veya korkmuş bir adam sanırlardı. Gerçekte 

de böyleydim ya. 



İki üç gün böyle gidip geldikten sonra hiçbir şey görmeyerek 

biraz cesaretlenmeye ve bunun kendi hayalimin icat ettiği 

kuruntudan başka bir şey olmadığına inanmaya başladım. 

Fakat tekrar deniz kenarına gidip de o bir tek ayak izini kendi 

ayağımla ölçerek uyup uymadığını anlayıncaya kadar bunun 

kendi ayağımın izi olduğuna yine tamamı ile inanamıyordum. 

Fakat oraya gittiğim zaman öncelikle sandaldan inerken hiçbir 

şekilde bu ayak izinin bulunduğu yere gitmediğim çok açık 

görünüyordu. İkincisi izi ayağımla ölçtüğüm zaman izin 

ayağımdan çok büyük olduğunu gördüm. Bu iki şey kafamı 

yeni düşüncelerle doldurdu. Bana bir keder çöktü. Sıtma 

tutmuş gibi üşüdüm titredim. 

Buraya kesinlikle bir insan gelmiş veya adada insanlar var. 

Sonuçta burada adam var, ve bir gün olur ben de ansızın 

yakalanırım korkusu ile eve döndüm. 

Kendimi koruma altına almak için ne yapmalı bilmiyordum. 

Korku içerisinde bulunan bir adam ne gülünç kararlar veriyor. 

Korku; kurtulmak için aklın gösterdiği yollardan gitmeyi 

engelliyordu. 

İlk düşüneceğim şey düşman gelip de bulmasın diye ve 

yağmalamaya alışmasın diye ağılı bozmak ve uysal keçilerimi 

başıboş ormanlara bırakmayı istemek oldu. Sonra da bir tek 

tahıl tanesi bulamasınlar ve buraya gelmeye alışmasınlar diye 

iki tarla ekini de bozmağı çok doğal buluyordum. Burada bir ev 

olduğunu anlamasınlar ve bu ev de oturanları aramaya 

kalkmasınlar diye çadırı da bozmağı düşünüyordum. Bu 

düşünceler eve döndüğüm ilk gecenin düşüncelerinin 

ürünüydü. O zaman içimi saran korku daha çok taze ve kafam 

da dediğim gibi, çok dumanlıydı. 



Bir tehlikeye mâruz kalma korkusu insanı asıl göz önünde 

bulunan bir tehlikeden bin defa daha fazla korkutuyor. Bir 

şeyin korkusundan çekilen sıkıntı asıl korktuğumuz şeyden 

çekebileceğimiz sıkıntıdan daha büyük, oluyor. Bu sıkıntı 

içerisinde bana güç ve teselli verebileceği ümit edilen güçten 

de mahrumdum. En kötüsü de buydu. 

Filistinliler aleyhine dönmekle beraber Tanrı tarafından da 

terk edilen Saul gibi bakındım ve düşündüm. Çünkü bu defa 

yaptığım gibi beni kurtarması ve koruması için Tanrı ismini 

anarak merhametine sığınarak gönlümü ferahlandıracak 

doğru yolu tutmadım. Eğer böyle yapmış olsaydım hiç olmazsa 

bu yeni korkuya güçlü bir şekilde dayanır ve belki de 

başarırdım. Fikrimin perişanlığı bütün gece beni uyutmadı. 

Fakat sabaha karşı uyumuştum. Kafam düşünmekten 

meşguliyetten yorgun fikrimde, de güçsüz olduğundan gayet 

derin bir uykuya dalmıştım. Dinlenmiş ve her zamanınkinden 

daha iyi; bir halde uyandım. Daha sakin bir şekilde düşünmeye 

başladım ve kendi kendime uzun uzadığa bir düşünmeden 

sonra şuna karar verdim. Karadan çok uzak olmayan ve bu 

kadar güzel ve verimli olan bu ada öyle benim zannettiğim 

kadar çok de büsbütün terkedilmiş değildir. Belki burada 

yerleşmiş ahali yoktur. Fakat isteyerek ve belki de 

istemeyerek rüzgârların muhalefeti ile diğer yerlerden 

kayıklarla bazen buraya gelinebilir. On beş seneden beri 

burada yaşadığım halde şimdiye kadar hiçbir kimsenin ne 

kendisine, ne gölgesine rastladım. Eğer bu süre içinde buraya 

gelmişlerse bile yerleşip yaşamaya burasını uygun 

bulmadıkları için yine geri dönmüş olmaları büyük olasılıktır. 

Düşünülecek en büyük tehlike uzakta gördüğüm yerde 

birtakım adamların buraya gelmeleridir. Görünüşe bakılırsa 



onlar bazen buraya akıntılarla veya ters havalarla istemeyerek 

yanaşıyorlar. Sabahın aydınlığını ve akıntıyı beklemek için çok 

nadir olarak bir gece kalıyorlar ve ertesi günde mümkün 

olduğu kadar çabuk geri dönüyorlar. Buraya vahşilerin 

geldiğini görecek olursam benim için yapılacak şey kendime 

emin bir yer bulmaktan ibarettir. 

Mağarayı o kadar büyülttüğüme ve dışarıya bir kapı yaptığıma 

pişman olmaya başladım. Bu kapı önceden de dediğim gibi 

duvarla kayanın birleştiği yerin dışarısına açılıyordu, bu 

yönünü iyice düşündükten sonra duvarın biraz ilerisine, 

bundan on, on iki sene önce iki sıra ağaç diktiğim yere, aynı 

tarzda ve yarım daire şeklinde bir siper yapmaya karar 

verdim. Bu ağaçlar zamanında dikilmiş olduklarından daha 

kuvvetli ve daha sağlam bir siper olabilmesi için ağaçların 

arasına birkaç direk koymaktan başka bir şeye ihtiyacım 

yoktu. Bu siper kısa zamanda yapıldı. Şimdi artık iki katlı bir 

siperim vardı. Dış taraftaki siperi tahtalarla, eski direklerle ve 

sağlamlaştıracağını, farz ettiğim her şeyle adamakıllı 

kuvvetlendirmiş ve bu sipere ancak kolumun geçebileceği 

kadar yedi tane de küçük delik açmıştım. Mağaradan 

çıkardığım toprakları yayarak ve üzerini çiğneyerek siperi iç 

taraftan on kadem kadar kalınlaştırdım. Bu deliklere gemiden 

çıkardığımı söylediğim yedi misket tüfeğini yerleştirme 

düşüncesindeydim. Bu tüfekleri top arabası şeklinde bazı 

yerlere yerleştirerek top yerine bu deliklere dizdim. Bu şekilde 

iki dakikada topların hepsini birden ateşleyebilirdim. Bu 

siperin bitmesi bana birkaç zahmete mâl oldu. Bununla 

beraber kendimi güvende göremiyordum. 

Siperi bitirdikten sonra dışarısında hayli uzak bir yere kadar 

bütün etrafa çok çabuk tuttuğunu ve yetiştiğini gördüğüm o 



kamış gibi ağaçlardan birçok dallar ve fidanlar diktim. 

Bunlardan yirmi bine yakın fidan diktiğimi tahmin ediyorum. 

Düşman fundalıkların arasına saklanarak dış sipere 

yaklaşmaya kalkışırsa kendilerini görebileyim diye bu 

fidanlarla siper arasında oldukça geniş bir yeri açık bıraktım. 

Bu şekilde evimin önünde iki senede sık bir fundalık ve beş altı 

sene içinde de içinden geçilemeyecek kadar sık ve kuvvetli 

kocaman bir orman yetişti. Her tür ve cinsinden olursa olsun 

hiçbir kimse bu ormanın bir şey olduğunu ve hele bir ev 

olduğunu aklından geçiremezdi. 

Ormandan bir yol bırakmadığım için siperin içine iki iskele ile 

girip çıkıyordum. İskelenin birisi ile kayanın düz olan bir yerine 

kadar çıkıyor, onu kaldırıyor ve sonra oraya ikinci iskeleyi 

yerleştiriyordum. İskelelerin ikisi de kaldırılınca hiçbir 

kimsenin incinmeden benim yanıma gelebilmesine imkân 

yoktu. Oraya çıkabilse ancak birinci siperin dış tarafına gelmiş 

olurdu. Kendimi korumak için insanların önlemlerinin 

gösterebileceği bütün tedbirleri aldım. Sonradan görüleceği 

üzere bunların yapılması çok da boşuna değilmiş. Bununla 

beraber o sıralarda o korktuğum şeyden ilerisini 

düşünmemiştim. Bütün bu şeyleri yaparken diğer işlerimi de 

ihmal etmedim. Keçi sürüleri ile çok fazla meşgul oluyordum. 

Şimdi artık onlar bana yalnız her şekilde gıdamı vermekle 

kalmıyorlar, belki barut ve saçma harcamaktan ve beni yabani 

keçi avlama zahmetinden de kurtarıyorlardı. Bunları 

kaybederek yenisini yetiştirmek zahmetinden çok fazla 

korkuyordum. Çok düşündükten sonra bunları korumak için 

sadece iki çare bulabildim. Birisi yer altında bir izbe veya bir in 

kazarak geceleri orada yatırmak için uygun başka bir yeri 

bulmak, diğeri de birbirinden uzak iki üç küçük yeri duvarla 



çevirerek ve mümkünse her birine yarımşar düzüne kadar keçi 

ayırmak ve eğer bütün sürünün başına bir şey gelirse kısa süre 

içinde az zahmetle yenisini yetiştirebilmekti. Her ne kadara 

daha çok zahmet ve zamana ihtiyaç varsa da bu ikinciyi daha 

uygun buldum. Ve bunun için adanın en sakin bir yerini 

bulmak için hayli bir zaman harcadım. Sonunda gönlümün 

arzu ettiği gibi sakin ve tenha bir yer buldum. Burasını 

önceden de anlatmıştım. Adanın doğu tarafından eve 

dönmeye çalışırken hemen hemen yolumu kaybettiğim tam o 

sık ormanın ortasında çayırlık bir yerdi. Buranın etrafı âdeta 

doğal bir şekilde ormanla kapalı, daha doğrusu adamakıllı 

kapatılması çok büyük zahmetle yaptığım diğer ağıl kadar 

emeğe gerek olmayan, üç dönüme yakın ağaçsız bir yerdi. 

Hemen burasını düzeltmeye başladım. Ve orasını bir aydan 

daha az süre içinde o kadar iyi kapadım ki artık zannedildiği 

gibi eskisi kadar ya yabani olmayan bizim keçi sürüsü veya 

mandırası — siz ona istediğiniz ismi verebilirsiniz — orada çok 

iyi ve çok emin bir şekilde yapılabilirdi. Zaman kaybetmeden 

on dişi oğlakla iki erkek yavruyu buraya kaldırdım. Ve keçileri 

yerleştirdikten sonra burası da diğer ağıl gibi sağlam oluncaya 

kadar etrafını düzelterek devam ettim. Fakat bu işi boş zaman 

buldukça yaptığım için epeyce uzadı. 

Yaptığım bütün bu emekler gördüğüm tek bir ayak izinin 

verdiği korku üzerineydi. Çünkü iki seneden beri hiç kimsenin 

adaya yaklaştığını görmediğim halde yine sıkıntı içerisinde 

yaşıyordum. Bu korku hayatımı öncekinden daha rahatsız bir 

hale koymuştu. 

İnsanlardan korkmanın ne olduğunu bilenler daima böyle bir 

pusu altında yaşamanın ne demek olduğunu çok iyi 

anlayabilirler. Büyük bir üzüntü ile şunu da söylemek 



zorundayım ki kafamdaki korku dini fikirlerimden bir kısmına 

büyük bir etkide bulundu. Çünkü vahşilerin, yamyamların 

eline düşmek korku ve dehşeti kafamda öyle yer etmişti ki 

kendimde halkıma karşı kulluk etmek için çok az istek 

duyuyordum. Veya istediğim gibi gönül rahatlığı ve ruhu ile 

kulluk edemiyordum. Her gece sabah olmadan önce 

öldürülmek ve yenmek korkusu ile dehşetli bir etki altında 

bulunduğumdan Tanrı’ya dua bile edemiyordum. Sakin, rahat, 

sevgili, neşeli bir halin korku ve rahatsızlıktan fazla ibadete 

uygun olduğunu deneyimlerimle kanıtlayabilirim.  

Bir tehlike korkusuyla karşı karşıya olmak, yatakta hasta 

yatmadan, fazla insanın ibadetine engel oluyor. Çünkü 

hastalık vücudu, korku ruh ve kalbi perişan ediyor. Ruhun 

rahatsızlığı da insanı vücudun hastalığı kadar halsiz bırakıyor. 

Tanrı’ya ibadet ise vücûttan fazla ruha ve fikre ait bir iş 

olduğundan kafadaki perişanlık ibadete daha fazla engel 

oluyor. 

 

On üçüncü Bölüm 

Neyse biz hikâyemize devam edelim. Canlı yiyeceğimden bir 

kısmını bu şekilde emniyet altına aldıktan sonra böyle bir gizli 

yer daha bulmak için adanın her tarafını dolaştım. Adanın 

şimdiye kadar gittiğimden daha ileri, batıya doğru gittiğim ve 

denize baktığım zaman uzakta bir kayık gibi bir şey görür gibi 

oldum. Gemiden çıkardığım gemicilerin sandıklarında bir iki 

tane dürbün bulmuştum. Fakat şimdi üzerimde değildi. Ev de 

uzak olduğundan gidip aramak da işime yaramazdı. Gözlerim 

göremeyecek bir hale gelinceye kadar dikkatle baktım. Kayık 

mıdır, değil midir anlayamadım, tepeden indikten sonra da hiç 



görünmez oldu. Ben de artık bakmaktan vazgeçtim. Yalnız bir 

daha cebime bir dürbün koymadan evden çıkmamaya karar 

verdim. 

Tepeden aşağıya inip de adanın ucuna geldiğim zaman — 

Şimdiye kadar buraya hiç gelmemiştim — Adada insan ayağı 

izi görmenin önceden sandığım gibi hiç de hayret edilecek bir 

şey olmadığım hemen anladım. Adanın, vahşilerin olmadığı bir 

yerine düşmek benim için bir şans eseriymiş. Bu tarafa 

düşmüş olsaydım aşağıda da söyleneceği üzere benim için 

birtakım vahşi sandallarının bir liman gibi buraya 

gelmelerinden doğal bir durum olmadığını ve daima yaptıkları 

gibi buralarda da vahşiler birbirlerinin kayıklarına rastlayınca 

birbirleri ile kavgaya tutuştuklarını ve galip gelen tarafın ele 

geçirdiği esirleri buraya çıkardıklarını; hepsi de yamyam 

oldukları için korkunç âdetleri üzere esirleri öldürdüklerini ve 

yediklerini görmek benim için gayet kolay olacakmış. 

Söylediğim gibi tepeden deniz kenarına, adanın güney batı 

noktasına gelince şaşırdım, dondum kaldım. Yalı kenarını, el, 

ayak, insan ve kemik iskeletleri ile dolu görür görmez kalbime 

gelen korku ve nefreti tarif etmek mümkün değildir. Ateş 

yaktıkları yerimi horoz dövüşlerinde yaptıkları gibi yerde daire 

şeklinde kazılmış bir yer gördüm. Burası galiba o iğrenç 

vahşilerin insan etinden kendilerine çektikleri ziyafette 

oturdukları yer olacak. Bu gördüğüm şeyler beni o kadar 

şaşırtmıştı ki bir süre kendim için hiçbir korku duymadım. 

İnsanların böyle cehennem zebanilerine lâyık bir derecede 

zalim olabilmeleri ve birçok defalar duyduğum halde şimdiye 

kadar insan tabiatındaki alçaklığın verdiği korku ve nefret 

içerisinde kendi korkularım kaybolup gitti. 



Sonuçta yüzümü bu iğrenç manzaradan çevirdim. Midem 

bulandı. Az kalsın bayılacaktım. O sırada tabiat midemdeki 

bozukluğu dışarıya attı. Şimdiye kadar olmayan bir şiddetle 

kustum, biraz kendime geldim. Fakat orada bir saniye bile 

durmaya dayanamadım. Bütün hızımla tekrar tepeye çıktım. 

Ve eve doğru yürüdüm. Buradan biraz uzaklaştıktan sonra 

yolumu şaşırmış gibi bir süre durdum. Ve kendimi biraz 

topladıktan sonra ruhumun bütün etkisi ile gökyüzüne baktım. 

Ve gözlerim yaşla dolu olduğu halde beni böyle kötü ve iğrenç 

mahlûklar arasında dünyaya getirmediği için Âllah’a şükür 

ettim. 

Şimdiki halimi her ne kadar çok sefil buluyorsam da Tanrı 

bana burada o kadar merhamet ve iyilik etti ki halimden 

şikâyetten fazla kendimi teşekkür etmeye mecbur görüyorum. 

Bütün bunların üstünden Tanrı’ya iman ve rahmetini 

beklemek gibi bir teselliye avundum. Bu ise burada çektiğim 

ve çekeceğim bütün sıkıntıları karşılayan yeterli bir saadettir. 

İşte böyle hislerle kaleme döndüm. Güya durumum 

eskisinden daha fazla emin bir hale gelmiş gibi gönlüm rahat 

etmeye başladı. Çünkü bu pis vahşilerin bir şey ele geçirmek 

için gelmediklerini anladım. Belki onlar burada hiçbir şey 

aramıyorlar, bir şey beklemiyorlar, bir şey de istemiyorlardı. 

Belki de birçok defalar adanın ormanlık yerlerine kadar 

gelmişler, işlerine yarayacak bir şey bulamamışlardır. Aşağı 

yukarı on sekiz seneden beri burada bulunduğum halde bu 

ormanlık taraflarında bir insan görmedim. Eğer kendimi 

vahşilere göstermezsem, şimdi olduğu gibi böyle gizli olarak 

daha on sekiz sene yaşayabilirim. Kendimi bu vahşilere 

göstermek için de hiçbir sebep ve vesile görmüyorum ve 



şimdilik yapacağım iş bu yamyamlardan daha iyi canlılarla 

karşılaşıncaya kadar kendimi gizlemekten ibarettir. 

Bahsettiğim bu sefil vahşilerden ve birbirlerini parçalamak ve 

yemek gibi insanlığa yakışmayan âdetlerinden o kadar nefret 

etmiştim ki üzerinden iki sene geçtiği halde yine üzüntü ve 

kederimi yenemiyor ve kendi çevremden uzaklaşmıyordum. 

Kendi çevrem demekle üç yeri, yani kalemi, köşk dediğim 

yazlık kulübeyi, ormanda ağılı anlatmak istiyordum. Bu 

ormandan, keçi ağılından başka türlü yararlanamadım. Bu 

cehennem zebanisi vahşiler bana o derece nefret vermişti ki 

şeytanı görecekmişim gibi onları tekrar görmekten 

çekiniyordum. Bütün bu süre içinde sandalımı bile görmeye 

gitmedim. Hattâ başkasını bile yapmağı düşünmeye başladım. 

Çünkü denizde vahşilere rastlayacak ve ellerine düşecek 

olursam sonumun neye varacağını bildiğim için diğer sandalı 

adayı dolaştırarak buraya getirmeyi düşünmüyordum bile. 

Fakat zaman ve vahşilere görünme tehlikesinden emin 

bulunmam bendeki vahşi korkusunu yok etmeye başladı. 

Arada ve küçük bir farkla yine eskisi gibi serbest ve rahat 

yaşamaya başladım. Aradaki o fark da onlardan biri tarafından 

görülmeyeyim diye daha tedbirli davranmaktan ve onlardan 

biri adada bulunur ve belki duyar diye tüfek atmamaktan 

ibaretti. 

Ormanda avlanmaya ve keçi vurmaya muhtaç olmadan 

kendimi geçindirecek bir sürü yetiştirmek benim için çok 

hayırlı bir iş olmuş. Bununla beraber yine birkaç tane yabani 

keçi yakaladım. Fakat bunları önceden yaptığım gibi tuzakla 

tuttum. Çünkü hiç tüfeksiz çıkmamakla beraber sanırım ki iki 

sene zarfında bir defa bile olsun tüfek, hattâ daha fazlası bile 

var, gemiden çıkardığım üç tabancayı —hiç olmazsa ikisini— 



keçi derisinden yaptığım kuşağıma asarak daima beraberimde 

taşıyordum. Bundan başka gemide bulduğum büyük 

bıçaklardan birini sildim, onu da asmak için belime ayrıca bir 

kemer bağlamıştım. 

Önceden ettiğim kıyafetime iki tabanca, belimdeki kemerde 

yan tarafımda asılı kınsız, geniş kılıcı da ilâve ederseniz 

dışarıya çıktığım zaman ne kadar korkunç bir şekil aldığım 

anlaşılır. 

İşler bu dediğim şekilde bir süre devam etti. Bu tedbirler 

istisna olursa ilk zamanlardaki sakin ve rahat hayatıma 

yaklaşır gibi oldum. 

Bütün bu şeyler diğer birçok kimselerin durumu ile 

karşılaştırılırsa —hattâ Tanrı’nın bana kısmet etmesini 

temenni ettiğim birçok özellikler de dahil olduğu halde— 

bugünkü durumumun sefil ve zavallı olmaktan ne kadar uzak 

olduğunu her gün daha fazla ispat ediyordu. 

Daima kendilerinden daha iyi durumda bulunanlarla 

karşılaştırılacakları yerde durumlarına şükrederek kendi 

üzüntü ve şikâyetlerini hafifletmek üzere herkes kendi 

durumunu daha kötü durumda bulunanların haliyle 

karşılaştırsaydı insanlar arasında halinden şikâyet edenlerin 

ne kadar azalmış olacağını düşündüm. 

Şimdiki durumumda birçok şeye ihtiyacım olmakla beraber bu 

iğrenç vahşilerden çektiğim korku ve onlardan hayatımı 

koruma endişesi kendi rahat ve dinlenmeme ait birçok işlerimi 

durdurdu. Önceden aklımı çok fazla yorduğum iyi niyetten de 

beni vazgeçirdi. Bu düşünce de; biraz arpa kaynatarak ve 

mayalayarak bira yapıp yapamayacağımı denemekti. Gerçi bu 



gereksiz bir hevesti. Ve bu işi o kadar kolay sandığıma da 

canım sıkılıyor. Çünkü bira yapabilmek için bence yapmak ve 

bulmak imkânı olmayan birçok şeylere ihtiyaç vardı. Meselâ 

birayı koyacak bir varil lâzımdı. Varil öyle bir şeydi ki, yukarıda 

da söylediğim gibi önceden günlerce değil haftalarca, hattâ 

aylarca çalıştığım halde başa çıkaramadığım için tekrar 

denemesini bile fazla buluyordum. Son zamanlar bira 

yapabileceğimden büsbütün ümidimi kesmiştim. Çünkü ne 

arpayı kaynatacak bir kazan, ne de arpa suyunu geliştirecek 

bira mayası vardı. Ama bütün bu şeylere rağmen bu girişimi 

engelleyen ve hattâ beni bu işten büsbütün vazgeçiren şeyler 

bunlar, yani vahşiler yüzünden çektiğim korku ve dehşet 

değildir. Çünkü bir işi yapmayı kafama koyup da o işe 

başladım mı onu bitirmeden vazgeçtiğim çok nadirdir. Fakat 

aklım tamamen başka şeylerle meşguldü. Şimdi geceli 

gündüzlü düşündüğüm şey nasıl yapıp da bu vahşilerden 

birkaçını o kanlı ve zalim eğintileri arasında öldürebilmekten 

ve mümkünse kesmek için oraya getirdikleri zavallı 

kurbanlarını kurtarabilmekten ibaretti.  

Bu mahlûkları mahvetmek veya hiç olmazsa bir daha buraya 

gelemeyecek şekilde ürkütmek için kurduğum tertipleri, 

doğrusu düşündüğüm şeyleri yazacak olsam bu kitaptan daha 

büyük bir eser meydana gelir. Fakat hepsi boş çıktı. Kendi 

başıma yapmak zorunda kaldıkça hiçbir şey yapabilmeye 

imkân yoktu. 

Mızrakları ile ve benim tüfekteki nişancılığım kadar gayet 

doğru attıkları yay ve okları ile silâhlanmış oldukları halde ve 

belki de yirmi otuz kişi birlikte gelmeleri olası olan bu 

vahşilere karşı tek başına bir adam ne yapabilir? 



Bazı defalarda, ateşlerini yakacakları zaman tutuşsun da 

etrafında bulunanların hepsini havaya kaldırsın diye o ateş 

yaktıkları yere bir çukur kazarak içine beş altı pavun —iki 

buçuk üç kiloya yakın— top barutu koymayı düşünürdüm. 

Fakat bu kadar çok barut sarfına canım sıkılıyordu. Zaten 

cephanem bir varil kadar bir şey kalmıştı. Barutun korunak 

halindeyken ateş alacağından da emin değildim. Belki de 

zamanında ateş alır. Fakat alev sadece yüzlerini yalayarak 

onları biraz korkutur. Lâkin büsbütün adayı terk ettirecek bir 

etki yapmaz diye düşündüm ve bu düşünceden vazgeçtim. 

Sonra tüfeklerimin üçünü de iki katlı sıkılayarak uygun bir yere 

pusu kurmayı ve kanlı eğlenceleri arasında üzerlerine ateş 

etmeyi; düşündüm. Her ateşte içlerinden belki de üç kişi 

öldürebileceğime veya yaralayabileceğimden emindim. 

Bundan sonra kılıç ve üç tabanca ile üzerlerine hücum edecek 

olursam yirmi kişi de olsalar hepsini de öldürebileceğime 

şüphe etmiyordum. 

Düşüncem bu hayal ile haftalarca meşgul oldu. Daima bunu 

düşündüğüm için genellikle de rüyama da girerdi. Ve birçok 

defalar rüyamda vahşilere ateş etmek üzere olduğumu 

görmüştüm. 

Bu iş aklıma o kadar yatmıştı ki onları gözleyebilecek uygun bir 

pusu yeri bulmak için günlerce meşgul oldum ve birkaç defa 

da o insan kemiklerini gördüğüm yere kadar gittim. Şimdi artık 

burası bana o kadar yabancı gelmiyordu. Özellikle aklımda 

intikam hisleri ve onlardan yirmi, otuzunu kılıçtan geçirmek 

hevesi, pis vahşilerin birbirlerini yedikleri bu yere karşı olan 

nefret ve hiddetimi azaltmıştı. 

Sonunda tepenin yamacında isteğime uygun bir yer buldum. 



Oradan vahşilerin kayıklarının geldiğini istediğim gibi 

gözetleyebilir ve hattâ daha onlar karaya yanaşmadan önce 

hiç görünmeden sık ağaçlıkların arasına girebilirdim. Oradaki 

ağaçlardan birinin içi tamamı ile beni alacak kadar oyuktu. 

Oraya oturabilir ve onların bütün o kanlı işlerini seyredebilir 

ve kafalarına nişan alabilirdim. Onlar arada birbirlerine yakın 

otururlarsa ilk ateşte iki üç tanesini yaralamayacak kadar 

nişanımda ıskalamama imkân yoktu. Düşüncemin bu yerde 

yapılmasına karar verdim. İki misket tüfeğiyle av tüfeğimi ona 

göre hazırladım. İki misketten her birini birer avuç kurşun 

kesmesi ve tabanca kurşunu çapında dört beş kurşunla 

doldurdum. Av tüfeğini de bir avuç kalın domuz saçması ve 

tabancalarımı da dörder kurşunla sıkıladım. Yanıma ikinci ve 

üçüncü sıkım için de yeteri miktarda cephane alarak işe 

başlamaya hazırlandım. 

Bu şekilde plânı aklımda hazırladıktan sonra uygulamaya da 

başladım. Adaya gelen veya gelmiş kayık olup olmadığını 

görmek için her sabah kulemden üç milden daha uzak olan 

tepeye çıkardım. Fakat iki üç ay böyle gözetlediğim halde 

sadece sahilde değil, gözlerimin ve dürbünümün görebileceği 

yerlere kadar bütün denizde tek bir kayık bile göremediğim 

için bu ağır işten yorulmaya başladım. 

Etrafı gözetlemek için tepeye gidip geldiğim süre içinde 

düşündüğüm şiddeti de koruyordum. O sırada böyle yirmi 

otuz, çıplak vahşiyi öldürmek gibi tecavüze fikrim de müsait 

görünüyordu. Halbuki bunların durumunu kesinlikle zihnimde 

bir kez bile düşünmemiştim. Nefret ve dehşetin bende, 

uyandırdığı hırs ve hiddetten ilerisini düşünmüyordum.  



Genellikle kendi kendime şu yolda muhakeme ediyordum. 

Tanrı’nın bu konudaki kararının ne olduğunu biliyor muyum? 

Bu halkın bunu bir cinayet olarak düşünmedikleri kesindi; 

bunların vicdanları, bu konuda kendilerine itirafta 

bulunmuyor, bilgileri de kabul etmemeye yeterli değil. Bunlar 

yaptıkları şeyin bir cinayet olduğunu bilmiyorlar. Ve genellikle 

bizim işlediğimiz günahlar gibi de bunlar yaptıkları şeyin 

adaleti ilâhiyeye ters olduğunu bile bile yapmıyorlar. Biz nasıl 

öküz boğazlamayı bir cinayet olduğunu düşünmüyorsak onlar, 

da savaşta alınan bir esiri öldürmeyi cinayet saymıyorlar. Biz 

nasıl koyun etini yiyorsak, onlar da insan etini öylece yiyorlar. 

Biraz böyle düşününce çok doğal olarak önceden verdiğim 

karardaki haksızlığımı da anladım. Çünkü bunlar önceden 

benim verdiğim anlamda birer katil, savaşta aldıkları esirleri 

öldüren veya birçok olayda olduğu gibi silâhlarını atarak 

teslim olan askerlere aman vermeksizin hepsini kılıçtan 

geçiren Hıristiyanlardan tabii ki daha katil değillerdi. Daha 

sonra her ne kadar bu adamların birbirlerine yaptıkları 

davranış kaba ve gayri insani ise de bu işin gerçekten benimle 

alâkası olmadığını düşündüm. Eğer bana saldırmış olsaydılar 

veya kendimi korumak zorunda kalsaydım bunlara saldırma 

meselesi bahse konu olabilirdi. Fakat henüz onların eline 

düşmüş değilim, hattâ onların benim burada bulunduğumdan 

bile haberleri yoktu. Ve sonuç olarak aleyhimde bir 

düşünceleri da mevcut değil. Sonuçta bunlara saldırmak 

benim için doğru bir hareket sayılamaz. 

Benim için böyle bir harekette bulunmak İspanyolların 

Amerika'da yaptıkları barbarlıklara hak vermek olurdu. 



İspanyollar Amerika'da bu adamlardan milyonlarcasını telef 

etmişlerdi. Gerçi Amerikalılar putlara tapıyorlardı, barbardılar. 

Ve meselâ Tanrı diye tapındıkları putlara insan kurban etmek 

gibi kanlı ve barbar dinleri ve âdetleri vardı. Fakat İspanyollara 

göre gene masum bir milletti. Bunların bu memlekette yok 

edilmesi o zamanla bütün Avrupalı Hıristiyan milletlerce, 

hattâ bizzat İspanyollarca bile fevkalâde nefret ve hayretle 

karşılanmış, kanlı ve insaniyete aykırı bir zulüm ve insan 

kasaplığı diye yorumlanmışta. Ve bu durum İspanyol namını 

bütün insanlara en korkunç ve müthiş bir şey olmak üzere 

tanıtmıştı. Ve İspanya'nın merhamet esaslarından mahrum 

veya şefkat eserinden uzak insanları yetiştiren bir memleket 

gibi tanınmasına sebep olmuştu. 

Bu düşünceler beni durdurdu. Ve yavaş yavaş planımdan 

vazgeçmeye başladım. Ve vahşilere saldırmakta haksız 

olduğuma karar verdim. Onlar ilk önce bana saldırmadıkça 

onların işine karışmanın gerekmediğini ve mümkünse onların 

bana saldırmasına meydan vermemek gerektiğini düşündüm. 

Fakat eğer onlar beni görürler ve saldırırlarsa o zaman 

görevimi yapmalıyım dedim. 

Diğer taraftan da böyle bir işe girişmenin beni kurtarmaya 

değil, tersine mahvetmeye sebep olacağını da düşündüm. 

Çünkü bu işi başa çıkarmak için hiç olmazsa adaya yalnız o 

zaman gelenlerin hepsini değil, belki sonradan gelecek 

olanların hepsini birer birer öldüreceğime emin olmalıyım. 

Eğer bunlardan biri kurtulur da memleketine gider, bu olayı 

anlatırsa, arkadaşlarının intikamını almak için bir araya 

toplanarak binlercesinin tekrar adaya gelecekleri kesindi. 

Demek ki bunu yapmakla üzerime belâyı kendim davet etmiş 

olacaktım. Oysa şimdiki halde buna bir sebep yoktu. Bunun ve 



her ne şekilde olur, olsun böyle bir işe girişmenin akla ve 

siyasete uygun olmadığına kanaat ettim. Görevim ne yapıp 

yapıp kendimi onlara göstermemekten ibaretti. Adada bir 

mahlûk yani ne tür Ademden birinin bulunduğuna işaret 

edecek en küçük bir işaret bırakmamak gerekiyordu. Bu 

tedbire din duygusu da katıldı. Masum birtakım halkı 

öldürmek gibi kanlı bir düşünce de bulunmamak haksızlığına 

birçok sebeplerle ikna oldum. Bunlara, bana göre masum 

diyordum. Çünkü bana bir şey yapmış değillerdi. Birbirlerine 

karşı yaptıkları cinayetlerin benimle bir alâkası yoktu. Bunların 

yaptıkları cinayetler milli bir şeydi. Bunları bütün milletlerin 

hâkimi olan Tanrı’nın adaletine terk etmek zorundaydım. 

Tanrı, milletler tarafından yapılan cinayetlere verilecek 

cezaları daha iyi bilir? Böyle haksızlık yapan milletlerin cezasını 

uygun gördüğü şekil ve tarzda ve herkesin gözü önünde 

gerçekleştirir. 

Eğer böyle bir harekette bulunmuş olsaydım yalnız günah 

değil, iğrenç bir cinayet işlemiş olacağımı ve yapmadığım için 

sevinmekte ne kadar haklı olduğumu çok açık bir şekilde 

görüyordum. Diz çöktüm ve beni böyle kanlı bir cinayetten 

kurtardığı için Allâh’a çok şükürler ettim. Ve beni inayetiyle 

korumasını, ve bu barbarların eline düşürmemesini, ve 

hayatımı koruma gibi ilâhi bir davet olmadıkça bu işe elimi 

sokmaktan beni koruması için dua ettim. 

Bir seneye yakın bir zaman bu fikirle kaldım. Bu uğursuzlara 

rastlamayayım ve bunlara saldırabilecek iyi bir durum 

bulurum da belki hücuma geçerim diye bu süre içinde 

bunlardan acaba adada kimse var mı, yok mu, görmek için 

olsun bir defa bile tepeye gitmedim.  



Yalnız şu işi yaptım: Gittim, kayığı bıraktığım yerden adanın 

doğu tarafına getirdim. Ve onu büyük bir kayanın dibindeki 

bulduğum küçük ve koy gibi bir yere soktum. Akıntının 

yüzünden vahşilerin buraya gelmeye cesaret edemedikleri 

daha doğrusu her ne sebeple olursa olsun gelmek 

istemediklerini biliyordum. Kayıkla beraber —her ne kadar 

yelkensiz kullanılacağı için gerek kalmayacaksa da— kayık için 

yaptığım direk ve yelkeni ve demire benzer bir şeyi birlikte 

getirdim. Demire benzer diyorum; gerçekte ise bu şeye ne 

demir, ne çengel denilebilirdi. Fakat ne yapayım bu hizmeti 

görecek ancak bu kadarını becerebilmiştim. Bütün bunları 

adada bir yığın veya bir insanın bulunduğunu gösterecek 

küçük işaret, ufak bir gölge bile bulunmasın diye getirmiştim. 

Bununla beraber dediğim gibi yine her zamankinden fazla 

çekiniyordum. Evden çok nadir çıkıyordum. Ancak keçileri 

sağmak, sürüyü ormanda yaymak gibi her günkü işlerimden 

başka bir sebeple dışarı çıkmıyordum. Orman adanın tamamı 

ile öbür tarafında olduğu için tamamı ile de tehlikeden uzaktı. 

Ara sıra adaya uğrayan vahşilerin burada bir şey bulmak 

fikriyle gelmedikleri kesindi. Bununla beraber sahilden de 

uzaklaşmıyorlardı. Onlardan korkarak böyle dikkatli olmaya 

başladıktan sonra da bunların birçok defalar adaya gelmiş 

olmalarına şüphe etmiyordum. Gerçekten geçmişi düşündüm. 

Çırçıplak, elimde o da küçük saçmalarla sıkılı bir tüfekle bir şey 

bulabilir miyim diye adanın her tarafını araştırırken bunlara 

rastlasaydım veya bunlar beni görselerdi halim ne olurdu veya 

o ayak izi yerine on beş yirmi vahşi görseydim ve onlar da 

takip etseydiler, onların hızlı koşmalarına göre benim için 

kaçmak, kurtulmak imkânı kalmazdı; o zaman durumum ne 

olurdu diye korkunç şeyler aklıma gelmeye başladı. 



Bu düşünceler bazen beni çok fazla üzüyordu. Ne yapardım 

kendimi korumak için yalnız bir şey yapamamakla kalmaz, 

hattâ ne yapabileceğimi bile düşünemeyecek bir hale 

girerdim. Ve şimdi düşündükten sonra yapmaya karar 

verdiğim birçok şeyleri şüphesiz o zaman yapamazdım, gibi 

düşüncelerle kendimi oyalıyor ve kafamı kolayca bu 

düşüncelerden kurtaramıyordum. 

Gerçekten bu şeyler ciddi şekilde düşünülecek olursa insan 

hayrete düşüyor. Uzun süre ben de kendimi hayrette 

kalmaktan geri alamıyordum. Fakat karamsarlığımı ve 

hayretimi Tanrı’ya şükretmekle siliyordum. 

Tanrı, beni bu göze görünmez tehlikelerden kurtarmış ve 

hiçbir şekilde kendi kendime sakınma ihtimali olmayan birçok 

zararlardan saklamıştı. Çünkü ben böyle tehlikelerden 

habersizdim. Hattâ olabilme ihtimalini düşünemeyecek 

haldeydim. Bu düşünceler; hayatta düştüğüm tehlikelerde 

Tanrı’nın eseri merhametini ilk defa olarak görmeye 

başladığım zaman bende ortaya çıkan hayretleri yeniledi. Hiç 

bilmediğimiz, görmediğimiz tehlikelerden ne hayret verici bir 

şekilde kurtuluyoruz. Bu yoldan mı gitmeli, yoksa bu yoldan 

mı gitmeli, diye tereddüt ve şüphe gibi bir sıkıntıya 

uğradığımız zaman nasıl oluyor da gizli bir ilham bizi 

hissimizin, eğilimimizin, hattâ işimizin gerektiği yoldan bir 

başka yola sevk ediyor? Nasıl ve nereden geldiğini 

bilmediğimiz ve nasıl bir kuvvet olduğu malûm olmayan garip 

bir tesir zihnimize geliyor ve şu yolu tutmak için bize 

hükmediyor ve sonra anlaşılıyor ki bu yoldan gitmeyip de 

önceden gitmek istediğimiz, hattâ fikren gidilmesi gerektiğine 

karar verdiğimiz yoldan gitmiş olsaymışız perişan ve 

mahvolacağımız kesinmiş. Bu ve bunun gibi düşünceler 



üzerine artık kendime bir temel kurdum. Her ne zaman bir işi 

yapıp yapmamak veya bir yoldan gidip gitmeme için kafamda 

gizli bir etki veya bir kuvvet hissedersem zihnime saplanan bu 

ilham veya etkiden başka bir sebep düşünmeksizin o gizli 

emre itaatsizlik etmem. 

Bu şekilde davranmamın başarısı olarak size hayatımdaki 

birçok örnekler gösterebilirim. Özellikle bu uğursuz adada 

geçirdiğim hayatımın son kısımlarında eğer şimdiki aklım 

olsaydı kayda değer birçok tesadüfleri değerlendirmiş 

olurdum. Fakat her ne kadar geç de olsa akıllanmak yine iyi 

şeydir. 

Hayatları benim gibi çok olaylı geçen ve hattâ başına böyle 

olaylar gelen akıllı adamlara Tanrı’nın bu gibi gizli ilhamlarını 

göz ardı etmemelerini tavsiye ederim. Bu ilhamlar nereden 

gelirse gelsin ben bunların orijinalliğini tartışacak değilim. 

Belki de anlayamam. Fakat bunun ruhların münasebetine ve 

insanlarla veya gayri insanlar arasındaki gizli bir alâka ve 

ilişkiye delâlet ettiği kesindir. Ve bu gibi deliller tartışma 

kaldırmaz. Bu uğursuz yerde yapayalnız geçirdiğim hayatımın 

son kısımlarında buna dair gayet dikkate değer örnekler 

gösterebilecek birçok şanslarla karşılaştım. 

İçinde yaşadığım bu sürekli tehlikelerin, bu rahatsızlık ve 

üzerime çöken bu etkilerin, istirahat ve keyfim için yapmakta 

olduğum bütün işlerime son verdiğini itiraf edersem 

okuyucularım şaşırmazlar sanırım. Öncelikle yemeği 

düşünmekten fazla canımı kurtarma derdi vardı. Gürültüsü 

işitilir korkusu ile ne bir çivi çakabiliyor, ne bir ağaç dalı 

kesebiliyordum. Aynı sebeple bir tüfek bile atamıyordum. 

Gündüz çok uzak yerlerden görülür korkusu ile duman 



çıkmasın diye ateş bile yakamıyordum. Rahatsızlığım çekilmez 

bir hale geldi. Çanak, çömlek, pipo vesaire pişirmek gibi ateş 

yakılması gereken şeylerin ormanda bir zamandan beri ev 

olarak kabul ettiğim yerleri değiştirdim. Bir süre sonra orada 

yerin altına doğru giden derin doğal bir mağara buldum. 

Bunun bende oluşturduğu sevinci sözle anlatmak mümkün 

değildir. Ne kadar cesur olursa olsun bir vahşinin bu 

mağaranın ağzına gelmesinin ihtimali yoktur diyebilirim. 

Gerçekten benim gibi kendisine sağlam bir sığınak aramaktan 

başka bir şeye ihtiyacı olmayan bir adamın oraya 

gelebilmesinin ihtimali yoktu. Bu mağaranın ağzı büyük bir 

kayanın dibindeydi. Ben bunu tesadüf olarak buldum. (Bu gibi 

şeyleri Tanrı’nın lûtfuna bağlamakta haklı değil miyim?). 

Kömür yapmak için ağaçların sık dallarını keserken bu yere 

rastladım. Bunu anlatmadan önce niçin kömür yapmak 

ihtiyacında olduğumu anlatayım. Yukarıda söylediğim gibi 

evimin civarında duman çıkarmaktan çekiniyordum. Bununla 

beraber ekmek yapmayarak, yemek pişirmeyerek yaşamama 

da imkân yoktu. İngiltere’de yapıldığını gördüğüm gibi odun 

yakmağı düşündüm. Odun kararıp ta kor ve kömür olunca 

ateşi söndürecek ve kömürü eve nakledecek ve duman 

tehlikesi olmaksızın ateşte yapılması gereken şeyleri 

tehlikesizce yapacaktım. Bakınız nasıl oldu? Bir ağaç 

kesiyordum. Yerdeki bir dalın altında oyuk gibi bir şey 

gördüm, merak ettim. Bin zorlukla deliğin ağzına geldim. Delik 

oldukça genişti. Yani içi ayakta durabilecek kadar büyüktü, 

belki benimle beraber bir kişiyi daha alabilirdi. Fakat içeriye 

bakıp ta tamamı ile karanlık olduğunu görür görmez itiraf 

ederim ki kendimi dışarı atmak için harcadığım zaman, oraya 

kadar gelebilmek için harcadığım zamandan çok azdır, insan 

mıdır, dev midir? Anlayamadığım bir yaratığın iki büyük 



gözlerinin parıltısını görmüştüm. İki yıldız gibi çakıyor ve 

mağaranın karanlık ağzından dışarıya yansıyordu. 

Fakat bir süre durduktan sonra kendimi topladım. Ve kendi 

kendime deli gibi söylenmeye başladım. Cini görmekten 

korkacak adam yalnız başına bir adada yirmi sene 

yaşayamazdı dedim. Ve mağarada kendimden daha korkunç 

bir şey olamayacağına karar verecek kadar ileri gittim. Bunun 

üzerine cesaretimi topladım, elime bir meşale aldım ve elimde 

yanan kütük parçası ile tekrar içeri girdim. İçeriye daha üç 

adım atmamıştım ki, öncekinden daha büyük bir korkuya 

düştüm. Çünkü tıpkı hasta bir adamın inlemesine benzer bir 

şey duydum. Bunu yarı anlaşılır, yarı anlaşılmaz kelimelere 

benzer bir ses takip . Sonra da derin bir inilti geldi. Geriye 

döndüm. Ve öyle korktum ki soğuk soğuk terlere battım. Eğer 

başımda bir şapka olsaydı saçlarımın dimdik olmasından yere 

düşmezdi diyemem. 

Fakat tekrar gücüm yettiği kadar kafamı topladım ve Tanrı’nın 

her yerde hâzır ve nazır olan kudret ve kuvvetinin beni 

koruyacağını düşünerek kendime biraz cesaret verdim. Tekrar 

ilerledim. Biraz başımdan yüksekte tuttuğum elimdeki meşale 

ile koskocaman ihtiyar ve korkunç bir tekenin yerde yattığını 

gördüm. Vasiyetini yapıyor, yani can çekişiyordu. Sadece 

ihtiyarlıktan ölmek üzereydi. Dışarıya çıkarabilir miyim diye 

biraz kımıldattım. O da kalkmaya çalıştı. Kendi kendini 

kaldıramadı. Orada kalmasında bir zarar olmadığını 

düşündüm. Eğer yaşarsa beni korkuttuğu gibi buraya gelme 

cesaretinde bulunacak vahşileri de kesinlikle korkutur, dedim. 

Artık korkum geçmiş ve etrafıma bakınmaya başlamıştım. 

Mağarayı çok küçük buldum. Yani aşağı yukarı on iki ayak 



büyüklüğünde idi. Hiçbir şekil ve biçimde değildi. Ne dört 

köşe, ne de daire şeklinde idi. Buraya hiçbir insan eli 

değmemiş, doğrudan doğruya tabiatın işiydi. Ta dipte içeriye 

doğru giden bir yer daha gördüm. Fakat orası o kadar alçaktı 

ki içerisine girmek için dizlerimle ve ellerimle emeklemek 

geliyordu. Ve oradan nereye gidebileceğimi bilmiyordum. 

Mum da yoktu. Bu defalık bundan vazgeçtim. Fakat yanıma 

biraz mum ve misket tüfeklerinden birinin ağız otu konulan 

yerine fitil koyarak yaptığım çakmağı alarak ertesi günü tekrar 

gelmeye karar verdim. 

On dördüncü Bölüm 

Kararım doğrultusunda ertesi gün yanıma kendi imalatım olan 

altı tane mum alarak — çünkü artık keçilerin iç yağından çok 

âlâ mum yapabiliyordum — o dar yere gittim. On yarda kadar 

bir yeri emekliye emekleye geçmek zorunda kaldım. Bu 

yolumun böyle ne kadar devam edeceğini ve sonunun nereye 

varacağını bilmediğim için bu hareketim oldukça cesaretli bir 

girişim sayılır. Bu geçidi geçtikten sonra mağaranın tavanı 

yükseldi. Zannederim ki tavan yirmi ayak kadar yükseklikte 

vardı. Bu mağaranın iç tarafındaki duvarlarının ve tavanının 

görünüşü kadar güzel bir manzaranın bu adada bir eşi 

bulunmadığını iddia edebilirim. İki mumun yansımasından 

duvarlardan yüz binlerce ışık aksediyordu. Bu kayada ne vardı. 

Elmaslar mı, veya diğer kıymetli taşlar mı yoksa altın mı?— ki 

böyle olmasını daha fazla arzu ederdim— bilmiyordum. 

İçinde bulunduğum bu yer her ne kadar zifiri karanlıksa da 

mağaralar arasında hayal edilebilecek en güzel mağara veya in 

idi. Tabanı düz ve kuru ve üzerinde de bir tür küçük ve 

yumuşak çakıl taşları serpilmişti. İçeride öyle çirkin ve zehirli 



canlılar görünmüyordu. Kenarlarda ve tavanda hiçbir yaşlık ve 

rutubet yoktu. Bunun tek güçlüğü girecek yerinde idi. Bununla 

beraber ben bunu tam aradığım gibi sığınacak emin bir yer 

olduğu için bence bunun. böyle olması bir fayda idi. Bu 

keşfimden çok memnun oldum. Bulundukları yer dolaysı ile 

endişe ettiğim bazı eşyamı zaman kaybetmeden buraya 

taşımaya karar verdim. Özellikle barut cephanesiyle, yedek 

silâhlarımı yani, iki av tüfeğini, — bunun hepsi üç tane idi — 

ve üç misket tüfeğini bunların da hepsi sekiz tane idi — 

buraya getirmeye niyet ettim. Kalede yalnız beş tanesini 

bıraktım. Bunlar evin dış tarafında top gibi sıralanmış hazır 

duruyorlardı. Ve biri saldıracak olursam istediğimi 

alabileceğim bir halde idi. 

Bu taşınma ile denizden çıkardığım ıslak barut varilini de açma 

fırsatı oldu. Varilin her tarafından içeriye su ancak üç dört 

parmak kadar girmiş ve kabuk gibi sertleşmiş ve badem 

kabuğu gibi o da içerisini korumuş. Bu şekilde varilin içinde 

altmış pavun kadar gayet iyi bir barut elde ettim. Ve bu o 

zamana göre benim için kıymetli bir şeydi. 

Herhangi bir sebeple lâzım olur düşüncesi ile kalede 

alıkoyduğum iki üç pavundan başkasını mağaraya getirdim. 

Saçma ve kurşun yapmak için alıkoyduğum kurşunu da birlikte 

aldım. 

Şimdi artık kendimi kayalardaki deliklerde, mağaralarda 

yaşadığı ve yanlarına gitme imkânı olmadığı hikâye edilen eski 

devlere benzetiyordum. Ben burada oldukça beş yüz vahşi 

beni avlamaya çıksa bulamayacaklarına emindim. Eğer 

bulsalar bile burada bana saldırmaya cesaret edemeyecekleri 

kesindi. 



Can çekişen koca teke mağarayı bulduğumun ertesi sabah 

mağaranın girişinde öldü. Onu dışarıya çıkarmaktansa oraya 

bir çukur kazıp içine atmak ve toprakla örtmek bana daha 

kolay geldi. Kokmasın diye onu oraya gömdüm. 

Artık bu adada yirmi üç seneden beri oturmaktaydım. Bu 

yerlere ve bu hayat tarzına alışmıştım. Eğer vahşiler gelip de 

rahatımı bozmayacak olsalar bu hayattan ve hattâ o kocaman 

teke gibi yere uzanarak mağarada ölünceye kadar hayatımın 

son günlerini burada geçirmeye kesin razı olur, ve buna 

memnuniyetle imza da verirdim. Zamanımı öncekinden daha 

hoş geçirmek için ufak tefek zevkler, eğlenceler de 

bulmuştum. Önceden de söylediğim gibi, meselâ Pol'a lâf 

konuşmayı öğretmiştim. Lâf söylemeye alışmış ve söylediği 

sözler de açık ve anlaşılır bir halde olduğu için bana iyi bir 

eğlence oluyordu. Papağan benimle beraber yirmi altı sene 

yaşadı. Ondan sonra daha ne kadar yaşadı bilemem. 

Brezilya'da öğrenmiştim. Bu kuşlar yüz sene kadar yaşarmış. 

Zavallı Pol belki hâlâ yaşıyor. Belki de hâlâ zavallı Robini diye 

çağırıp duruyor. Hiçbir İngiliz’in buraya gelmek şanssızlığını 

yaşamasını ve onu duymasını arzu etmem. Fakat böyle bir şey 

olursa kesin adada şeytan var zannederler. 

Köpeğim de on altı sene kadar bana şefkatli ve eğlenceli bir 

arkadaşlık yaptı. Sonra ihtiyarlıktan öldü gitti. 

Kedilere gelince yukarıda da söylediğim gibi o kadar çoğaldılar 

ki beni ve benim yiyeceklerimi yemesinler diye önceleri 

birçoklarını öldürmek zorunda kalmıştım. Gemiden 

beraberimde çıkardığım eski kedilerin ikisi de öldü. Diğerleri 

daima kovduğum ve benden yiyecek bir şey bulamadıkları için 

ormana kaçtılar ve hepsi de vahşi oldu. Yanıma birkaç tanesini 



ayırmış ve alıştırmıştım. Bunlar aile efradı sırasına girdiler. 

Fakat yavruladıkları zaman yavrularını sürekli boğuyordum. 

Bundan başka iki üç ev keçisi alıkoymuştum. Ve bunları 

avcımdan yemeye alıştırmıştım. 

Başka iki tane daha papağanım vardı, oldukça iyi 

söylüyorlardı. Onlar da Robini diye biliyorlardı. Fakat ilk 

papağan kadar değildi. Aslında birincisi ile olduğum gibi 

bunlarla o kadar iyi ilgilenememiştim. 

Deniz kenarında yakaladığım ve kanatlarını keserek 

alıştırdığım birçok deniz kuşlarım da vardı. Fakat isimlerini 

bilmiyorum. Kale duvarının önüne diktiğim fidanlar da oldukça 

büyümüş ve sıklaşmıştı. Bu kuşlar dalların arasında yaşıyor ve 

yumurtlayıp ürüyorlardı. Bu da benim çok fazla hoşuma 

gidiyordu. Yukarıda da söylediğim gibi eğer vahşilerin 

korkusundan kurtulmak mümkün olsaydı geçirdiğim bu 

hayattan çok fazla memnun olmaya başlayacaktım. 

Fakat nasip ve kader başka imiş. Benim şu bir hikâyemi 

okuyan her adamın bu şeylerden uygun olan şu sonucu 

çıkarmaları fena olmaz. Yani; hayatımızda genellikle karşılaşıp 

da kurtulmasını istediğimiz ve içindeyken bize çok korkunç 

görünen felâketler yine birçok durumlarda düştüğümüz o 

üzüntü ve sıkıntıdan kurtulabilmemize yardımcı olabilecek tek 

araç ve çarelerdir. Anlatılamayacak derecede olay ile dolu 

olan hayatımdan bunun birçok örneklerini gösterebilirim. 

Özellikle buna bu adada yalnız geçen hayatımın son 

senelerindeki olaylardan daha büyük bir örnek gösterilemez. 

Yukarıda da dediğim gibi buradaki yirmi üçüncü senenin aralık 

ayı idi. Güney gündönümü zamanıydı. Kış gündönümü 



diyemeyeceğim, çünkü o kış tam benim mahsul zamanımdı. 

Ve sık sık tarlalarda olmam gerekiyordu. Bir sabah erkenden 

hattâ şafaktan önce çıkmıştım. Bulunduğum yerden iki mil, 

uzakta, deniz kıyısında bir ateş gördüm. Dondum kaldım. 

Burası adanın önce birkaç vahşi gördüğüm uç tarafıydı. Fakat 

yazık ki adadın öbür tarafında değil, benim bulunduğum 

tarafın sahilindeydi Bu manzara beni büyük bir korkuya 

düşürdü. Bulunduğum çalılıkta mıhlanıp kaldım. Görülürüm 

diye dışarı çıkmaya cesaret edemiyordum. 

Şayet vahşiler adada gezerken biçilmiş, biçilmemiş 

mahsulümü veya işlerimi, hazırladığım şeylerimi bulurlarsa 

derhal burada bir adam olduğuna karar verirler ve beni 

buluncaya kadar aramaktan vazgeçmezler korkusu ile 

olduğum yerde de hiç rahat değildim. Sonunda doğruca 

kaleye döndüm. Her şeye mümkün olduğu kadar doğal bir 

görüntü vererek merdiveni yukarı kaldırdım. 

Savunma durumunu alarak içeride hazırlandım. Yeni 

silahlarımı sıraladığım ve top ismini verdiğim bütün misketleri 

doldurdum. Tabancalarını sıkıladım. Bu barbarların elinden 

beni kurtarmasını Tanrı’ya dua etmeyi ve kendimi Tanrı’nın 

korumasına vermeyi unutmamakla beraber son nefese kadar 

kendimi korumaya karar verdim. Bu durumda iki saat kadar 

kaldım. Gönderecek casusum olmadığı için dışarıda olan biten 

şeyleri de öğrenmek için sabırsızlanıyordum. Bu durumda ne 

yapabileceğimi düşünerek bir süre durduktan sonra dışarıda 

olan şeyleri öğrenmeden uzun süre daha böyle kalmaya 

dayanamadım. Merdiveni dağ tarafına evvelce bahsettiğim 

düz bir yere yerleştirdim. Oraya çıktım, merdiveni kaldırdım, 

tekrar oraya yerleştirdim, ve bu şekilde dağın tepesine çıktım. 

Mahsus birlikte getirdiğim göz aynasını çıkardım. Yüzükoyun 



yere uzandım. Ve o yere bakmaya başladım. Orada dokuzdan 

aşağı olmayan vahşilerin yaktıkları küçük bir ateşin etrafında 

oturduklarını gördüm. Amaçları ısınmak değildi. Çünkü hava 

çok fazla sıcak olduğundan böyle bir şeye ihtiyaçları yoktu. 

Diri veya ölü olarak birlikte getirdikleri insan etinden 

kendilerine barbarca bir ziyafet hazırlamakta olduklarını 

tahmin ettim. Yanlarında iki tane sandal vardı. Sandallar sahile 

çekilmişti. O sırada deniz kabarma halinde olduğu için tekrar 

geri gitmek üzere suların çekilmesini bekledikleri 

anlaşılıyordu. 

Bunları benim taraftaki sahilde ve bana bu kadar yakın bir 

yerde görmekten dolayı şaşkınlığımın derecesini anlamak 

kolay değildir. Fakat bunların buraya daima denizin yükseliş 

cereyanları ile geldiklerini anlayınca zihnime daha büyük bir 

sakinlik gelmeye başladı. Eğer daha önce sahile gelmemişlerse 

deniz alçalmaya devam ettiği sürece güvenle dışarıya 

çıkabilirdim. Bu düşünce üzerine kalbimin derin bir rahatlığı ile 

ürünümü kaldırmaya gittim. 

İş zannettiğim gibi çıktı. Sular batıya doğru akmaya başlar 

başlamaz onların da derhal kayıklarına bindiklerini ve kürek 

çekerek denize açıldıklarını gördüm. Gitmeden bir saat önce 

hepsinin sahilde oynamaya başladıklarını da söylemeliyim. 

Bütün hareketlerini ve durumlarını dürbünle çok iyi 

görebiliyordum. Dikkatle baktım. Tamamı ile çıplak bir halde 

üzerlerinde küçük bir örtü bile yoktu. Fakat bunlar kadın 

mıdır, erkek mi anlayamadım. Onların kayıklara binip de 

gittiklerini görür görmez omuzlarıma iki tüfek aldım, iki 

tabanca da belime soktum. Büyük kılıcı da kınsız olarak 

yanıma astım. Ve mümkün olduğu kadar hızlı bunları ilk 



gördüğüm tepeye gittim. Buraya gitmek iki saatten aşağı 

sürmedi. Çünkü silâhlarla yüklü olduğum için hızlı 

yürüyemiyordum. Tepeye gider gitmez orada vahşilerin daha 

üç kayıkları olduğunu gördüm. Daha uzaklara bakınca hepsinin 

birlikte denize açıldıklarını ve memleketlerine doğru yol 

aldıklarını gördüm. 

Özellikle aşağı sahile indiğim zaman korkunç bir manzara 

karşısında kaldım. Yaptıkları mide bulandırıcı işin geride kalan 

iğrenç izlerini, bu vahşiler tarafından parçalanan, yenen insan 

eti parçalarını, kemiklerini, dökülen kanları gördüm. Bu 

manzara bende öyle bir nefret uyandırdı ki kim ve ne kadar 

olurlarsa olsunlar ilk karşılaştığım zaman gebertmeyi yeniden 

düşünmeye başladım. 

Bunların bu adaya çok sık gelmedikleri bence kesin gibiydi. 

Çünkü bunların tekrar adaya gelmesi için aradan on ay 

geçmişti. Yani bütün bu süre içinde ne onları gördüm, ne de 

ayak izlerine veya diğer bir işarete rastladım. Demek ki 

yağmur mevsiminde dışarıya çıkmıyorlar. Veya çıksalar bile 

çok uzaklaşmıyorlar. Bununla beraber bu zamanı belki gelir de 

ansızın beni bastırırlar korkusu ile rahatsızlık ve endişe 

içerisinde geçirdim. Ve o zamandan bu yana görüyorum ki bir 

felâketi beklemek, o felâketi çekmekten daha acı imiş. 

Özellikle böyle beklemek ve korkulardan kurtulmanın da 

çaresi yoksa. Bütün bu süre zarfında karamsar bir haldeydim. 

Ve bu üzüntü zamanımın büyük bir kısmını işgal ediyordu. 

Halbuki ben bu zamanımı bunlara ilk karşılaştığım zaman 

özellikle son defa olduğu gibi eğer iki kısma ayrılmış 

bulunurlarsa nasıl bir önlem alarak saldırmanın yolunu 

bulmaya harcasaydım daha iyi olurdu. 



Eğer bunlardan bir kısmını — meselâ on, on ikisini — 

öldürürsem ertesi gün, hafta veya diğer bir kısmını öldürmek 

zorunda kalacağımı ve onlar ne kadar yamyam ise benim de 

onlar kadar belki daha fazla bir katil oluncaya kadar bu işin 

ardı arkası kesilmeksizin devam edeceğini göze almıyordum. 

Artık günlerimi ne yapacağımı bilmez bir halde ve günün 

birinde bu acımasız mahlûkların ellerine düşeceğim korkusu 

ile büyük bir endişe içerisinde geçiriyordum. Bazen dışarı 

çıkmaya cesaret etsem bile tahmin edilemeyecek kadar büyük 

bir dikkat ve tedbirle etrafıma bakınmadan adım 

atamıyordum. Vahşilerin dikkatini çekmeyeyim diye hiçbir 

şekilde onların geldikleri tarafın çevresinde tüfek atmaya 

cesaret edemediğim için bir keçi sürüsü yetiştirmiş olmamı bir 

mutluluk olarak düşünüyor ve çok fazla teselli oluyordum. 

Vahşiler ilk defa benden korksalar ve kaçsalar bile birkaç gün 

sonra belki de iki üç yüz kayıkla tekrar geri gelecekleri kesindi. 

Ve o zaman başıma neler geleceği de belliydi. 

Ama onları tekrar görmek için aradan bir sene üç aydan fazla 

zaman geçti. Onları tekrar gördüm. Nasıl olduğunu 

anlatacağım. Bu süre içinde bunların iki üç defa adaya gelmiş 

olmaları muhtemeldir. Fakat ya onlar çok kalmadılar veya 

onların geldiklerini ben duymadım. 

Buraya geldiğimin yirmi dördüncü senesi ve hesap 

edebildiğime göre mayıs ayında, sırası geldiği zaman 

anlatacağım üzere gayet garip bir şekilde onlara tekrar 

rastladım. 

 

On Beşinci Bölüm 



Aradan geçen bu on beş ay içindeki canımın sıkılmasının sonu 

yoktu. Çok rahatsız uyuyor ve rüyamda daima korkunç şeyler 

görüyordum. Ve geceleri genellikle aniden uyanırdım. 

Gündüzleri derin can sıkıntıları ruhumu eziyor, geceleri 

rüyamda vahşileri öldürdüğümü ve niçin öldürdüğümün sebep 

ve sebebini görüyordum. Ne ise bir süre için bunları göz ardı 

edelim. Mayıs ortasında bizim zavallı ağaç takvimin 

gösterdiğine göre — çünkü günleri direğe yazmakta hâlâ 

devam ediyordum.— sanırım ayın tam on altısındaydı. 

Mayısın on altısı dediğim o gün bütün gün dehşetli şimşek ve 

gök gürültüleri ile karışık, büyük bir fırtına oldu. Bunu dehşetli 

bir gece takip etti. Bu fırtınanın gerçek sebebini bilmiyorum. 

İncil okuyor ve ciddi şekilde bulunduğum durumu 

düşünüyordum. Denizden geldiğini sandığım bir top beni 

şaşırttı! 

Bu şaşkınlık önceden düşündüklerimden tamamen farklıydı. 

Çünkü bunun hatırıma getirdiği şeyler başka şeylerdi. 

İnanılmaz bir hızla çarçabuk kalktım. Derhal iskeleyi 

yakaladım. Kayanın ortasına koydum. Çıktıktan sonra iskeleyi 

alarak tekrar dayadım ve bu ikincide kayanın tepesine çıktım. 

Tam o sıra bir alev parıltısı gördüm. Yarım dakika sonrada bir 

top sesi duydum. Sesten topun akıntıları sandalımı sürüklediği 

taraftan atıldığını anladım. Ve bu topların tehlikeye düşen bir 

gemi tarafından birlikte gelmesi ve civarda olma ihtimali olan 

diğer gemilerden imdat istemek için atıldığına karar verdim 

Eğer şu dakikada ben onlara yardım edemiyorsam belki onlar 

bana edebilir düşüncesi aklıma geldi. Bunun üzerine elime 

geçirebildiğim bütün kuru odunları topladım. Ve oldukça 

büyücek bir yığın yaptım. Ve tepede bir ateş yaktım. Odunlar 

kuruydu, kolayca tutuştu ve rüzgârın şiddetle esmesine 



rağmen gayet iyi yandı. Eğer orada gemi gibi bir şey varsa 

bunu göreceklerine emindim ve gördüklerine de şüphe yoktu. 

Çünkü ateşin alevi çıkar çıkmaz derhal bir top sesi duydum. 

Sonra daha çok atıldı ve sesler hep aynı yerden geliyordu. 

Sabah oluncaya kadar bütün ateşin sönmemesine çalıştım. 

Gündüz olup da ortalık açılınca uzakta tam adanın doğu 

tarafında denizde bir şey gördüm. Fakat yelken mi, tekne mi 

anlayamadım. Mesafe uzak ve denizde de hâlâ sis vardı. 

Dürbünle bile anlamak mümkün değildi. Bütün gün sürekli 

ona baktım. Hiç yerinden kımıldamıyordu O zaman bunun 

demirli bir gemi olduğuna karar verdim. Sizin de tahmin 

edeceğiniz üzere bunu anlamak için elime tüfeği aldım. 

Adanın kuzey tarafına doğru akıntıların daha önce kayığımı 

attığı kayalara yürüdüm. Oraya da çıktım hava da tamamı ile 

açılmıştı. Daha önce benim sandalla çıkıp da rastladığım o 

deniz altındaki kayalara çarpmış bir gemi enkazını görmek 

şanssızlığına uğradım. Bu kayalar akıntının şiddetine engel 

olarak bir tür girdap yapıyor. O girdap hayatımda rastladığım 

en ümitsiz, en üzüntülü bir durumdan beni kurtarmaya sebep 

olmuştu. 

İşte böyle. Bazılarının selâmetini sağlayan şeyler bazılarının 

mahvına sebep oluyor. Çünkü görülüyor ki bu adamcağızlar 

nerede bulunduklarını bilmiyorlarmış rüzgâr doğudan ve doğu 

kuzeyden şiddetli estiğinden bunları geceleyin tamamı ile 

suyun altında kalan bu kayalara atmış. Acaba adayı gördüler 

mi? Görmemişler sanırım. Çünkü görmüş olsaydılar, 

sandallarının yardımı ile karaya çıkmaya ve kendilerini 

kurtarmaya çalışırlardı. Fakat imdat topu atmaları ve özellikle 

benim tahminime göre yaktığım ateşi görmüş olmaları beni 

birçok düşüncelere sevk ediyordu. Birincisi yaktığım ateşi 



görünce sandala girmişler ve karaya çıkmaya çalışmışlardır. 

Fakat deniz çok şiddetli olduğundan denize dökülmüşlerdir. 

Bazı kerede düşünüyordum. Birçok olay olduğu gibi 

sandallarını önceden kaybetmişlerdir. Denizin gemiye 

çarpması üzerine gemiciler kendi sandallarını kırmaya, 

parçalamaya, hattâ bazı defasında da kendi elleri ile denize 

atmaya mecbur olurlar. Bazen de şunu düşünüyordum. Belki 

bunların yanında başka gemi veya gemiler de vardı. Tehlike 

işareti üzerine gelmiş, bunları almış götürmüştür. Belki de 

hepsi sandala girmişler denize açılmışlar ve zamanında benim 

olduğum gibi akıntı bunları açık denizlere doğru sürüklemiştir. 

Orada onlar için sefalet ve ölümden başka bir şey yok. Belki de 

şimdi açlıktan ölme korkusunu hissetmişlerdir. Ve belki de 

açlıktan birbirlerini yiyecek duruma geleceklerdir. 

Düşündüklerimin hepsi bir olasılık olmasına karşın bu zavallı 

adamların sefaletini görmek ve acımaktan başka bir şey 

yapamayacak bir durumdaydın. Bu durum benim üzerimde iyi 

sonuç meydana getirdi. Ve Tanrı’ya şükretmek için bana daha 

büyük bir vesile hazırladı. Dünyanın bu noktasına düşen iki 

gemi halkından benimkinden başkasının hayatı 

kurtulamamıştı. Burada şunu göz önüne almayı öğrendim ki 

ne kadar kötü bir duruma ve ne kadar büyük bir sefalete 

düşersek düşelim, kendimizden daha kötü durumda 

bulunanları görüp de şu veya bu sebepten dolayı Tanrı’nın 

lütuf ve iyiliklerine teşekkür etmemek âdeta mümkün değildir. 

Kurtulmuş olduklarını farz etmeye hiçbir sebep olmayan bu 

adamların sonu kesinlikle düşündüğüm gibi olmuştur. 

Yanlarında bulunan başka bir gemi tarafından alınmış olmaları 

olasılığı hariç tutulursa bütün arzu ve temenniye rağmen 

bunların mahvolmadıklarını ummaya hiçbir mantıklı sebep 



yoktur. Diğer bir gemi tarafından alınmış olmaları da zayıf bir 

ihtimaldir. Çünkü bununla ilgili ortada küçük bir işaret bile 

yok. 

Bu manzara üzerine ruhumda nasıl şiddetli ve ateşli garip bir 

arzu hissettiğimi anlatabilecek derecede kuvvetli hiçbir söz 

bulamıyordum. Bazı kere yüksek sesle kendi kendime şöyle 

söyleniyordum: Ah ne olur. Şu gemiden bir iki kişi, hattâ 

sadece tek bir can kurtulsaydı. Bana arkadaşlık ederdi. Bana 

söz söyleyecek, kendimle konuşacak bir dost olurdu. Yalnız 

yaşadığım süre içinde hem cinslerimle birlikte bulunmayı hiç 

bu kadar kuvvetli ve ciddi bir şekilde arzu etmemiş ve bu 

mahrumiyete karşı bu kadar derin bir üzüntü duymamıştım. 

Bir adamın kurtulmuş olmasındaki arzularım bu şekildeydi: 

“Hiç olmazsa birisi bari kurtulsaydı”. Zannederim ki bu “hiç 

olmazsa birisi bari kurtulsaydı” sözünü bin defa tekrar ettim. 

Bu sözleri söylerken öyle heyecana kapılıyordum ki ellerim 

birbirine kilitleniyor ve parmaklarım avuçlarımı sıkıyordu. Eğer 

o sırada da elimde yumuşak bir şey bulunsaydı bilmeyerek 

kesin kırılırdı. Dişlerim de birbirine kilitleniyordu. Ve o, kadar 

kuvvetle birbirine kilitlenmişlerdi ki bir süre ağzımı açamadım. 

Bu şeylerin sebep ve nedenlerinin açıklamasını filozoflara 

bırakalım. Benim onlara söyleyebileceğim şey olayın tasviri ve 

asıl sebebinin ne olduğunu bilmediğim halde hissettiğim 

şeylerdir. Şüphesiz bu durum bana dost olması gereken 

Hıristiyanlardan biri ile görüşmekten doğacak teselliyi bulma 

arzusunun kafamda meydana getirdiği şiddetli düşüncelerdir. 

Fakat olmadı. Ya onların veya benim veya her ikimizin 

şanssızlığı buna engel oldu. Adada kaldığımın son senesine 

kadar bu gemiden kurtulan var mıdır, yok mudur 



anlayamadım. Birkaç gün sonra geminin kazaya uğradığı yere 

yakın bir sahilde boğulmuş bir çocuğun karaya çıkan cesedini 

gördüm. 

Bunun üzerinde bir gemici yeleği, diz kapaklarına kadar 

Pantalon, mavi bezden bir gömlekten başka elbise yoktu. 

Fakat hangi milletten olduğunu anlamama yarayacak hiçbir 

şey yoktu. Cebinde iki sekizlikle bir tütün çubuğundan başka 

bir şey bulamadım. Bence çubuğun paradan on kere daha 

fazla kıymeti vardı. 

Hava artık sakinleşmişti. Gemide işime yarayacak bazı şeyler 

bulabileceğime şüphem olmadığı için sandala binerek geminin 

enkazına kadar gitmeyi çok istiyordum. Fakat bu sebep beni o 

kadar baskı yapmıyordu. Belki hâlâ ölmemiş insanlar vardı. 

Yalnız onların hayatlarını kurtarmakla kalmaz belki onların 

hayatlarını kurtararak kendiminkini di ıslah etmiş olurum fikri 

daha fazla baskın çıkıyordu. Bu fikir kalbime o kadar 

yerleşmişti ki sandala binerek kazaya uğrayan gemiye gitmeye 

karar vermeden benim için gece ve gündüz rahat etmenin 

imkânı yoktu. Kafamdaki düşünceler o kadar kuvvetliydi ki 

gizli bir iradenin tecellisiymiş gibi buna karşı durmanın imkânı 

yoktu zannediyorum. Ve bunu yapmayacak olursam kendimi 

suçlu görecektim. Artık gerisini Tanrı’ya bıraktım 

Bu etkinin şiddeti altında hemen geriye, kaleme döndüm. 

Seyahatim için gerekli her şeyi hazırladım. Bir miktar ekmek, 

büyük bir kap su, sandalı kullanacak bir pusula, bir şişe rom — 

bundan epeyce bir miktar kalmıştı — bir küfe dolusu üzüm 

aldım. Böyle lâzım olan her şeyi yüklenerek aşağıya, sandala 

gittim. Sandalın suyunu boşalttım, denize attım, ve eşyayı 

yüklettim. Sonra tekrar bir daha eve döndüm. İkinci eşyam 



pirinçle dolu büyük bir çuval, gölge için başıma açacağım 

şemsiye, su ile dolu diğer büyük bir kap, iki düzüne kadar 

küçük ekmek, öncekinden fazla olarak bir keçi sütü ve bir 

parça peynirden ibaretti. Bütün bunları zahmetle terleyerek 

kayığa taşıdım. 

Yolumun açık olması için Tanrı’ya dua ettikten sonra karadan 

ayrıldım. Ve kürekle sahili takip ederek sonunda bu taraftaki, 

yani doğu kuzey tarafında ki son noktasına geldim. Artık engin 

denize açılmak üzereydim. Biraz uzakta adanın her iki 

tarafında ki sürekli akan şiddetli akıntıya baktım. Daha önce 

düştüğüm tehlikeyi hatırladığımdan bu akıntı benim için 

korkunç bir şeydi. Yüreğim erimeye başladı. Çünkü eğer bu 

akıntılardan birine kapılırsam açık denizlere sürükleneceğimi, 

belki de adayı tekrar gözden kaybedeceğimi ve kayığım da çok 

küçük olduğundan eğer az buçuk bir rüzgâr esecek olursa ister 

istemez mahvolacağımı kestiriyordum. Bu düşünceler kafamı 

o denli yıldırdı ki girişimimden vazgeçmeye başladım ve kayığı 

sahilde küçük bir koycağıza çekerek dışarıya atladım. Korkuyla 

seyahat arzusu arasında gayet düşünceli ve endişeli bir halde 

bir toprak yığınına oturdum. Düşünürken cezrin değiştiğini ve 

suların karaya doğru gelmeye başladığını gördüm. Deniz bu 

haldeyken benim için daha birkaç saat denize açılma imkânı 

yoktu. Bunun üzerine hemen aklıma, bulabileceğim yüksek bir 

yere çıkıp eğer mümkünse cereyan karaya doğru iken 

akıntıların aldığı durumu incelemek ve akıntının biriyle dışarı 

çıkarak, diğeriyle de aynı hızla geri dönebilmenin imkânı olup 

olmadığını öğrenmek geldi. Bu fikir aklıma gelir gelmez gözüm 

küçük bir tepeye ilişti. Bu tepeden denizin her iki tarafı da 

görülecek gibiydi. Oradan rüzgarın ve akıntıların durumlarını, 

geriye dönmek için hangi yolu tutacağımı iyice gördüm. 



Oradan gördüm ki denizin cezir esintileri adanın güney 

kısmına yakın geçiyor ve met cezirleri de kuzey sahillerinin 

yanından geçiyor. Dönüşte benim için kuzey tarafından 

dönmekten başka yapılacak bir şey yoktu. Ve buna çok dikkat 

etmeliydim. Bu gözlemden cesaretlenerek ertesi sabah ilk 

esintiyle denize açılmaya karar verdim. Geceyi yukarda adı 

geçen polarımın altında, kayıkta geçirdim. Denize açıldım. 

Doğu tarafta bulunan esintinin uygun bir faydasını hissetmeye 

başlayıncaya kadar önce dosdoğru kuzeye gittim. Akıntı beni 

epeyce götürdü. Fakat esinti önce güney tarafta kayığı 

kullanamayacak kadar beni süratle sürükleyen akıntı kadar 

kuvvetli değildi. Bu defa kürekle kuvvetli bir dümen 

yapmıştım. Akıntı uzun bir mesafeden beni, oldukça doğru 

olarak kazazede gemiye götürdü. Ve iki saatten az bir zaman 

içinde oraya vardım. 

Gemiyi o halde görmek içimi paramparça etti. Gemi ispanya 

yapısıydı. İki kayanın arasına sıkışmış kalmıştı. Denizle başı ve 

kıçı parça parça olmuştu. Başı karaya şiddetle çarptığından 

prova ve grandi direkleri güverte hizasından gitmişti, yani 

dibinden kopmuştu. Fakat bastonu sağlamdı Bodostomosi ile 

mahmuzu sağlam görünüyordu. Geminin yanına sokulunca 

küpeştede bir köpek göründü. Geldiğimi görünce havladı, 

bağırdı. Kendisini çağırır çağırmaz yanıma gelmek için hemen 

denize atladı, tuttum kayığa aldım. Fakat açlıktan, susuzluktan 

ölmek üzereydi. Ona bir parça ekmek verdim. On beş gün 

karda aç kalmış kurt gibi yedi. Sonra zavallı hayvancağıza biraz 

su verdim. Eğer bıraksaydım çatlayıncaya kadar içecekti. 

Bundan sonra gemiye çıktım. Gördüğüm ilk manzara geminin 

mutfağında kolları ile birbirlerine sıkı sıkı sarılı boğulmuş iki 

adamı görmek oldu. Gemi bir kayaya çarptığı zaman fırtına 



varmış, deniz de gemiyi o kadar çok ve o kadar ardı arkası 

kesilmeden giymiş ki bunların âdeta suyun altında kalmış gibi 

denizin mütemadiyen çarpması ile boğulmuş olmalarına 

kanaat getirdim. 

Gemide köpekten başka sağlam bir şey kalmamıştı. 

Görebildiğim eşyanın hepsi sudan bozulmuştu. Ambarın 

dibinde şarap mıdır, bira mıdır bilmediğim birtakım içki 

varilleri duruyordu. Sular çekilmiş olduğundan 

görebiliyordum. Fakat çok büyük olduklarından uğraşmaya 

değmezdi. Birçok sandıklar gördüm. Galiba bunlar 

gemicilerden bazılarınındı. İçlerinde ne olduğuna bakmadan 

bunlardan ikisini kayığa götürdüm. 

Eğer geminin kıçı sağlam ve baş tarafı kırılmamış olsaydı 

bununla adamakıllı bir seyahat yapabilirdim. Çünkü bu iki 

sandıkta bulduğum şeyler gemide çok büyük bir servet 

olduğunu düşündürüyor. Kullandığı yoldan anlayabildiğime 

göre gemi Amerika'nın güney kısmında Brezilya'nın daha 

ötesinden Buenos Ayres'den, veya Riyo Dölaplata'dan 

kalkmış, Havana'ya, Meksika körfezine veya öyle bir yere ve 

belki İspanya'ya gidiyormuş. Hiç şüphesiz gemide büyük bir 

hazine varmış. Fakat artık kimsenin işine yaramayacak bir 

haldeydi. Geminin diğer halkının ne olduğunu da 

öğrenemedim. 

Sandıklardan başka yirmi binlik kadar likör dolu küçük varil 

buldum. Zorlukla bunu da kayığa götürdüm. Kamarada birçok 

misketlerle, içinde dört pavun barut bulunan büyük bir barut 

boynuzu buldum. Misketten yana ihtiyacım yoktu, onun için 

onları bıraktım. Fakat barut boynuzunu aldım. Bir ateş küreği, 

bir de maşa aldım. Bunlara çok fazla ihtiyacım vardı. Pirinçten 



iki küçük tencere, çikolata yapmak için bir bakır güğüm, birde 

ızgara aldım. Tekrar yerime dönmek için akıntılar 

başladığından bu eşya ve köpekle yola çıktım. Ve o akşam 

gece saat bir sularında son derece bitkin ve yorgun bir halde 

tekrar adaya vardım. O gece kayıkta dinlendim. Ve sabahleyin 

bu getirdiğim eşyayı kaleme taşımaya değil, yeni mağarama 

götürmeye karar verdim. Kendimi dinlendirdikten sonra 

bütün eşyayı karaya çıkardım. Ve birer birer kontrol etmeye 

başladım. Likör varilini bir tür rom ile dolu buldum. Fakat 

Brezilya'daki bizim romlar gibi değildi. Sonuçta hiç iyi değildi. 

Fakat sandıkları açtığım zaman çok işime yarayacak birçok 

şeyler buldum. Meselâ birinde en iyi türden zarif bir şişe 

sandığı buldum. Şişeler gayet iyi ve güzel ruhlarla doluydu. 

Her bir şişe yüz dirhem kadar alabilirdi, ve hepsi de gümüşle 

işlenmişti. İki kavanoz reçel buldum. Ağızları o kadar iyi 

kapanmıştı ki tuzlu su içine girip de bozmamıştı. Fakat 

bunlardan diğer ikisini su bozmuştu. Birkaç tane de iyi 

gömlekler buldum. Bunlar hoş geldi. Ve bir düzüne beyaz 

keten mendil ve renkli boyun atkısı da buldum. Sıcak günlerde 

yüzümü silerken gayet serinleteceği için mendiller de iyi oldu. 

Sandığın dibine geldiğim zaman üç büyük torba sekizlik 

buldum. Tamamı bin yüz tane kadar vardı. Keselerin birinde 

bir kâğıt da sarılı sekiz İspanyol altını, bazı küçük altın külçe ve 

çubukları buldum. Zannederim ki buların da ağırlığı bir pavuna 

yakındı. Diğer sandıkta elbiseler vardı. Fakat o kadar kıymetli 

şeyler değildi. Duruma bakılacak olursa bu sandık topçunun 

olmalıydı. Her ne kadar barut yoktuysa da sanırım 

gerektiğinde av tüfeği doldurmak için alınmış üç küçük 

boynuzda iki Pavun kadar ince parlak barut vardı. Bu seferde 

getirdiğim bütün eşyalar içerisinde işime yarayacaklar çok 

azdı. Meselâ para kullanacak bir durum yoktu. Benim için o 



âdeta ayaklarımın altındaki çamur gibiydi. Bunun hepsini, çok 

ihtiyacım olduğu halde yıllardan beri ayaklarımın görmediği üç 

dört çift İngiliz kundura ve çorapları için verirdim. Gerçekten 

kazazede gemide gördüğüm ölülerin ayaklarından çıkardığım 

iki çift kunduram vardı. Sandıkların birinde de iki çift daha 

bulmuştum ve çok memnun olmuştum. Fakat bunlar 

kunduradan fazla âdeta bizim yemeni dediğimiz şeyler olduğu 

için gerek kullanılışı ve gerek rahatlığı itibariyle bizim İngiliz 

kunduraları gibi değillerdi. Bu gemici sandığında riyal olarak 

elli sekizlik bulmuştum. Fakat altın değildi. Bu sandığın 

öbüründen daha fakir bir adamın olduğunu tahmin ediyorum. 

Öbür sandık galiba bir subayındı. 

Her ne ise yine paraları aldım. Önceden kendi gemimizden 

çıkardığım paraları yaptığım gibi bunları da mahzene 

sakladım. Fakat geminin öbür tarafına ulaşamam çok acınacak 

bir durumdu. Çünkü kayığımı birkaç kere para ile 

doldurabileceğime emindim. Ve bir kere İngiltere’ye 

kaçabilecek olsam tekrar gelip de arayıncaya kadar bu paralar 

sağ salim burada kalacakmış. 

Bütün eşyaları karaya taşıdıktan ve yerleştirdikten son tekrar 

kayığıma döndüm. Sahil boyunca kürek çekerek eski limanına 

götürdüm ve oraya yerleştirdim. Hemen eski evime gittim. 

Orada her şeyi sağlam ve tamam buldum. Ve yine eski hayat 

tarzımı yaşamaya ve ev işlerime bakmaya başladım. Ve bir 

süre oldukça rahat yaşadım. Yalnız eskisinden daha 

dikkatliydim, etrafımı daima gözetliyor ve o kadar da dışarıya 

çıkmıyordum. Eğer bazen şöyle bir rahatça dolaşmak 

gerekirse, daima adanın doğu taraflarında oluyordum. O 

tarafa vahşilerin gelmediğine neredeyse emin gibiydim. Oraya 

başka taraflara giderken taşıdığım kadar silâh ve mühimmat 



yüklenmek gibi birçok önlemlere lüzum görmeden 

gidebiliyordum. 

Bu şartlarla daha iki sene yaşadım. Fakat beni sefalete 

düşürmek için doğduğunu daima bana ihtar eden talihsiz 

kafam bütün bu iki sene içinde birçok düşünce ve niyetlerle 

doldu. 

Hem nasıl? Eğer bunlar mümkün olsaydı bu adadan kurtulmuş 

olurdum. Aklımın artık orada seyahate değer bir şey 

kalmadığını söylemesine rağmen bazen kazazede gemiye 

başka bir sefer daha yapmayı istiyordum. Bazı kere şu veya bu 

yolla bir serserilik etmek istiyordum. Eğer Salle'den kaçtığım 

kayık olsaydı nereye gideceğimi bilmiyorum. Ama her nereye 

gidecek olursam olayım onunla denize çıkmaya gerçekten 

cesaret edebileceğimi tahmin ediyordum. 

On Altıncı Bölüm 

Ben bütün benliğimle insanlığın genel yararlarından biriyle 

malûl olanlara bir örnek teşkil ediyorum. Benim anlayışıma 

göre insanlar Tanrı’dan ve tabiatın kendilerini yerleştirdiği 

durumla yetinmeyerek kendi sefaletleri yarı yarıya 

arttırıyorlar. Ben geriye dönüp ilk durumlarımı göz önüne 

aldım. Babamın o güzel nasihatlerini dinlemede, onlara karşı 

gelmem diyebilirim ki benim bütün günahlarımın temeli oldu. 

Bu yüzden diğer hatalarım da bu sefil duruma düşmeme 

neden oldu. Tanrı bana, şükredilecek bir halde, ya da bir çiftçi 

olmayı nasip etmişti. Arzularımı kabul ediyordu. Yavaş yavaş 

ilerlemekle yetinseydim, bugünkü gün yani bu adada kaldığım 

süre içinde Brezilya da en güvenilir çiftçilerden biri olurdum. 

Hattâ orada yaşadığım az zaman içinde yaptığım işlerden 

anlıyorum ki şüphesiz ilerleyecektim ve devam etseydim 



kesinlikle yüz bin altınlık servet sahibi olacaktım. Kurulmuş bir 

serveti, yolunda ve ilerlemiş geniş bir ziraatı bırakıp da 

sermaye reisi olarak Arap köleler getirmek için Gine'ye gitmek 

benim işimdi. Zaman ve sabırla yerimizde servetimiz artacak 

ve Arap köleleri işleri ileri görerek kapımızda satın 

alabilecektik. Gerçi bu bize biraz pahalıya mal olurdu. Aradaki 

fiyat farkı böyle bir tehlikeli işi göze aldırmaya değecek kadar 

kıymetli değildi. Fakat bu durum genellikle genç kazazedelerin 

nasibidir. 

Böyle bir hareketin çılgınlık olduğunu anlamak daima ya 

yılların geçmesine veya pahalıya mal olmuş bir deneyime mal 

olur. İşte benimki böyle oldu. Bununla beraber aldanmak 

benim tabiatımda o kadar derin kökleşmiş bulunduğum halle 

bir türlü kanaat edemiyorum. Ve gözümü bir yerden kurtulma 

imkân ve araçlarını aramaktan ayıramıyorum. Okuyucularımı 

memnun etmek için kendilerini hikâyemin son kısımlarına 

götürebilmek üzere buradan kurtulmak için çılgınca 

planlarımın esası hakkındaki ilk düşüncelerimle nasıl ve ne gibi 

esaslar çevresinde hareket ettiğimi anlatmak faydasız değildir 

sanıyorum. Kazazede gemiye yaptığım son seferden sonra 

artık kaleme çekildiğim ve firkateynimi yerleştirdiğim üzere 

denize batırdığım ve önceki durumuma döndüğüm 

düşünülebilir. Gerçi öncekinden daha çok servete sahiptim. 

Fakat hiç de zengin değildim. İspanyollar gelmeden önce 

Amerika yerlileri servetlerinden yararlanamadıkları gibi ben 

de bu serveti kullanamıyordum. 

Bu ıssız adaya ilk ayak bastığımın yirmi dördüncü senenin 

mart ayında, yağmur mevsimi gecelerinden bir geceydi. 

Yatağıma, hamağa yatmıştım. Uyanıktım, sağlığım iyi, bir ağrı, 

bir rahatsızlığım yoktu. Fikir olarak da bir endişem yoktu. 



Fakat gözlerimi yumma imkânı yoktu — yani uyumak demek 

isterim — Aşağıda anlatacağım tarzda bütün gece gözümü 

kırpmadım. 

O gece aklımda, o büyük işlek caddede fırtınalar koparan 

hesapsız fikir hücumlarını veya hâtırasını yazmak mümkün 

olmadığı gibi faydasızdır da. Bütün hayatımı küçük bir ölçüde 

veya kısaca gözden geçirdim. Bu adaya geldikten sonraki 

hayatımı düşündüm. Adada karaya çıktığım zamandan beri 

olan durumumu düşünürken burada ikametimin ilk 

senelerindeki işlerimin iyiliğiyle kumda bir ayak izi göreli beri 

çektiğim korkulu, endişeli ve ihtiyatlı hayatı karşılaştırdım. 

Vahşilerin bu adaya gelip gittiklerine ve yüzlerce vahşinin 

buraya gelebileceklerine inanmaz değildim. Fakat böyle şeyi 

asla bitmiyordum. Sonuçta korkum da yoktu. Tehlike aynı 

olmakla beraber gönül rahatlığım yerindeydi. Karşılaştığım 

tehlikeyi bilmediğim için âdeta o tehlikeyle hiç karşılaşmamış 

gibi mutluydum. 

Bu fikir yararlanmaya uygun birçok düşünceleri özellikle şunu 

aklıma getirdi. 

Tanrı insanlığın idaresinde onların eşya hakkındaki görgü ve 

bilgilerini bu kadar dar sınırlar altına almayı irade etmekle ne 

kadar büyük bir iyilik etmiştir. İnsanlık binlerce tehlikeler 

arasında dolaşır. Bunlar kendisine bildirilmiş olsaydı fikri 

perişan, ruhu da üzüntülü olurdu. Kendini kuşatan 

tehlikelerden hiçbirini bilmediği eşyadaki olaylar gözlerinden 

gizlendiği için dinlenme ve sakinliğini koruyor. 

Bu düşüncelerle bir süre meşgul olduktan sonra bu adada 

birçok yıllardan beri içinde bulunduğum gerçek tehlikeyi ciddi 

şekilde düşünmeye başladım. Nasıl olmuş da büyük bir 



emniyet ve mümkün olabildiği kadar rahat burada 

dolaşabilmişim? Hattâ o zaman belki benimle en kötü türden 

bir akıbet —yani yamyam ve vahşilerin eline düşmek— 

arasında bir dağın tepesi, büyük bir ağaç, veya tesadüfen 

yaklaşması varmış. Ben bir keçiyi, bir kaplumbağayı ne amaçla 

tutuyorsam vahşiler de beni aynı amaçla yakalayacaklardı. 

Ben nasıl bir güvercini veya bir serçeyi öldürüp yemeyi bir 

cinayet olarak görmüyorsam, onlar da beni öldürüp yemeyi 

cinayet görmüyorlar. 

Büyük koruyucuya karşı gerçekten şükretmedim desem haksız 

yere yalan söylemiş olurum. Bilinmeyen bütün bu kurtuluşlara 

etken olan Rabbin himayesine sığınarak şükranda bulundum. 

Bu himaye olmasaydı ben kesinlikle o insafsız vahşilerin eline 

düşmüş olurdum. Bu fikirler geçtikten sonra aklım bir süre 

iğrenç mahlûkların —vahşilerin demek istiyorum — durum ve 

tabiatlarını düşünerek meşgul oldu. Nasıl oluyor da bütün 

canlıların hakim hükümdarı, yaratıklardan bir kısmının bu 

kadar vahşetine ve hattâ kendi hemcinslerini yiyecek kadar 

gaddarlığa düşmelerine izin veriyor da dünyada böyle şeyler 

oluyor? 

Fakat bu fikirler böyle birtakım (o zaman için faydasız) 

kararlara dayanınca aklıma bu vahşilerin dünyanın hangi 

kısmında yaşadıklarını ve geldikleri yerin sahilden ne kadar 

uzak olduğunu, yerlerinden niçin ve nasıl bu kadar 

uzaklaştıklarını; kayıklarının ne biçim olduğunu, onlar buraya 

geldikleri gibi niçin ben de kendimi ve işlerimi ona göre 

düzenleyip de oraya gitmeye güçlü olamadığımı öğrenme 

geldi. Oraya gittiğim zaman ne yaparım? Vahşilerin ellerine 

düşersem halim ne olacak? Eğer beni yakalarlarsa onlardan 

yakamı nasıl kurtarmalıyım diye düşündüğüm gibi, hiçbir olay 



aklımı bu kadar yormamıştır. Halbuki oraya gitmenin benimi 

için nasıl mümkün olacağını ve yakalanmamak ve ellerinden 

kurtulma imkânı olmadığını, ellerine düşmeyecek olsam erzak 

için ne yapacağımı ve oradan yolumu nereye çevireceğimi 

düşünüyordum. Bu gibi fikirleri düşünmek âdetim değildi ama 

zihnim sandal ile o uzaktaki karaya geçmiş olduğumu tamamı 

ile kabul etmişti. Arkama baktım. Şimdiki halimi mümkün 

olabildiği kadar gayet sefil bir durumda gördüm. Bundan daha 

kötüsü ölümdü. Ve buna atılmaktan başka bir şey yapmak da, 

elimden gelmiyordu. Eğer o karaya varırsam belki kurtuluşu 

bulurdum. Veya Afrika sahilinde yaptığım gibi uygun bir 

memlekete gidinceye kadar sahili takip edebilirdim. Ve 

sonunda belki beni içeriye alacak bir Hıristiyan gemiye 

rastlayabilirdim. Haydi işin en kötülerinin en kötüsü olsun son 

bulabilirdi. Bu da bütün bu sefaletlere aniden bir son vermiş 

olurdu. Bütün bu fikirleri aceleci bir tabiatla, perişan bir fikrin 

ürünü olarak düşünmenizi rica ederim. Bende bu hali, uzun 

süre devam eden endişelerin verdiği ümitsizlik ve üzerine 

gittiğim kazazede gemide uğramış olduğum hayal kırıklığı 

neden olmuştur. Ben o gemide o kadar şiddetle arzu ettiğim 

bir şeye, yani — konuşacak, bulunduğum yer hakkında bilgi 

edinecek ve kesinlikle kurtuluşumun çarelerini öğrenecek bir 

adam elde etmeye yaklaşmıştım ki, bu fikirler beni çok 

sinirlendirmişti. Tanrı’ya bırakmaktan ve sonuçları 

beklemekten dolayı ortaya çıkan fikrimdeki sakinlik yok 

olmuş; düşüncelerimi o karaya gitmeyi düşünmekten başka 

bir şeye çevirmeye gücüm kalmamıştı. O fikir bana o kadar 

kuvvetli ve o kadar şiddetli bir arzu ile gelmişti ki 

dayanılamazdı. 



Düşüncem iki saat veya daha fazla bir süre bu kadar şiddetle 

heyecana düştükten sonra kanım kızıştı. Sıtmadaymış gibi 

şakaklarım şiddetle atıyordu. Buna sebep düşüncemdeki 

heyecan şiddetinin fevkalâdeliğiydi. Bu düşünceler beni 

yormuş, ezmiş, bitirmiş gibiydi. Tabiat beni derin bir uykuya 

attı. Zannedilir ki rüyamda da bunları gördüm. Hayır öyle 

olmadı, hattâ rüyamda ona dair de bir şey görmedim. Fakat 

sabahmış; her zamanki gibi kalemden çıkmak üzere imişim, 

sahilde iki kayıkla on bir vahşi gördüm. Vahşiler içeriye karaya, 

doğru ilerliyordu. Ve diğer bir vahşiyi de beraber 

getiriyorlardı. Bunu yemek üzere öldüreceklermiş. 

Öldürülecek olan vahşi aniden sıçradı ve canını kurtarmak için 

kaçmaya başladı. Rüyamda onun saklanmak için koşarak 

kalemin önündeki sık çalılığa gizlenmeye geldiğini gördüm. 

Onu yalnız ve diğerlerinin onu bu taraflarda aramadıklarını 

görünce ona göründüm. Kendisine güldüm ve cesaret verdim. 

Diz çöktü, kendisine yardım etmemi rica ediyor görünüyordu. 

Bunun üzerine kendisine iskeleyi gösterdim ve yukarıya 

çıkardım. Ve mahzene götürdüm. Bana hizmetçi oldu. Bu 

adamı elde eder etmez kendi kendime şimdi artık karaya 

gitmeye kesinlikle yapabilirdim. Çünkü bu adam bana 

kılavuzluk eder. Ne yapılacağını, erzak için nereye 

uğranılacağını, parçalanmamak için nereye gitmek gerektiğini 

ve nereden kaçılacağını söyler dedim. Bunun üzerine 

uyandım. Rüyamda kurtulmak ümidinin yaptığı sevincin o 

kadar büyük bir etkisi altında idim ki uyanarak bunun garip bir 

rüyadan başka bir şey olmadığını hissedince uğramış olduğum 

hayal kırıklığı beni büyük bir karamsarlığa düşürdü. Bununla 

beraber yine şu sonucu çıkardım. Buradan kaçma girişiminde 

bulunmak için müracaat edilecek tek çare, eğer mümkünse 

elime bir vahşi geçirebilmektedir. Eğer mümkünse yemek ve 



öldürmek için buraya getirdikleri bir vahşi olmalıydı. Fakat bu 

fikir de yine birtakım zorluklara bağlı idi. Onlardan bütün bir 

kafileye saldırmadan ve hepsini öldürmeden bu düşüncenin 

gerçekleştirilmesine imkan yoktu. Bu yalnız ümitsiz ve 

başarısız bir girişim değildi. Diğer taraftan bu girişimin 

ümitsizliği de beni çok fazla sıkıyordu. Kurtuluşuma sebep 

olması ihtimaline karşın bu kadar kanın dökülmesi 

düşüncesiyle kalbim titriyordu. Bu fikir hakkında aklıma gelen 

delilleri tekrara gerek görmüyorum. Çünkü bu deliller 

önceden söylenenlerin aynı idi. Bununla beraber bu adamların 

benim hayatıma düşman oldukları, ellerinden gelse beni 

parçalayacakları, ölümden kendimi kurtaracağım için bunun 

son derece hayat koruma meselesi olduğu, âdeta şimdi 

onların saldırısı ile karşılaşmış gibi meselenin bir nefsi 

müdafaa hali olduğu gibi ve daha bunlara benzer söylenecek 

diğer sebepler vardı. Fakat bütün bunlara; rağmen kendi 

kurtuluşum için insan kanı dökmek yine bana çok kötü 

görünüyordu. Uzun bir süre bu işe kendimi ısındıramadım. 

Bununla beraber sonunda kendi kendime gizemli birçok 

mücadelelerden ve buna dair büyük sıkıntıdan sonra. — 

çünkü leh ve aleyh de olan bu düşünceler uzun bir süre 

kafamda çarpışmışlardı — sonunda kurtulma arzusundaki 

şiddet ve hâkimiyet hepsine galip geldi. Ve her neye mal 

olursa olsun eğer mümkün olursa bu vahşilerden birini ele 

geçirmeye karar verdim. Bundan sonraki şey nasıl yapılacağını 

tâyin etmekti. Bunu halletmek gerçekten zor bir mesele idi. 

Fakat uygun bir durum yöntemi bulamadım. Sahile geldiğim 

zaman onları gözetlemeye ve ne olacaksa olsun halin icabına 

göre davranmak üzere sonrasını olayların akışına bırakmaya 

karar verdim. Düşüncemde bu kararı mümkün olabildiği kadar 

her zamanki gibi kendimi bir izci yaptım. Durmaksızın o kadar 



yaptım ki sonunda izcilikten usandım. Çünkü bir buçuk 

seneden fazla beklemiştim. Ve bu sürenin büyük kısmında 

vahşilerin kayıklarını göreyim diye hemen hemen adanın 

batıdaki ucundan doğu batıdaki köşesine kadar gittim. Fakat 

bir şey göremedim. Bu cesaret kırıcı bir şeydi. Ve beni çok 

fazla sıkmaya başladı. Bu durumun verdiği sıkıntı bir süre 

önceki üzüntü gibiydi, yani beni istediğim o şeyden 

vazgeçirecek kadar da diyemem. Fakat gecikmesi uzuyor 

göründükçe isteğim daha fazla artıyordu. Sonuçta önceleri bu 

vahşileri görmekten ve onlar tarafından görülmekten 

çekinmekte o kadar dikkat etmiyordum. Şimdi ise onlara 

rastlamak için şiddetli bir arzum var. 

Bundan başka, bir vahşiyi, hattâ ikisini üçünü idare 

edebileceğimi hayal ediyorum. Eğer onları ele geçirirsem 

onları tamamı ile kendime esir yapacağımı, onlara istediğimi 

yaptıracağımı, her vakit için bana kötülük edebilmelerine 

engel olacağımı düşünüyordum. Bu işle uzun süre kendi 

kendimi eğlendirdim. Fakat daha ortada bir şey yoktu, hayli 

bir zaman vahşiler yaklaşmadığı için bu hayallerim, bu 

planlarım bir şeye yaramadı. 

Uzun düşüncelerle bu niyetleri kurduktan ve bunları 

uygulayabilecek bir tesadüf olmadığı için hepsini de hiçe 

indirdikten yaklaşık bir buçuk sene sonra bir sabah erken 

adanın benim taraftaki sahilinde beş taneden daha az 

olmayan vahşi kayıklarını bir arada görerek şaşırdım kaldım. 

Kayıktakilerin hepsi karaya çıkmışlardı. Onları göremiyordum. 

Bunların sayısı bütün hayallerimi alt üst etti. Çünkü bunların 

bir kayıkta dört veya altı, hattâ bazen daha fazla 

bulunduklarını çok defa gördüğüm ve bildiğim için ne 

yapacağımı ve yalnız başıma yirmi otuz kişiye saldırmak için ne 



yapacağımı bilemiyordum. Onun için hayret ve endişe içinde 

kalede kaldım. Bununla beraber kendimi daha önce hazırlamış 

olduğum saldırı konumuna koydum. Ve bir şey oluverirse işe 

girişmek için tamamı ile hazırlandım. Uzun bir süre bekledim. 

Gürültü yapıyorlarsa duyayım diye dinledim. Sonunda fazlası 

ile sabırsızlandım. Tüfeklerimi merdivenin dibine bıraktım. Her 

zaman olduğu gibi iki defada dağın tepesine çıktım. Bununla 

beraber hiçbir şekilde beni görmesinler diye tepenin 

üzerinden başım görünmeyecek şekilde durdum. Dürbünümle 

sayılarının otuzdan aşağı olmadığını, ateş yaktıklarını ve 

yemek pişirdiklerini gördüm. Nasıl pişiriyorlardı ve pişirdikleri 

neydi anlayamadım. Fakat hepsi de ateşin etrafında kendi 

âdetleri üzere bilmem ne kadar ve nasıl tavır ve şekillerle 

oynuyorlardı. 

Ben böyle onlara bakarken iki zavallı sefilin kayıklardan 

çıkarıldığını dürbünle gördüm. Demek onları oraya 

bırakmışlar, şimdi de öldürmek için çıkarıyorlardı. Birinin 

vurularak hemen yere düştüğünü gördüm. Sopa veya ağaç 

kılıçla vuruldu tahmin ediyorum. Çünkü onların adeti odur. 

Aralarından ikisi hemen kesmeye ve pişirmek için 

parçalamaya başladı. O sırada işlerim bitirip de onun içinde 

hazırlanıncaya kadar öbür kurbanlık kendi haline bırakılmıştı. 

Tam bu sırada zavallı kendini biraz serbest görünce tabiat 

kendisine hayat ümidi verdi. Sıçradı ve kumluktan doğruca 

benim tarafa inanılmaz bir süratle koştu. Benim tarafa yani, 

evimin bulunduğu sahile doğru demek isterim. Onun ne 

zaman benim tarafa koştuğunu gördüm; özellikle ne zaman 

onun hepsi tarafından takip edildiğini sandım; itiraf etmeliyim 

ki müthiş şekilde korktum. Ve artık rüyamın diğer kısmının da 

çıkmasını bekledim. Ve mutlaka bizim çalılığa saklanacaktı. 



Fakat hiçbir şekilde rüyamın diğer kısımlarına — yani diğer 

vahşilerin onu buraya kadar takip etmeyeceklerine ve onu 

burada bulmayacaklarına — bel bağlayamazdım. Bununla 

beraber yerimde duruyordum. Fakat onu takip edenlerin 

üçten fazla olmadığını görünce kafamı toplamaya başladım. 

Ve koşarak onları epeyce araladığım ve mesafe kazandığını ve 

yarım saat kadar daha böyle dayanabilirse onlardan 

adamakıllı yakayı kurtaracağını anladığım zaman biraz daha 

cesaretlendim. Onlarla benim kale arasında hikâyenin ilk 

kısımlarında, gemiden eşyayı karaya çıkardığım sıralarda 

daima bahsettiğim koy vardı. Artık apaçık görüyordum. Ya o 

koyu yüzerek, geçecekti veya zavallı orada yakalanacaktı. 

Kaçak vahşi oraya gelince hiç önemsemedi. O sırada suyun 

yüksek olmasına rağmen koya daldı; otuz veya o kadar 

kulaçlamadan sonra yüzerek geçti, karaya çıktı; hızla koştu. 

Diğer üç kişi koya geldikleri zaman ikisinin yüzebildiğini, fakat 

diğerinin yüzemediğini, o tarafta kalarak bu tarafa baktığını, 

ileriye gitmediğini ve biraz sonra yavaş yavaş geriye gittiğini, 

gördüm. Bunun böyle olması sonuç olarak kendisi için çok 

hayırlı oldu. 

Koya atlayan diğer ikisinin koyu geçmek için kendilerinden 

kaçan adamdan iki kat fazla hareket ettiklerini gördüm. Bir 

hizmetçi, hattâ belki bir arkadaş veya yardımcı geçirmenin 

tam zamanı olduğu ve bu zavallının hayatını kurtarmaya hak 

tarafından davet edildiğim fikri aklıma çok sıcak geldi. Ve 

hattâ bu düşünceye dayanma imkânı yoktu. 

Yukarıda söylediğim üzere merdivenin dibine bıraktığım iki 

tüfeğimi almak için mümkün olduğunca hızla merdivenlerden 

aşağı koştum. Ve aynı hızla yine dağın tepesine çıkarak denize 

doğru yollandım. Ve kestirmeden tepenin eteğine inerek 



kaçanla kovalayanların arasına girdim. Kaçana bağırdım. 

Geriye baktı. Belki önce onlardan korktuğu kadar da benden 

korkmuştu. Fakat ona elimle geriye gelmesini işaret ettim. Ve 

aynı zamanda takip edenlerin üzerine yavaş yavaş ilerledim. 

Ve aniden ilerdekinin üzerine saldırarak tüfeğin kundağı ile 

vurarak yere serdim. Ateş etmekten çekmiyordum. Çünkü her 

ne kadar bu kadar uzaktan kolaylıkla işitilmez ve dumanı da 

görmeyecekleri için ne olduğunu kolayca anlayamazlar ise de 

diğerleri duymasın diye tekrar ateş etmekten çekiniyordum. 

Herifin birini yere serdikten sonra onunla beraber olan 

korkmuş gibi durdu. Geniş adımlarla ona doğru ilerledim. 

Fakat yanına yaklaştığım zaman elinde bir yay ve ok olduğunu 

ve beni vurmak için hazırlandığını gördüm. Bunun üzerine 

önce ben ona ateş etmek zorunda kaldım, ve ettim. Ve ilk 

ateşte öldürdüm. Zavallı o kaçan Vahşi durdu. Her ne kadar 

her iki düşmanın da yere düştüğünü ve kendince öldüğünü de 

görmüş ise de tüfeğin ateş ve sesinden o kadar korkmuştu ki 

olduğu yerde dondu kaldı. Ne ileri, ne de geriye gidiyordu. 

Ama gelmekten fazla kaçmaya meyilli olduğu görülüyordu. 

Ona tekrar seslendim ve yanıma gelmesi için işaret ettim. 

Bunu kolayca anladı. Biraz ilerledi, tekrar oturdu. Esir ve diğer 

iki düşmanı gibi öldürülecekmiş gibi titremekte olduğunu 

gördüm. Bana doğru gelmesini tekrar işaret ettim. Ve ona 

cesaret vereceğini ümit ettiğim bütün işaretleri yaptım. 

Hayatını kurtardığım için bana teşekkür makamında her on 

veya on iki adımda bir diz çökerek yavaş yavaş yaklaştı. Ona 

gülümsedim ve kendisine güler yüzle bakarak daha yakına 

gelmesini işaret ettim. Sonunda yanıma geldi. Ve yere diz 

çöktü, toprağı öptü, başını yere koydu. Ve ayağımı tutarak 



başının üstüne koydu. Anlaşılan bu hareket kendisinin artık 

daima benim esirim olduğunun yemini yerine geçiyordu. 

Tuttum kaldırdım. Okşadım ve mümkün olduğu kadar 

kendisine cesaret verdim. Fakat daha yapılacak iş vardı. Çünkü 

tüfeğin kundağı ile yere serdiğim vahşi ölmemişti. Yalnız 

sersemlemişti ve kendine gelmeye başlamıştı. Bunu ona işaret 

ettim ve daha vahşinin ölmemiş olduğunu gösterdim. Bunun 

üzerine bana birtakım sözler söyledi. Her ne kadar 

anlamıyorsam da yine bana çok hoş geldiğini sanıyorum. 

Çünkü bunlar yirmi beş seneden fazla bir zamandan beri 

kendimin ki hariç olmak üzere ilk duyduğum insan sözüydü. 

Fakat şimdi böyle fikirlerin sırası değildi. Yere yuvarlanan vahşi 

yere oturacak kadar kendini toplamıştı. Benim vahşinin 

korkmaya başladığını gördüm. Bu durumu görünce tekrar 

vuracakmış gibi ikinci tüfeğimi uzattım. Bunun üzerine benim 

vahşi —artık buna öyle diyorum— yan tarafımda bir kuşakta 

asılı kınsız kılıcı kendisine vermem için bir harekette bulundu. 

Ve onu alır almaz düşmanına doğru koştu ve bir vuruşta, 

Almanya'da hiçbir cellâdın daha iyi yapamayacağı bir 

maharetle başını düşürdü. Şimdiye kadar hayatında kendi 

ağaç kılıçlarından başka kılıç görmediğini sanmakta haklı 

olduğum bir adamın böyle kılıç kullanması çok tuhafıma 

gitmişti. Fakat sonradan öğrendiğime göre onların ağaç 

kılıçları o kadar keskin, o kadar ağır ve ağacı o kadar sertmiş ki 

hattâ bu kılıçlarla bir vuruşta kafayı, kolu düşürebilirlermiş. 

Bunu yaptıktan sonra zaferin işareti olarak gülerek yanıma 

geldi. Kılıcı tekrar getirdi ve anlayamadığım birçok 

hareketlerle kılıcı şimdi gözümün önünde öldürdüğü vahşinin 

kafası ile birlikte yere bıraktı. Fakat onu en fazla şaşırtan şey o 

kadar uzaktan öbür Amerikalıyı nasıl öldürdüğümü anlamaktı. 



Onu göstererek yanına gitmesine izin vermemi işaret etti. 

Anlatabildiğim kadar gidebileceğini söyledim. Yanına gittiği 

zaman şaşırmış gibi kaldı. Kontrol ederek önce onu bir 

tarafına, sonra öbür tarafına çevirdi. Kurşunun açtığı yaraya 

baktı. Yara tam göğsünde görünüyordu. Ve orada bir delik 

vardı. Çok kan akmamıştı. Kanı içine akmış olacak, çünkü herif 

tamamı ile ölmüştü. Yayını okunu aldı ve geriye geldi. Artık 

gitmek için döndüm. Bunların arkasından başkalarının da 

gelebileceğini işaret ederek beni takip etmesini anlattım. 

Bunun üzerine takip edenler olursa görmesinler diye bunları 

kumla örteceğini söyledi. Öyle yapmasını tekrar işaret ettim, 

işe girişti. Bir anda elleri ile kumda birinciyi içine gömecek 

kadar büyük bir çukur kazdı. Sonra içine attı ve üzerini örttü. 

Diğeri için de öyle yaptı. Her ikisini de on beş dakikada 

gömmüştü sanırım. Tekrar onu çağırarak kaleye değil, adanın 

en uzak tarafındaki mahzene götürdüm. Böylelikle rüyamın bir 

kısmının çıkmasını bırakmadım, yani vahşinin çalılığa gelip de 

saklanmasını istemedim. 

Orada ona ekmek ve bir salkım üzüm ve içecek su verdim. 

Koştuğu için buna çok büyük ihtiyacı olduğunu anladım. 

Dinlendikten sonra bazen benim uyumak için yattığım ve 

üzerinde bir battaniye bulunan pirinç samanından yatağı 

göstererek yatıp uyumasını işaret ettim. Zavallı adam hemen 

gitti yattı ve uykuya daldı. 

Kendisi gösterişli, güzel, yakışıklı bir delikanlıydı. Bacakları 

düzgün ve kuvvetliydi. O kadar kalın değildi. Uzun boylu, 

biçimli ve tahminime göre yirmi altı yaşlarında kadar 

olmalıydı. Gayet iyi durumu vardı, halinde ne küstahlık ne de 

gevezelik vardı. Fakat yüzünde bir erkeklik görünüyordu. 

Bununla beraber halinde bilhassa gülümsediği zaman bir 



Avrupalı yumuşaklı ve tatlılığı vardı. Saçları uzun ve kara idi. 

Yün gibi kıvırcık değildi. Alnı gayet yüksek ve açıktı. Gözlerinde 

de büyük uyanıklık, parlaklık ve keskinlik vardı. Derisinin rengi 

tamamı ile siyah değildi. Fakat koyu esmerdi. Ama öyle 

Brezilyalılar, Virjinyalılar ve diğer Amerika yerlilerinin rengi 

gibi çirkin ve tiksindirici sarı kara değildi. Koyu zeytuninin 

parlak bir türüydü. Her ne kadar anlatması kolay değilse de 

rengin hoşa gider bir şeyi vardı. Yüzü yuvarlak ve dolgundu. 

Burnu küçük, Araplarınki gibi yassı değildi. Gayet iyi bir ağzı, 

ince dudakları ve düzgün, güzel fildişi gibi bembeyaz dişleri 

vardı. Uyumaktan fazla yarım saat uyukladıktan sonra kalktı. 

Mahzenden çıktı, yanıma geldi. Çünkü o sırada ben yakındaki 

ağılda keçileri sağıyordum. Beni görünce koşarak geldi. 

Teşekkürünü ifade edecek bir durumda bin türlü işaretlerle 

kendini yere attı. Gülünç ve kaba birçok hareketlerle 

teşekkürünü ima ediyordu. Sonunda başını yere ayağımın 

yanına koydu. Ve önceden yaptığı gibi diğer ayağımı da 

başının üzerine yerleştirdi. Bundan sonra da yaşadığı sürece 

bana nasıl hizmet edeceğini anlatmak için birçok itaat, hizmet, 

hürmet işaretleri yaptı. Birçok şeylerini anladım ve 

kendisinden gayet memnun olduğumu ona anlattım. Az bir 

zamanda ona konuşmayı ve kendisinin konuşmasını 

öğretmeye başladım. Önce ona isminin Cuma olacağını 

öğrettim. Onu kurtardığım gün Cuma idi. O günün bir hâtırası 

olmak üzere ona bu ismi vermiştim. Bunun gibi ona Efendi 

demesini de öğrettim ve bunun benim ismim olduğunu da 

kendisine anlattım. Bunun gibi daha ona evet ve hayır 

demesini ve bunların anlamını da öğrettim. Ona toprak bir 

kap içersinde bir parça süt verdim ve görsün diye onun 

önünde içine ekmeğimi batırdım ve içtim. Tıpkı öyle yapması 



için ona da bir ekmek parçası verdim. Çabucak onu yedi ve 

bunun çok hoşuna gittiğini de işaret etti. 

Bütün gece orada onunla beraber kaldım. Fakat sabah olur 

olmaz ona benimle beraber gelmesini işaret ettim. Ve 

kendisine bazı elbiseler vereceğimi anlattım. Buna çok fazla 

sevindi. Çünkü tamamı ile çırılçıplaktı. O iki adamı gömdüğü 

yerin yanından geçerken bana tam o yeri ve tekrar gelip 

bulmak için oraya koyduğu nişanları gösterdi ve işaretle kazıp 

tekrar çıkarıp onları yememizi söyledi. Bunun üzerine gayet 

ters bir yüz ifadesi takındım. Hatıra gelmesiyle bile 

kusacakmışım gibi yaptım. İğrendiğimi anlattım ve elimle ona 

yola devam etmesini işaret ettim. Büyük bir itaatle hemen 

onu yaptı. Düşmanlar gitmiş midir baksın diye tepeye 

çıkardım. Ben de dürbünümü çıkararak onların olduğu yere 

baktım. Fakat ne onlardan, ne de kayıklarından eser vardı. 

Gittikleri ve hiç aramaksızın arkadaşlarını terk ettikleri 

ortadaydı. Fakat bununla yetinmedim. Şimdi daha fazla 

cesaretim ve merakım arttığından adamım Cuma’yı yanıma 

aldım. Kılıcı eline ve çok büyük bir maharetle kullandığını 

gördüğüm yay ve oku arkasında, taşısın diye omzuna da 

benim tüfeği verdim. Kendim de iki tüfek aldım. O mahlûkların 

bulundukları yere doğru yürüdük. Çünkü aklıma bunlar 

hakkında daha iyi bilgi edinmeyi koymuştum. O yere geldiğim 

zaman manzaranın verdiği dehşetten damarlarımda kanım 

dondu, kalbim tutuldu. Gerçekten dehşetli, manzaraydı. — 

Cuma hiç önem vermiyorsa da benim için korkunç bir şeydi — 

Orası insan kemikleriyle örtülmüş, yer kanla boyanmış, şuraya 

buraya kebap edilmiş, didiklenmiş, yarı yenmiş et parçaları 

atılmıştı. Sonuçta düşmanlarına karşı kazanan bir zaferden 

sonra yaptıkları zafer ziyafetlerinin bütün meydanda üç kafa 



tası, beş el, üç bacak ve ayak kemikleri ve birçok vücut 

parçaları gördüm. Cuma bunların buraya yemek için dört kişi 

getirdiklerini olardan üçünün yendiğini ve parmağıyla kendini 

göstererek dördüncüsünün kendisi olduğunu işaretlerle 

anlattı. Bunlarla komşu kral arasında büyük bir savaş olmuş, 

anlaşılan Cuma da kralın halkından biriymiş, birçokları esir 

olmuş, kavgada kendilerini esir edenler yemek için bütün 

esirleri farklı yerlere götürmüşler. Bu vahşilerin burada 

esirlerine yaptıklarını başkaları da başka yerlerde kendi 

esirlerine yapmışlar. Bütün kafa taslarını, kemikleri, etleri, 

ortada ne kalmışsa toplayıp bir yığın yapmasını ve yakıp kül 

etmesini Cuma'ya anlattım. Cuma’nın midesinde bu etlere 

karşı bir iştah uyandığını ve tabiatında yamyamlık olduğunu 

gördüm. Fakat böyle bir şeye karşı şiddetli bir iğrenmek ve 

nefret gösterdiğimden bu meylini göstermeye cesaret 

edemedi. Çünkü böyle bir şey yaparsa kendisini öldüreceğimi 

bazı şekillerde kendisine anlatmıştım. 

Bunu yaptıktan sonra, geriye kalemize geldik. Orada adamım 

Cuma için çalışmaya başladım. Önce kendisine keten don 

verdim. Bunu yukarıda söylediğim üzere kazaya uğramış 

gemide zavallı topçunun sandığında bulmuştum. Ufak bir 

onarma ile onun üstüne çok iyi geldi. Ustalığımın verdiği 

ölçüde kendisine keçi derisinden bir ceket yaptım. Artık 

kendim de orta halde bir terzi olmuştum. Oldukça güzel ve 

modaya uygun tavşan derisinden yaptığım bir şapkayı da 

kendisine verdim. Bunlarla oldukça giyinmiş sayılabilirdi. 

Kendisini efendisi gibi giyinmiş görmesi çok fazla hoşuna 

gidiyordu. Gerçi önceleri bu şeylerin içinde çok. beceriksiz 

görünüyordu. Don giymek ona zor geliyordu ve ceketin kolları 

omuzlarını, koltuklarını sıkıyordu. Acıyor diye şikâyet ettiği 



yerleri biraz genişleterek, biraz da kendi alışarak sonunda 

elbiseyi kendisi çok iyi giymeye başladı. 

Onunla beraber eve geldiğimin ertesi günü nerede 

barındıracağımı düşünmeye başladım. Hem onu iyice 

yerleştirmeliydim hem de benim için kolaylık olmalıydı. İki 

istihkâmın arasında boş kalan yere, birincisinin iç ikincisinin 

dış, tarafına ona bir çadır yaptım. Oradan mahzene girilecek 

bir kapı vardı ya, geçilecek yere, biraz içeriden tarafa bir 

pervaz uydurdum. Tahtadan da bir kapı yaptım. Kapı içeriye 

doğru açılıyordu. Geceleri onu kapıyor ve iskeleyi 

kaldırıyordum. Bu şekilde gürültü yapmadan Cuma içeriye, 

yanıma iç sipere gelemezdi. Çünkü bu son siperin uzun 

direklerle yapılmış ve bütün çadırı kaplayan bir tavanı vardı. 

Bu direkler kayaya dayanmış ve araları küçük tahta yerine 

küçük dallarla kapatılmıştı. Üzeri de gayet sıkı bir şekilde 

kamış kadar kalın pirinç sapları ile örtülmüştü. Merdivene 

girip çıkmak için bırakılan delik veya yere de ustalıklı bir kapı 

yaptım. Eğer dışardan zorlanırsa katiyen açılmaz, fakat yere 

düşer ve büyük bir gürültü yapardı. Silâhlara gelince onların 

hepsini her gece yanıma alıyordum. 

Fakat bütün bu tedbirlere gerek yoktu. Çünkü hiçbir kimse 

hiçbir zaman Cuma’dan daha sadık, ve daha sevimli, daha 

samimi bir hizmetçiye malik olamamıştır. Cuma bana, 

ihtirassız, menfaatsiz bir şekilde tamamı ile bağlı ve itaatli bir 

çocuğun babasına olan bağlılığı gibi onun da hisleri tamamı ile 

bana bağlıydı. Her nerede ve her ne şekilde olursa olsun 

benim hayatımı kurtarmak için kendisini feda edebileceğini 

iddia edebilirim. Gösterdiği birçok örneklerle şüpheyi yok 

etmişti. Kendi selâmetimi temin için ona karşı böyle dikkatli 

davranmama gerek olmadığına çok çabuk inandım.  



 

On Yedinci Bölüm 

Neyse biz yeni arkadaşımıza dönelim. Ben ondan çok 

memnundum. Ona işlerimi, her şeyi öğretiyor, özellikle onun 

faydalı, becerikli, işgüzar bir yardımcı olmasına çalışıyordum. 

Konuşmasını ve ben konuştuğum zamanda beni anlamasına 

çalışıyordum. Her öğrenciden daha kabiliyetli ve o kadar şen, 

o kadar çalışkan, ve beni anlayabildiği ve bana anlatabildiği 

zaman o kadar memnun oluyordum ki onunla görüşmek çok; 

fazla hoşuma gidiyordu. Artık hayatım bana rahat gelmeye 

başlamıştı ve kendi kendime şu vahşilerden daha fazla emin 

olabilsem yaşadığım sürede buradan ayrılmazdım demeye 

başlamıştım. 

Kaleye döndükten iki üç gün sonra Cuma’yı alıştığı iğrenç 

gıdadan vazgeçirmek ve midesindeki yamyamlık iştahını da 

kesmek için ona başka bir et tattırmalıyım dedim. Bir sabah 

birlikte aldım, ormana götürdüm. Amacım sürüden bir oğlak 

kesip eve getirmek ve pişirmekti. Fakat giderken bir dişi keçi 

gördüm. Bir gölgeye uzanmıştı. Yanında iki tane yavrusu vardı 

ve Cuma’yı durdurdum. “Dur” dedim “kımıldama” ve 

kımıldamaması için kendisine işaret ettim. Hemen tüfeğimi 

uzattım, attım ve oğlaklardan birini öldürdüm. 

Zavallı vahşi uzaktan düşmanı olan vahşiyi öldürdüğümü 

görmüştü. Fakat nasıl olduğunu bilmiyor ve hattâ hayal bile 

edemiyordu. Bu defa yine şaşırdı. Titredi, sarardı, öyle dalgın 

bakıyordu ki bayılıp düşecek zannettim. Vurduğum keçiyi 

görmemiş veya onu öldürdüğümü görmemişti, yaralanıp 

yaralanmadığını anlamak için yeleğini kaldırdı. Onu öldürmeye 

karar verdiğimi zannediyordu. Çünkü yanıma geldi, diz çöktü. 



Dizlerimi öpüyor, anlayamadığım birçok şeyler söylüyordu. 

Fakat kendisini öldürmememi rica ettiğini kolaylıkla 

anlayabildim. Kendisine kötülük etmek istemediğime ikna 

etmek için derhal bir çare buldum. Elinden tuttum, ayağa 

kaldırdım, kendisine güldüm, parmağımla öldürdüğüm keçi 

yavrusunu göstererek gidip onu getirmesini işaret ettim. Gitti 

getirdi. Hayvancağızın nasıl öldüğünü anlamak isterken 

hayretinden yararlanarak tüfeğimi yeniden sıkılıyordum. O 

sırada tam tüfek menzilinde bir ağın üzerinde şahin gibi 

büyücek bir kuş gördüm. Ne yapacağımı Cuma biraz anlasın 

diye onu tekrar yanıma çağırdım. Kuşu gösterdim. Kuş bir 

papağanmış. Oysa ben onu şahin zannetmiştim. Kuşa, tüfeğe, 

kuşun altındaki yere işaret ederek, kuşun düşeceği yere bak 

diyerek kuşu vurup öldüreceğimi ona anlattım. Ateş ettim. Ve 

ona da bak dedim. Papağanın hemen yere düştüğünü gördü. 

Her şeyi söylememe rağmen yine korkmuş gibi dondu kaldı. 

Tüfeğe bir şey koyduğumu görmediği için hayreti daha fazla 

arttı sanırım. Elimdeki bu şeyde uzaktan, yakından, insanı, 

hayvanı, kuşu, her şeyi öldürebilecek bir ölüm membaı 

bulunduğunu zannettiği için hayreti daha çok artmıştı. Ondaki 

hayretin derecesi o kadar büyüktü ki uzun bir süre kendini 

toplayamadı ve eğer bıraksaydım bana ve tüfeğe kesinlikle 

tapardı düşüncesindeyim. Günlerce tüfeğe dokunmak 

istemedi. Tüfek onun yanında sanki ona cevap verecekmiş gibi 

onunla görüşmek istiyordu. Sonradan kendisinden 

öğrendiğime göre meğerse tüfekten kendisini öldürmemesini 

rica ediyormuş. 

Neyse, şaşkınlığı biraz geçtikten sonra vurduğum kuşu 

göstererek gidip getirmesini söyledim. Dediğimi yaptı. Fakat 

bira zaman harcadı. Çünkü papağan tamamı ile ölmemiş 



düştüğü yerden hayli uzağa çırpınarak kaçmıştı. Bununla 

beraber onu buldu, tuttu ve bana getirdi. Şimdiye kadar hiç 

tüfek görmediğini anladığım için bundan özellikle ona 

göstermeyerek çıkacak ikinci nişana hazır olayım diye tüfeği 

yeniden doldurdum. Fakat o sırada başka bir fırsat çıkmadı. 

Oğlağı eve götürdüm. Önce derisini yüzdüm ve elimden 

geldiği kadar parçaladım, ayırdım. Zaten bu iş için bir kap 

vardı. Bir miktar kaynattım ve iyi bir haşlama yaptım. Yemeye 

başladım ve bir miktar da adamıma verdim. Memnun olmuş 

görünüyordu ve eti çok sevdi. Fakat onun çok garibine giden 

şey ete tuz koyduğumu görmesi oldu. Tuzun yenecek bir şey 

olmadığını işaret etti. Kendi ağzına biraz tuz koyarak kusacak 

gibi oldu. Tükürdü, sonrada ağzını su ile yıkadı. Diğer taraftan 

ben de ağzıma tuzsuz biraz et aldım. Onun tuzdan yaptığından 

daha fazla ben de tuzsuzluktan tükürür gibi yaptım. Fakat onu 

kandıramadım. Etle haşlamaya hiçbir zaman tuz koymuyordu. 

Ta sonraları, hattâ şimdi bile yine çok az tuz kullanıyor. 

Ona böyle et ve haşlama tattırdıktan sonra ertesi gün de ona 

keçi etinden bir kebap ziyafeti çekmeye karar verdim. Bu 

kebabı İngiltere’de birçoklarının yaptıkları gibi eti bir sicime 

asarak ve ateşin karşısına koyarak yaptım. Ateşin her tarafına 

birer çomak diktim. İkisinin üstüne de çaprazlama diğer bir 

çomak koydum. İpi bu yukarıdaki çomağa bağladım. Eti de 

buna astım döndürerek kebap ettim. Cuma bu işe bayıldı. Ve 

kebabı tattığı zaman ne kadar hoşuna gittiğini bana anlatmak 

için öyle hareketler yaptı ki anlamamanın imkânı yoktu 

Nihayet bundan sonra artık hiçbir zaman insan eti 

yemeyeceğini söyledi. Bunu duymak çok hoşuma gitti. Ertesi 

gün onu işe oturttum. Biraz buğday dövmesini ve yukarıda da 

söylediğim üzere benim yaptığım şekilde elemesini söyledim. 



Nasıl yapılacağını anlar anlamaz bunun ne için yapıldığını ve 

bundan ekmek yapıldığını anlayınca benim kadar iyi yapmaya 

başladı. Çünkü önünde ekmek yapmış ve pişirmesini de 

göstermiştim. Az bir zamanda Cuma işi benim kadar yapmaya 

alıştı. 

Şimdi artık bir yerine iki boğaz beslemeye mecbur olduğumu 

düşünmeye başladım. Mahsul için daha fazla bir yer 

hazırlamalı ve eskisinden daha fazla tohum ekmeliydim. Daha 

büyük bir yer ayırdım ve eski usul dairesinde etrafını 

çevirmeye başladım. Cuma bu işte yalnız istekli ve çok 

çalışmakla kalmadı. Hattâ çok neşeli çalışıyordu. Ve bana 

kendimden fazla onun için çalıştığıma mahcup olduğunu 

anlattı ve gerçekten bundan çok fazla sıkılmış görünüyordu. 

Ne yapılması gerektiğini söylersem daha çok çalışacağını 

anlattı. 

Bu sene, burada geçirdiğim hayatın en güzel bir senesi oldu. 

Cuma oldukça söylemeye ve istediğim her şeyin, ve 

gönderdiğim her yerin isimlerini öğrenmeye ve benimle de 

oldukça konuşmaya başlamıştı. Sonuçta böyle yeniden dilimi 

kullanmaya başlamıştım. Önceden dilimi kullanabilecek 

fırsatlar çok azdı. Yani dilimi söz söylemek için 

kullanamıyordum demek istedim. 

Konuşmanın dışında gerçekten Cuma’da çok fazla hoşuma 

gidiyordu. Onun basit, açık namuskârlığı her gün daha fazla 

görünüyordu. Gerçekten kendisini sevmeye başladım ve 

onunda şimdiye kadar hiçbir şeyi sevemediği kadar beni 

sevdiğine emindim. Bir defa hatırıma onun memleketine karşı 

sevgi ve arzusu olup olmadığını denemek geldi. Hemen her 

soruma cevap verebilecek kadar kendisine İngilizce 



öğretmiştim. Mensup olduğu milletin hiçbir savaş kazanıp 

kazanmadığını sordum. Buna karşı gülümsedi ve: “Evet, evet 

biz her zaman savaş daha iyi.” dedi. Bunun mânası her zaman 

muharebeyi kazanırız demekti. Bunun üzerine şu yolda 

konuşmaya başladık : “Siz her zaman savaş daha iyi” dedim 

öyleyse Cuma nasıl oluyor da esir oldun?” 

Cuma — O zaman bizim millet çok galip. 

Efendi — Nasıl galip? Eğer sizin millet onları vurmuşsa nasıl 

oluyor da sen tutuluyorsun? 

Cuma — Ben olduğum yer. Onlar çok bizim milletten, onlar 

alır. Bir, iki, üç bir de ben, benim millet uzak yerde ben yok 

unları vur. Benim millet aldı bir, iki, çok bin. 

Efendi — Öyle ise niye sizin taraf seni onların elinden 

kurtarmadı? 

Cuma — Onlar götürdüler bir, iki, üç ve beni, kayıkta git. 

yattılar. Bizim millet yok o zaman kayık. 

Efendi — Çok iyi Cuma, sizin millet o aldığı adamları ne yaptı? 

Onları başka yere götürdüler ve bunların yaptığı gibi yediler 

mi? 

Cuma — Evet. Benim millette yer insan hepsini yer.  

Efendi — Onları nereye götürdüler?  

Cuma — Başka yere gitmek. Düşündükleri yer.  

Efendi — Buraya gelirler mi? 

Cuma — Evet, evet buraya gelirler. Başka yere de gelirler. 



Efendi — Buraya onlarla beraber geldin mi? 

Cuma — Evet, burada idim. (Adanın kuzey doğu tarafını eliyle 

gösterdi. Anlaşılan onların tarafı imiş.) 

Bundan anladım ki bizim Cuma adanın en uzak yerine, o sahile 

insan yemeye gelen vahşilerin arasında bulunmuş ve bu defa 

kendisine olduğu gibi o da oraya yemek için insan götürmüş. 

Bir süre sonra onu o tarafa, önce gittiğimi söylediğim yere, 

götürmeye cesaretlendiğim zaman hemen orayı tanıdı ve bir 

defa oraya getirdikleri yirmi adam, iki kadın, bir çocuk 

yediklerini; söyledi. İngilizce yirmi diyemiyordu. Fakat o kadar 

taşı bir sıraya dizdi ve bana onları göstererek sayma mı 

söyledi. 

Bu olayı ileride gelecek şeylere bir giriş olması için 

anlatıyorum. Onunla böyle konuştuktan sonra adadan o 

sahilin ne kadar uzak olduğunu ve kayıkların çokça kazaya 

uğrayıp uğramadıklarını sordum. Hiçbir tehlike olmadığını ve 

hiçbir kayığın kaybolmadığını ve biraz ileride denizde bir akıntı 

ve bir rüzgâr bulunduğunu ve bunların sabahleyin bir tarafa ve 

akşam da diğer tarafa aktığını söyledi. 

Ben bunun deniz sularının yükselme ve alçalmasından başka 

bir şey olmadığına karar verdim. Fakat sonraları bunun büyük 

Orenok çayının akıntılarından ileri geldiğini anladım. Sonra da 

bizim adanın da o nehrin ağzında veya o körfezde 

bulunduğunu anlamıştım. O batı ve kuzey batıda gördüğüm 

karanın da bu çayın ağzında kuzeydeki büyük Tirnitiye adası 

olduğunu görmüştüm. Memleket, ahalisi, deniz, sahil ve 

civardaki milletlere dair Cuma’ya binlerce sorular sordum. 

Bütün bildiklerini takdir edilecek bir açıklıkla söyledi. 

Kendisininkini ve birçok milletlerin isimlerini sordum. 



Karaiblerden başkasının ismini veremedi. Ondan anladım ki 

bizim haritaların Amerika'da Oranok nehrinin ağzından 

Guyan'a kadar oradan Sanmarta'ya kadar gösterdiği arazide 

oturanların Karayip olduklarını anladım. Aydan, çok uzak 

yerde, ayın battığı yerin öbür tarafında — memleketlerinin 

batı tarafı demek istiyordu — önceden söylediğim büyük 

bıyıklarımı göstererek benim gibi beyaz, sakallı adamlar 

olduğunu ve onların çok insan öldürdüğünü — o bu 

kelimelerle anlatmıştı — söyledi. Bununla beraber amacının 

İspanyollar olduğunu anladım. Demek ki İspanyolların 

gaddarlığı bütün memleketlere yayılmış, babadan evlâda 

nakledilip gidiyor. Bu adadan çıkarak o beyaz adamların 

arasına gitmek imkânı olup olmadığını kendisinden sordum. 

“Evet, evet” dedi “iki kayıkta gidebilirdim.” Ne demek 

istediğini anlayamadım. Ve iki kayıktan maksadının ne 

olduğunu da tarif ettiremedim. Nihayet çok sıkıntıdan sonra 

amacının iki kayık kadar büyük ve geniş bir kayık olduğunu 

anladım. Cuma'nın bu konuda ki sözleri çok fazla hoşuma 

gitmeye başladı. 

O zamandan sonra günün birinde buradan kurtulmak için bir 

fırsat elde edebileceğim ve bu zavallı vahşinin de kurtulmama 

yardım edebileceği ümitlerini beslemeye başladım. 

Cuma’nın benimle beraber bulunduğundan ve bana 

söylemeye benim söylediklerimi anlamaya başladıktan sonra 

onun aklını dini esaslardan eksik bırakamazdım. Ona özellikle 

bir gün “kendisini kimin yarattığını?” sordum, zavallı adam 

bunu anlamadı. Zannetti ki ona babasının kim olduğunu 

soruyordum. Fakat başka taraftan yakaladım. Ona denizi, 

üzerinde gezdiğimiz toprağı, dağları, ormanları kimin 

yarattığını sordum. Her şeyden önce ve her şeyden fazla 



yaşamış olan Benamuki adında bir ihtiyarın yarattığını söyledi. 

Fakat bu büyük adamı tarif edemiyor. Yalnız bu adamın gayet 

ihtiyar olduğunu, hattâ denizden, yerden, aydan ve 

yıldızlardan daha yaşlı olduğunu söylüyordu. Sonra kendisine 

sordum: “bütün bu şeyleri o yaşlı adam yaratmış ise niçin 

bütün bu şeyler ona tapınmıyor?” Gayet ciddi bir tavır aldı. Ve 

tam masum bir tavırla “her şey ona o diyor” dedi. Onun 

memleketinde ölenlerin bir yere gidip gitmediklerini sordum. 

“Evet dedi “hepsi Benamukiye giderler”, sonra “insanları 

yiyenler de giderler mi diye sordum “evet” diye cevap verdi. 

Bu şeylerden sonra hakiki Tanrı hakkında bilgi vermeye 

başladım. Bütün bu şeyleri yaratan, büyük yaradanın, yukarı 

gökyüzünü göstererek orada bulunduğunu söyledim. Ve onun 

yarattığı kuvvetin aynı kuvvetle dünyayı idare ettiğini ve onun 

hikmetinden sual olunmadığını ve bize her şeyi yapmaya, 

vermeye, ve bizden her şeyi almaya kadir olduğunu söyledim 

ve bu şekilde yavaş yavaş gözünü açtım. Yani büyük bir 

dikkatle dinledi ve bize anlatmak için gönderilen Hazreti İsa 

hakkında ki bilgiden hoşlandı. Duaların nasıl yapılacağını ve 

Tanrı’nın gökyüzünde olmakla beraber bizi duyduğunu 

söyledim. Bir gün bana eğer bizim Tanrı güneşten ötede 

olduğu halde bizi duyuyorsa onun Benamukilerinden daha 

büyük bir Tanrı olması gerektiğini, Benamuki biraz ötede 

olduğu halde onun bulunduğu dağa gitmeden onu duymasının 

imkânı olmadığını söyledi. Onunla konuşmak için oraya gidip 

gitmediğini sordum “Hayır” dedi, “oraya gençler gitmezler, 

oraya ancak yaşlı adamlar giderlermiş. Onlara Ovukaki derler. 

Bunların hocaları, rühbanlarıymış onlar, oraya giderler ve o 

ibadetten bahsederler. Böyle diyordu derlermiş. Sonra geriye 

gelirler, bunlara Benamuti'nin ne dediğini söylerlermiş. 



Bundan anladım ki dünyada kör cahil dinsizler arasında bile bir 

hoca ve ruhban sınıfı var. Ve demek ki halkın hürmetini 

ruhban sınıfına hasretmek için dine bir gizlilik verme politikası 

yalnız Katoliklerde bulunmazmış. Belki dünyadaki bütün 

dinlerde hattâ en kaba, en barbar vahşiler arasında bile 

varmış. 

Bu hileyi Cuma'ya açmaya çalıştım. Ve o ihtiyar adamların 

Tanrıları Banamuki'ye o demek için dağlara çıkması bir 

hilekârlık ve oradan getirdik dedikleri daha büyük bir hilekârlık 

olduğunu söyledim. Eğer onlar oradan cevap alıyor veya orada 

biriyle görüşüyorlarsa bile kesinlikle onlarla görüşen kötü 

şeytandır dedim. Sonra ona uzun uzun şeytanı anlattım. 

Şeytanın nereden çıktığını, Tanrı’ya karşı gelmesini, insana 

düşmanlığını ve bunun sebebini, kendini Tanrı gibi ve Tanrı 

yerine insanlara tanıttırmak için dünyanın karanlık yerlerin de 

oturmasını, insanlığı zulmetmek ve harbiyeye sürüklemek için 

kullandığı hile ve baştan çıkarmaları ve bizim hislerimize ve 

ihtiraslarımıza nasıl gizlice sokulduğunu ve böylelikle nasıl 

pusularını bizim zevklerimize ve meyillerimize uydurarak bize 

kendi kendimizi nasıl baştan çıkardığımızı ve kendi elimizle 

nasıl kendi mahvımıza sebep olduğunu anlattım. Fakat Şeytan 

hakkındaki bilgiyi onun beynine yerleştirmenin Tanrı’nın 

varlığı hakkındaki bilgi kadar kolay olmadığını gördüm. Tabiat 

Tanrı’nın varlığını ispat konusunda ki delillerime yardım 

ediyordu. Hattâ büyük bir yaradanın, hüküm ve irade eden bir 

kuvvetin ve bunları tanzim eden gizli bir şeyin zorunlu 

gerekliliği ve bizim gördüğümüz adalete, lûtfa karşılık ona 

şükretmek zorunluluğu gibi şeyler imdadıma yetişiyordu. 

Fakat kötü ruh, Şeytan, şeytanın vücudu, varlığı, ve her 

şeyden fazla onun kötülük yapmaktaki meyil ve tabiatı ve bizi 



bile kötülüğe sevk etmesi gibi bilgilerin onun beynine 

girmesine yardım edecek bir delil gösteremiyordum. Ve bir 

defa beni gayet tabii ve basit bir soru ile o kadar şaşırttı ki ne 

cevap vereceğimi bulamadım. Ona uzun uzun Tanrı’nın 

kudretinden, büyüklüğünden, ululuğundan, günahlara karşı 

olan öfkesinden, günah işleyenlere karşı onun vücudu yakıcı 

bir ateş olduğundan, hepimizi yarattığı gibi bir saniyede de 

hepimizi ve bütün dünyayı mahvedebileceğinden 

bahsetmiştim. O da bunları büyük bir ciddiyetle dinlemişti. 

Bundan sonra da şeytanın nasıl insanların kalplerinde 

Tanrı’nın bir düşmanı olduğunu ve Tanrı’nın iyi niyet ve 

planlarını bozmak için bütün yetenek ve hilesini nasıl 

kullandığını ve dünyada Kiriştin saltanatı nasıl mahvetmekte 

olduğunu ve daha birçok şeyler anlatmaktaydım. Cuma, 

tamam dedi. Fakat siz Tanrı büyük ve kuvvetlidir demiştiniz. 

Onun kuvveti, gücü şeytanınki kadar değil midir? Cevap 

verdim; evet Cuma, Tanrı şeytandan daha kuvvetlidir, Tanrı 

şeytanın üstündedir. Ve onun için şeytanı ayaklarımızın altına 

atmasını ve onun hile ve oyunlarına karşı bize dayanma gücü 

vermesini ve onun ateşli oklarını söndürmesini Tanrı’dan dua 

ediyoruz. Tekrar cevap verdi, fakat, dedi eğer Tanrı şeytandan 

daha kuvvetli ve daha güçlüyse onu Tanrı niçin öldürmüyor ve 

niçin bir daha kötülük yapmasına engel olmuyor? 

Bu sorunun karşısında tuhaf bir şekilde şaşırdım. Sonunda her 

ne kadar şimdi artık yaşça ihtiyar bir adam sam da 

feylesoflukta çok gençtim. 

Ve iyi bir ilâhiyatçı, sıkıntı halledici değildim. Önce ne 

söyleyeceğimi bilemedim. Onun için duymamış gibi yaptım. 

Ve kendisine ne dediğini sordum. Fakat bir cevaba merakla 



beklediği için sorusunu unutacak gibi değildi. Ve aynı soruyu 

aynı kırık dökük kelimelerle yukarıdaki gibi yine tekrar etti. Bu 

sırada ben de biraz kendimi toplamıştım. Ve sonunda Tanrı 

onu büyük bir cezaya çarpacak, mahşer gününde 

mahkemesini bekliyor. Cehennemde dibi bulunmayan derin 

bir kuyuya atılacak ve orada hiç sönmek bilmeyen ateşler 

arasında kalacak dedim. Fakat bu sözler Cuma’yı ikna etmedi. 

Sözlerimi tekrar ederek tekrar bana doğru döndü ve “kalacak, 

sonraya, ben bunu anlamaz, şeytan niçin şimdi ölmüyor, niçin 

çok önce ölmedi?” cevap verdim: “Sen bunun gibi bana 

Tanrı’ya karşı biz de burada günahlar işlediğimiz halde niçin 

şimdi Tanrı’nın bizi öldürmediğini de sorabilirsin, pişman 

olmamız ve affedilmemiz gereklidir”. Bunun üzerine uzun süre 

düşündü. Gayet üzgün bir şekilde “iyi iyi” dedi “Sen gibi 

şeytan günah yapar. Hepsi saklanır pişmanlığa hep Tanrı af 

yapar.” 

Cuma beni burada da yakalamıştı. Sadece tabiattan Alman 

dersler her ne kadar akıllı adamların Tanrı’yı tanımasına ve 

gerçekliğimiz sonucu olarak Tanrı’nın büyüklüğüne karşı 

zorunlu olduğumuz ibadet ve kulluk rehber olabiliyorsa da 

bizim için pişmanlık ve affın kutsal olduğuna, İncilin Resulüne, 

Hazreti İsa’ya, ve huzuru İlahide şefaatine inanabilmek, için 

kalbimize İlâhi mukadderatın doğuşundan başka çare, 

olmadığına benim için bu örnek oldu. Bunları kalbimize 

Tanrı’nın hidayetinden başka bir şey ilham edemez. Bununla 

beraber kalbine Tanrı’yı tanıtmak ve kurtulmak çarelerini 

ilham için, kullarına bir rehber olan Mukaddes Kitabı yani 

Tanrı kelâmını öğretmek zorunluymuş. Bunu anladıktan sonra 

bir yere gidecekmişim gibi aceleyle ayağa kalkarak ve Cuma’yı 

da bir şey için uzak bir yere göndererek konuşmayı kestim, ve 



şu zavallı vahşiye bu gibi şeyleri öğretmeye beni başarılı 

etmesini ve bana yardım etmesini ve İsa’ın büyüklüğünü bu 

biçare vahşinin kalbine ilham etmesini, ve onu affetmesini, ve 

onun ruhunun kurtulmasını, gözünün açılmasını ve vicdanının 

kanaat getirerek iman etmesini temin edebilecek şekilde ona 

Tanrı sözünden bahsedebilmem için bana rehberlik etmesini 

Tanrı’dan diledim. Cuma tekrar geldiği zaman Tanrı kelâmı 

sayesinde insanların tövbekar olması hakkında kendisi ile 

uzun bir anlatıma giriştim. Ve sonra elimden geldiği kadar 

kendisine İsa’nın meleklerden gelmeyip İbrahim’in soyundan 

geldiğini ve bunun için ortadan kalkan iyilikten nasipleri 

olmadığını ve İsa’nın Beni İsrail’den yolunu şaşıran koyunlar 

için geldiğini kendisine anlattım. 

Tanrı da biliyor ya, bu zavallı vahşiye öğretmek için 

kullandığım yöntemden bilgiden fazla iyi niyetim vardı. Bu 

adama öğreteceğim diye bildiğim ve şimdiye kadar aklıma 

gelmeyen birçok şeyleri öğrendiğime, çok müteşekkirim. Bu 

adama öğretmek isterken bilmediğim birçok şeyler aklıma 

geliyor ve doğal olarak ben de öğrenmiş oluyordum. Önceden 

hiç hissetmediğim halde şimdi bu olayla ile ortaya çıkan 

şüphelerden üzüntü duyuyordum. Bu sebeple bu vahşinin 

yanıma gelmesi iyi mi kötü mü oldu bilemiyorum. Bunun 

geldiğine memnun olmakta hakkım vardı. Üzüntüm azalmıştı. 

Onun rahatı büyük oranda artmıştı. 

Burada tek başına yaşamak zorunda olduğum zamanlar 

gökyüzüne bakmakla ve beni buraya atan eli aramakla meşgul 

oluyordum. Oysa şimdi bir vahşinin ruhunu, hayatını 

kurtarmaya, ona gerçek dini öğretmeye, Hıristiyan mezhebini 

anlatmaya, ve hayatı sonsuz olan İsa’yı tanıtmaya bir vasıta 

oldum. Bütün bu şeyleri düşündüğüm zaman ruhumu her 



taraftan bir sevinç kaplıyordu. Ve bana gelebilecek 

felâketlerin en korkuncu olmak üzere düşündüğüm bu yerlere 

düşmüş olmaktan memnun oluyordum. Geriye kalan hayatımı 

da bu tarzda memnuniyetle geçirdim. Ve Cuma ile saatlerce 

devam eden konuşmalarımız birlikte geçirdiğimiz üç senenin 

tamamı ile saadet içerisinde geçmesine yardım etti. Eğer bu 

dünyada tam saadet denilen bir şey varsa, vahşi artık tamamı 

ile bir Hıristiyan olmuştu. Hattâ benden daha iyi. Bununla 

beraber her ikimizin de aynı şekilde ibadet ettiğimizi ve oruç 

tuttuğumuzu ümit ediyorum ve bundan Tanrı’ya 

müteşekkirim. Burada her zaman Tanrı’nın kitabını okuyoruz. 

Ve Tanrı’nın ilhamına mazhar olmak için Tanrı’ya İngiltere’de 

bulunanlardan daha uzak değildik. Her zaman İncili okuyor ve 

elimden geldiği kadar ona da anlamını anlatıyordum. Ve 

söylediğim gibi o da soruları ile ve istediği açıklamalar ile 

kendi kendime okuduğumdan fazla İncili anlamama yardım 

eliyordu. Buradaki hayatımın son zamanlarında deneyimle 

anladığım diğer bir şeyi de tekrar etmekten çekinmeyeceğim. 

Tanrı’ya imanın mümkün olmayan ifade ve nasıl sonsuz bir 

kutsallık olduğunu, İsa’nın tek mezhebi ile kurtulma yolunu 

İncil o kadar iyi anlatmış ve anması inanması o kadar 

kolaylaşmış ki yalnız İncili okumam hocasız, muallimsiz (Beni 

Ademden demek isterim) beni görevimi yapmaya ve beni 

doğrudan günahlarımdan tövbe etmeye ve bütün hayatımda 

Tanrı’ya inanmama ve Tanrı’nın bütün emirlerini yapmama 

kâfi geldi. Ve bu bilgi bir vahşi mahlûku aydınlatmama ve 

onun şimdiye kadar hayatında daha fazlasına nâdir olarak 

rastladığım bir derecede Hıristiyan olmasına da yardım etti. 

Bununla beraber dünyada din hakkında yapılan bütün 

kavgalar, tartışmalar, çekişme ve ihtilâflarla kiliselerin şekilleri 

ve mezhepleri hakkındaki usulleri de faydasız ve lüzumsuz 



buluyorum. Biz gökyüzünün rehberliğine, yani Tanrı’nın 

kelâmına, bizi doğruluk yoluna götürecek, bizi kelâmına 

inandıracak ve bağlayacak kitabı var. Dinin dünyada bu kadar 

karışıklığı mucip olan ihtilaflı noktalarında hatta bu noktaları 

halletmiş bile olsak yine insanlık âlemine küçük bir fayda bile 

görmüyorum. Fakat sırası ile işin hikâye tarafına dönelim. 

Cuma ile daha samimi olduktan ve o hemen hemen bütün 

benim söylediklerimi anlayabildikten ve her ne kadar kırık bir 

İngilizce ile ise de kolayca İngilizce konuşmaya başladıktan 

sonra kendisine bütün maceramı değilse bile buraya nasıl 

geldiğimi, burada ne zamandan beri bulunduğumu ve nasıl 

yaşadığımı anlattım. Ona barut ve saçmanın esrarını (çünkü 

bu onun için bir sırdı) ve tüfeğin nasıl atıldığını öğrettim. 

Kendisine bir bıçak verdim. Bundan sadece memnun oldu. 

Ona bir de bizim İngiltere’de o bıçağı astığımız gibi kınlı bir de 

kemer yapıverdim ve kına bıçak yerine bir balta koyuverdim. 

Bu gerektiğinde bir silâh olmakla beraber çok işlerde de 

yarayan bir silâhtı. Ona Avrupa’yı, özellikle memleketim 

İngiltere’yi tarif ettim. Orada nasıl yaşadığımızı, Tanrı’ya nasıl 

ibadet ettiğimizi, birbirimize nasıl davrandığımızı, gemilerle 

dünyanın her tarafında nasıl ticaret ettiğimizi anlattım. Bizim 

gemi kazasını söyledim. Aşağı yukarı geminin düştüğü yeri 

gösterdim. Fakat gemi çoktan parçalanmış ve dağılmıştı. 

Ona bizim gemiden çıkarken batan, bütün kuvvetimi 

harcadığım halde yerinden kımıldatamadığım sandalın 

kırıklarını gösterdim. Artık şimdi neredeyse parça parça 

olmuştu. Bu sandalı görmesi üzerine Cuma, uzun bir süre 

düşündü kaldı. Fakat bir şey söylemedi. Ne düşündüğünü 

sordum. Sonunda cevap verdi: “Ben böyle sandal gör bizim 

millet memleket gel”. Bir müddet anlayamadım. Fakat biraz 



daha derinden derinden düşününce sonunda bunun gibi bir 

sandalın onların bulunduğu memleketin sahiline düştüğünü 

anladım. Yani anlatışına göre havanın şiddetinden oraya 

düşmüş. Kendi kendime Avrupalı bir geminin o sahile 

düştüğüne ve sandalın boşanarak karaya çıktığına karar 

verdim. Fakat insanların kazadan kurtulmuş olmalarını bir 

kerecik olsun aklıma getiremeyecek kadar budalalık ettim. Ve 

nereden geldiğini de hiç sormadım. Yalnız nasıl bir sandal 

olduğunu sordum. 

Cuma sandalı oldukça iyi tarif etti. Fakat sözlerine hararetle: 

“Biz beyaz adamlar kurtar boğulmak” cümlesini ilâve ettiği 

zaman daha çok anlamama yardım etti. Derhal ona sandalda 

onun verdiği isimle beyaz adamlar olup olmadığını sordum. 

“Evet dedi “Sandal beyaz adamlarla dolu”. Kaç tane diye 

sordum. Parmaklar ile on yedi saydı. Ne oldu onlara dedim. 

Cevap verdi: “Yaşıyorlar, bizim millette oturuyorlar.” 

Bu aklıma birçok yeni şeyler getirdi. Çünkü bunların adanın 

(adaya hep benim diyordum) açığında kazaya uğrayan 

geminin adamları olduğunu hayal ettim. Gemi kayaya 

çarptıktan sonra mahvolduklarını görünce kendilerini sandala 

atmışlar, o yabani sahillere vahşiler arasına düşmüşler, dedim. 

Bunun üzerine bunlar ne oldular diye Cuma’ya tekrar sıkıca 

sordum. Dört yıldan bu yana orada olduklarını ve halen orada 

bulunduklarını ve vahşilerin onları beslediklerine garanti 

verdi. Nasıl olup da onları öldürmediklerini ve yemediklerini 

sordum. “Hayır onlarla kardeş yaptılar” dedi. Anladığıma göre 

yani bir barış yapmışlar, ve sonra ilâve etti: “Onlar insan 

yemezler; ne zaman kavga yaparlar yerler” yani onlar hiçbir 

zaman insan yemez savaş yaparlarsa esir aldıklarını yerler, 

demek istiyordu. 



On Sekizinci Bölüm 

Bunun üzerinden fazlaca bir zaman geçmişti. Adanın doğu 

tarafındaki tepenin üzerinde açık bir havada Amerika kıtasını 

gördüğüm dediğim yerde bulunuyorduk. Hava çok berraktı. 

Cuma dikkatle o kara tarafına bakıyordu. Çıldırmış gibi 

sıçramaya, oynamaya başladı. Ben biraz kendisinden 

uzaktaydım, beni çağırıyordu. Ne oluyor diye sordum, “oh ne 

mutluluk” dedi. “Orada görüyor. Benim, memleket orada, 

benim millet. Yüzünde çok büyük memnuniyet alâmetleri 

gördüm. Tekrar memleketine gitmiş gibi gözleri parlıyor ve 

hareketinde garip bir sinlik görülüyordu. Bu gözlem aklıma 

birçok şeyler getirdi ve başlangıçta Cuma’ya önceki kadar 

itimat etmek gerektiğine karar vermiştim. Eğer Cuma tekrar 

milletine kavuşacak olursa yalnız dinini unutmakla 

kalmayacaktı. Belki bana karşı borçlu olduğu bütün şeyleri 

unutacağına, benim hakkımda halkına bilgi haber verecek 

kadar ileri gideceğine, belki onların yüz veya iki yüz kişiyle geri 

geleceğine ve beni kendilerine bir ziyafet çekeceklerine, ve 

onun da savaşta tutuklu esirlere yaptığı gibi bu ziyafete şen ve 

şakrak katılacağına hiç şüphe etmiyordum. 

Fakat bu zavallı namuslu adam hakkında çok haksızlık 

etmişim. Ve haksızlığıma sonraları pişman oldum. Ama bu 

şüphe çoğaldı ve haftalarca beni işgal ettiği sürece biraz daha 

çekingen davrandım ve kendisine eskisi kadar dostça ve iyi 

davranmadım. Fakat bunda çok haksızmışım. Biçare adam 

böyle şeyleri aklına bile getirmiyormuş. Kendisini gayet iyi bir 

Hıristiyan ve iyi bir dost olduğunu ve bu kaidelerden 

ayrılmadığını sonradan anladım ve çok memnun oldum. 



Şüphelerim yok olduktan sonra bile kendisinden 

şüphelendiğim düşünceler hakkında bakalım bir şey meydana 

verir mi diye her gün ağzını aradığıma emin olabilirsiniz. Fakat 

söylediği şeyler o kadar namuskâr, o kadar masum idi ki 

şüphelenecek hiçbir şey bulamadım. Sonunda şüphe yerine 

kendisine tamamı ile güvenmeye başladım ve kendisinden 

şüphelendiğimi zerre kadar anlamamıştı ki beni aldattığına 

anlayabileyim. Bir gün yine aynı tepede dolaşıyorduk. Denizde 

sis vardı. Karşı ki sahili göremiyorduk. Kendisini çağırdım 

“Cuma” dedim. “Kendini memleketinde, kendi milletinin 

arasında olmayı arzu etmez misin?” “Evet” dedi. “Milletimde 

bulunmak ben çok memnun olur”. “Orada ne yapacaksın, 

yeniden yabani mi olacaksın, tekrar insan eti mi yiyeceksin ve 

eskisi gibi yine bir vahşi mi olacaksın?” dedim. Bana üzüntü ile 

baktı ve başını sallayarak “hayır, hayır” dedi. “Cuma onlara iyi 

yaşayın diyecek, Tanrı’ya dua edin diyecek, buğday ekmeği, 

sürü eti yiyin, bir daha insan eti yemeyin diyecek”. “O zaman” 

dedim “onlar da seni öldürürler.” Ciddi bir tavır aldı. Ve sonra 

“hayır onlar beni öldürmeyecek. Öğrenmek sevecekler” dedi. 

Bununla onlar öğrenmeyi isterler ve severler demek istiyordu, 

ve sandal ile gelen sakallı adamlardan çok şeyler 

öğrendiklerini ekledi. Oraya dönmek isteyip istemediğini 

sordum. Bana gülümsedi. O kadar uzak yüzemeyeceğini 

söyledi. Ona bir kayık yapıvereceğimi söyledim. Eğer beraber 

"gidersem gideceğini söyledi. “Ben mi?” dedim “oraya 

gidersem beni yerler”. Hayır hayır, dedi “ben yapar seni 

yemezler. Ben bakar seni severler”. Bununla onun 

düşmanlarını öldürerek nasıl kendisini kurtardığımı onlara 

söyleyeceğini ve beni kendilerine sevdireceğini anlatmak 

istiyordu. Sonra on yedi kişiye, sahillerine düşen o kazazede — 



kendisinin dediği gibi — sakallı adamlara ne kadar iyilikler 

yaptıklarını elinden geldiği kadar anlattı. 

Bu zamandan itibaren itiraf ederim, bu sakallı adamlara 

kavuşmak mümkün olup olmadığını deneme fikri aklıma 

yerleşti. Bu adamların İspanyol veya Portekiz olduklarına 

şüphe etmiyordum. Eğer oraya gidebilirsem ayağımız karada 

olduğu için iyi arkadaşlarla birlikte buradan, karadan kırk mil 

uzakta yapa yalnız ve yardımcısız bir adadan daha kolay 

kurtulma imkânı bulabileceğimize şüphem yoktu. Birkaç gün 

sonra konuşarak Cuma’ya anlatmaya başladım ve 

memleketine dönmek için kendisine bir kayık vermek 

istediğimi söyledim ve kendisini mahsus adanın öbür tarafında 

batan firkateynime götürdüm. Suyunu temizleyerek — çünkü 

kayığı su altında batmış bırakıyordum — yüzdürdüm ve 

kendisine gösterdim, ikimiz de içine bindik. Cuma’nın çok 

ustalıkla kayık kullanan adam olduğunu gördüm. Kayığı âdeta 

benim kadar çabuk yürütüyor ve uzaklara götürüyordu. 

Kayıkta iken kendisine, “Çok iyi, sizin adanıza gidelim mi” 

dedim. Benim bu sözüme şaşırmış gibi göründü. Anlaşılan o 

kadar uzağa gidebilmek için bu kayık kendisine çok küçük 

gelmiş olmalıydı. Bunun üzerine ben de bir tane daha büyüğü 

olduğunu söyledim ve ertesi gün vaktiyle yapıp da denize 

indiremediğim kayığın bulunduğu yere gittim. Bunun yeteri 

derecede büyük olduğunu söyledi. 

Fakat kayığın korunmasına dikkat etmediğim ve iki üç hattâ 

yirmi sene orada kaldığı için güneş bozmuş kurutmuştu, âdeta 

çürümüştü. Cuma böyle bir kayığın çok iyi işe yarayacağını ve 

kendi tabiri ile, oldukça çok yiyecek içecek: ve ekmek 

taşıyabileceğini söyledi. 



Sonuçta, o zamanlar onunla beraber karşı ki sahile geçme 

planında o kadar kararlıydım ki binip de memleketine 

dönebilecek kadar bir tane daha büyüğünü yapmamızı 

kendisine söyledim. Bana bir tek kelime bile söylemedi. Fakat 

çok ciddi ve üzgün görünüyordu. “Ne oluyorsun?” diye 

sordum. Onun üzerine o da bana sordu, “Cuma’ya böyle niçin 

dargın yapıyor, ne yap”. Ne demek istediğini sordum ve hiçbir 

zaman ona kırgın olmadığımı söyledim. Birçok defalar aynı 

kelimeleri tekrar ederek “dargın değil... dargın değil” dedi. 

Niçin Cuma’yı halkının yanına yollar. “Niçin mi?” dedim “sen 

orayı istemiyor muydun?” “Evet, evet” dedi “ikimizde beraber 

olmak. Cuma yok orada, efendi yok orada”. Sözün kısası 

bensiz oraya gitmek istemiyordu. “Çok iyi Cuma oraya 

gideyim, fakat orada ben ne yapacağım” dedim. Bunun 

üzerine derhal bana yanıt verdi: “size çok büyük iyilik yapar” 

dedi. “Siz öğretecek insanlar iyi kanaat, alışkın, siz diyecek 

Tanrı tanımak ve öğretecek başka türlü yaşamak “Nerede! 

Dedim “Cuma sen ne dediğini bilmiyorsun. Ben kendim cahil 

bir adamım”. “Evet, evet dedi. “Sen bana iyi öğret” onlara da 

iyi öğret. “Hayır, hayır Cuma” dedim. “Sen bensiz git, beni 

burada bırak, eskisi gibi kendi kendime yaşayayım”. Bu söz 

üzerine çok üzüldü. Daima yanında taşıdığı baltalardan birine 

koştu, eline aldı ve bana uzattı “Ne yapacağım onu diye 

sordum. “Al onu öldür Cuma” dedi. “Seni niçin öldüreyim” 

dedim, derhal cevap verdi. “Niçin sen Cuma’yı kovuyor. Al 

öldür Cuma”; Cuma’yı kovma” bunu o kadar ciddiyetle 

söylemişti ki gözlerinin yaşardığını gördüm. Lâfın kısası 

kendisinde bana karşı o kadar büyük bir sevgi, öyle kati bir 

karar gördüm ki eğer benimle kalmak isterse hiçbir zaman yol 

göndermeyeceğimi o zaman ve ondan sonra da her zaman 

kendisine söyledim. 



Bütün bunlardan ve sözlerinden Cuma’nın bana büyük bir 

sevgisi olduğunu ve hiçbir şeyin onu benden ayıramayacağını 

anladım. Ve memleketine gitme isteğinin de halkını çok fazla 

sevmesinden ve benim onları eğitebileceğimi ümit 

etmesinden ileri geldiğini gördüm. Kendi iktidarsızlığımı 

bildiğim için böyle bir şeye girişmek için kendimde en küçük 

bir istek, bir niyet, bir fikir bile yoktu. Fakat yukarıda 

söylediğim gibi orada on yedi tane sakallı adamın 

bulunmasından dolayı düşündüğüm plan sonucunda buradan 

kurtulmaya çalışmak için kendimde hâlâ büyük bir eğilim 

görüyordum. Bununla beraber daha fazla zaman 

kaybetmeden seyahat yapabilecek kadar büyük bir kayık 

yapmaya elverişli kesilecek büyük bir ağaç aramak için Cuma 

ile beraber işe başladım. Adada yalnız kayık ve sandal değil, 

hattâ iyi ve büyük gemilerle küçük bir donanma yapmaya 

yetecek kadar ağaç vardı. Fakat dikkat ettiğim esas nokta ilk 

yaptığım hataya düşmemek için kayık yapıldığında suya 

atabilecek kadar denize yakın bir ağaç bulmaktı. 

Sonunda Cuma bir ağaç seçti. Çünkü o, hangi ağacın yapmaya 

daha elverişli olduğunu benden iyi biliyordu. Kestiğimiz ağacın 

adını bilmiyordum. Sadece Amerika’da çıkan ve Fustun 

denilen ağaca benziyor. Daha doğrusu bununla Nikaraguva 

ağacı arasında bir şeydi. Rengi ve kokusu daha fazla buna 

benziyordu. Ağacı kayık şekline sokmak için yakarak oyacaktı. 

Fakat âletle daha iyi oyulacağını gösterdim. Ve nasıl 

yapılacağını kendisine gösterdikten sonra çok iyi başa çıkardı. 

Bir aylık zahmetten sonra kayığı bitirdik. Nasıl kullanılacağını 

Cuma’ya öğrettiğim keserle dış tarafını da düzelterek tam bir 

kayık şekline soktuğumuz zaman oldukça güzel bir şey oldu. 

Bununla beraber bundan sonra da büyük hatıllar üzerinde 



karış karış onu denize kadar götürmek bize on beş güne mal 

oldu. Denize indirdiğimiz zaman kayığın rahatça yirmi kişiyi 

kaldırabileceğini anladık. Kayık denize atıldıktan sonra bu 

kadar büyük olmasına rağmen hizmetçim Cuma’nın onu ne 

kadar ustalık ve hızla nasıl kullandığını, nasıl çevirdiğini, nasıl 

yürüttüğünü görünce hayretlere düştüm. Bunun üzerine 

kendisini de bununla gitmeye cesaret ederek gitmek ister 

misin? diye sordum. “Evet evet bu çok iyi cesaret eder rüzgâr 

çok esse de” dedi. Fakat onun bilmediği başka bir düşüncem 

vardı. Bu da bir direk ve yelken yapmak, bir halat ve bir de 

demir uydurmaktı. İş direğe kalırsa onu elde etmek kolaydı. 

Adada çok çam ağaçları vardı. Civarda düz, genç bir çam 

buldum. Cuma’yı kesmeye gönderdim. Ne biçim ve ne şekilde 

düzeltileceğini kendisine tarif ettim. Fakat yelkene gelince bu 

bence çok önemliydi. Ben de yeteri kadar eski yelkenler, daha 

doğrusu eski yelken parçaları olduğunu biliyordum. Fakat 

yirmi altı seneden beri yanımdaydı. Ve onları böyle bir işte 

kullanacağımı hiç aklıma getirmediğim için saklanmalarına çok 

dikkat etmemiştim. Bence hepsinin çürümüş olduklarına 

şüphe yoktu. Geneli de gerçekten böyle çıktı. Bununla beraber 

oldukça sağlam görünen iki parça buldum ve bunlarla işe 

başladım. İğnesizlik ve beceriksizlik yüzünden sonunda bin 

zahmetle dikerek İngiltere’de ve bizim kırlangıç kanadı 

dediğimiz yelkene benzer üç köşeli kötü bir şey yaptım. 

Bizdeki kayıklarda olduğu gibi yelkenin yakasında randa direği, 

yukarısında da ufak bir seren vardı. Maceramın başlarında 

söylediğim üzere Berberistandan kaçtığım kayığın yelkeni tıpkı 

bunun gibi olduğu için bu biçim benim kullanmasını en iyi 

bildiğim bir yelkendi. Bu son işleri yapmak yani direği, 

yelkenleri dikmek, uydurmak için iki aya yakın çalıştım. Çünkü 



rüzgâr üstüne gidersek yardımı olsun diye küçük bir istralya, 

bir de küçük trinketa yaparak işi tam yapmıştım. 

Kayığı kullanmak için kıçına bir de dümen yaptım. Çok acemi 

bir kayık yapıcısı olmakla beraber böyle bir şeyin faydasını, 

hattâ gerekliliğini bildiğim için kendimi o kadar zahmete 

soktum ki sonunda takabildim. Yapıp beceremediğim birçok 

marifetleri göz önüne alarak bir dümen yapmasının bana 

hemen bütün kayığı yapmak kadar işe mal olduğunu 

zannediyorum. Bütün bunları yapıldıktan sonra da hizmetçim 

Cuma’ya kayığın nasıl kullanılacağına ait işleri öğretmek vardı. 

Çünkü Cuma her ne kadar kayığın kürekle kullanılmasını çok 

iyi biliyorsa da yelkene ve dümene dair hiçbir şey bilmiyordu, 

Kayığı denizde dümenle nasıl kullandığımı ve yolumuz 

değiştikçe yelkenin kâh o tarafa, kâh bu tarafa aktarma olarak 

rüzgârla dolduğunu gördüğü zaman şaşırmış kalmıştı. Fakat az 

bir zaman içinde onu bütün bu işlere alıştırdım. Ve kendisine 

çok az anlatabildiğim pusula istisna olmak üzere maharetli bir 

gemici oldu. Diğer taraftan buralarda bulutlu havalar çok az, 

ve sis de hiç olmuyor diyecek kadar çok nadir olduğundan 

geceleri daima yıldızlar ve gündüz de sahil gözüktüğü için 

pusulaya ihtiyaç yok gibiydi. Yağmur mevsimleri hariç, fakat o 

mevsimde de ne karada, ne denizde kimsenin dışarıya çıkmak 

aklına gelmez. 

 

On Dokuzuncu Bölüm 

Artık buradaki esaretimin yirmi yedinci senesine gelmiştim. 

Cuma yanıma geldiğinden bu yana hayatım her zamankinden 



başka bir şekle girdiği için bu son üç sene hesaba 

katılmayabilir. 

Buraya gelişimin yıldönümünü tıpkı ilk senesi olduğu gibi yine 

Tanrı’nın lûtfuna karşı şükür ile geçirdim. Önceleri hâlime nasıl 

şükrediyorsam şimdi Tanrı’nın hakkımdaki lütuflarının yeni 

delillerini gördüğüm ve hızla buradan kurtulacağımı çok fazla 

ümit ettiğim için daha fazla şükretmeliydim. Çünkü 

kurtuluşumun yakın bulunduğuna ve diğer bir sene daha 

burada kalmayacağıma dair kalbimde bir his vardı. Bununla 

beraber kazmak, dikmek, ve çevirmek gibi ziraat işlerime yine 

eskisi gibi devam ettim. Evvelki gibi üzüm topladım, kuruttum 

ve lâzım olan her şeyi yaptım. Bu arada yağmur mevsimi 

bastırdı ve her zamankinden fazla evde kalmak zorunda 

kaldım. Kayığı mümkün olduğu kadar başlangıçta salı 

çıkardığımı söylediğim koyun yukarı tarafına götürdüm. Sular 

coşkun olduğu halde onu çekerek sahile çıkardım. Ve 

hizmetçim Cuma’ya tam kayığı alacak kadar büyük ve suda 

yüzecek kadar da derin bir havuz kazdırdım. Sular çekildiği 

zaman önüne kuvvetli bir set çektik ve böylelikle sular geldiği 

zaman kayık yine kuruda kaldı. 

Yağmurdan korumak için üzerine birçok ağaç dalları koyduk ve 

o kadar sık yaptık ki bir ev damı gibi oldu. Böylece kasım ve 

aralık aylarını bekledik. Şansımı denemeye bu aylarda 

girişmeye karar vermiştim. 

İyi mevsimler başladığı zaman güzel havalarla benim de 

planım gerçekleşmiş gibi her gün seyahat hazırlıkları 

görmekteydim. Yaptığım birinci iş yolculuk kumanyamız olmak 

üzere bir miktar erzak tedariki oldu. Bir hafta veya on beş gün 

içinde de havuzu açarak kayığı denize atmayı düşünüyordu. 



Bir sabah böyle bir şeyle meşguldüm. Cuma’yı çağırdım, 

kaplumbağa bulabilir mi diye deniz kenarına gidip bakmasını 

söyledim. Eti ve yumurtalar için genellikle haftada bir kez 

yaptığımız bir şeydi. Cuma gideli daha çok olmamıştı. Koşarak 

geri geldi. Ayakları yere değmiyormuş gibi birinci duvarı atladı 

Kendisine bir şey söylemeye zaman bulmadan: “Efendi, efendi 

felâket, kötü” diye bağırmaya başladı. 

“Ne oluyor Cuma” dedim. “Uzakta, orada bir, iki, üç kayık bir, 

iki, üç” dedi. Böyle söyleyişinden altı kayık olduğunu 

çıkarmıştım. Fakat araştırmam üzerine ancak üç kayık 

olduğunu anladım. “Çok iyi Cuma” dedim “korkma” böylelikle 

onu elimden geldiği kadar cesaretlendirdim. Fakat zavallı çok 

korkmuştu. Aklına kendisini aramaya geldiklerinden, 

keseceklerinden, parçalayarak yiyeceklerinden başka bir şey 

gelmiyordu. Zavallı öyle titriyordu ki ne yapacağımı ben de 

şaşırdım. Elimden geldiği kadar teselli ettim ve benim de 

kendisi kadar tehlikede olduğumu ve onun gibi beni de 

yiyeceklerini söyledim. Onlarla savaş yapmaya karar 

vermeliyiz, savaşabilir misin? Cuma!” dedim “Ben vurur fakat 

onları çok adam gelir” dedi. “Ne önemi var, tüfeklerimiz 

öldürmediklerini korkutur” dedim. Eğer onu korumaya karar 

verirsem onun da beni koruyacağını ve yanımda durup 

durmayacağını ve yap dediğim her şeyi yapıp yapmayacağını 

kendisinden sordum. “Efendi ne zaman sen söyler ben ölür” 

dedi. Bunun üzerine gittim, ona biraz rom getiriverdim. Çünkü 

romu o kadar iyi idare etmiştim ki hâlâ epeyce bir miktar 

kalmıştı. Bunu içtikten sonra ona daima yanımızda taşıdığımız 

iki av tüfeğini getirttim. Onu küçük tabanca kurşunları 

büyüklüğünde domuz saçması ile doldurdum. Sonra dört 

misket tüfeğini aldım. Her birini iki büyük, dört küçük kurşunla 



sıkıladım. Ve tabancalarımı da birer avuç kurşunla doldurdum. 

Yanıma her zaman olduğu gibi kınsız olarak büyük kılıcı astım. 

Cuma’ya da baltasını verdim. Böyle hazırlandıktan sonra göz 

aynasını aldım. Bir şey görebilir miyim diye tepeye çıktım. Ve 

göz aynası ile bakarak orada yirmi bir vahşi, üç esir, üç kayık 

bulunduğunu ve bütün işlerinin bu üç adamdan kendilerine 

bir ziyafet çekmeye (gerçekten temiz barbar bir ziyafet) 

hazırlanmaktan ibaret olduğunu derhal anladım. Bundan önce 

gördüğüm durumlardan bir fark yoktu. Yalnız bu defa 

Cuma’nın kaçtığı yere değil, benim koyun daha yakınına, 

sahilin alçak ve sık bir ormanlığın ta denize kadar indiği bir 

yere geldiklerini gördüm. Bu vahşilerin yapacakları insanlık 

dışı ve iğrenç hareketleri bana çok büyük bir nefret verdi. 

Tekrar aşağıya Cuma’nın yanına indim ve onların yanına gidip 

hepsini öldürmeye karar verdiğimi kendisine söyledim. 

Benimle gelip gelmeyeceğini sordum. Onun korkusu geçmiş, 

verdiğim içkiyle biraz da cesareti artmıştı. Buna memnun oldu 

ve önceki gibi “ölmesini söylersem öleceğini” söyledi. 

Bu kızgınlık üzerine önce doldurduğum tüfekleri aldım. Eskisi 

gibi aramızda taksim ettim. Cuma'ya beline soksun diye bir 

tabanca ve omuzuna da üç tane tüfek verdim. Bir tabanca ile 

öbür üç tüfeği de ben kendim aldım. Bu halde dışarıya çıktık. 

Cebime küçük bir şişe rom koydum ve Cuma’ya da büyük bir 

torba barut ve kurşun verdim. Ve talimatım üzerine kendisine 

arkamda yakınımda durmasını, hiç kımıldamamasını, tüfek 

atmamasını, ben söylemedikçe hiçbir şey yapmamasını ve bu 

sırada hiçbir kelime bile söylememesini tembih ettim. Onlar 

tarafından görülmeden önce ormandan, koyun üzerine ateş 

menziline kadar girebileyim diye bir mil kadar sağ tarafa 



saptım. Zaten dürbünle bunun kolaylıkla yapılabileceğini 

görmüştüm. 

Yolda giderken eski düşüncelerim yine aklıma geldi. 

Kararımdan dönmeye başladım. Bu onların çokluğundan 

korktuğum için değildi. Çünkü onlar çıplak ve silâhsız birtakım 

herifler oldukları için hattâ yalnız da olsam onlardan üstün 

olduğum ortadaydı. Fakat bana fenalık yapmayan ve fenalık 

yapmak niyetinde olmayan ve bana göre masum olan 

adamlara gidip hücum etmek ve elimi kana bulaştırmaya ne 

sebep, ne bahane, hattâ ne mecburiyet var diye aklıma 

birtakım fikirler geldi. Bu adamların bu âdetleri yine kendi 

felâketlerine idi. Bunları bu taraftaki diğer kabilelerle beraber 

böyle aptallıklara ve böyle insafsız vahşi âdetlere Tanrı 

atmıştı. Fakat bunların bu hareketlerini hükmetmeye beni 

memur etmemişti. Fazla olarak ilâhi adaletin icra memuru da 

değildim. Tanrı isterse meseleyi kendi halleder ve bir millet 

olarak bunların milli cinayetlerini de milli bir intikamla 

cezalandırır ve buna karışmak da benim görevim değildir. 

Gerçi Cuma bu bölüm halkla savaşta bulunduğu ve onların 

düşmanı olduğu için onlara hücuma kendisinde bir hak 

bulabilmesi ve bu hareketini doğru gösterebilmesi doğrudur. 

Fakat ayni şeylerin benim için de geçerli olduğu söylenemez. 

Yolda giderken yaptığım bu düşünceler aklıma o kadar yakın 

geldi ki gidip yalnız onların yanında, bulunmaya, vahşi 

ziyafetlerini görmeye ve Tanrı nasıl ilham ederse öyle 

yapmaya, fakat şimdiye kadar bildiğim bir tarzda bir emri ilâhi 

gibi bir şey sebep olmadıkça işlerine karışmamaya karar 

verdim. 

Bu kararla ormana girdim. Cuma topuklarıma basacak kadar 

arkamda olduğu halde mümkün olduğu kadar dikkatli ve 



sessiz onlara yakın olan tarafta ormanın kenarına kadar 

yürüdüm. Onlarla aramda ormanın bir köşesi vardı. Orada 

yavaşça Cuma'yı çağırdım; tam ormanın köşesinde olan bir 

ağacı göstererek, ağaca çıkmasını ve oradan tamamı ile 

görülebilirse vahşilerin ne yaptıklarını bana anlatmasını 

söyledim. Dediğim gibi yaptı, derhal geri geldi ve oradan 

açıkça görülebildiğini ve hepsinin ateş etrafında esirlerinden 

birinin etini yemekle meşgul olduklarını, onlardan biraz uzakta 

diğer birinin de bağlı olarak kumlar üzerinde yattığını ve şimdi 

onu da öldüreceklerini söyledi. Bu sözler kalbime ateş saldı. 

Bunun kendi milletlerinden biri olmadığını, sandalla kendi 

memleketlerine geldiğini söylediği sakallı adamlardan biri 

olduğunu söyledi. Sakallı beyaz adam ismini işitmekle tüylerim 

ürperdi. Ağaca çıkarak dürbünle deniz kenarında beyaz bir 

adamın yattığını, sarmaşıkla veya kamışa benzer bir şeyle 

ellerinin ve ayaklarının bağlı ve bunun bir Avrupalı ve elbiseli 

bir adam olduğunu gördüm. Orada başka bir ağaç, onun 

ilerisinde de ve şimdi bulunduğum yerden onlara elli yarda 

kadar daha yakın bir yerde küçük bir çalılık vardı. O tarafa 

doğru biraz gidince görülmeden oraya gidebileceğimi ve 

onlara yarım tüfek menzili kadar sokulabileceğimi anladım. 

Her ne kadar son derecede kızgın bir halde idiysem de yine 

hırsımı tuttum ve yirmi adım kadar geri çekilerek öbür ağaca 

gidecek yolu tamamı ile örten bir çalılığın arkasını tuttum ve 

oradan da seksen yarda kadar bir mesafeden onların tamamı 

ile görünebildiği yüksek bir yere çıktım. 

Artık şimdi kaybedilecek vaktim yoktu. Çünkü bu korkunç 

vahşilerin on dokuzu diz dize, yan yana toprağa oturmuşlar ve 

o sırada diğer ikisini de zavallı Hıristiyan’ı boğazlamaya ve 

belki de parçalayıp ateşe yollamaya göndermişlerdi. O ikisi de 



eğilmişler ayaklarının bağını çözüyorlardı. Cuma'ya döndüm; 

“Eeee Cuma dedim, söylediğimi yapmalı. Cuma da yapacağını 

söyledi.” Öyleyse Cuma dedim, benim ne yaptığımı görürsen 

sen de tamamı ile onu yap ve sakın bir şeyde şaşırma. 

Bunun üzerine misketlerden biriyle av tüfeğini yere bıraktım. 

Cuma aynısını yaptı. Ve diğer misketle vahşilere nişan alarak 

Cuma'ya da aynısını yapmasını söyledim. Sonra hazır mısın 

diye sordum. Evet dedi. Öyleyse ateş dedim ve aynı zamanda 

ateş ettim. 

Cuma benden o kadar daha iyi nişan aldı ki onun attığı 

taraftan ikisini öldürdü ve diğer üçünü de yaraladı. Benim 

tarafta ben birini öldürdüm ve ikisini de yaraladım. Onların 

büyük bir korku ve dehşete düştüklerine emin olabilirsiniz. 

İçlerinde yaralanmayanların hepsi birden sıçradılar. Fakat 

aniden nereye gideceklerini, nereye bakacaklarını 

bilmiyorlardı. Çünkü bu felaketin nereden geldiğini 

anlayamıyorlardı. Emrim üzerine benim ne yaptığımı 

görebilsin diye Cuma gözlerini bana dikmişti. Birinci ateşi eder 

etmez tüfeği yere bıraktım, ateşini aldım, Cuma da aynını 

yaptı. Nişana yattığımı gördü, o da öyle yaptı. “Hazır mısın 

Cuma” dedim. Evet dedi. Bismillah e ateş dedim.” Ve bu 

şaşırmış kalmış olan heriflerin arasına bir daha ateş ettim. 

Cuma da öyle yaptı. Bu defa tüfeklerimiz domuz saçması 

dediğim küçük tabanca kurşunları ile dolu olduğu için yalnız 

ikisinin devrildiğini gördük. Fakat çoğu yaralanmış, çıldırmış 

gibi haykırarak, feryat ederek öteye beriye kaçışıyorlardı, 

birçokları kan içerisinde ve ağır yaralıydı. Her ne kadar daha 

tamamı ile ölmemişlerse de üç tanesi birbiri arkasına yere 

düştü. 



Boşanan tüfekleri yere bırakarak henüz daha dolu olan 

misketi elime aldıktan sonra “Haydi Cuma dedim, arkamdan 

gel.” Cuma bunu büyük bir cesaretle yaptı. Bunun üzerine 

ormandan fırladım ve kendimi gösterdim. Cuma da 

adımlarımdan ayrılmıyordu. Beni gördüklerini görür görmez 

sesimin yettiği kadar bağırdım ve Cuma’ya da öyle yapmasını 

söyledim. Ve mümkün olduğu kadar çabuk koşarak (silâhlarla 

yüklü olduğum bu koşuş o kadar süratli sayılamazdı) zavallı 

kurbanlığın tarafına gittim. Zavallı, dediğim gibi deniz 

kıyısında, onların oturduğu yerle deniz arasında yatıyordu. 

Tam o sırada onun işini bitirecek olan iki kasap ilk ateşimizin 

verdiği şaşkınlık üzerine onu bırakmışlar, dehşetli bir korku 

içerisinde denize doğru kaçmışlar ve kayığa atlamışlardı. 

İçlerinden diğer üçü de aynı yolu tutmuşlardı. Cuma’yı 

çevirdim. Denize doğru gitmesini ve onlara ateş etmesini 

söyledim. Hemen anladı ve onlara yaklaşmak için kırk adım 

kadar koşarak üzerlerine ateş etti. Hepsinin bir küme gibi 

kayığın içerisine düştüğünü gördüğüm için Cuma’nın hepsini 

birden öldürdüğünü sanmıştım. Fakat ikisinin hemen 

kalktıklarını gördüm. Ama Cuma ikisini öldürmüş ve bir 

üçüncüsünü de yaralamıştı. Ve o da ölmüş gibi sandalın 

dibinde yatıyordu. 

Hizmetçim Cuma onlara ateş ettiği sırada ben de bıçağımı 

çıkardım, zavallı kurbanlığın bağlarını kestim. Ayaklarını ve 

ellerini çözerek ayağa kaldırdım. Ve Portekiz diliyle ona kim 

olduğunu sordum. Lâtince Hıristiyan diye cevap verdi. Fakat o 

kadar zayıf ve baygındı ki ancak ayakta durabiliyor ve 

konuşabiliyordu. Cebimden şişeyi çıkardım ve içmesini işaret 

ederek şişeyi kendisine verdim. İçti, bir parça ekmek verdim 

onu da yedi, sonra hangi memleketten olduğunu sordum, 



İspanyol dedi. Biraz kendini toplayınca yapabildiği bütün 

işaretlerle kurtardığım için bana ne kadar müteşekkir 

olduğunu anlattı. Becerebildiğim kadar bir İspanyolca ile: 

“Sinyor dedim, sonra konuşuruz, şimdi dövüşme zamanı. Eğer 

kuvvetin kalmışsa şu tabancayı şu kılıcı al, etrafına saldır” 

dedim. Memnuniyetle silâhları aldı. Silâhları eline alır almaz 

güya bunlar ona yeni kuvvet vermişçesine bir gazap gibi 

katillerinin üzerine saldırdı ve bir saniyede ikisini parçaladı. 

İşin hakikati bu şeylerin hepsi onlara ansızın geldiği için 

zavallılar tüfeklerimizin sesinden o kadar korkmuşlardı ki 

hayretten ve korkudan yere düşüyorlardı. Vücutları 

kurşunlarımıza temas etmeden fazla kaçmaya teşebbüs 

etmeye kendilerinde kuvvet kalmamıştı. Cuma’nın kayık 

içinde vurduğu beş kişinin hali böyle oldu. Çünkü aldıkları 

yaradan düştükleri halde diğer ikisi korkularından 

düşmüşlerdi. 

Tüfeğimi ve kılıcımı İspanyol’a verdiğim için tüfeğim hazır dolu 

bulunsun diye ateş etmeyerek hâlâ elimde tutuyordum. 

Cuma’yı çağırdım, ilk defa ateş ettiğimiz ağacın yanına koşarak 

orada yerdeki boş tüfekleri hemen getirmesini söyledim. 

Cuma bunu büyük bir süratle yaptı. Sonra elimdeki misketi 

Cuma'ya vererek geri kalan tüfekleri tekrar doldurmaya 

oturdum ve tüfeğe ihtiyaçları olunca gelmelerini söyledim. 

Ben tüfekleri doldururken İspanyol’la vahşilerden biri arasında 

dehşetli bir boğuşma başladı. Vahşi İspanyol’a ağaç bir kılıç 

sallıyordu. — Eğer ben yetişmeseydim vakti ile onu öldürecek 

olan aynı kılıç. İspanyol her ne kadar dermansızsa da 

düşünebilecek kadar cesur ve gözü de karaydı. Vahşiyle hayli 

uğraşmış ve kafasından iki yara açmıştı. Fakat vahşi de 

güvenilir ve sert bir adam olduğundan bir kara dalma çekerek 



(İspanyol da zayıf olduğun dan) yere atmıştı. Benim verdiğim 

kılıcı elinden büküp almak üzereydi. İspanyol her ne kadar 

elinde ise de akıllı davranarak kılıcı bıraktı. Kuşağından 

tabancayı çekti, vahşinin göğsüne doğru attı. Ben de 

yardımına koşuyordum, daha yanına yaklaşma dan olduğu 

yerde vurdu öldürdü. 

Artık kendi haline kalan Cuma elinde silâh olmadığı halde 

sadece baltayla işlerini bitirdi ve diğer yetişebildiklerini de 

öyle yaptı. İspanyol tüfek istemek için yanıma gelmişti. Av 

tüfeklerinden birini verdim. Onunla vahşilerden ikisini takip 

etti ve birini öldürdü. Fakat diğeri ondan daha atik çıktı. Yaralı 

olmasına rağmen kendini denize attı, bütün kuvvetiyle kayıkta 

kalanların yanına doğru yüzdü. Kayıktaki bu üç kişiyle, ölüp 

ölmediğini bilemediğimiz diğer yaralı, yirmi bir kişiden 

elimizden kurtulanlardı. 

Geri kalanların hesabı aşağıdaki gibidir: 

3 ölü Ağaçtan attığımız ilk ateşten vurulanlar. 

2 ölü İkinci ateşte. 

2 ölü Cuma tarafından kayıkta. 

2 ölü Cuma tarafından ilk defa yaralanmışlardan öldürülenler. 

1 ölü Cuma tarafından ormanda öldürülen. 

3 ölü İspanyol tarafından. 

4 ölü Yaralı olup şuraya buraya düşenlerden, gerek 

yaralarından, gerek Cuma tarafından takip edilerek 

öldürülenler. 



4 Kayıkla kaçanlar; bunlardan birisi eğer ölürse yaralıdır. 

21 Yekûn 

Kayıktakiler tüfek menzilinden kurtulmak için dehşetli 

çalıştılar. Her ne kadar Cuma onlara iki üç defa da ateş ettiyse 

de onlardan hiçbirini yaraladığını görmedim. Cuma 

kayıklardan birini alıp onları öldürmeyi çok istiyordu. Aslında 

ben de bunların kaçmalarından endişe ediyordum. Hiç 

olmazsa memleketlerine gidecekler, arkadaşlarına olayları 

anlatacaklar, belki de iki üç yüz kayıkla tekrar geri gelecekler 

ve sırf çoklukları sayesinde bizi paralayarak yiyecekler 

diyordum. Bunun üzerine onları denizde de takibe razı oldum. 

Ve kayıklardan birine sokularak içine atladım ve Cuma’ya da 

beni takip etmesini söyledim. Fakat kayığa girince 

boğazlanmak için tıpkı İspanyol gibi eli ayağı bağlı ve yattığı 

küpeşteden başını çıkarıp bakamadığı için dışarıda neler 

olduğunu bilmediğinden korkudan yarı ölü bir halde bir 

adamın kayıkta yattığını görünce şaşırdım. Baştan ayağa o 

kadar sıkı sıkı bağlanmış ve o kadar süre bağlı kalmış ki 

gerçekten hayattan kendisinde çok az eser kalmıştı. 

Derhal kendisini bağladıkları bükülmüş sarmaşıkları kamışları 

kestim ve kalkmasına yardım etmek istedim, Fakat ne 

doğrulabiliyor ne de söyleyebiliyor. Büyük olasılık öldürülmek 

için çözüldüğünü sanarak acınacak bir şekilde inliyordu. 

Cuma’ya, yanına gittiği zaman onunla konuşmasını ve 

kurtulduğunu söylemesini kendisine emrettim. Ve cebimden 

şişeyi çıkararak ona biraz rom içirttim. Bu onu biraz 

canlandırdı kayığın içine oturdu. Fakat Cuma onun sesini 

işittiği ve dikkatlice yüzüne baktığı zaman ona nasıl sarıldığını, 

onu nasıl öptüğünü kucakladığını, bağırdığını, güldüğünü, onu 



çağırdığım, onun etrafında sıçradığını, oynadığını, türkü 

söylediğini; tekrar tekrar bağırdığım, ellerini çırptığını, kendi 

yüzünü, başını dövdüğünü; tekrar türkü söylediğini ve deli gibi 

tekrar onun etrafında sıçradığını görseydiniz gözlerinizden yaş 

gelirdi. Cuma’yı konuşturabilmek ve konunun ne olduğunu 

anlamak epeyce bir zaman geçti. Nihayet biraz kendisine 

geldiği zaman anlattı: Kendi babası imiş. 

Babasını görmesinin ve babasının ölümden kurtulmasının 

biçare vahşide uyandırdığı sevinç ve evlâtlık şefkatini 

görmemin bende hasıl ettiği üzüntüyü anlatabilmek bence 

kolay değildir. Hattâ Cuma'nın bu üzüntü ve heyecanı üzerine 

yaptığı garip garip şeylerin yarısını bile anlatamam. Birçok 

defalar kayığa giriyor, gene çıkıyordu. Kayığa girdiği zaman 

babasının yanına oturuyor ve babasını canlandırmak için kendi 

göğsünü açıyor, babasının başını bağrına, kalbine bastırıyor ve 

babasının bağlantılarla uyuşmuş ve tutulmuş olan kollarını, 

ayaklarını tutuyor, elleriyle ısıtıyor ve ovuşturuyordu. Ne 

yapmak istediğini görünce onunla ovuştursun diye şişeden 

biraz rom çıkarıp verdim, rom işlerine çok iyi yaradı. Bu olay 

kayığı ve diğer vahşileri takip etmemize engel oldu. Artık onlar 

hemen hemen gözden kaybolmuşlardı. Takip etmediğimiz de 

bizim için hayırlı olmuş. Çünkü iki saat sonra daha onlar 

yollarının dörtte birine varmadan şiddetli bir rüzgâr çıktı, 

bütün gece şiddetle esti ve güney batıdan estiği ve onlara ters 

olduğu için sandalın dayanabildiğini ve onların kendi 

sahillerine yetişebildiklerini zannedemiyorum. 

Cuma’ya gelince, babası ile o kadar meşguldü ki uzun bir süre 

babasından ayırmaya gönlüm razı olamadı. Fakat sonra artık 

biraz ayrılabileceğini düşündüm. Yanıma çağırdım. Sıçrayarak, 

gülerek son derece sevinerek geldi. Babasına biraz ekmek 



verip vermediğini sordum. Başını salladı. Ve “hayır ben fena 

köpek, hepsini ye” dedi. Mahsus ekmek için taşıdığım küçük 

bir keseden çıkardım. Bir çörek verdim. Ve kendisine de biraz 

rom verdim. Fakat tatmadan doğru babasına götürdü. 

Cebimde iki üç salkım üzüm de vardı. Babası için onlardan da 

bir avuç verdim. Bu üzümleri babasına verir vermez onun 

kayıktan dışarıya çıktığını ve cin tutmuş gibi koştuğunu 

gördüm. O derece koşuyordu. — Ayağına bu kadar çevik bir 

adam görmedim. — Evet, o kadar koşuyordu ki bir dakikada 

olduğu gibi gözden kayboldu. Arkasından, bağırdım, çağırdım 

para etmedi. Yoluna devam etti ve on beş dakika sonra onun 

tekrar geri geldiğini gördüm. Fakat gelişi gitmesi gibi hızlı 

değildi. Daha fazla yaklaşınca elinde bir şey olduğu için 

adımlarını hafiflettiğini anladım. Yanıma geldiği zaman 

babasına bir desti su getirdiğini anladım. Bundan başka elinde 

iki parça da ekmek vardı. Ekmeği bana fakat suyu babasına 

götürdü. Bununla beraber ben de pek fazla susadığım için 

tuttum biraz da ben içtim. Bu su babasını benim verdiğim 

romdan daha çok diriltti. Çünkü susamaktan bayılmak üzere 

imiş. 

Babası içtikten sonra su kalmış mı anlayayım diye Cuma’yı 

çağırdım. “Evet” dedi. Babası gibi suya çok ihtiyacı olan zavallı 

İspanyol’a da vermesini söyledim. Cuma’nın getirdiği 

ekmeklerden birini de yine İspanyol’a yolladım. İspanyol 

gerçekten çok halsizdi ve yeşillikte bir ağaç gölgesinde 

dinleniyordu. Onun da bacakları bağlandığı sert bağlantılardan 

şişmiş ve uyuşmuştu. Cuma’nın yanına gitmesi üzerine kalkıp 

suyu içtiğini ve ekmeği alarak yemeye başladığını görünce 

yanına gittim ve kendisine bir avuç üzüm verdim. Hiçbir tavır 

ve harekette görülmesine imkân olmayan minnet ve teşekkür 



alemiyle yüzüme baktı. Fakat o kadar halsizdi ki kavgada 

kendini o kadar göstermesine rağmen ayak üstünde 

duramıyordu. İki üç defa denedi. Topukları o kadar şişmiş ve 

kendisi o kadar zahmet veriyordu ki gerçekten kalkamıyordu. 

Rahat etmesini rica ettim. Ve Cuma’ya babasına yaptığını, 

İspanyol’un da topuklarını romla ovmasını söyledim. Bu 

şefkatli mahlûku burada bulunduğu sürece babası ayni 

durumda olup olmadığını anlamak için her iki dakika belki 

daha az bir zamanda başını geriye çevirdiğini görüyordum. 

Sonunda babasının gözükmediğini gördü. Bunun üzerine 

sıçradı ve bir kelime söylemeden ve kendisine mahsus ve 

koşarken ayaklarının yere deydiği görülmeyen bir hızla koştu; 

fakat oraya gittiği zaman babasını ayaklarını dinlendirmek için 

yere oturmuş buldu, Cuma tekrar hemen benim yanıma geldi. 

İspanyol’a eğer mümkünse Cuma’nın kendisine yardım ederek 

ayağa kaldırmasını ve kayığa bırakmasını, kendisini evimize 

götüreceğini ve orada kendisine bakacağımı söyledim. Fakat 

Cuma, kuvvetli ve çevik bir delikanlıydı. İspanyol’u tuttu, 

arkasına yüklendi ve kayığa, götürdü. Yavaşça kayığın bir 

tarafına oturttu, ayaklarını iç tarafa koyarak babasının yanına 

yerleştirdi. Tekrar dışarı çıkarak kayığı denize itti. Ve sahil 

boyunca rüzgârın da esmesine rağmen süratle kayığı yürüttü, 

götürdü. Ve onları kayıkta bırakarak diğer kayığı da getirmeye 

gitti. Yanımdan geçerken ona seslendim, nereye gittiğini 

sordum. “Git daha kayık getir dedi ve rüzgar gibi yoluna 

devam etti. Ne bir adamın, ne de bir atın onun gibi koşmadığı 

kesindir. Ben karadan gidinceye kadar o da hemen öbür kayığı 

koya getirdi. Beni de içeriye aldı ve koyu geçirdi. Ve sonra yeni 

misafirlerimizin kayıktan çıkmalarına yardıma gitti ve yardım 

etti. Fakat hiçbiri de yürüyecek halde değildi. Zavallı Cuma ne 

yapacağını bilmiyordu. Buna bir çare bulmayı düşündüm. 



Cuma’yı çağırarak onları koyun kenarına oturtarak kendisinin 

tekrar gelmesini söyledim ve onları üzerine yatırmak için bir 

tür el teskeresi yaptım.  

Cuma ve ben her ikisini bir araya koyarak aramızda götürdük, 

fakat onları duvarın dışına getirdiğimiz zaman öncekinden 

daha fena güçlük bunları duvarın üzerinden atlatmak 

imkânsızdı ve ben de duvar yamamaya karar vermiştim. 

Tekrar işe giriştim; Cuma ile ben iki saat içinde eskiden 

diktiğim ve şimdi uyumuş olan ormanla dışarıdaki duvar 

arasında ve kalemin haricinde kalan boşluğa üzeri ağaç dalları 

ile örtülü eski yelken bezlerinden gayet güzel bir çadır yaptık 

ve orada onlara bende olan şeylerden yani pirinç samanlarının 

iyisinden iki yatak yaptık ve altına yaymak üzere de her yatağa 

battaniyeler verdik. Artık adam nüfusu artmıştı ve kişi 

konusunda zenginlediğimi anlıyor, kendimi tıpkı bir kral gibi 

görüyordum ve bu düşünce aklıma geldikçe çok fazla 

hoşlanıyordum. Birincisi her şeyden önce bütün memleket 

benim kendi malımdı ve bunun üzerinde şüphe götürmez bir 

malikiyet hakkım vardı, ikincisi milletim tamamı ile uysaldı. 

Ben hakiki bir sahip ve bir tek kanundum. Bunların hepsi 

hayatını bana borçlu ve gerekirse hepside hayatını benim için 

fedaya hazırdılar. Üç türe sahip oluşum da çok fazla cazipti: 

Hizmetçim Cuma proteston, babası putperest ve insan yiyici, 

İspanyol’un da babası bir Katolik’ti. Bununla beraber bütün 

memleketimde dinde hürriyet vermiştim ve işin doğrusu da 

bu idi. 

Kurtardığım bu iki zayıf esire sığınacak ve rahat edecek bir yer 

temin ettikten sonra onlar için erzak hazırlamağı da 

düşünmeye başladım. Yapacağım birinci iş olmak üzere 

Cuma’ya özel mandıradan yıllık bir keçi — keçi ile oğlak 



arasında — tutarak boğazlamasını emrettim. Keçinin kuyruk 

tarafını kestim ve küçük parçalara ayırarak kaynatmasını ve 

haşlamasını söyledim. İçerisine de biraz arpa ve pirinç 

koyarak, sizi temin ederim ki, gayet iyi bir et haşlaması 

yaptım. Bunu dışarıda pişirmiştim — çünkü dairemin 

içerisinde ateş yakmıyordum — yeni çadıra götürdüm ve 

orada onlar için bir sofra hazırlamıştım. Ben de oturdum, 

yemeğimi onlarla beraber yedim ve mümkün olduğu kadar 

onları eğlendirmeye ve cesaretlendirmeye çalıştım. 

Cuma özellikle babası ve vahşilerin dilini oldukça iyi konuşan 

İspanyol için de bana tercümanlık ediyordu. Akşam daha 

doğrusu gece yemeğini yedikten sonra Cuma’ya zaman 

kalmadığı için kavga yerinde bıraktığımız misketleri ve diğer 

silâhları alıp getirmesini söyledim. Ve ertesi gün de meydanda 

güneşte kalırsa çarçabuk kokacak olan vahşilerin leşlerini gidip 

gömmesini söyledim. Az olmadığını pekâlâ bildiğim o barbar 

ziyafetlerinin iğrenç artıklarını da gömmesini ayrıca tembih 

ettim. Bunları benim gömebileceğimi zannetmiyordum. Hattâ 

istesem bile görmeye tahammül edemeyecektim. Cuma 

bunları o kadar iyi yapmış ve vahşilerin bulunduğu yeri o 

kadar iyi belirsiz bir hale getirmiş ki tekrar gittiğim zaman 

orayı gösteren ormanın dirseği olmasaydı az kaldı neresi 

olduğunu bilmeyecektim. 

Yeni iki misafirimle azıcık konuşmayı denemeye başladım. 

Önceden kayıkta kaçan vahşiler hakkında ne düşündüğünü, 

karşı duramayacak kadar büyük bir kuvvetle tekrar 

gelmelerini beklememiz gerekip gerekmediğini babasına 

sormasını Cuma’ya söyledim, ilk düşünceleri o gece esen 

fırtınaya kayıklarının dayanamayacağı; kesinlikle batmış 

olacakları veya batıda başka sahillere düşerek parçalanmış 



olacakları ve tıpkı karaya düşmüş de boğulmuş gibi olacakları 

yolundaydı. Fakat selâmetle çıkarlarsa ne yapabileceklerini 

kestiremiyordu. Fakat onun düşüncesine göre kendilerine 

yapılan saldırıdan — yani gürültü ve ateşten — o kadar çok 

korkmuş olacaklardı ki halkına kendilerinin insan eliyle değil, 

şimşek ve yıldırımla öldürülmüş olduklarını söyleyeceklerini 

zannediyordu. Kendilerine görünen iki kişiyi, yani benimle 

Cuma’yı silâhlı bir adam gibi değil, semadan kendilerini 

öldürmeye gelmiş iki ruh veya iki gazap gibi anlatacaklarını 

tahmin ediyordu. Onların kendi lisanları ile birbirlerine 

bağrıştıklarını işittiği için böyle düşündüğünü söyledi. Çünkü 

bir adamın ateş püskürmesi ve gök gürler gibi konuşması ve o 

zaman olduğu gibi elini kaldırmadan uzaktan insan öldürmesi 

onlarca tahminini mümkün olmayan şeylerdendi. Bu ihtiyar 

vahşinin hakkı vardı. Çünkü sonraları diğer taraflardan da 

duyduğuma göre vahşiler bir daha adaya gelmeye cesaret 

edememişler. Bu dört kişinin denizden kurtuldukları 

anlaşılıyor. — Anlattıklarından o kadar korkmuşlar ki bu perili 

adaya her kim yanaşırsa Tanrıların ateşi ile mahvolacağına 

inanmışlar. Fakat ben onları bilmiyordum. Uzun bir süre daimi 

bir korku içerisindeydim. Ve daima kendimi ve lordumu hazır 

bir halde bulunduruyordum. Çünkü artık dört kişiydik. Şimdi 

artık onlarla her zaman açıkça bir meydan savaşına girişmeye 

cesaret edebilirdim. 

Fakat kayıkları görünmediği için az bir zamanda onların 

gelmeleri korkusu yok oldu ve Cuma’nın babasından eğer 

oraya gidecek olursam hemşehrilerinden iyi muamele 

görebileceğime dair kendi hesabına teminat vermesi üzerine 

bir dereceye kadar ortaya çıkan emniyeti göz önüne alarak 

karaya seyahat konusunda ki önceki düşüncelerimi tekrar ele 



almaya başladım. Fakat İspanyol ile ciddi bir şekilde 

konuştuğum zaman kendi hemşehrilerinden ve Portekizlerden 

daha orada on altı kişinin bulunduğunu, o taraflarda kazaya 

uğrayarak kurtulduklarını, gerçekten vahşilerle iyi 

geçindiklerini, fakat ihtiyaçları için çok sıkıntıda olduklarını ve 

hayatlarının çok kötü olduğunu anladığım zaman düşüncem 

biraz gerilemişti. Seyahatleri hakkında bütün detayı sordum; 

Rio delaplata'dan Havana'ya giden bir İspanyol 

gemisindeymişler. Başlıca yükleri olan deri ve gümüşleri oraya 

boşaltmaya gidiyorlarmış, orada da Avrupa malı olarak ne 

alabilirlerse geriye götüreceklermiş. Gemide kazaya uğrayan 

başka bir gemiden kurtardıkları beş Portekiz gemici varmış, 

kendi gemileri ilk defa kazaya uğrayınca gemicilerinden beş 

tanesi boğulmuş ve kendileri sonsuz tehlike ve kazalardan 

kurtulmuşlar, açlıktan ölecek bir halde Kanibal sahiline 

düşmüşler ve orada her dakika parçalanıp yenileceklerini 

beklemişler. 

Yanlarında bazı silâhları olduğunu söyledi. Fakat tamamı ile 

kullanılamayacak bir haldeymiş, çünkü ne barut ne de 

kurşunları varmış; deniz suyu girmiş, bütün barutları bozmuş, 

ancak biraz kalmış, onu da ilk karaya çıktıkları zaman 

kendilerine yiyecek bulmak için kullanmışlar. Onların orada ne 

olacaklarını, kurtarmak için hiçbir plan yapıp yapmadıklarını 

kendisinden sordum; buna dair çok toplantı yaptıklarını, fakat 

ne gemileri, ne de bir gemi yapmak için âletleri, ne de hiçbir 

çeşit malzemeleri olmadığından meclislerinin daima gözyaşları 

ile ve üzüntüyle bittiğini söyledi.  

Kurtulmalarını temin edebilecek bir teklifi onların nasıl 

karşılayacakları hakkındaki fikrini ve hepsi burada olsaydılar 

bu işin yapılıp yapılamayacağını kendisinden sordum ve 



hayatımı ellerine verecek olursam ihanet ve kötü 

davranmalarından çok korktuğumu da serbestçe söyledim. 

Çünkü gördüğü iyiliği tanımak insanların tabiatında ayrılması 

mümkün olmayacak şekilde lâzım bir adalet değildir. Hattâ 

insanlar daima işlerini, gördükleri iyiliklerden fazla, 

görecekleri menfaate göre uydururlar. Onları kurtarmaya 

sebep olduktan sonra yeni İspanyada beni kendilerine esir 

etmelerinin bana çok ağır geleceğini kendisine söyledim. Bir 

İngiliz oraya her ne sebep ve bahaneyle giderse gitsin hemen 

kullanılacağı kesindir. Papazların zalim pençelerine düşerek 

Engizisyon’a sürüklenmektense vahşilere teslim olup diri diri 

parçalanmayı daha fazla tercih ederim. Eğer böyle olmasaydı 

eminim dedim. Eğer hepsi buraya gelirlerse bu kadar el ile 

hepimizi götürecek kadar büyük bir gemi yapabilir, ya güney 

tarafına Brezilyaya veya Kuzeye İspanyolların elindeki 

adalardan veya sahillerden birine gidebilirdik. Fakat silâhları 

ellerine teslim ettiğime mükâfat olarak beni zorla kendi 

milletleri arasına götürürlerse kendilerine yaptığım iyiliğe 

karşılık kötü muamele görebilirim ve halimi öncekinden daha 

kötü yapmış olurum. İspanyol büyük bir saflık ve masumiyetle 

cevap verdi. Vaziyetleri o kadar kötü ve bundan o kadar 

sıkılmışlar ki kendilerini kurtarmaya neden olacak bir adama 

kaba davranma düşüncesinden nefret edeceklerine emin 

olduğunu söyledi ve eğer istersem ihtiyarla birlikte onlara 

gideceğini ve buna dair onlarla görüşeceğini ve tekrar gelerek 

bana cevaplarını getireceğini, kaptan, kumandan gibi onların 

reisi olmağı teklif ederek onlardan söz alacağını, ve indiğim 

herhangi bir memlekete sağ ve salim varıncaya kadar tamamı 

ile ve kesin şekilde emirlerime tâbi olmaları ve istediğim 

memleketten başka bir yere gitmeleri ve bana sadık olmaları 



için İncil ve kutsal şeyleri üzerine yemin edeceklerini ve buna 

dair ellerinden bir senet alıp bana getireceğini söyledi. 

Ve yaşadığı sürece kendisine emir verinceye kadar hiçbir 

zaman benden ayrılmayacağına ve şayet hemşehrileri 

arasında küçük bir ihanet olacak olursa kanının son damlasına 

kadar benim tarafımı tutacağına dair önce kendisinin yemin 

edeceğini söyledi. Onların hepsinin medeni ve namuslu 

adamlar olduklarını hayal edilemeyecek kadar büyük bir 

sıkıntı altında olduklarını, ne silâhları, ne elbiseleri, ne de 

yiyecekleri olmadığından vahşilerin merhamet ve keyiflerine 

kaldıklarını, memleketlerine dönmek için her bir ümitten 

mahrum olduklarını, eğer onlara yardım girişiminde 

bulunacak olursam hepsinin benim için yaşayıp benim için 

öleceklerine emin olduğunu da ekledi. Bu garanti üzerine eğer 

mümkün olursa onlara yardım etmeye; ve kendileri ile 

sözleşme yapmak üzere ihtiyar vahşi ile İspanyol’u oraya 

göndermeye karar verdim. Fakat gitmek için her şeyi 

hazırladığımız sırada da İspanyol kendisi bir itirazda bulundu. 

Bu itiraz bir taraftan o kadar tedbirli ve diğer taraftan da o 

kadar samimiydi ki bunu ancak iyi düşünce ile 

yorumlayabilirdim. Ve tavsiyesi üzerine hemşehrilerinin 

kurtulmasını en azdan yarım yıl geri alıkoydum. Mesele şöyle 

oldu: İspanyol artık bir aydan beri bizimle beraber 

bulunuyordu. Bu süre içerisinde Tanrı’nın izni ile erzakımı nasıl 

temin ettiğimi kendisine göstermiştim. Ne kadar tahıl ve 

pirinç erzakım kaldığını da kesin görmüştü. Bu benim için kâfi 

dereceden fazlaydı. Lâkin şimdi artık adedi dörde çıkan ailem 

için o kadar yeterli değildi. Hiç olmazsa gayet iyi idare 

etmeliydi. Fakat dediği gibi halen hayatta olan on dört 

hemşehrisi gelecek olursa yeterli miktardan çok azdı. 



Amerika’da Hıristiyan sömürgelerinden birine seyahat için bir 

gemi yapacak olursak kumanyamıza yeterli miktardan çok 

uzaktı. Ekmek üzere ayırabileceğim fazla tohum gerekecek, 

daha başka tarlalar açmak ve sürmek için kendisine ve diğer 

ikisine izin verirsem edersem çok uygun olacağı kanısında 

olduğunu söyledi ve hemşehrileri geldiği zaman ihtiyaç belki 

onları memnuniyetsizliğe sevk edebilir veya kendilerini bir 

sıkıntıdan diğer sıkıntıya düşmüş farz ederek kendilerini 

kurtulmuş zannetmezler. Bununla beraber erzakımızı 

arttırmak için gelecek mahsulü beklememizi söyledi. 

“Bilirsiniz” dedi: “Beni İsrail Mısırdan kurtulduklarına önce 

memnun olmuşlardı. Çölde ekmeksiz kaldıkları zaman 

kendilerini kurtaran Tanrı’ya bile isyan ettiler”. 

Tedarikliliği o kadar duruma uygun ve düşüncesi o kadar iyiydi 

ki sadakatine çok fazla memnun olduğum gibi teklifini de 

kabul etmemezlik edemedim. Bunun üzerine dördümüz de 

elimizdeki ağaç âletlerin dayandığı kadar kazmaya başladık. 

Ve bir aylık bir süre içinde — ki bunun sonunda tohum atma 

zamanı gelmişti — yirmi iki kile arpa ve on altı desti pirinç 

tohumu ekecek kadar yeri temizledik, kazdık, hazırladık. Zaten 

ayırdığımız tohum da bundan ibaretti. Mahsul zamanına kadar 

altı ay süre için kendi yiyeceğimizi ancak yetebilecek kadar 

arpa alıkoymuştuk. Yani tohumları ayırdığımız zamandan 

itibaren demek istiyorum. Çünkü bu memlekette mahsul elde 

etmek için tohumun altı ay toprakta kalacağı farz edilemez. 

Şimdi artık yeteri derecede kalabalıktan ve vahşiler gelse bile 

adetleri çok olmadıkça korkmadan kendilerine karşı 

koyabilecek miktarda olduğumuzdan bütün adada istediğimiz 

yere serbestçe gidebiliyorduk. Artık düşüncemiz buradan 

kaçıp kurtulmakla meşgul olduğu için o yerleri değilse bile 



benim bunun araçlarını hazırlamağı düşünmemin imkânı 

yoktu. 

Bunun için işimize yarayacağını sandığım birçok ağaçları göze 

kestirdim. Cuma ile babasını kesmeye oturttum. Ispanyol’a bu 

konular hakkındaki fikrimi açtım, nezaret ve işi idare etmesini 

kendisine tembih ettim. Büyük bir ağacı tek bir tahta haline 

getirmek için ne kadar zahmetler çektiğimi onlara gösterdim. 

İki incesten dört incese kadar kalınlıkta otuz beş kadem 

uzunluğunda ve iki kadem genişlikte bir düzüne kadar büyük 

ve iyi meşe tahtası meydana getirinceye kadar öyle 

çalışmalarını söyledim. Bunun ne büyük bir zahmete mal 

olduğunu herkes tahmin edebilir. Aynı zamanda o benim keçi 

mandırasını mümkün olabildiği kadar çoğaltmaya niyet ettim. 

Bunun için sırayla bir gün İspanyol ve Cuma gidiyor, ertesi gün 

de ben ve Cuma gidiyorduk. Bu şekilde diğerlerine katıp 

alıştırmak üzere yirmi tane kadar oğlak tuttuk. Her ne zaman 

ana keçi vursak yavruları ayırıyor ve mandıramıza katıyorduk. 

Bundan başka üzüm kurutma mevsimi de gelmişti. O kadar 

çok miktarda güneşe astırdım ki kuru üzüm basılan Ali Kant 

(İspanyada şarabı ile ünlü bir şehir) da olsaydık seksen varil 

doldurabilirdik. 

Üzümle ekmeğimiz gıdamızın en büyük kısmı ve hayatımızın 

da esası ile. Ve sizi temin ederim, bu çok besleyici bir gıdadır. 

Harman zamanıydı, mahsulümüz de iyi bir haldeydi, Adada 

gördüğüm mahsullerin en bereketlisi değildi. Ama amacımıza 

kâfi derecedeydi. Çünkü bizim yirmi iki kile arpadan iki yüz 

yirmi kileden fazla arpa harman ettik. Aynı oranda da pirinç 

yaptık; bu miktar on altı İspanyol da yine olsa yine hepimizin 

beslenmesine yeter bir ambardı ve bir seyahate de 



hazırlanmış olsak dünyanın, yani Amerikanın herhangi bir 

tarafına pirinç götürebilecek kadar gemimizin fazla fazla 

kumanyası olabilirdi. 

Tahıl kumanyamızı böylelikle ambara koyduktan sonra daha 

fazla sepet işleri yapmaya başladık. Yani içine tahıl koymak 

için küfeler. İspanyol bu konuda maharetli ve ustaydı. 

Korunmak için bu tür işlerden bazı şeyler yapıldığına, daima 

söylenip duruyordu. Fakat ben buna ihtiyaç görüyordum.  

Artık beklediğim bütün misafirlerin gıdasını fazlası ile elde 

ettiğim için ispanyola karaya giderek orada bıraktığı 

kimselerle ne yapabileceğini bakması için izin verdim. Ona 

kendilerini kurtarmak için onu gönderme lûtfunda bulunan ve 

adada bulacakları o adama karşı muhalefet, kötülük, saldırı ve 

kavga etmeyeceklerine ve böyle saldırılarda bulunacaklara 

karşı onunla beraber ve onu koruyacaklarına, her nereye 

giderse gitsinler onun emir ve kumandası altında 

bulunacaklarına dair kendisiyle ihtiyar vahşi önünde yemin 

etmek isteyenler den başka hiçbir adamı getirmemesi için 

kendisine yazılmış kesin bir emir verdim. Bu sözler kendi el 

yazıları ile yazılacak ve imzaları altına alınacaktır. Onların ne 

kalem, ne de mürekkepleri olmadığını öğrendiğim zaman 

meseleyi nasıl halledecektik? Neyse bu mesele de aramızda 

hiç bahis konusu olmadı ya. 

Bu talimat altında İspanyol ve Cuma’nın babası ihtiyar vahşi 

denilebilir ki geldikleri, veya daha doğrusu vahşiler tarafından 

parçalanmak ve yenmek üzere esir olarak getirildikleri 

kayıklardan biriyle gittiler. 

Onlardan her birine çakmakla bir misket ve sekizer sıkımlık 

kadar barut ve kurşun verdim. Ve her ikisini de gayet iyi idare 



etmelerini, dara gelmedikçe harcamamaların söyledim. Bu işi 

yirmi yedi sene ve birkaç günden beri kurtulmam için yaptığım 

ilk önlemler olduğu için çok sevinçliydim. Kendilerine birkaç 

gün ve bütün hemşehrilerine de sekiz günlük bir süre için 

yetecek kadar ekmek ve kuru üzüm kumanyası verdim; 

dönüşlerinde karaya yanaşmadan önce uzaktan onların 

geldiğini anlayabileyim diye gelirken asacakları işaret 

konusunda anlaşarak kendilerine uğurlar olsun dedim ve 

ayrıldık. 

 

Yirminci Bölüm 

Ekim ayında hesabıma göre ayın tam hilâl olduğu bir gün güzel 

bir meltemle hareket ettiler. Günlerin tam hesabına gelince; 

vaktiyle bir defa bir gün unutmuştum. Artık bir daha hesabı 

doğrultamadım. Hattâ doğrudur diye emin olabilecek gibi 

yılların da hesabını tam tutamamıştım. Fakat sonraları kontrol 

ettiğim zaman anladım ki yılların hesabını doğru tutmuşum.... 

Sekiz günden aşağı olmayan bir süreden bu yana onları 

bekliyordum. O sırada şimdiye kadar örneği görülmeyen ve 

belki de tarihte duyulmayan garip bir olay ortaya çıktı. 

Kulübemde bir sabah derin bir uykudayken hizmetçim Cuma 

koşarak yanıma geldi ve yüksek sesle çağırarak : “Efendi, 

efendi, geldiler geldiler” diye bağırdı. 

Kalktım elbiselerimi giyer giymez küçük koruluğun içinden —

sırası gelmişken koruluğun artık sık bir orman olduğunu 

söyleyeyim— dışarı çıktım. Bir tehlike gözetmeyerek münasip 

bir yere yerleştim. Çünkü silâhsız çıkmıştım, böyle yapmak 

âdetim değildi. 



Gözümü denize çevirdiğim zaman şaşırdım. Çünkü bir mil 

uzakta kırlangıç kanadı denilen yelkenli bir kayığın iyi ve uygun 

bir rüzgârla karaya doğru gelmekte olduğunu görmüştüm. 

Kayık karanın bulunduğu taraftan değil, adanın güney 

ucundan geliyordu. Bunun üzerine Cuma’yı içeriye çağırdım ve 

gizlenmesini söyledim. Çünkü bunlar beklediğimiz adamlar 

değillerdi. Dost mudur, düşman mıdır bilemiyorduk. Bakalım 

nedir diye akabinde dürbünü almaya gittim. 

Korku zamanlarında yaptığım üzere görünmeden etrafı 

tamamı ile görmek için merdiveni dayadım ve tepeye çıktım. 

Tepeye daha ayağımı basmadan gözüm benden iki buçuk mil, 

fakat karadan bir buçuk mil bile değil, uzakta güney doğuda 

demir atmış bir gemiye ilişti. Gözlemime göre bunun bir İngiliz 

gemisi olduğu apaçık görünüyordu. Kayıkların da bir İngiliz 

sandalı olduğu belliydi. Heyecanımı tarif edemem. 

Bir gemi ve hem de hemşehrilerim. Bununla beraber dostlar 

tarafından idare edildiğine inanmakta haklı olduğum bir gemi 

gördüğüm için hissettiğim sevinci anlatamam. Fakat nereden 

geldiğini bilmediğim gizli bir şüphe etrafımı sarıyor ve bana 

dikkatli davranmamı söylüyordu. Burada bir İngiliz gemisinin, 

ne işi olabilir diye kendi kendime düşündüm. Burası İngilizlerin 

ticaret ettikleri hiçbir memleketin gidecek ve gelecek yolu 

değildi. Onları buraya gelmeye mecbur edecek bir fırtına 

olmadığını da biliyordum. Eğer bunlar gerçekten İngiliz’se 

buraya iyi bir fikirle gelmedikleri büyük olasılıktı. 

Katillerin, hırsızların eline düşmektense bulunduğum durumda 

devam etmek benim için daha iyiydi. 

İnsan, kalbinde bazen gerçekten açıklama imkanı olmayan 

tehlike hisleri duyarsa, bunlara dikkat etmeli.  



İnsanlara bazı böyle gizli ilhamlar geldiğini, böyle şeylere 

dikkat edenlerden bazısı inkâr edebilir ve bunların göze 

görünmeyen başka bir âlemin bazı yardımları ile ruhların ilişki 

eseri olduğuna şüphe edilemez. Mademki amaçları bir 

tehlikeyi haber vermektir, niçin dostlar tarafından olduğuna 

hükmetmeyelim? 

Bu ruhların yüksek makamlarda veya âdi ve kötü konumlarda 

bulunması mesele teşkil etmez. Herhalde bizim iyiliğimiz için 

uğraştıkları kesindir. Bu düşüncenin doğruluğunu şu olay çok 

teyit eder. Çünkü eğer bu gizli uyarı sayesinde dikkatli 

bulunmamış olsaydım, ben kesin olarak mahvolur ve şimdi de 

göreceğiniz gibi öncekinden çok daha kötü bir durumda 

bulunmuş olurdum. 

Olduğum yerde çok kalmamıştım. Yanaşmak için uygun bir 

koy arıyormuş gibi sandalın karaya yakın gittiğini gördüm. 

Fakat yeterince uzak gittikleri için önce salı yanaştırdığım koyu 

görmediler ve sandallarını benden yarım mil ötede sahile 

oturttular. Bu benim için çok hayırlı oldu. Çünkü az kalsın tam 

— eğer demek uygunsa — kapımın önüne yanaşacaklar ve 

derhal beni kalemden dışarı atacaklar ve belki bütün varımı 

yoğumu yağma edeceklerdi. 

Karaya çıktıkları zaman onların, daha doğrusu birçoğunun 

İngiliz olduklarına tamamı ile inandım. Bunlardan bir ikisi 

sanırım Hollandalı idi, fakat bunun gerçekliği anlaşılamadı.  

Hepsi on bir kişiydi. Bunlardan üçü silâhsızdı. Ve sanırım 

bağlıydılar. İçlerinden önce dördü beşi karaya atlayınca o 

üçünü hapis çıkarır gibi dışarıya attılar. Üçünden birisinin 

hattâ garip denecek gibi yalvarma, üzüntü ve ümitsizlik 

belirtileri gösterdiğini görebildim. Diğer ikisinin de ellerini 



yukarı kaldırdıklarını ve çok üzüntülü göründüklerini gördüm. 

Fakat üzüntüleri birincisi kadar değildi. 

Bu görüntüden tamamı ile hayret içinde kaldım. Fakat bunun 

ne demek olduğunu anlayamıyordum. Cuma becerebildiği 

kadar İngilizce ile beni çağırarak: “Efendi efendi görüyorsun. 

İngiliz adamlar vahşi adamlar gibi esirlerini yiyorlar dedi. 

“Niçin Cuma? dedim. Onları yiyecekler mi zannediyorsun?” 

“Evet dedi, onları yiyecekler.” “Hayır Cuma dedim, 

öldüreceklerinden korkarım, fakat yemeyeceklerine emin 

olabilirsin.” 

Bu sırada gerçekten işin ne olduğunu anlayamıyordum. Yalnız 

manzaranın verdiği nefretten titreyerek ha şimdi öldürecekler 

diye bekliyordum. Hattâ bir defa haydutlardan birinin elindeki 

gemicilerin tâbiri üzere büyük bıçağı, veya kılıcı o zavallı 

adamlardan birinin üzerine kaldırdığını gördüm. Ha şimdi 

düşecek diye beklemeye başladım. Bütün vücudumdaki kanın 

damarlarımda donduğunu hissettim. Artık İspanyol ve onunla 

beraber giden vahşiyi bütün kalbimle arıyordum veya onlara 

görünmeden tüfek menzili kadar onlara sokulmanın ve üç 

adamı kurtarabilmenin çaresini düşünüyordum. Çünkü 

ellerindeki silâhlarının arasında ateş silâhı görmemiştim. 

Bununla beraber aklıma başka bir yol geldi. 

Edepsiz gemiciler tarafından o üç kişiye yapılan kötü 

davranışları gördükten sonra heriflerin memleketi görmek, 

anlamak istiyorlarmış gibi karaya, etrafa yayıldıklarını gördüm, 

diğer üç kişinin de istedikleri yere gidebilmekte serbest 

olduklarını anladım. Fakat onların üçü de yere oturmuşlardı ve 

çok düşünceli ve çok üzüntülü görünüyorlardı. 



Bu durum ilk defa karaya çıktığım zaman nasıl düşündüğümü 

aklıma getirdi. Nasıl kendimi mahvolmuş zannettiğimi, yabani 

yabani nasıl etrafıma baktığımı, ne müthiş korkular çektiğimi, 

yabani hayvanlar tarafından yenilirim korkusu ile bütün geceyi 

nasıl ağaçta geçirdiğimi hatırladım. Ben nasıl o gece o vakitten 

beri bu kadar uzun bir süre beni besleyen ve işime yarayan 

geminin Tanrı tarafından olacak fırtına ve akıntı ile karaya 

yaklaşacağını hiç bilmiyordumsa bu zavallı üç üzgün adam da 

kurtuluş ve tesellilerinin ne kadar emin ve onlara ne kadar 

yakın olduğunu ve durumlarının vahim ve kendilerinin 

mahvolduklarını düşündükleri zamanda kendilerinin 

gerçekten ve fiilen emin durumda olduklarını bilmiyorlardı. 

İşte dünyada önümüzü bu kadar az görürüz. İşte bunun içindir 

ki bu dünyayı yaratan büyük Tanrıya bırakmalıyız. O 

insanlarını son derece ümitsiz, çaresiz bir hale düşürmez. En 

zor zamanlarda bile daima ona şükredecek bazı şeyler vardır. 

İnsanlar bazen kurtuluşlarını ümit etmediklerinden daha 

yakındırlar. Hattâ kendilerinin felaket sebebi zannettikleri 

olaylar genellikle onları selâmete erdirir. Bu adamlar karaya 

yanaştığı zaman suların en yüksek olduğu zamandı. Bir süre 

kısmen getirdikleri esirlerle uğraşarak zaman geçirdiler, 

kısmen de bulundukları yerin nasıl bir memleket olduğunu 

görüp anlamak için etrafı dolaştılar ve suların çekilmesine 

kadar kalma dikkatsizliğinde bulundular. Sular haylice çekildi 

ve sandalları da karada kaldı. 

Sandalda iki adam bırakmışlardı. Fakat sonradan anladığıma 

göre bunlar da biraz fazla Brandi içmişler ve uykuya dalmışlar. 

Ama bunlardan birisi öbüründen daha önce uyanarak sandalın 

kendisinin yalnız başına kımıldatamayacak kadar uzakta 

karada kaldığını görünce etrafta gezinenlere bağırdı. Hemen 



sandalın etrafına toplandılar. Fakat sandal çok ağır ve sahilin o 

kısmı da âdeta bataklık bir kumsal gibi çamurlu ve kumluk 

olduğundan sandalı denize atmaya güçleri yetmedi 

Bu durumda tam gemicilere lâyık bir şekilde —gemiciler belki 

bütün insanların ileriyi en az düşünen adamlarıdır— işten 

vazgeçtiler ve tekrar adayı gezmeye gittiler. Onlardan birinin 

kayıkta kalanlardan birini çağırarak İngilizce: (Çekilin! Sandalı 

kendi haline bırakamaz mısın be? Sular geldiği zaman kendi 

kendine yüzer) dediğini duydum ve bununla bunların hangi 

ülkeden olduklarına dair en esaslı tahminim tamamı ile doğru 

çıktı. 

Bütün süre içinde kendimi gizli tuttum. Dağın tepesine yakın 

inceleme yerinden daha uzak bir yere kalemden dışarı 

çıkmaya cesaret edemedim. İnsanın sağlam bir yerde 

olmasının ne kadar iyi bir şey olduğunu düşünerek memnun 

oluyordum. On saatten önce kayığın tekrar yüzemeyeceğini 

biliyordum. O zaman de ortalık kararmış olacaktı. Ne 

yaptıklarını görebilmek, eğer konuşurlarsa ne söylediklerini 

duyabilmek için daha serbest olacaktım. 

Bu sırada evvelki gibi kendimi bir kavgaya hazırladım. Ama 

işimin öncekinden başka türlü bir düşmanla olduğunu bildiğim 

için daha fazla dikkatliydim. Kendi tüfeği ile çok iyi nişancı 

yaptığım Cuma’ya da silâhlanmasını söyledim. Kendim iki av 

tüfeği aldım. Ona da üç tane misket verdim ve gerçekten 

kıyafetim de çok korkunçtu. Sırtımda keçi derisinden kocaman 

bir elbise, yukarıda bahsettiğim büyük şapka, yanımda kınsız 

bir kılıç, kuşağımda iki tabanca, her omzumda da birer tüfek 

vardı. 



Düşüncem yukarıda söylediğim gibi karanlık basıncaya kadar 

hiçbir saldırıda bulunmamaktı. Fakat günün en sıcak zamanı 

olan saat ikiye doğru, sonuçta hepsinin ormana dağılmak 

üzere gittiklerini gördüm ve hepsinin de uykuya yatmış 

olmalarını düşündüm. Gözlerine uyku girmeyecek kadar 

hallerinden endişe eden diğer o üç zavallı üzgün adamlar da 

benden on beş mil ilerde büyük bir ağacın kuytusuna 

oturmuşlardı ve bana kalırsa öbürleri tarafından 

görülmüyorlardı. 

Bunun üzerine kendimi onlara göstermeye ve durumlarından 

bir şey öğrenmeye karar verdim. Yukarıda anlattığım kıyafetle 

arkamda epeyce bir mesafede de benim gibi müthiş bir 

şekilde silâhlı, fakat çok da benim kadar hayalet gibi korkunç 

olmayan Cuma olduğu halde yürüdüm. Mümkün olabildiği 

kadar görünmeden yanlarına sokuldum ve onlardan hiçbiri 

beni görmeden önce yüksek sesle onlara seslendim ve 

İspanyolca “Efendiler siz kimsiniz” dedim. Sesi duyunca ayağa 

kalktılar. Fakat bendeki yabani kıyafeti görünce on kere daha 

fazla şaşırdılar. Hiçbir cevap vermediler ve kendilerine 

İngilizce söylediğim zaman benden kaçmak üzere olduklarını 

hisseder gibi olmuştum. “Efendiler dedim, benden 

korkmayınız, belki beklemediğiniz bir sırada yanınızda bir dost 

bulunuyor.” Onlar da gayet ciddi bir tavırla ve aynı zamanda 

şapkalarını çıkararak bana: “Öyle ise doğrudan doğruya 

gökten gönderilmiş olmalı, çünkü durumumuz insanların 

yardım edemeyeceği bir haldedir dedi. “Efendi! Bütün 

yardımlar göktendir. Sizin büyük bir felâket içerisinde 

bulunduğunuzu görüyorum. Bir yabancıya size nasıl yardım 

edebileceğinin yolunu gösterebilir misiniz? Ben sizi karaya 

çıkarken gördüm. Sizinle beraber o kaba heriflere rica ederken 



onlardan birinin sizi öldürmek için kılıcını kaldırdığını gördüm” 

dedim. 

Zavallı adam yüzünden akan gözyaşları ile, titreyerek ve 

şaşırmış bir adam haliyle “Tanrı’yla mı, insanla mı 

konuşuyorum, gerçekten bir insan mıdır, veya bir melek 

midir?” dedi. “Efendi bu durumdan korkma, eğer Tanrı size 

yardım için bir melek göndermiş olsaydı daha iyi giyinmiş ve 

bende gördüğünüzden daha başka türlü silâhları olurdu. 

Korkularınızı bir tarafa bırakınız, ben bir adamım ve bir 

İngiliz’im ve görüyorsunuz ki size yardım etmek istiyorum. 

Yalnız bir hizmetçim var. Silâhlarımız, cephanemiz vardır. 

İşinize yarayabilir miyiz? Durumunuz nedir, bize serbestçe 

söyleyin” dedim. 

“Halimiz dedi, efendi katillerimiz bu kadar yakınken 

anlatabilecek kadar kısa değildir. Fakat efendi kısaca 

anlatayım; ben bu geminin kaptanıydım, tayfalarım bana baş 

kaldırdı, beni öldürmesinler ve hiç olmazsa bu iki adamla 

beraber bu ıssız yere atsınlar diye kendilerine çok yalvarıldı. 

Bunların birisi tayfamdır, diğeri de bir yolcudur. Burayı ıssız 

zannettiğimiz için ölümümüzü bekliyorduk. Daha ne 

olacağımızı bilmiyoruz ya” dedi. 

O sizin düşmanlarınız o kaba herifler nerede? Nereye 

gittiklerini biliyor musunuz” dedim. Sık bir ağaçlığı göstererek: 

işte efendim orada yatıyorlar, bizi gördüler ve sizin 

konuştuğunuzu işitmişlerdir diye korkudan yüreğim atıyor. 

Eğer görür ve işitirlerse kesin hepimizi öldürürler” dedi. 

Ateşli silâhları var mı” dedim. İki parça silâhları var, birini 

sandalda bıraktılar” cevabını verdi. “Öyleyse iyi, gerisini bana 

bırakın, hepsinin uykuda olduğu belli, hepsini öldürmek kolay 



bir şey. Fakat hepsini esir etmek daha iyi olmaz mı” dedim. 

İçlerinden biri; “Hayır. Onların içinde iki edepsiz olduğunu, 

onları bağışlamanın çok az kötü olacağını ve eğer onlar 

emniyet altına alınırsa diğerlerinin işleri başına 

dönebileceklerini zannettiğini” söyledi. Onlar hangileridir diye 

sordum. Uzaktan onları tarif edemeyeceğini, fakat kendisine 

bir şey emredecek olursam emirlerime itaat edeceğini söyledi. 

“Çok iyi dedim onları uyandırmamak için bizi görmeyecekleri 

ve duymayacakları bir yere çekilelim, etraflıca düşünür karar 

veririz.” 

Tamamen gizleneceğimiz bir yer bulana kadar benimle 

beraber memnuniyetle geri çekildiler. “Buraya bakınız 

efendiler dedim, eğer ben sizi kurtarmaya çalışırsam iki şartım 

vardır, kabul eder misiniz. Teklifleri dinlemeden kendisinin ve 

kurtulabilirse gemisinin her konuda tamamı ile emrinde 

olacağını ve eğer tamamı ile kurtulacak olursa kendisinin onu 

her nereye gönderirsem göndereyim orada benimle yaşayıp 

benim için öleceğini söyledi ve diğer iki adam da aynı şeyi 

tekrar etti. “Peki dedim, benim şartlarım iki şeyden ibarettir: 

Benimle bu adada kaldıkça burada hiçbir amirlik dâvasında, 

bulunmayacaksınız, eğer elinize silâh verirsem her ne zaman 

istersem bana vereceksiniz ve bu adada ne benim ne de 

benimkilerin zararına bir şey yapmayacaksınız ve bu sırada da 

benim emirlerimi dinleyeceksiniz.  

Eğer gemi kurtulur veya kurtarılacak olursa beni ve 

adamlarımı İngiltere’ye bedava olarak götüreceksiniz.” 

Bu çok akıllıca şartlara boyun eğmekten başka hayatını bana 

adayacağını ve yaşadığı sürece her itibarla bana minnettar 

kalacağına dair insanların fikir ve vicdanının anlayabileceği 



bütün teminatı verdi. “Öyleyse dedim, işte size kurşun ve 

barut ve üç tane de misket, şimdi ne yapmanız gerektiğini 

düşünüyorsanız onu söyleyiniz” dedim ve cevaben kabiliyeti 

olduğu kadar minnettarlığının işaretini gösterdi, fakat işin 

tamamı ile benim tarafımdan idare edilmesini teklif etti. 

İşin çok fazla şans işi olduğunu, fakat bana kalırsa onlar 

yatarken üzerlerine aniden ateş etmenin en iyi bir yol 

olduğunu ve ilk yaylım ateşte ölmeyenler olursa teslim 

olacaklarını ve onların hayatını bağışlayacağımızı ve bu şekilde 

tüfeklerimizin isabetini Tanrı’nın inayetine bırakmış 

olacağımızı söyledim. Başka türlü yapabilmek mümkün olsa 

onları öldürmekten çok üzüleceğini, fakat o iki edepsizin 

değişmeyeceğini ve gemideki bütün isyanlara sebep onlar 

olduğunu ve onlar kurtulacak olursa hepimizin mahvolacağını, 

çünkü gemiye giderek gemideki bütün tayfayı getireceklerini 

ve hepimizi mahvedeceklerini büyük bir alçakgönüllülükle 

anlattı. 

Öyleyse dedim, zorunlu olan bu durumda benim düşüncemi 

haklı gösteriyor. Çünkü hayatımızı kurtaracak tek çare budur. 

Ama hâlâ onun kan dökmekten çekinmesini görmem üzerine 

kedi kendilerine gitsinler, nasıl uygun görürlerse öyle 

yapsınlar dedim. 

Bu konuşma sırasında onlardan bazılarının uyandığını gördük. 

Gürültünün başları dediği adamların bunlar olup olmadığını 

kendisinden sordum. Hayır dedi. “İşte dedim, kendilerini 

kurtarmak için Tanrı onları uyandırmış olacak, şimdi diğerleri 

de elinizden kaçacak olurlarsa suç sizindir.” 

Bunun üzerine kalktı kendisine verdiğim misketi aldı ve 

belinde de bir tabanca, her birinin elinde bir tüfek olduğu 



halde iki arkadaşı da beraber ilerledi. Kendisiyle beraber olan 

iki adam önden gidiyorlardı. Bir gürültü yaptılar, bunu uyanık 

gemicilerden biri duydu ve etrafına bakındı, bunların geldiğini 

görmesi üzerine diğerlerine bağırdığı sırada bunlar da ateş 

ettiler. Yani o iki adam ateş etti. Kaptan akıllı davranmış, kendi 

tüfeğini atmamıştı. O tanıdıkları adamların üzerine o kadar iyi 

nişan almışlardı ki onlardan birisi olduğu yerde vuruldu kaldı, 

diğeri de gayet ağır şekilde yaralandı. Fakat daha ölmemişti; 

ayağa kalktı ve diğerlerini acı acı imdada çağırdı. Fakat kaptan 

ona doğru ilerleyerek yardıma çağırmanın zamanı geçtiğini ve 

yaptığı kötülüğü affetmesi için Tanrı’ya yalvarmasını söyledi. 

Ve tüfeğin dipçiği ile vurarak yere devirdi. Herif artık bir daha 

konuşamadı. Grubun üçü daha duruyordu ve içlerinden biri 

hafifçe yaralıydı. O sırada ben de yetiştim, tehlikeyi gördükleri 

ve savunmanın boşuna olduğunu anladıkları zaman 

kendilerinin bağışlanmasını ricaya başladılar. Kaptan onlara 

eğer yaptıkları hainlikten nefret ettiklerine dair bazı teminat 

verirler ve gemiyi kurtarmak için ona sadık kalacaklarına ve 

sonra gemiyi geldikleri yere Jamayaka'ya kadar 

götüreceklerine yemin ederlerse canlarını bağışlayacağını 

söyledi. 

Sözlerinde samimi olduklarına dair istenildiği kadar ve 

mümkün olan teminatı verdiler. Kaptan da onlara inanmak ve 

hayatlarını bağışlamak istiyordu. Ben de buna karşı değildim. 

Yalnız kendisini bunlar adada bulundukça ellerinin ve 

ayaklarının bağlı olmasını şart koştum. Bu işler olurken Cuma 

ile kaptanın tayfaları kontrol etmek ve yelkenini kürelerini 

dışarıya çıkarmak için sandala yolladım. Onlar da dediğimi 

yaptılar. Ve biraz sonra da diğerlerinden ayrılıp da (bu 

kendilerinin hakkında hayırlı olmuş) etrafı gezmeye gittiler, 



tüfek seslerini duyunca geri geldiler. Önceden kendilerinin 

esiri olan kaptanın üstün duruma geçtiğini görünce 

bağlanmaya razı oldular ve bu şekilde başarımız da 

tamamlandı. Şimdi artık kaptanla birbirimizin başına gelenleri 

sormamız kalmıştı; önce ben başladım. Bütün hikâyemi 

anlattım. Dikkatle dinledi ve özellikle erzak ve cephaneyi nasıl 

temin ettiğime hayret etti. Doğrusu benim de maceram 

baştan aşağıya bir mucize koleksiyonu olduğu için onu derin 

şekilde keyifsiz oldu. Fakat kendi durumunu düşündüğü ve 

benim buraya ancak onun hayatını kurtarmak için düştüğümü 

düşündüğü zaman gözünden yaşlar aktı ve artık bir lâf bile 

söyleyemez bir hale geldi. 

Bu konuşmamız bittikten sonra onu ve iki adamını tam 

çıktığım yerden — yani evin damından — sokarak kendi 

daireme götürdüm. Bendeki olan kumanyalardan kendilerine 

verdim. Ve bu yerlerde kaldığım uzun, çok uzun zaman içinde 

yaptığım bütün işleri kendilerine gösterdim. Onlara 

gösterdiğim her şey hayrete şayandı. Fakat, kaptan her 

şeyden fazla kaleme ve bir koruluk içinde kendimi bu kadar iyi 

nasıl gizleyebildiğime hayret etti. Bu ağaçlar yirmi sene öncesi 

dikilmişti ve burada ağaçlar İngiltere’den daha çabuk 

yetiştikleri için artık bir orman halini almışlardı ve o kadar 

sıklaşmışlardı ki bir tarafında bıraktığım küçük ve eğri büğrü 

yol dışında hiçbir tarafından geçilemezdi. Kendisine burasının 

kalem ve ikametgâhım olduğunu, bununla beraber birçok 

prenslerin olduğu gibi benim kırda da bir köşküm 

bulunduğunu ve gerektiğinde oraya çekilebileceğimi, başka bir 

gün kendisine orayı da göstereceğimi, fakat şimdiki işimizin 

gemiyi nasıl kurtarmamız gerektiğini düşünmek olduğunu 

söyledim. Bunda benimle mutabık kaldı. Fakat nasıl bir düzen 



yapmak gerektiğine hiç akıl erdiremediğini, çünkü gemide 

yirmi altı kişi bulunduğunu söyledi ve bunlar dedi iğrenç bir 

suikasta girmekle kanun tarafından hayatları tehlikeye 

düştüğünden ve şayet yakalanırlarsa İngiltere’ye veya 

İngiltere kolonilerinden birine gider gitmez darağacına 

götürüleceklerini bildiklerinden karamsarlık içinde daha çok 

başkaldıracaklarını ve bu davranışlarını daha ileri götürmek 

isteyeceklerini, ve onlara saldırabilmek için bizim de çok az 

olduğumuzu söyledi. 

Söylediği şeyleri hayli düşündüm ve çıkardığı sonucu doğru 

buldum. Sonuçta gerek gemideki adamları ansızın bir pusuya 

düşürmek ve gerek karaya çıkarak bizi mahvetmelerine engel 

olmak için hızlı bir şekilde plan yapmak gerekiyordu.  

Bunun üzerine hemen aklıma biraz sonra gemideki tayfaların 

arkadaşlarının ve sandalın ne olduğunu merak ederek onları 

aramak için diğer sandalları ile karaya çıkmaları ve belki de 

silâhla gelmeleri ve bize göre çok kuvvetli oldukları ihtimali 

geldi. Kaptan da bunu doğru buldu. 

Bunun üzerine yapılacak birinci işimizin geriye götürmesinler 

diye üzerindeki her şeyi alarak yüzemeyecek bir hale 

getirmekle sandalı güven altına almak olduğunu söyledim. 

Bunun üzerine sandala gittik, sandalda kalan silâhları ve her 

ne bulduysak aldık. Bulduğumuz şeyler bir şişe brendi, bir şişe 

rom, biraz peksimet, bir boynuz barut bir bez içerisinde 

kocaman bir şeker parçasından ibaretti. Şeker beş altı pavun 

kadar vardı. Bunların hepsi özellikle brendi ve şeker çok fazla 

işime yaramıştı. Çünkü senelerden beri bunlardan bende 

kalmamıştı. 



Bütün bu şeyleri (kürekler, direk, yelken ve dümen, yukarıda 

söylendiği gibi evvelce kaldırılmıştı) karaya çıkardıktan sonra 

gemiciler dışarıya çıkarlar ve çok oldukları için bize galip 

gelirlerse bile sandalı götürmesinler diye dibine büyük bir 

delik açtık. 

Gerçekten gemiyi ele geçirebileceğimize aklım çok yatıyordu. 

Fakat bu düşüncem şuydu. Eğer sandalı bırakırlar da 

giderlerse onu tamir ederek hâlâ aklımda olan İspanyol 

dostlarımızı da almak için giderken yolda Livid adalarına da 

uğramak şartı ile bizi taşıyabilecek bir hale getirmek benim 

için büyük bir iş değildi. 

Daha büyük akıntı gelip de yüzdürerek sürüklemesin diye 

önce sandalı el birliği ile sahilin yukarı tarafına götürdük ve 

daha çabuk dursun diye dibine daha büyük bir delik açtık. Ve 

ne yapacağımızı düşünmeye oturduk. Biz böyle hazırlarken 

geminin bir top attığını ve sandalı gemiye çağırmak için işaret 

yerine sancak kaldırdığını gördük. Fakat sandal kımıldamadı. 

Sandala başka işaretler de vererek birçok top attılar. 

Nihayet, bütün işaretleri ve topları boşa gitti, ve sandalın da 

kımıldamadığını görmeleri üzerine bunların diğer bir sandalı 

denize indirdiklerini ve karaya doğru gelmeye başladıklarını 

dürbün yardımı ile gördük ve yaklaştıkları zaman sandalda on 

kişiden aşağı olmadıklarını ve ellerinde tüfekler olduğunu 

anladık. 

Gemi sahilden iki mil kadar uzakta olduğundan ve onlar 

diğerlerinin yanaştığı ve hâlâ sandalın battığı yere gelmek 

istedikleri halde akıntılar onları öbür sandalın doğusuna attığı 

için onları görmeye zamanımız oluyordu. Adamları, hattâ 

yüzlerini bile seçebiliyorduk. İşte dediğim gibi bu sayede 



onları adamakıllı incelemeye zaman bulabildik. Kaptan 

sandaldaki bütün adamları ve ahlâklarını biliyordu. Bunlardan 

üçünün gayet namuslu adamlar olduğunu ve bunların 

korktukları ve zorlandıkları için suikasta katıldıklarına emin 

olduğunu söyledi. Fakat tayfa reisine gelince bunun elebaşı 

olduğu ve bununla sandaldaki diğer geminin en edepsiz 

tayfaları sayıldıklarını, bu yeni işlerinde de son dereceye kadar 

ileri gideceklerine şüphesi olmadığını söyledi. 

Bize göre çok kuvvetli olmalarından çok korkuyordu. 

Gülümsedim ve bizim durumumuzda bulunan adamların 

korkuyla alakaları olmadığını söyledim. Düşeceğimiz herhangi 

bir durumun şimdiki bulunduğumuz durumdan herhalde daha 

iyi olduğuna inandığımız için ölüm dahi olsa bu işin sonunu 

âdeta bir kurtuluş gibi telâkki etmek durumunda olduğumuzu 

kendisine anlattım ve benim hayatım hakkında ne 

düşündüğünü ve benim hayatımın korunmasının denemeye 

değer bir şey olup olmadığını kendisine sordum ve “Haniya 

efendi”dedim. “Sırf seni kurtarmış olmak için buraya 

düştüğüm inancı ve biraz önce sizin o kadar yüksekten 

bahsettiğiniz şeyler nerede kaldı. Kendi hesabıma beni bu işte 

düşündüren yalnız bir şey var.” “Hangisi o” dedi “Ha” dedim. 

“Bunların arasında o sizin söylediğiniz üç, dört namuslu 

adamın kurtulması meselesi. Yoksa eğer onlar da kabahatli 

tayfalarla birlikte olsaydılar elimden nasıl kurtulacaklardı 

bilmiyorum. Tanrı’nın inayetine sığınarak derim ki karaya 

çıkanların hepsi de elimizin altındadır ve bize karşı alacakları 

tavra göre ya ölecekler veya sağ kalacaklardır”. Ben bunları 

yüksek bir sesle emin bir tavırla söyleyince onun da 

cesaretlendiğini gördüm ve böylelikle daha ciddi bir şekilde işe 

başladık Sandalın gemiyle geldiğini ilk gördüğümüz zaman 



esirleri ayırmağı düşünmüş ve gerçekten onları sade emniyet 

altına almıştık. 

Kaptanın diğerlerinden daha az güvendiği ikisini Cuma ve 

kurtardığımız adamlardan biriyle mağaraya göndermiştim. 

Onlar orada duyulmak ve görülmek ya da kaçsalar bile 

ormanın arasından yol bulabilme ihtimalinden yeteri kadar 

uzaktılar. Orada onları bağladık. Bununla beraber kendilerine 

erzak ta verilmişti ve eğer rahat duracak olurlarsa bir iki gün 

içinde serbest bırakılacaktı. Fakat kaçma girişiminde 

bulunacak olurlarsa öldürülecekleri de kendilerine 

söylenmişti. Hapse sabırla dayanacaklarını kendilerine erzak 

ve ışık (çünkü dinlenmeleri için Cuma onlara kendi yaptığımız 

mumlardan vermiş) verildiği için gördükleri iyi muameleden 

memnun olduklarım bildirmişler. Diğer hapisler daha iyi 

muamele görüyorlardı. Gerçi onlardan ikisi bağlıydı, çünkü 

kaptan kendilerine o kadar güvenemiyordu. Fakat diğer ikisini 

kaptanlarının tavsiyesi ve bizimle beraber yaşayıp bizimle 

beraber öleceklerine dair verdikleri söz üzerine kendi 

hizmetime almıştım. Onlar ve bizde diğer üç adamla 

mükemmel silâhlı yedi kişi oluyorduk. 

Aralarında kaptanın namuslu dediği üç dört adamı da göz 

önüne alırsak bu gelen on kişinin hakkından gelebileceğimize 

şüphe etmiyordum. 

Diğer sandalın olduğu yere yaklaşır yaklaşmaz sandallarını 

karaya oturttular ve hepsi karaya atlayarak sandalı da karaya 

çektiler. Bunu gördüğüm için çok memnun oldum. Çünkü 

içinde birkaç bekçiyle sandalı sahilden uzak bir yere 

demirleyeceklerinden ve bu şekilde sandalı ele 

geçiremeyeceğimizden korkuyordum. Karaya çıkınca yaptıkları 



birinci şey diğer sandala koşmak oldu, sandalın her şeyinin 

soyulduğunu ve dibine kocaman bir delik açıldığını gördükleri 

zaman çok şaşırdıkları kolaylıkla görülüyordu. Bunun üzerine 

bir süre düşündükten sonra arkadaşlarını duyabilir miyiz diye 

bütün kuvvetleriyle iki üç kere bağırdılar. Bunun faydası 

olmadı. Sonra hepsi bir sıraya geldi. Küçük tabancaları ile bir 

yaylım ateş ettiler. Bunu gerçekten biz duyduk ve 

ormanlardaki yankısını duyduk. Fakat hepsi bundan ibaretti. 

Çünkü mağaradakilerin bunu duymadıklarına emindik, 

yanımızdakiler tabii ki altındakiler duymuşlardı fakat cevap 

vermeye cesaret edemezlerdi. 

Buna o kadar şaşırdı ve hayret ettiler ki sonra kendileri de 

anlattığı üzere hepsi de geriye gemiye dönmeye ve 

arkadaşlarının hepsinin öldürüldüğünü ve sandalın harap 

edildiğini diğerlerine haber vermeye karar vermişler. 

Gerçekten sandalı tekrar denize attılar ve hepsi içine girdiler. 

Kaptan bunlar tekrar gemiye gidecekler, arkadaşlarının 

kaybolduğuna karar vererek gemiyi harekete geçirecekler ve 

bu şekilde ele geçirmesini ümit ettiği gemiyi kaybedeceğini 

sanarak çok fazla düşünmeye ve sıkılmağa başladı. Fakat biraz 

sonra da daha çok bir korkuya düştü. Sandalı daha henüz çok 

açmamışlardı. Tekrar karaya doğru geldiklerini gördük. Fakat 

bu sefer amaçları başkaydı. Hep beraber düşünerek buna -

yani sandalda üç kişi bırakarak diğerlerinin karaya çıkmasına 

ve adanın içine giderek arkadaşlarının aramasına- karar 

verdikleri görülüyordu. 

Bu bizi çok fazla sıktı. Ne yapacağımızı şaşırmıştık. Eğer 

sandaldakiler kalacak olursa bu yedi kişiyi yakalamaktan bir 

kâr etmeyecektik. Sandaldakilerin gemiye gidecekleri ve 



diğerlerinin de demir kaldırıp yelkeni açacakları ve böylelikle 

gemiyi ele geçirme fırsatının kaybolacağı şüphesizdi. Bununla 

beraber bekleyerek işin ne duruma geleceğini beklemekten 

etekten başka da bir çaremiz yoktu. Sandaldakilerden yedisi 

karaya çıktı. Sandalda kalan üç kişi de onları beklemek için 

sandalı karadan epeyce bir mesafe açtılar ve demirlediler. Bu 

şekilde bizim için de sandaldakileri yakalayabilme imkânı 

kalmadı. 

Karaya çıkanlar yan yana ve toplu oldukları halde altında bizim 

evin bulunduğu küçük tepenin yukarısına doğru yürüdüler. 

Onlar bizi görmedikleri halde biz onları tamamı ile 

görebiliyorduk. Bize daha fazla yaklaşsalar çok memnun 

olacaktık. Çünkü üzerlerine ateş edebilecektik. Daha fazla 

uzaklaşsalar yine memnun olacak ve olduğumuz pusudan 

çıka-bilecektik. Tepenin yamacına adanın alçak olan kuzey 

doğu tarafındaki dereleri, ormanları görebildikleri yere 

geldikleri vakit sesleri tükeninceye kadar bağırdılar, çağırdılar, 

fakat anlaşılan sahilden uzaklaşmaya ve birbirlerinden 

ayrılmaya ilerlemeye cesaret edemediler ve meseleyi 

görüşmek için bir ağacın altına oturdular. 

Diğerlerinin yaptığı gibi bunlar da burayı uygun bularak 

uykuya dalsalardı, işimizi yapıvermiş olurlardı. 

Her ne kadar ne gibi tehlikelerden korkmaları gerektiğini 

biliniyorlarsa da kalplerinde büyük bir korku olduğundan uyku 

uyumaya cesaret edemiyorlardı. 

Kaptan bunların konuşmasına dair gayet doğru bir teklifte, 

yani arkadaşlarına duyurmaya çalışmak için belki bunların 

tekrar bir yaylım ateşi yapacaklarını ve tam bütün tüfekleri 

boşandığı sırada kendilerine bir baskın verecek olursak kesin 



teslim olacaklarını ve bu şekilde kan dökmeden bunları 

yakalamamız teklifinde bulundu. Yeniden tüfekleri 

doldurmadan önce üzerlerine gidebilecek kadar yakın bir 

yerden yapmak şartı ile bu teklifi beğendim. 

Fakat bu iş olmadı. Ve ne yapacağımızı bilmeyerek daha uzun 

bir süre öyle kaldık. 

 

 

Yirmi birinci Bölüm 

Oradan uzaklaşmalarını uzun bir süre büyük bir sabırsızlıkla 

beklediğimiz halde onların uzun tartışmalardan sonra hepsinin 

kalkarak denize doğru aşağıya indiklerini gördüğümüz zaman 

yine keyfimiz kaçtı. Anlaşılan bu yerlerin tehlikelerinden o 

kadar korkmuşlar ki tekrar gemiyi giderek arkadaşlarının 

kaybolduğunu haber vermeye ve gemi ile yollarına devama 

karar vermişler. Onların sahile doğru indiklerini görür görmez 

işin böyle olduğunu anladım. Gerçekten de böyleymiş ya. 

Aramaktan vazgeçmişler ve geriye gidiyorlarmış. Kaptana bu 

düşüncemi söyleyince kaçacaklar korkusu ile az kalsın 

bayılacaktı. Fakat onları geri çevirmek hemen bir tedbir 

düşündüm ve bu tedbir bir dereceye kadar amacımıza 

ulaştırdı. 

Cuma ile kaptanın tayfasına batıya küçük koyun üstüne Cuma 

kurtarıldığı zaman vahşilerin geldiği yere doğru gitmelerini 

emrettim ve orada küçük bir tepe gibi yüksek bir yere gelince 

güçleri yettiği kadar bağırmalarını ve gemicilerin kendilerini 

duyduğunu anlayıncaya kadar beklemelerini ve eğer 

gemicilerin kendilerine cevap verdiğini duyarlarsa tekrar 



cevap verebileceklerini ve sonra göze görünmeden, onlar 

çağırdığı zaman daima cevap vererek kendilerini 

göstermeden, onları mümkün olduğu kadar adanın uzaklarına, 

ormanların arasına, çekmelerini ve sonra kendilerine 

söylediğim tarzda tekrar yanıma gelmelerini tembih ettim. 

Cuma ve tayfa bağırdıkları zaman onlar da tam sandala girmek 

üzereydiler. Hemen sesi duydular ve cevap verdiler. İşittikleri 

sese doğru, sahil boyunca batı tarafına gittiler. Koy önlerine 

çıkıverince durdular. Sular yüksek olduğu için geçemiyorlardı. 

Beklediğim gibi kendilerini alıp geçirmesi için sandalı 

çağırdılar. 

Öbür tarafa geçince sandal koyun yukarısına doğru yeterince 

içeriye girdiği ve arası da kara içinde bir liman olduğu için 

sandaldaki üç kişiden birini yanlarına aldıklarını ve sandalı 

sahildeki küçük bir ağacın köküne bağlayarak içinde sadece iki 

kişi bıraktıklarını gördüm. 

Bu da istediğim bir şeydi. Hemen Cuma ve kaptanın tayfası 

kendi işlerine bırakarak diğerlerini yanıma aldım ve onlara 

görünmeden koyu dolaşarak onlar daha haber almadan önce 

bu ikisini ansızın bastırdım. Biri karada yatıyor, diğeri 

sandaldaydı. Karadaki herif uyur uyanıktı. Ayağa kalkıyordu. 

Kaptan öndeydi. Üzerine koştu ve yere serdi. Sonra 

kayıktakine bağırarak teslim olmasını, yoksa öldüreceğini 

söyledi. 

Üzerine beş kişinin geldiğini ve arkadaşının yere serildiğini 

gören tek bir adamı teslim olmaya kandırmak için çok az delil 

lazımdı. Bundan başka anlaşılan bu adam isyanda diğer 

tayfalar gibi o kadar istekli olmayan üç kişiden biriymiş. 



Sonuçta sadece teslim olmaya değil, hatta sonra canı 

gönülden bizim ile birleşmeye kolayca razı oldu. 

Bu Cuma ile kaptanın tayfası diğerleriyle olan işlerini çok iyi 

idare etmişler ve tepeden tepeye, ormandan ormana onlara 

bağırarak ve cevap vererek yalnız onları çok yoruncaya kadar 

değil, hatta karanlık basmadan önce geriye sandala 

yetişemeyeceklerine emin oldukları yere getirip bırakıncaya 

kadar sürüklemişler. Yanımıza döndükleri zaman gerçekten 

kendileri de çok yorulmuşlardı. Artık sağlamca onların 

hakkından gelmek için onları karanlıkta beklemekten ve 

üzerlerine saldırmaktan başka yapacak bir işimiz yoktu. 

Cuma yanıma döndükten sonra onlar sandala dönünceye 

kadar saatler geçti. Fakat onlar tamamı ile gelmeden çok önce 

biz öndekilerin arkada kalanlara çabuk olun diye bağırdıklarını 

işitebiliyorduk ve öbürlerinin de nasıl kötürüm olduklarından 

ve yorulduklarından şikayet ederek daha çabuk 

gidemeyecekleri cevabını duyduk. Bu bizim için çok hayırlı bir 

gelişmeydi. 

Sonunda sandalın yanına geldiler, fakat suların çekildiğini, 

sandalın uzakta karada kaldığını ve iki adamlarının orada 

olmadıklarını gördükleri zaman şaşkınlıklarını tarif etmek 

mümkün değildir. Birbirlerine gayet acı acı bağırarak cinli bir 

adaya düştüklerini, eğer burada insan varsa hepsinin 

öldürüleceklerini yok eğer cinler, periler varsa hepsinin 

kaldırılacak ve parçalanacaklarını birbirlerine söylediklerini 

duyabiliyorduk. Tekrar bağırdılar ve birçok defalar o iki 

arkadaşlarını adları ile çağırdılar. Fakat cevapsız kaldı. 

Bir süre sonra bunların ümitsizliğe düşmüş adamlar gibi 

ellerini uyuşturarak etrafa koştuklarını, bazı defa dinlenmek 



için sandala girip oturduklarını, sonra yine karaya çıkarak 

tekrar dolaştıklarını ve aynı şeyi birkaç kere tekrarladıklarını 

alaca karanlıkta görebiliyorduk. Karanlıkta birdenbire 

üzerlerine atılmak için adamlarıma izin vermiş olsaydım çok 

memnun olacaklardı. Fakat ben onları korumak ve mümkün 

olduğu kadar daha az adam öldürmek için daha uygun bir 

şekilde yakalamak arzusundaydım. 

Ve dolaysı ile öbürlerinin gayet iyi silahlı olduklarını bildiğim 

için kendi adamlarımızdan hiçbirinin ölme riski almasını 

istemiyordum. Bakalım ayrılmazlar mı diye beklemeye karar 

verdim. Bununla beraber onlardan daha emin olmak için 

pusumu daha yakına çektim ve görülmemeleri için ellerinden 

geldiği kadar yere yakın bir şekilde el ve ayakları ile yerde 

emeklemelerini ve ateş etmeden önce mümkün olabildiği 

kadar onlara yaklaşmalarını Cuma ile kaptana emrettim. Onlar 

daha bu durumda çok kalmadan isyanda elebaşı olduğu halde 

şimdi diğerlerinden fazla korkaklık, düşkünlük gösteren 

tayfaların koca reisi tayfadan daha iki kişi ile dolaşarak 

onlardan tarafa geldi. Kaptan bu baş çapkını eline geçirince 

öyle hiddetlenmiş ki daha fazla emin olmak için daha fazla 

yaklaşmasına zor sabretmiş. — Çünkü önce sadece sesini 

işitiyorlardı. — Fakat daha yakına gelince Cuma ve kaptan 

ayağa kalkarak üzerlerine ateş ettiler. Koca reis olduğu yerde 

vuruldu öldü. Diğer adam da gövdesinden vuruldu ve onun 

yanına düştü, bu da bir iki saat sonra öldü. Ve üçüncüsü de 

kaçtı. 

Silah gürültüsü üzerine şimdi artık sekiz kişiden ibaret olan 

bütün ordumla -yani ben kendim başkumandan. Cuma ile 

diğerleri ordumu teşkil eden tabur ve kaptan, iki adamı ve 

kendilerine silah emniyet ettiğimiz üç harp esirimizle- hemen 



ilerledim. Üzerlerine karanlıkta gitmiştik, bunun için kaç kişi 

olduğumuzu görememişlerdi. 

Belki de şartları kabul ettiririz diye onları bir anlaşmaya 

yanaştırmak için onların sandalda bırakıp da şimdi artık bizim 

sayılan adamları isimleriyle çağırmasını emrettim. Bu da tam 

istediğimiz gibi oldu. Çünkü o zaman onların bulunduğu 

duruma göre teslim olmayı çok fazla arzu edecekleri kolaylıkla 

anlaşılabilecek bir meseleydi. Bu adam onlardan birinin ismini 

çağırarak avazı çıktığı kadar bağırdı: “Tom Smith! Tom Smith!” 

Tom Smith hemen cevap verdi: “Sen misin Robenson.” 

Anlaşılan hemen sesini tanımış. 

Öbürü cevap verdi. “Evet, evet, Tanrı aşkına Tom Smith 

silahlarınızı verin ve teslim olun, yoksa şimdi hepiniz 

öleceksiniz.” 

Smith tekrar: “Kime teslim olalım, nerede onlar? dedi. Öbürü 

de; “Buradalar, bizim kaptan da elli kişiyle beraber burada, iki 

saatten beri sizi araştırıyorlardı. Koca reis öldü, Will Fray 

yaralı, ben de esirim. Teslim olmazsanız hepiniz helak 

olacaksınız” dedi. 

Tom Smith: “Bize söz verecekler mi, verirlerse teslim oluruz” 

dedi. Robenson; “Eğer teslim olmaya söz verirseniz gideyim 

sorayım” dedi. Tom kaptana sordu, o zaman kaptan da kendi 

bağırdı, “Smith sen benim sesimi tanırsın, eğer şimdi silahları 

bırakır, teslim olursanız hepiniz hayatınızı kurtarırsınız. Fakat 

Will Atkinsi hariç” dedi. Bunun üzerine Will Atkinsi bağırdı. 

“Tanrı aşkına kaptan benimde canımı bağışla. Ben ne yaptım. 

Öbürlerinin hepsi de benim kadar kötü” dedi. Oysa bu 

gerçekten muhalifmiş. İlk defa gürültü olduğu zaman kaptanı 

yakalayan ve ellerini bağlayarak ve ağzını bozarak ona 



barbarca muamele eden bu adammış. Bununla beraber 

kaptan şartsız teslim olmasını ve valinin merhametine 

sığınmasını söyledi. Validen kasti bendim. Çünkü hepsi beni 

vali diye çağırıyorlardı. Sözün kısası hepsi de silahları attılar ve 

canlarını kurtardılar. Daha iki kişiyle beraber onlarla 

anlaşmaya girişen adamı yolladım. Hepsini bağladılar. Sonra 

da benim elli kişilik büyük ordu, özellikle gönderdiğim üç 

kişiyle beraber hepsi ancak sekiz kişiydi. İlerledi, hepsini 

yakaladı ve sandalı da zaptetti ve yalnız hikmeti hükümet icabı 

olarak daha bir kişi ile beraber kendimi onlardan gizledim. 

Bundan sonraki işimiz sandalı tamir etmek ve gemiyi ele 

geçirmeyi düşünmekti. Kaptana gelince; şimdi artık onlarla 

görüşmeye fırsat buldu ve kendisine karşı yaptıkları 

kötülükten dolayı onları azarladı. 

Sonunda ilerideki plânlarının da bir cinayet olduğunu ve bu 

cinayetin onları sonunda kesin şekilde felaket ve sefalete ve 

belki de dar ağacına götürmüş olacağını anlattı. 

Hepsi de pişman olmuş göründüler ve öldürülmemeleri için 

çok yalvardılar. 

Bunun üzerine kaptan, kendisinin değil, ada kumandanının 

esiri olduklarını kendilerine söyledi ve kendisini çöl ve ıssız bir 

adanın sahiline bıraktıklarını sanmışlarsa da fakat bir lütuf 

olarak Tanrı’nın onları yaşanılan ve hem de valisi bir İngiliz 

olan bir adaya sevk ettiğini ve eğer vali isterse hepsini 

asabileceğini, fakat hepsine söz verdiği için adaletin gerektiği 

gibi muamele görmeleri için onları İngiltere’ye göndereceğini 

sandığını, fakat Atkinis'in hariç olduğunu, çünkü sabahleyin 

asılacağı için ölüme hazırlanmasının kendisine haber verilmesi 

vali tarafından emredildiğini söyledi. Bütün bunlar kaptanın 



kendi uydurmasıydı. Fakat yine istenilen etkiyi yaptı. Atkins 

diz çöktü ve bağışlaması için vali ile konuşmasını kaptana 

yalvardı. Geri kalanın hepsi de Tanrı rızası için İngiltere’ye 

gönderilmemelerini kaptandan rica ettiler. 

Artık kurtulma zamanımızın geldiği aklıma yattı ve gemiyi ele 

geçirmek için bu herifleri yola getirmek gayet kolay 

olabilecekti. Ne biçim bir valileri olduğunu görmesinler diye 

karanlığa çekildim ve kaptanı çağırdım. Çağırdığım zaman uzak 

bir yerdenmiş gibi adamlardan biri kaptana. “Kaptan: 

kumandan sizi çağırıyor” demek için görevlendirildi. Hemen 

kaptan cevap verdi “Vali hazretlerine söyleyiniz. Şimdi 

geliyorum.” Bu da onları daha fazla şaşırttı ve kumandanın elli 

adamı ile tam yakında olduğuna inandılar. 

Kaptanın yanıma gelmesi üzerine gemiyi ele geçirmek 

konusundaki düşüncemi kendisine açtım. Kaptanın şaşılacak 

derecede çok hoşuna gitti ve ertesi sabah bu düşünceyi 

hayata geçirmeye karar verdi. 

Fakat bu işi daha çok bir ustalıkla yapmak ve başarmak için 

esirleri ayırmamız gerektiğini ve gidip Atkinsi, en kötülerinden 

daha ikisini alarak bağlı oldukları halde diğerlerinin bulunduğu 

mağaraya göndermesini kaptana söyledim. Bu iş Cuma’ya ve 

kaptanla beraber karaya çıkan iki adama havale edildi. Bunlar 

da onları hapse götürür gibi mağaraya götürdüler. Gerçekten 

orası da özellikle onların durumunda bulunan adamlar için 

berbat bir yerdi. Diğerlerini de köşk dediğim ve önceden 

bütün detayını anlattığım yere gönderdim. Etrafı duvarlı ve 

kendileri de güvenilir oldukları için ve bunların hayatları da 

gidişlerine bağlı olduğu göz önüne getirilirse orası da oldukça 

emin bir yerdi.' 



Bunlarla görüşmek, lafın kısası bunları cezalandırmak ve gidip 

gemiyi basmak için bunlara emniyetli olup olmadığı 

hakkındaki düşüncesini bana söylemesi için sabah bunlara 

kaptanı gönderdim. Kaptan bunlara kendisine yaptıkları 

kötülükleri ve düştükleri durumu söylemiş ve her ne kadar vali 

şimdilik kendilerine canları için garanti vermişse de 

İngiltere’ye gönderilecek olurlarsa kesin yine hepsinin ipe 

çekileceklerini, fakat gemiyi kurtarmak için kendisiyle 

birleşecek olurlarsa afları için validen söz alacağını söylemiş . 

Böyle bir teklifin o durumda bulunan adamlar tarafından ne 

çabuk kabul edileceğini herkes keşfedebilir. Yere diz 

çökmüşler, son damlaya kadar kendisine sadık kalacaklarını ve 

hayatlarını ona adayacaklarını ve dünyanın her tarafına 

onunla beraber gideceklerini ve yaşadıkları sürece onu bir 

baba gibi tanıyacaklarını en derin dualarla kaptana söz 

vermişlerdi. 

Kaptan: “Çok iyi demiş, dediklerinizi valiye söyleyeyim, 

bakalım bu işe razı edebilir miyim?” Kaptan geldi, onlarda 

gördüğü ruhi haleti bana aktardı ve onların sadık kalacaklarına 

gerçekten inandığını da söyledi. 

Bununla beraber daha fazla emin olmamız için tekrar giderek 

içlerinden beş kişi seçmesini ve adama ihtiyacı olmadığını 

görebilmeleri için bu beş kişiyi sırf kendisine bir yardımcı 

olmak üzere aldığını ve kendilerinin sadık kalıp 

kalmayacaklarına karşı valinin diğer ikisini kaleye (Mağarama) 

mahpus olarak gönderilen üç kişiyle beraber rehin gibi 

tutacağını ve eğer bunlar iş de bir sadakatsizlik gösterirlerse 

bu beş rehinin sahilde diri diri zincire asılacağını kendilerine 

söylemesini kaptana tembih ettim. 



Bu sözlerim sert görünmüş ve bunları valinin ciddiyetine 

inandırmış. Bununla beraber bunu kabulden başka çareleri de 

yoktu. Artık diğer beş kişiyi de işe kandırmak kaptanın olduğu 

kadar esirlerin de göreviydi. 

Bu şekilde savaşa hazırlanan kuvvetimiz şundan ibaretti: (1) 

Kaptan, tayfası, yolcu. (2) Huylarını kaptandan öğrendiğim, 

kendilerine özgürlüklerini verdiğim ve silahlandırdığım ilk 

takımdan iki esir, (3) şimdiye kadar köşkte bağlı 

bulundurduğum, fakat kaptanın tavsiyesi üzerine serbest 

bırakılan diğer iki kişi, (4) sonra da şimdi salıverilen beş kişi. Bu 

şekilde hepsi on iki oluyordu. Bunlardan başka rehin olmak 

üzere de beş kişiyi mağarada hapis tutuyorduk. Bu adamlarla 

gemiye gitmek girişiminde bulunup bulunmayacağımızı 

kaptana sordum. Çünkü benimle hizmetçim Cuma’nın geride 

yedi kişi kaldıklarını ve bunları beslemek ve ayrı ayrı 

bulundurmak bizim için hayli bir iş olduğundan buradan 

ayrılmamızı uygun bulmadım. Mağaradaki beş kişiye gelince 

onları uzakta tutmaya karar vermiştim. Fakat Cuma günde iki 

kere oraya gidiyor ve onlara gereken şeyleri veriyordu. Erzakı 

uzak bir yere kadar o diğer iki kişiye taşıttırıyordum. Oradan 

da Cuma alıyordu. O iki rehineye kendimi gösterdiğim zaman 

kaptan da vardı. Kaptan onlara vali tarafından kendilerine 

nezaret etmek için görevlendirildiğimi ve valinin keyfi benim 

emrim olmadan onların bir tarafa gitmemelerini istediğini ve 

eğer gidecek olurlarsa kaleye götürülerek zincire 

vurulacaklarını söyledi. Bu şekilde benim vali olduğumu onlara 

göstermemiştik. 

Böylelikle artık başka bir adam gibi görünüyor ve her vesile ile 

kendilerine validen, askerden, kaleden ve buna benzer 

şeylerden bahsediyordum. 



Artık kaptanın önünde iki sandalı donatmaktan, birinin deliğini 

kapamaktan ve takımlarını düzmekten başka bir zorluk 

kalmamıştı. Yolcusunu birine kaptan yaptı ve yanına dört kişi 

verdi. Kendisi tayfası, daha beş kişi diğerine bindiler. İşlerini 

gayet iyi planlamışlar ve gece yarısına doğru gemiye 

yanaşmışlar. Gemiye ses duyulacak bir yere kadar gelir gelmez 

kaptan Robenson'u bağırtmış ve tayfaları ve sandalı 

getirdiklerini, fakat onları buluncaya kadar çok zaman 

geçtiğini ve bunun gibi şeyler söyleterek geminin yanına 

gelinceye kadar onları lafa tutturmuş, kaptanla tayfa önce 

silahları ile girmişler ve hemen ikinci tayfayı ve marangozu 

misketlerinin kundağı ile vurarak yere sermişler ve adamları 

tarafından gayet sadakatle yardım görerek güvertede ve kıç 

üstünde bulunan gemicileri yakalamışlar ve ambardakileri de 

aşağıda hapsetmek için ambar kapaklarını kapamaya 

başlamışlar. Diğer sandaldaki adamlar da pruva direğinin 

çarmıhlarından içeriye girdikleri zaman geminin baş tarafını ve 

içeride bulunan üç adamı da esir ederek mutfağa giden ambar 

ağzını da ele geçirmişler. 

Bu yapılınca ve bütün güverte, her şey emniyet altına alınınca 

kaptan yeni asi kaptanın bulunduğu kamarayı basmasını 

yardımcısına emretmiş. Yeni kaptan tehlikeyi anlayınca 

kalkmış, iki adam ve bir de kamarot olduğu halde ellerine 

silahlarını almışlarmış. Yardımcı kaptan bir maymuncukla 

kapıyı açınca yeni kaptan ve adamları bunların üzerine 

kabadayıca ateş etmişler ve bir misket kurşun ile yardımcıyı 

yaralamışlar. Kurşun yardımcının kolunu kırmış ve iki kişi daha 

yaralanmış, fakat kimse ölmemiş. 

Yardımcı imdat diye bağırmakla beraber yaralı olduğu halde 

kamaranın içine hücum etmiş ve tabancası ile yeni kaptanı 



başından vurmuş, kurşun ağzından girerek tekrar kulağının 

arkasından çıkmış. Bir kelime bile söylememiş, bunun üzerine 

diğerleri teslim olmuş ve başka bir can kaybolmadan gemi de 

tamamı ile ele geçirilmiş. Gemi bu şekilde ele geçer geçmez 

kaptan yedi top atılmasını emretmiş. Başarılı olduğunu haber 

vermek için bu aramızda kararlaştırılmış bir işaretti. Bunu 

duymakla çok memnun olduğuma emin olabilirsiniz. Ben bunu 

duymak için sabahın saat ikisine kadar deniz kıyısında 

bekledim. 

Adamakıllı işareti duyduktan sonra yattım. O gün çok fazla 

yorulduğum için bir top gürültüsü ile uyanıncaya kadar derin 

bir uykuya dalmışım, hemen kalktım. Bir adamın ismimle Vali! 

Vali! diye bağırdığını duydum. Hemen kaptanın sesi olduğunu 

anladın. Tepenin üstüne çıktığım zaman o da oradaymış. 

Gemiyi göstererek bana sarıldı. “Beni kurtaran, benim kıymetli 

dostum, dedi. İşte senin gemi orada. Çünkü o senindir. Bizim 

gibi o da her şey ile senin.” Gemiye bir göz attım, sahilden 

yarım milden biraz uzakta bulunuyordu. Çünkü gemiye sahip 

olur olmaz hemen demir almışlar ve hava da güzel 

olduğundan küçük koyun ağzına karşı bir demir yerine 

gelmişler ve sular da yüksek olduğu için kaptan sandalı benim 

salları çıkardığım yere getirmiş, bu şekilde adeta kapıma 

yanaşmış. 

İlk önce az kaldı heyecanımdan düşüp bayılacaktım. Çünkü 

kurtuluşumun gözle görünecek bir şekilde elime geçtiğini 

görmüştüm. Her şey yolunda, keyfimin istediği yere beni 

götürmeye koca bir gemi hazırdı. İlk önce uzun bir süre 

kendisine bir kelime bile söylemeye güçlü değildim. Kaptan 

bana sarılınca bende ona kuvvetli bir şekilde dayandım, yoksa 

yere düşecektim. 



Kaptan heyecanımı gördü ve hemen cebinden bir şişe çıkardı 

ve bana birkaç yudum ruh verdi, bunu benim için getirmiş. 

Onu içtikten sonra yere oturdum. Her ne kadar ruhla kendimi 

toplamış isem de yine ona bir kelime söyleyebilmek için hayli 

süre geçti. 

Bu sırada zavallı kaptan benim gibi büyük bir hayret 

içersindeydi. Fakat benimki gibi heyecanı yoktu ve kendimi 

topladığım zaman beni teskin etmek için bin türlü tatlı şeyler 

söylüyordu. 

Fakat yüreğimde öyle coşkun bir sevinç vardı ki aklımı alt üst 

etmişti. Sonunda bu coşkunluk gözyaşı halini aldı ve biraz 

sonra konuşabildim. 

Sonra benim sıram geldi. Kurtuluşum gibi kendisine sarıldım 

ve beraberce sevindik. Kendisini beni kurtarmak için gökten 

gönderilmiş bir adam gibi düşündüm ve bütün olayların bir 

mucize eseri olduğunu ve şimdi de olduğu gibi bu şeyler 

dünyayı idare eden Tanrı’nın yed-i gizliliğine delil olduğunu ve 

tükenmez bir kuvvete ait gözlerin dünyanın en uzak köşelerini 

görerek arzu ettiği takdirde her nerede olursa olsun zavallılara 

yardım ettiğine bunun da bir örnek olduğunu söyledim. 

Şükür ve minnet içersinde bulunan kalbimi de semaya arz 

etmeyi unutmadım. Ulu Tanrıya şükür ve minneti hangi kalp 

ihmal edebilir? Yalnız böyle yoksul ve bitkin bir vaziyette bir 

tür mucizeye sahip olanlar değil hatta. Kaptan bir süre 

konuştuk dan sonra uzun süre kendisine sahip olan 

çapkınların kendisinden yağma etmedikleri ve gemide 

bulunabilen bazı şeyleri getirdiğini söyledi. Bunun üzerine 

sandala bağırdı ve valiye özel olan şeylerin karaya 

çıkarılmasını gemicilere söyledi. 



Gerçekten bunlar sanki ben onlarla beraber gitmeyecekmişim 

ve adada kalacakmışım da onlar bensiz gideceklermiş gibi bir 

hediyeydi. 

Öncelikle gayet iyi ruhlarla dolu birkaç şişe, altı büyük şişe 

Mader şarabı, (her bir şişe iki rubluk), en alasından iki pavun 

tütün, on iki parça öküz, altı domuz tuzlaması, bir çuval 

bezelye yüz pavun kadar peksimet getirmiş. 

Bir sandık şeker, bir sandık un, bir çuval dolusu limon, iki şişe 

limon suyu ve daha birçok şeyler de getirmiş. Fakat bunlardan 

başka ve bana bunlardan yüz kere daha faydalı olacak olan altı 

tane yepyeni gömlek, gayet iyi altı boyun atkısı, iki çift 

eldiven, bir çift kundura, bir şapka, bir çift çorap ve kendisinin 

gayet iyi ve çok az kullanılmış birtakım elbisesini de getirmiş. 

Sonuçta, baştan ayağa kadar beni giydirdi. 

Herkesin tahmin edebileceği üzere benim durumda olan bir 

adam için bunlar çok güzel hediyelerdi. 

İlk defa giydiğim zaman bu elbise kadar dünyada bütün hiç bir 

elbise ne böyle biçimsiz olmuş, ne de böyle rahatsızlık 

vermiştir. 

Bu olay bittikten ve o güzel şeyleri benim küçük daireye 

taşıdıktan sonra elimizdeki esirleri ne yapacağımız önemli bir 

konuydu. Bilindiği üzere bunlardan ikisinin son derece inatçı 

olduklarını ve yola gelmeyeceklerini biliyorduk ve kaptan 

onların son derece yaramaz olduklarını ve yola getirmenin 

imkanı olmadığına emin olduğunu ve eğer onları götürecek 

bile olsa ilk varacağı İngiliz sömürgesinde mahkemeye teslim 

edilmek üzere caniler gibi zincire vurulmaları gerektiğini 

söyledi ve kaptanın bundan çok üzüntülü olduğunu anladım. 



Bunun üzerine kaptana, eğer isterse o iki adamı yine kendi 

istekleriyle adada bırakılmalarına razı edebileceğimi söyledim. 

Kaptan “Bu işten bütün kalbimle memnun olurum” dedi. 

“Pekala dedim, onları çağırttırayım ve sizin tarafınızdan 

onlarla görüşeyim.” Cuma’'ya ve iki rehin adama (arkadaşları 

sözlerini tuttukları için artık bunlar serbest bırakılmışlardır, 

mağaraya gidip beş esiri yine bağlı olarak köşke götürmelerini 

ve ben gelinceye kadar orada beklemelerini söyledim. 

Bir süre sonra yeni elbiselerimle ben de oraya gittim. Yine 

artık tekrar vali olmuştum. Hepsi toplanmıştı, kaptan da 

yanımdaydı. Heriflerin huzuruna getirilmesini emrettim ve 

kendilerine kaptana karşı yaptıkları ahlaksızlıkları ve gemi ile 

nasıl kaçacaklarını ve ileride yapacakları çapulculuklara nasıl 

hazırlandıklarını tamamı ile bildiğimi, fakat Tanrı’nın onları 

yollarından alıkoyduğunu ve başkaları için kazdıkları kuyuya 

kendilerinin düştüğünü söyledim. 

Emrim üzerine geminin tutulduğunu ve geminin şimdi limanda 

yattığını ve biraz sonra yeni kaptanlarının yaptığı kötülüğün 

ödülünü alacağını, çünkü onun asıldığını göreceklerini 

kendilerine anlattım. 

Kendilerine gelince, görevimin verdiği ve kendilerinin şüphe 

etmedikleri salahiyetle suç işlerken yakalanmış korsan sıfatı ile 

kendilerini idam etmemek için bir diyecekleri olup olmadığını 

öğrenmek istediğimi sordum. 

Onlardan birisi hepsi namına cevap verdi. Bir şey diyecekleri 

olmadığını, fakat yakalandıkları zaman canlarına 

dokunulmayacağına dair kaptanın söz verdiğini söyledi. 

Yalvararak affını rica ettiler. Kendilerine, nasıl affedeceğimi 

bilemediğimi söyledim. Çünkü dedim, bana gelince ben bütün 



adamlarımla birlikte adayı terke ve İngiltere’ye gitmek için 

kaptanla beraber yolculuğa karar verdim. Kaptana gelince; 

kaptanın onları isyan ederek gemiyle kaçmak suçları ile 

mahkeme olunmak üzere ancak zincir altında götürebileceğini 

ve kendilerinin çok iyi bildikleri üzere bunun sonucunun 

darağacı olduğunu, eğer şanslarına küserek adada kalmaya 

karar vermezlerse kendileri için hangi tarafın daha iyi 

olduğunu bilemem dedim ve eğer adada kalmak isterlerse 

(ben adayı terk edeceğim için bence bunun önemi yoktu) ve 

burada yaşayabileceklerine inanıyorlarsa hayatlarını 

bağışlamaya niyetim olduğunu söyledim. 

Bundan gayet memnun göründüler. Burada kalma tehlikesini 

İngiltere’de asılmaya tercih ettiklerini söylediler. Ben böylece 

tercihlerini anladım. Bununla beraber kaptan, sanki onları 

burada bir arada bırakmaya korkuyormuş gibi bazı zorluklar 

çıkarır gibi oldu. Bunun üzerine ben de kaptana biraz kızmış 

göründüm ve madem ki kendilerine bu kadar lütfettim. 

Sözümün eri olmalıyım Eğer kendisi buna razı olmazsa nasıl 

onları serbest buldumsa yine öyle bırakırım. Bu iş hoşuna 

gitmezse kendi yakalayabilirse onları tutsun dedim. 

Çok fazla memnun oldular, kendilerini serbest bıraktım ve 

ormana, geldikleri yere çekilmelerini ve kendilerine birkaç 

silah ve bir miktar cephane ve eğer uygun görürlerse burada 

çok güzel geçinebilmeleri için de bazı nasihatler vereceğimi 

söyledim. 

Artık gemiye gitmeye hazırlandım. Fakat eşyalarımı 

hazırlamak için bu akşam burada kalacağımı, her şeyi yoluna 

koymak üzere kendisinin gemiye gitmesini ve ertesi gün bana 

sandalı göndermesini ve bu adamlar görsünler diye yeni 



kaptanın ölüsünü geminin serenine astırtmasını kaptana 

söyledim. 

Kaptan gittikten sonra, bu adamları yanıma, etrafıma 

çağırttım ve durumları hakkında kendiler ile ciddi bir şekilde 

konuşmaya başladım. Burada kalmayı tercih etmekle doğru 

bir harekette bulunduklarını ve eğer onları kaptan götürmüş 

olsa kesin olarak asılacaklarını söyledim ve geminin serenine 

asılı olan yeni kaptanı gösterdim ve kendilerinin bundan başka 

bir şey beklememelerini söyledim. 

Hepsi de kalmak arzusunu yenileyince kendilerine burada 

nasıl yaşadığımı, kendilerine kolay yaşamanın yolunu 

gösterdim. Buranın bütün tarihini ve oraya nasıl geldiğimi 

anlattım. Kaleleri, nasıl ekmek yaptığımı, nasıl tahıl ektiğimi, 

nasıl üzüm kuruttuğumu, sonuçta yaşamaları için gerekli her 

şeyi kendilerine gösterdim. Beklediğimiz on altı İspanyol’un 

hikayesini de anlattım. Onlara bir mektup bıraktım ve onlara 

iyi davranmalarına dair de söz aldım. Kendilerine silahları, yani 

beş misket, üç av tüfeği, üç kılıç bıraktım. Bir buçuk varilden 

fazla barut kalmıştı. Birinci ve ikinci seneden sonra çok az 

kullandığım için harcamamıştım. Onlara keçi üretmenin 

yolunu gösterdim. Sağmanın ve üremenin, yağ ve peynir 

yapmanın usullerini anlattım. 

Sonuçta, kendi hayatımın bütün detayını verdim ve kaptana 

daha iki varil barutla bazı tohumlar bıraktırtacağımı ve eğer 

vakti ile benim olmuş olsaydı çok mesut olacağımı söyledim. 

Kaptanın yemek için bana getirdiği bir çuval bezelyeyi 

kendilerine verdim ve bunu ekmelerini tavsiye ve 

çoğaltacaklarını temin ettim. 



Bütün bunları yaptıktan sonra ertesi gün onları bıraktım ve 

gemiye gittim. Hemen harekete hazırlandık, fakat o gece 

demir kaldırmadık. Ertesi sabah erken bu beş kişiden ikisi 

yüzerek geminin yanına geldiler. Diğer üçünden son derece 

acıklı şikayetler ederek dışarıda öldürülecekleri için kaptan 

hemen kendilerini asacak bile olsa Tanrı rızası için buraya 

alınmaları için kaptana yalvardılar. 

Kaptan bunun üzerine bensiz bir şey yapamayacağı 

bahanesinde bulundu. Fakat bazı sıkıntıdan ve ıslah 

olacaklarına dair yemin ettirildikten sonra bordaya alındılar ve 

bir süre sonra kuvvetlice bir dayak yediler. Bundan sonra da 

gayet namuslu ve yavaş adamlar oldular. 

Bundan bir süre sonra sular yükselince dışarıdaki adamlara 

söz verilen eşyayı götürmek üzere sandal karaya gönderildi. 

Benim ricam üzerine kaptan bunlardan alınan sandallarının ve 

elbiselerinin bu eşya ile birlikte gönderilmesini emretti. 

Bundan çok fazla memnun olmuşlar. Ben de kendilerine, 

yolunu bulursam kendilerini unutmayacağımı haber 

göndererek teselli ettim. 

Adadan ayrılırken hatıra olmak üzere keçi derisinden yaptığım 

büyük şapkayı, şemsiyemi ve papağanımı gemiye getirdim. 

Önceden söylediğim parayı da almayı unutmadım. Yanımda o 

kadar uzun süre kullanılmadan kaldığı için küflenmişler ve 

kararmışlardı. Silinmedikçe ve temizlenmedikçe gümüş diye 

geçirilmesi çok güç olacaktı. İspanyol gemisinde bulduğum 

parayı da almıştım. 

Bu şekilde adayı geminin hesabından anladığıma göre 1686 

senesi Aralık ayının 19 unda, üzerinde yirmi sekiz sene, iki ay, 

on dokuz gün kaldıktan sonra terk ettim. Bu ikinci esaretten 



de ilk defa Salle Mağribilerinin elinden Barko Longo ile 

kaçtığım aynı ayın aynı gününde kurtuldum. 

 

Yirmi İkinci Bölüm 

Gemi ile uzun bir seyahatten sonra 1687 senesi haziranın 11 

inci günü otuz beş sene gurbetlikten sonra İngiltere’ye 

ulaştım. İngiltere’ye geldiğim zaman, adeta orasını hiç 

bilmiyormuş gibi bütün aleme tamamı ile bir yabancı 

gibiydim. Kendisine paramı emanet ettiğim benim sadık vekili 

umurum ve velini metim sağdı. Büyük talihsizliğe uğramış, 

ikinci defa olarak dul kalmış ve hayatta büyük bir çaresizliğe 

düşmüş. Sıkmayacağımı temin ederek bana olan borcundan 

dolayı kendisine kolaylık gösterdim. Özellikle bana vakti ile 

gösterdiği sadakat ve emek için küçük sermayemin yettiği 

oranda kendisine yardım ettim. Fakat o zamanki sermayem 

onun için ancak çok az bir şey yapabilmeye müsaitti. Fakat 

vakti ile bana yaptığı iyiliği, hiç unutmayacağımı kendisine 

temin ettim. Sırası geldiğinde söyleneceği üzere yardım 

edebilecek bir hale geldiğim zaman ben de kendisini 

unutmadım. 

Sonra Yokşa'ya indim. Babam ölmüş, annem ve bütün 

ocağımız sönmüştü. Sadece iki kız kardeşimle biraderlerimden 

birinin iki çocuğunu buldum ve çocukluktan beri beni ölmüş 

bildikleri için mirastan bana hisse ayırmamışlar. Sonuçta beni 

yaşatacak ve işime yarayacak bir şey bulamadım. Bendeki az 

bir para da hayatta bir iş yapmaya yetecek bir halde değildi. 

Bir bağlılığa rastladım. Gerçekten bunu hiç beklemiyordum. 

Başarılı bir şekilde kendisini ve aynı şekilde gemisini ve 

yükünü kurtardığım kaptan gemiyi ve adamları nasıl 



kurtardığımı mal sahiplerine gayet güzel bir şekilde anlatmış. 

Onlar ve alakadar diğer tüccarlar kendilerini görmeye beni 

davet ettiler. Hepsi de bu işten dolayı bana çok teşekkür 

ettiler ve iki yüz İngiliz lirasına yakın da bir hediye verdiler. 

Hayati durumum ve bir iş sahibi olmak için sermayemin azlığı 

hakkında uzun uzun düşündükten sonra Brezilya'daki 

ağaçlarımın halinden bir haber alabilir miyim ve ortağımın ne 

olduğunu öğrenebilir miyim diye Lizbon'a gitmeye karar 

verdim. Artık ortağımın birçok senelerden beri benim 

öldüğüme karar verdiğini düşünmekte hakkım vardı ya. Bu 

amaçla Lizbon'a gitmek üzere bir gemiye bindim ve nisanda 

oraya vardım. Hizmetçim Cuma bütün yolculuklarda bana çok 

iyi hizmet etmiş, çok sadık bir hizmetkar olduğunu ispat 

ediyordu. 

Lizbon'a geldiğim zaman soruşturarak eski dostumu, Afrika 

kıyılarında denizden beni kurtaran gemi kaptanını buldum. 

Buna çok memnun oldum. Artık kocamıştı. Bir delikanlı 

olmaktan uzak olan oğlunu yerine gemiye koyarak kendisi 

denizciliği bırakmıştı, oğlu da yine Brezilya ticareti 

yapıyormuş. 

İhtiyar beni tanıyamadı. Doğrusu ben de onu çok zor tanıdım. 

Fakat ben onu hatırlar hatırlamaz kim olduğumu söylemekle 

kendimi de ona hatırlattım. 

Eski arkadaşlığın heyecanlı tezahüratından sonra, ağaçlıklarımı 

ve ortağımı sorduğuma emin olabilirsiniz. 

İhtiyar dokuz seneye yakın zamandan beri Brezilyaya gittiğini, 

fakat son defa orada iken ortağımın sağ olduğunu bildiğini, 

lakin hisseme nezaret için onun yanında vekillerimin ikisinin 



de öldüğünü söyledi ve bununla beraber ağaçlıklarımdan epey 

bir hesabım olduğunu zannettiğini, çünkü herkesin beni 

kazaya uğramış ve boğulmuş bilmesi üzerine vekiller 

ağaçlıklardaki hissemin oradaki hazine memuruna verdiklerini 

ve onun da şayet ben hiç aramayacak olursam üçte biri krala 

ve üçte ikisini fukaralar ve Amerika vahşilerini Katolik 

mezhebine döndürmek için Saint Ogustini manastırına 

verilmek üzere emanet kaydettiğini, fakat ben ortaya çıkacak 

olursam veya bir mirasçı çıkıp da isteyecek olursa iade 

edileceğini, yalnız hayır için harcanan kısmının geri 

verilemeyeceğini söyledi. Fakat kralın emanet vekili ile arazi 

ve Provedor'ün yani manastır vekilinin ilgililere yani benim 

ortağın her sene ki hasılatın tam hesabını vermesine çok fazla 

dikkat ettiklerini ve usul dairesinde benim parayı aldıklarını 

anlattı. 

Ağaçlıkların ne dereceye kadar ilerlediğini tamamı ile 

bilemediğini, ancak bildiği bir şey varsa o da ortağımın sadece 

ürünün yarısını almakla çok zengin olduğunu ve aklında 

kaldığına göre hissemin üçte biri olup da krala kalan ve başka 

bir Manastıra veya dini bir müesseseye verildiğini zannettiği 

kısmın senede iki yüz Moidoresi'den fazla çıktığını duyduğunu 

söyledi ve malın tamamı ile bana iade edilmesine gelince 

ortağım için hakkıma şahitlik edeceği gibi ismim de 

memleketin kütüğüne geçmiş olduğundan bunda bir sorun 

olamayacağını ekledi ve vekillerimin mirasçıları gayet iyi, 

namuslu ve çok zengin adamlar olduğunu, malımı almak için 

yalnız onlardan yardım değil, hesabıma olarak onların elinde 

büyük bir para olacağını da söyledi. Bu para babalarının 

çiftliğe nezaret ettiği ve yukarıda söylendiği üzere 

devredilmediği zamandaki hasılatmış ve hatırladığına göre bu 



süre de on iki yıl kadar varmış. Bu detaydan biraz sıkıldım ve 

kaygılandım. Vekillerin vasiyetname yaptığımı ve Portekiz 

kaptanını yani kendisini genel vâsii seçtiğimi bildikleri halde 

nasıl oluyor da malımı bu yolda kullanıyorlar diye ihtiyar 

kaptana sordum. 

Kaptan burası doğru dedi. Fakat öldüğüme bir delil olmadığı 

için ve öldüğüme dair sağlam bir haber gelmedikçe vasiyeti 

uygulayamayacağını bundan başka o kadar uzak bir şeye de 

karışmak istemediğini ve bununla beraber vasiyetnamemi 

sicile geçirdiğini ve bir de dilekçe verdiğini, öldüğüme veya sağ 

olduğuma dair bir haber alabilseymiş vekalet örneği ile işe 

girişerek Encenho'yu (şekerhanelere orada böyle deniliyor) 

eline almış olacağını ve Brezilyadaki oğluna da bunu yapmak 

için emir vermiş olacağını söyledi. 

“Fakat dedi. Sana söylenecek başka haberim de var, belki bu 

diğerleri gibi hoşuna gitmeyecektir. O da şudur. Senin 

öldüğüne karar vermiştim. Zaten herkes de böyle 

zannediyordu. Ortağın, vekillerin ilk altı, yahut sekiz senelik 

hesapları senin namına bana verdiler, ben de aldım. Fakat o 

zamanları işi büyütmek için bir şekerhane yapmak, esir satın 

almak gibi büyük masraflar olduğundan sonraları olduğu 

kadar çok yeterli gelmiyordu. Bununla beraber ne kadar 

aldığımın ve parayı nasıl kullandığımın tam bir hesabını 

vereceğim” dedi. Birkaç gün sonra bu eski dostla yaptığımız 

diğer konuşmada (plantatin) ağaçlıklarımın ilk altı senelik 

gelirinin ortağım ve iki vekilim tarafından imza edilerek 

verilmiş bir hesabını getirdi. Hepsi mal olarak yani, 

balyalanmış tütün, kasada şeker, bundan başka şeker işlerinin 

ürünü olarak rom, melas vesaire mal vermiş. Bu hesaptan 

gelirin her sene arttığını anladım. Fakat yukarda da söylendiği 



üzere masraf fazla olduğu için başlangıçta gelir az olmuş. 

Bununla beraber ihtiyar bana “470 altın Moidores'den başka 

altmış kasa şeker, 15 çift balya tütün borcu olduğunu söyledi. 

Fakat tütünle şekerin ben orayı terk ettikten" on bir sene 

sonra Brezilyadan Lizbon'a gelmekte olan gemisiyle beraber 

yok olduğunu söyledi. 

Sonra zavallı adam başına gelen felaketlerden de şikayete 

başladı ve zararını kapamak için nasıl benim para ile bir 

geminin hissesini satın” aldığını söyledi. “Fakat dedi. “Arkadaş, 

her ne olursa olsun bu ihtiyaç hallerimden çok da eli boş 

kalmayacaksın ve oğlum gelir gelmez de paranın tamamını 

alacaksın”. Bunun üzerine eski bir kese çıkardı ve altın olarak 

“160” Portekiz Moidoresi verdi. Ve oğlunun Brezilya'ya gittiği 

geminin deniz senedini verdi. Bu geminin dörtte biri 

kendisinin ve diğer dörtte biri de oğlununmuş. Borcuna 

karşılık olarak her iki senedi de elime verdi. 

Zavallı adamın bu hareketindeki doğruluk ve dürüstlüğü beni 

çok hüzünlendirdi ve bana yaptığı iyilikleri beni denizden nasıl 

kurtardığını ve her vesile ile bana yaptığı yardımseverlikleri ve 

konu ile şimdi gösterdiği samimiyeti düşünerek bu 

konuşmaları bana söylerken az kalsın ağlayacaktım. Bunun 

üzerine kendisine şimdi böyle bir parayı vermesine 

durumunun uygun olup olmadığını ve bunu vermekle sıkıntıya 

düşüp düşmeyeceğini sordum. Biraz sıkıntıya düşeceğini inkar 

edemeyeceğini, fakat ne yapsın bu paranın benim olduğunu 

ve benim ondan fazla ihtiyacım olabileceğini söyledi. 

Mübarek adamın söylediği şefkatle doluydu ve o söylerken 

gözyaşlarımı zor tutuyordum. Moidores'lerden yüzünü aldım 

ve bunların makbuzunu vermek için hokka kalem istedim. 



Paranın üstünü kendisine iade ettim ve eğer çiftliğe sahip 

olacak olursam diğer kısmını iade edeceğimi söyledim. En 

sonunda böyle de yaptım ve oğlunun gemisindeki hissesinin 

senedini almayacağımı ve eğer paraya ihtiyacım olursa bana 

ödeyecek kadar dürüstlüklerine inandığımı, eğer paraya 

ihtiyacım olmaz ve bana elime geçeceği ümidini verdiği şeye 

sahip olacak olursam kendisinden hiçbir zaman bir mangır bile 

isteyemeyeceğimi söyledim.  

Bunlar olup bittikten sonra ihtiyar çiftliğimi dava için bana bir 

usul öğretmesini isteyip istemediğimi sormaya başladı. Oraya 

kendim gitmek istediğimi söyledim. Arzu ediyorsam böyle de 

yapabileceğimi, eğer gitmek istemiyorsam hakkımdan ve 

alacağımdan hemen yararlanmamı sağlayacak başka yollar da 

olduğunu söyledi. 

Lizbon limanında Brezilya'ya gitmeye hazırlanmış gemiler 

varmış. Hayatta bulunduğuma ve o harmanı yapmak üzere 

araziyi alan adamın ben olduğuma dair yeminli bir dilekçe 

vererek ismimi kütüğüne geçirtti. Bunu usulüne uygun notere 

tasdik ettirdi ve bana vekaletname yaptırtarak bir mektupla 

orada tanıdığı tüccarlardan birine göndermesini ve bir cevap 

gelinceye kadar kendisinin yanında kalmamı teklif etti. Hiçbir 

şey vekaletnamemin verdiği sonuç kadar dürüst bir sonuç 

vermemiştir. Çünkü yedi aydan daha az bir süre içinde 

vekillerimin vakti ile onların hesabına olarak sefere gittiğim 

tüccarların varislerinden büyük bir zarf aldım. İçerisinde 

özellikle şu mektuplar ve kağıtlar vardı. 

Birincisi — Babalarının Portekizli ihtiyar kaptanla kestikleri 

hesaptan itibaren çiftlik hasılatımın altı senelik bir hesabı 



carisi vardı ve hesapta benim alacağım olarak “1174” 

Moidores görünüyordu.  

İkincisi — Ölüm hükmü dedikleri bir kayıp malı olmak üzere 

hükümet tarafından idareye el konulmadan önce malları idare 

ettikleri daha dört senelik hesap da vardı. Çiftliğin kıymeti 

arttığı taraf hesap 38,892 Kruzados'ya baliğ oluyor ve bu da 

“3241” Moidores yapıyordu. 

Üçüncüsü — Saint Augustin baş rahibinin hesabı vardı. 

Başrahip on dört seneden fazla gelir almıştı. Fakat hastaneye 

harcanan hesabı dahil değildi. Kralın hissesine gelince hiçbir 

şey geri alınamadı. 

Ortağımın da bir mektubu vardı. Sağ bulunduğumdan beni çok 

büyük bir samimiyetle tebrik ediyordu ve çiftliğin nasıl 

ilerlediğini anlatıyor ve kaç dönüm olduğunu, senede ne 

verdiğini, ne kadar diktiğini ve çiftlikte ne kadar köle 

bulunduğunu bildiriyordu ve sağlığıma ne kadar dua ettiğini 

yazıyor ve beni oraya gitmeye ve malıma sahip olmaya davet 

ediyordu. Eğer gitmeyecek olursam kime teslim edileceğini de 

soruyor, bu mektubunu kendisinin ve ailesinin can ve 

gönülden dostluk hislerini bildirmekle bitiriyordu. Hediye 

olarak bana yedi tane de gayet güzel kaplan derisi 

göndermişti. Anlaşılan bunları Afrika’ya gönderdiği diğer bir 

gemi ile getirtmiş ve o gemide benimkinden daha iyi bir 

seyahat yapmış. Bundan başka yedi sandık da reçel, tatlı ve 

yedi tane de basılmamış altın para göndermişti. Bu altınlar 

tam Moidores altını kadar büyük değildi. 

İki vekillerim de aynı gemilerle 1200 kasa şeker, 800 bal tütün 

ve baki hesabı da altın olarak göndermişlerdi. Artık Hazreti 

Eyyub'un sonunun başlangıçtan daha iyi olduğunu 



söyleyebilirim. Bu mektupları ve özellikle bütün servetimi 

etrafımda gördüğüm zaman kalbimin duyduğu heyecan 

mümkün değil tarif edilemez. Brezilyadan gemiler hep birlikte 

geldikleri için mektupları getiren gemiler mallarımı da 

getirmişlerdi. Mektuplarım elime geçmeden önce mallar da 

Lizbon'a gelmişlermiş. Sonuçta sarardım ve fenalaştım. Eğer 

ihtiyar koşup da bir ruh getirmeseydi ansızın gelen bu sevinç 

beni olduğum yerde öldürecekti. Bir hekim gelip de 

hastalığımın gerçek sebebini anlayıncaya kadar fenalaşmam 

birkaç saat devam etti. Hekim kan aldırdıktan sonra kendime 

geldim ve iyi oldum. Fakat zannediyorum ki eğer bu şekilde 

kalbime bir ferahlık verilmeseydi kesin ölürdüm. 

Artık aniden nakit olarak (5000) İngiliz lirasından fazla bir 

paranın sahibi oluvermiştim. Brezilya'da da İngiltere’deki arazi 

kadar sağlam ve senede bin liradan fazla gelir getiren emlâkim 

vardı. Sonuçta bu duruma zor inanıyor ve bundan 

yararlanmak için ne yapacağımı bilemiyordum. Yaptığım 

birinci iş, bana asıl iyilik edene, o iyi ihtiyar kaptana ödül 

vermek oldu. Bu adam başlangıçta sıkıntı zamanımda bana 

iyilik etmiş ve sonra da dürüstlük göstermişti. 

Bana gönderilen şeyleri kendisine gösterdim. Ve her şeyi 

takdir ve idare eden semanın inayetiyle en önce kendisinden 

aldığım 100 moidoresi iade ettim ve sonra bir noter getirttim, 

bana borcu olan 470 moidoreseden dolayı  borcunu sildiğime 

dair mümkün olduğu kadar kesin ve tam bir ibraname 

yapmasını rica ettim. 

Bundan sonra çiftliğimin senelik gelirini benim adıma tahsil 

etmeye kendisine vekalet verdiğime ve ortağımın kendisine 

hesap vermeye mecbur olmasına ve ödemeyi ilgili gemilerle 



benim namıma ona göndermesine dair bir vekaletname 

verdim. Ve sonunda son bir madde de yazılan hayat şartı ile 

kendisine yıllık yüz moidores ve öldükten sonra da oğluna 

yazılan hayat şartı ile senede elli moidores temin ediyordu.  

İşte ben ihtiyarı böyle mükâfatlandırdım. 

 

Yirmi Üçüncü Bölüm 

Artık bundan sonra hayatımı nasıl devam edeceğimi ve 

Tanrı’nın böylece elime geçirdiği servetle ne yapacağımı 

düşünmeye başladım. Gerçekten şimdi başımda adada 

geçirdiğim o sessiz hayattan daha fazla düşünce vardı. Orada 

ancak bulunana ihtiyacım vardı ve ihtiyacımdan fazlası da 

bulunmuyordu. Halbuki şimdi üzerimde büyük bir yük var ve 

bütün işim de onu nasıl idare etmekti. Ne parayı saklayacak 

bir mahzenim vardı, ne de bir kimsenin eli değmeden 

küflenecek ve kararacak gibi kilitsiz, anahtarsız kalabilecek bir 

yerim vardı. Bilakis ne nereye koyacağımı, ne de kime 

güvenebileceğimi bilmiyordum. Gerçi bizim ihtiyar kaptan 

namusluydu ve sığınacak tek bir yerim de o idi. 

Sonra da menfaatim Brezilyaya gitmemi gerektiriyor gibi 

görünüyordu. Fakat işlerimi yoluna koymadan ve geride 

mallarımı sağlam ellere bırakmadan oraya gitmeyi aklıma bile 

getiremezdim. Önce eski ahbabı, o dul kadını düşündüm. 

Onun namuslu ve bana sadık olduğunu biliyordum. Fakat o 

artık hem yaşlı, hem de fakirdi ve anladığıma göre borçluda 

olmalıydı. Sonuçta İngiltere’ye gitmekten ve paramı beraber 

götürmekten başka çarem yoktu. Bununla beraber buna karar 

vermeden önce birkaç ay geçti. Eski velinimetim olan kaptan 



kendini tamamı ile memnun edecek şekilde iyilik yaptıktan 

sonra kocası bana ilk veli nimetlik eden ve kendisi de gücü 

yettiği kadar bir zaman benim sadıkane işlerimi gören ve bana 

akıl öğreten zavallı dul kadını da düşünmeye başladım ve 

yaptığım şey Lizbon'da bir tüccar bularak kadını arayıp sadece 

senedi vermesini değil hatta yüz lira parayı kendi götürmesini 

ve onunla görüşmesini ve eğer sağ kalacak, olursam daha 

fazla yardımlar göreceğini söyleyerek kendini teselli etmesini 

Londra’daki adamına yazdırmak oldu. Ayni zamanda 

memleketteki iki hemşiremin her birine yüz lira gönderdim. 

Hemşirelerim her ne kadar muhtaç değillerdi, fakat durumları 

o kadar iyi değildi. Birisi evlenmiş ve dul kalmış. Diğeri de 

evlenmiş ve kocası istenildiği gibi çıkmamış. Fakat arkada 

servetimi sağlam bir yere koyarak Brezilyaya gidebilmek için 

bütün dostlarım ve hısımlarım arasında sermayemin büyük bir 

kısmını teslime cesaret edebilecek bir adam hala 

bulamamıştım ve bu iş beni çok fazla meşgul ediyordu. 

Bir defa da aklıma Brezilya'ya gitmek ve orada yerleşmek 

gelmişti. Çünkü oranın uyruğuna girmiştim. 

Fakat din konusunda fikrimde küçük bir şüphe vardı ve bu 

şüphe hissedilmez bir şekilde beni alıkoyuyordu. Şimdi 

bundan daha fazla bahsedeceğim. Ama beni şimdi oraya 

gitmekten alıkoyan din değildi. Onlar arasında bulunduğum 

zaman memleketin dininden olmaya tereddüt etmediğim gibi, 

yine etmezdim. Yalnız şimdi din hakkındaki fikrim öncekinden 

ileriydi. Onların arasında yaşayacağımı ve öleceğimi 

düşündüğüm zaman Katolik olduğuma ve Katolik olarak 

ölmenin çok iyi bir şey olamamasına üzülüyordum. 



Fakat yukarıda da dediğim gibi beni Brezilya'ya gitmekte 

alıkoyan esas şey bu değildi. Asıl mesele arkada mallarımı 

kime bırakacağımı bilemiyordum. Sonunda mallarımla 

beraber İngiltere’ye gitmeye karar verdim. Ve eğer oraya 

varacak olursam nasıl olsa güvenecek bir akraba bulur veya 

bir dost yaparım dedim. Ve bütün servetimle beraber 

İngiltere’ye gitmeye hazırlandım. 

Brezilya gemileri memleketlerine dönmek için bulunuyorlardı. 

Ben de memlekete gitmek için işlerimi hazırlamak üzere tam 

ve doğru olarak aldığım hesapların uygun cevaplarını vermek 

istedim. Önce Saint Augustain başpapazına adilane 

emeğinden dolayı teşekkürlerle dolu bir mektup yazdım ve 

şimdiye kadar bir tarafa harcanmayan 872 moidoresi 

kendisine vererek beş yüzünü manastıra ve üç yüz yetmiş 

ikisini de fakirlere istediği şekilde harcamasını ve benim için 

hayır dualar etmesini rica ettiğimi ve bunun gibi şeyleri 

kendisine bildirdim. 

Dürüstlük ve doğrulukların, gerektirdiği bütün minnetlerle 

dolu diğer bir teşekkür mektubu da vekillerime yazdım. 

Bunlara bir hediye göndermeye gelince, bunlar böyle şeye 

ihtiyaçtan çok uzaktılar. En sonra ortağıma da bir mektup 

yazdım, çiftliği ilerletmesindeki çalışkanlığından ve sermayeyi 

artırmaktaki doğruluğundan kendisine teşekkür ettim ve 

bunda hissemi nasıl idare edeceğine dair talimat verdim. 

Hissemdeki vekaleti ihtiyar kaptana bıraktığım için benden 

özel bir talimat alıncaya kadar bana ait hissenin ona 

gönderilmesi isteğinde bulunduğumu bildirdim ve sadece 

kendisini görmek için değil, hatta ömrümün kalanını orada 

geçirmek için Brezilya'da yerleşmek niyetinde olduğumu 

yazdım ve buna: Karısı ve kızı (çünkü kaptanın oğlu kendisinin 



iki kızı olduğunu haber vermişti) için İtalyan ipeklileri, iki parça 

gayet güzel İngiliz kumaşı, beş parça siyah örtü ve gayet 

kıymetli Flandır dantelesi olan gayet güzel hediyeler eklettim. 

İşlerimi bu şekilde düzelttikten sonra mallarımı sattım parayı 

sağlam poliçeye yatırdım. Artık son bir zorluk kalmıştı. O da 

İngiltere'ye hangi yoldan gitmekti. Denize oldukça alışmıştım. 

Fakat İngiltere'ye denizle gitmekten yine garip bir şekilde 

çekiniyordum. Bunun sebebinin ne olduğunu bilemem. Fakat 

gözümde sorun o kadar büyüdü ki gitmek için bir defa eşyaları 

gemiye koymuşken fikrimi değiştirdim. Yalnız bir defa değil, iki 

üç kere böyle oldu. 

Denizdeki şanssızlığım bilinen gerçek; belki bunun biraz sebebi 

de budur. Fakat insan böyle hallerde kendi fikrinden gelen 

kuvvetli uyarıları dikkate almalı. Binmeye karar verdiğim 

gemilerden ikisi de —yani diğerlerinden fazla olarak ikisi 

demek isterim; bunlardan birine eşyalarımı koyacaktım, 

diğerlerinin de kaptanı ile anlaşmıştık — kazaya uğradılar. 

Birisi Cezayirliler tarafından tutulmuş, diğeri de Torbey'in 

yanında Start'da karaya düşmüş ve üç kişi dışında içindekilerin 

hepsi boğulmuş. Demek ki bu gemilerin her ikisinde de 

felakete uğrayacakmışım. Hangisinde daha fazla felakete 

düşeceğimi tayin etmek güçtür. Fikrim böyle endişe ve ıstırap 

içersindeydi. Her şeyi kendisine söylemekten çekinmediğim 

eski gemici, deniz yoluyla gitmekten beni şiddetle engelledi. 

Ya karadan Gravyon'a gitmemi ve oradan Bicaye körfezini 

geçerek Rochell'e gitmemi ve oradan da karadan Paris’e 

gitmenin kolay olduğunu ve bu şekilde Calais ve Douvres 

yolunu yapmamı veya Madrid'e giderek bütün Fransa’yı 

karadan geçmemi söyledi. Sonuçta Kale'den Dover'e kadar 

deniz yolculuğu yapmamaya o kadar önceden hazırdım ki 



bütün yolculuğu karadan yapmaya karar verdim. Acelem 

yoktu. Masrafa da önem vermediğim için bu yol daha çok 

hoşuma gidiyordu. Bu yolculuğu daha zevkli yapmak için 

ihtiyar kaptan bir İngiliz getirdi. Lizbon'da bir tüccarın 

oğluymuş ve benimle seyahat etmek istiyormuş. Bundan 

sonra daha iki İngiliz tüccarı ve iki kibar Portekiz delikanlısı 

bulduk. Bu sondakiler ancak Paris’e kadar gidiyorlardı. Bu 

şekilde biz hepimiz altı kişi oluyorduk, beş de hizmetçimiz 

vardı — iki tüccarla iki Portekizli masraftan kurtulmak için iki 

kişiye bir hizmetçi almışlar. Bana gelince Cuma'dan başka 

benimle beraber yolculuk etmek üzere hizmetçi sıfatı ile bir 

İngiliz gemicisi almıştım. Cuma ise, yolda bir hizmeti 

dokunamayacak kadar bu yerlerin yabancısıydı. 

Bu düzenle Lizbon'dan çıktım. Arkadaşlarımız gayet iyi 

donanımlı ve silahlı olduklarından küçük bir kol teşkil ettik. En 

ihtiyarları olduğum gibi iki de uşağım bulunduğundan ve 

gerçekten bu seferin asıl sebebi de ben olduğumdan 

arkadaşlar bana bir şeref olmak üzere kaptan diyorlardı. 

Sizi seyahatime ait hatıratımla yorduğum gibi kara 

yolculuğuma ait hatıralarımla da rahatsız etmeyeceğim. Fakat 

bu yorucu ve sıkıntılı yolculukta başımıza gelen bazı 

maceraları da ihmal edemeyeceğim. Madrid'e geldiğimiz 

zaman hepimiz İspanya'nın yabancısı olduğumuz için İspanya 

kralının sarayını incelemek üzere zahmete değer şeyleri 

görmek için bir süre kalmak üzere bulunduk. Fakat yazın 

sonları olduğu için çabuk hareket ettik. Ekim ayının ortalarına 

doğru Madrid'den çıktık. Navar'ın kenarına geldiğimiz zaman 

yolda birçok şehirlere, Fransa taraflarına çok karlar yağdığına 

ve birçok yolcuların her ne olursa olsun yola devam 

etmelerine rağmen Pamplon'a dönmek zorunda olduklarına 



dair dehşetli haberler aldık. Gerçi Pamplon'a geldiğimiz zaman 

bu haberlerin doğru olduğunu gördük. Ben daima sıcak bir 

iklimde yaşadığım ve gerçekten oralarda üzerimize tek bir 

elbiseyi zorlukla giydiğimiz için soğuğa dayanamıyordum. 

Hatta on gün öncesi Eski Kastil'i terk etmiş olmak da bizim için 

acı olduğu kadar garipti, çünkü orada hava yalnız sıcak değil 

çok sıcaktı. Şimdi aniden Pirene dağlarının keskin ve gayet 

soğuk rüzgarları hem çekilmez bir şeydi, hem de ellerimizin, 

parmaklarımızın donma tehlikesi vardı. Zavallı Cuma bütün 

dağları karla örtülü gördüğü ve soğuk havayı duyduğu zaman 

çok fazla ürktü. Çünkü zavallı ömründe böyle şeyi ne görmüş, 

ne de hissetmişti. 

Kısa keseyim. Pamplon'a geldiğimiz zaman kar şiddetle 

yağmakta devam ediyordu, insanlar kışın vaktinden önce 

geldiğini söylüyordu. Zaten vaktiyle zor olan yollar artık şimdi 

büsbütün geçilmez bir hale gelmişti. Sonuçta bazı yerlerde kar 

çok yığıldığı için geçmek mümkün değildi. Kuzey 

memleketlerinde olduğu gibi kar buralarda donup 

katılaşmadığı için her adımda diri diri gömülme tehlikesine 

düşmeden gitmeye imkan yoktu. Pamplon'da yirmi günden 

aşağı kalmadık. Kışın geldiğini ve görünüşe nazaran kışın daha 

iyi olmayacağını görünce (çünkü o sene bütün Avrupa’da kış 

hiçbir kimsenin hatırlanmadığı derecede şiddetli olmuştu) 

Kontarabba'ya giderek oradan da gemi ile Bordeaux'ya 

gitmemizi teklif ettim. Bu çok küçük bir seyahatti. 

Fakat bunu düşünmekteyken dört tane Fransız efendi geldi, ve 

bizim İspanya tarafında kaldığımız gibi onlar da Fransa 

tarafında kapanmış kalmışlarmış. Bir kılavuz bulmuşlar, kılavuz 

bunları Langadok'un yanı başındaki memleketlerden geçirmiş 

ve öyle yollardan dağa çıkarmış ki karlarda zorluk 



çekmemişler. Karın çok olduğu yerlerde de kendilerinin ve 

atlarının geçeceği kadar karların donmuş ve katılaşmış 

olduğunu söylüyorlardı. Kılavuzu çağırttık, canavarlardan 

kendimizi koruyacak kadar iyi silahlı olmamız şartıyla kar 

tehlikesi olmayan aynı yollardan bizi götüreceğini söyledi. 

Çünkü dedi, böyle büyük karlarda dağ eteklerinde kurtlar 

bulunur ve yer karla örtülü olduğu için açlıktan saldırırlar. Eğer 

bizi iki ayaklı kurtlardan temin ederse öbür türlü mahlûklara 

karşı oldukça hazırlığımız olduğunu kendisine söyledik. Çünkü 

Fransa tarafındaki dağlarda iki ayaklı kurt tehlikesine daha 

fazla maruz bulunduğumuzu bize söylemişlerdi. Gideceğimiz 

yolda böyle tehlike olmadığına bizi ikna etti. Biz de hemen ona 

uymayı kabul ettik. Bazısı Fransız, bazısı İspanyol on iki efendi 

de Hizmetçilerle beraber bizimle gitmeye karar verdiler. 

Bunlar gitmeye girişiminde bulundukları halde geri dönmeye 

mecbur olduklarını söylediğim adamlardı. 

Kasım ayının on beşinde kılavuzumuzla beraber Pampolona 

çıktık. İleriye doğru gideceğimiz yerde kılavuzun bizi doğruca 

Madrid'den geldiğimiz yola doğru gerisin geriye otuz mil kadar 

götürdü. İki şehir geçtikten sonra ovalık bir yere geldik ve 

tekrar kendimizi sıcak, bir iklimde bulduk. Burada hava güzel 

ve kar da görünmüyordu. Buna hayret etmiştim. Fakat aniden 

sola dönerek başka bir yoldan dağlara yaklaştık. Gerçi yarların, 

uçurumların çok korkunç göründüğü kesindi. Fakat kılavuz 

döndürdü dolaştırdı, bizi dolambaçlı yollardan geçirdi” 

karlardan o kadar eziyet çektirmeyerek hissetmeden dağların 

tepesini aştık. Tepeyi aşınca kılavuz bize Fransa’nın latif ve 

verimli Langadok ve Gaskonia illerini uzaktan gösterdi. Her 

taraf yeşil ve çiçekliydi. Bununla beraber büyük bir mesafe ve 

daha geçilecek o kadar zor yollar vardı.  



Fakat yürümemize engel olacak kadar bir gün ve bir gece kar 

yağdığını görünce biraz keyfimiz kaçtı. Fakat kılavuz bunu 

çabuk atlatırız diye sıkılmamamızı rica etti. Gerçekten inmeye 

başladığımızı ve her gün öncekinden daha fazla kuzeye 

gittiğimizi gördük ve bu şekilde kılavuza güvenerek 

ilerliyorduk. 

Gece yarısını iki saat kadar geçirmiştik; kılavuzumuz biraz 

önde gittiğinden tamamı ile kendisini göremiyorduk. Sık bir 

ormana bitişen çukur bir yoldan kocaman üç tane kurt çıkmış; 

arkalarında bir de ayı varmış, kurdun ikisi kılavuza saldırmış. 

Eğer bizden yarım mil uzakta olsaydı biz yardım etmeden 

parçalanacağı kesindi. Kurtlardan birisi ata sarılmış, diğeri de 

kılavuza saldırmış ve öyle şiddetli saldırmış ki kılavuz ne 

tabancasını çekmeye zaman bulabilmiş, ne de tabanca 

çekmek aklına gelmiş. Sadece güçlü güçlü bağırıyor ve bizi 

çağırıyordu. Uşağım Cuma yanımdaydı. Atı sürüp ne oluyor 

diye bakmasını söyledim. Cuma kılavuzu görebilecek bir yere 

gider gitmez öbürü kadar yüksek sesle o da “efendi! efendi” 

diye bağırdı. Fakat atını cesur kılavuzun üzerine sürmüş ve 

tabancası ile adamcağıza saldıran kurdu kafasından vurmuş. 

Cuma’nın bulunması zavallı adam için çok hayırlı oldu. Çünkü 

Cuma memleketinde bu tür hayvanlara alışkın olduğundan 

korkmamış, üzerine varmış ve yukarıda söylendiği gibi 

kafasından vurmuş. Onun yerine içimizden hangimiz olsaydı 

uzaktan ateş edecek, belki kurdu vuramayacak ve belki de 

adamcağızı vurmak tehlikesine düşecekti. 

Fakat bundan daha cesurlarını da korkutabilirdi. Gerçekten 

Cuma’nın tabancasının ses ile her iki tarafından kurtların 

korkunç ulumalarını işittiğimiz zaman hepimiz korktuk. 

Gürültü dağların yankısı çoğalıyordu ve bize orada binlerce 



gibi geliyordu. Belki de gerçekte bizi korkutacak miktardan da 

o kadar az değildi. 

Bununla beraber Cuma bu kurdu öldürdüğü gibi ata sarılan 

diğer kurt hemen bırakmış ve kaçmış. Bereket versin atın 

başına saldırmış, gemin zincirleri dişlerine geçmiş ve bu 

şekilde ata çok zarar verememiş. 

Kılavuz daha çok yaralıydı. Kudurmuş mahlûk kendisini iki kere 

ısırmış; bir defa kolundan, ikinci defa da dizinin biraz 

yukarısından ısırmış. Cuma gidip de kurdu öldürdüğü zaman 

atın ürkmesinden yere düşmek üzereymiş. 

Cuma’nın tabancasının sesini duyduğumuz zaman meselenin 

ne olduğunu anlamak için adımlarımızı sıklaştırdığımız ve çok 

kötü olan yolun izin verdiği kadar hızla atlarımızı 

koşturduğumuz kolaylıkla tahmin edilebilir. Önce, gözümüze 

engel olan ağaçlardan kurtulunca meselenin ne olduğunu ve 

her ne kadar öldürürken hayvanın nasıl bir mahlûk olduğunu 

anlayamamışsak ta Cuma’nın adamı nasıl kurtardığını anladık. 

Fakat Cuma ile ayı arasında olan mücadele kadar hiçbir kavga 

ne bu kadar cesaretli idare edilmiştir, ne de böyle şayanı 

hayret bir tarzda olmuştur. Bu kavga hepimizi hayalin 

fevkinde (her ne kadar bidayette Cuma’dan korkmuş isek 

de)eğlendirdi. Bilindiği üzere ayı ağır ve beceriksiz bir 

hayvandır. Kurt gibi koşamaz. Kurt hem çabuk, hem çeviktir. 

Ayının iki özel durumu vardır ve genellikle hareketlerine de 

bunlar hakimdir. Birincisi ayının özellikle aradığı av insanlar 

değildir.— Özellikle diyorum, çünkü şimdi bütün yerler karla 

kapalı olduğu gibi çok aç kaldığı zamanlar ne yapar 

bilmiyorum. — Fakat insanlar önce ona saldırmadıkça o da 

genellikle insanlara saldırmaz. Bilakis eğer ormanda bir ayıya 



rastlar da ona dokunmazsanız o da size dokunmaz. Fakat ona 

karşı gayet nazik davranmaya dikkat etmelisiniz ve kendisine 

yol vermelisiniz. Kendisi çok kibar olduğundan bir prens için 

bile olsa yolundan bir adım ayrılmaz. Hatta gerçekten 

korkmuş iseniz yapacağınız en iyi iş başka bir yol tutmak ve 

oradan gitmektir. Çünkü eğer olduğunuz yerde durur kalır ve 

ona dik dik bakarsanız bunu bir hakaret sanır. Fakat ona bir 

şey atar, sallar veya vurursanız, o şey parmağınız kadar 

küçücük bir değnek parçası ile olsa bile bunu da yine hakaret 

sayar ve intikam peşinde koşmak için diğer bütün işlerini bir 

tarafa bırakır. İkincisi — Bir defa hakaret gördü mü gece 

gündüz öcünü alıncaya kadar peşinizi bırakmaz ve sizi 

yakalayıncaya kadar ne kadar uzak olursa olsun sizi takip eder. 

Uşağım Cuma kılavuzu kurtarmıştı ve biz yanlarına gittiğimiz 

zaman attan inmesine yardım ediyordu — çünkü adamcağız 

hem korkmuştu, hem yaralıydı. Fakat korkusu yarasından 

daha büyüktü. — O sırada aniden ayının — ormandan 

çıkıverdiğini gördük. Koskocaman bir şeydi. Ben bundan daha 

büyüğünü hiç görmedim. Gördüğümüz zaman hepimiz de 

biraz şaşırdık. Cuma da onu görünce halinde bir cesurluk ve 

sevinme alametleri çok açık görülüyordu. Cuma ayıyı 

göstererek üç kere “oh oh oh” diye söylendi ve “Efendi sen 

bana onu bırakacak. Ben onunla güreşecek ve ben sizi çok iyi 

gülmek yapacak dedi.” 

Adamcağızı bu kadar sevinçte görünce hayret ettim. “Çıldırdın 

mı? O seni yutar” dedim. 

“Beni yiyecek, beni yiyecek” diye tekrar tekrar üç defa 

söylendi ve “Ben onu yiyecek, ben sizi iyi gülmek yapacak, 

hepiniz burada kalacak. Bana bakacak siz çok gülecek” dedi. 



Sonra da yere oturdu; bir saniyede çizmelerini çıkardı. 

Ayakkabılarını giydi. (Bu onların yassı bir nevi çarığıydı ve 

cebinde taşıyordu). Atını öbür hizmetçime verdi. Tüfeğini aldı 

ve rüzgar gibi süratle koştu. 

Ayı yavaş yavaş geziniyordu. Kimseye de dokunacağa 

benzemiyordu. Cuma iyice yanına yaklaştı ve sanki 

anlayacakmış gibi: “Eh bana bak, sana söylüyorum, duyuyor 

musun?” dedi. Biz de uzaktan takip ediyorduk. Artık dağların 

Gaskonia tarafına gelmiş ve geniş bir ormanlığa dahil 

olmuştuk. Her ne kadar şurada burada birçok ağaçlar varsa da 

ova açık bir yerdi. Cuma’nın ayının peşinden gittiğini 

söylemiştim. Çabucak ona yetişti. Büyücek bir taş aldı ve ona 

attı. Tam başından vurdu, fakat duvara vurmuş gibi hiçbir etki 

yapmadı. Amma Cuma’nın amacı da belli oldu. Çünkü 

çapkında korkudan eser yoktu. Bunu ayı kendisini kovalasın ve 

kendisinin dediği gibi “bize biraz gülmek göstersin” diye 

yapıyordu. Ayı taşı yer yemez ve onu görünce döndü ve dev 

gibi uzun adımlar atarak yarım dört nala kaldırılmış bir at gibi 

ve gayet garip bir şekilde sallanarak Cuma’nın arkasından 

geldi. Cuma kaçtı. Bizden imdat istiyormuş gibi bizim tarafa 

yollandı. Bunu görünce hepimiz birden ayıya ateş etmeye ve 

Cuma’yı kurtarmaya karar verdik. Fakat ayı kendi halinde 

başka yola giderken üzerimize çevirdiği için Cuma’ya kötü 

halde kızmıştım ve özellikle ayıyı üzerimize çevirdikten sonra 

kaçmasına çok sinirlenmiştim. “Seni köpek seni” dedim, bizi 

böyle mi güldürecektin? Gel atını al ki bizde ayıyı 

öldürebilelim”. Bunu duydu ve “Vurmak yok, vurmak yok, 

rahat durun. Siz çok gülecek” diye bağırdı. Herif çevik, hayvan 

bir adım atıncaya kadar o iki adım atıyordu. Bizim yanımıza 

doğru aniden döndü. İşe yarayacak kocaman bir meşe ağacı 



görmüş, kendisini takip etmemizi bize işaret etti. Ve adımlarını 

sıklaştırarak ve tüfeğini ağacın kökünden beş altı metre ileride 

bırakarak kıvrakça ağaca çıktı, ayı da hemen ağaca geldi. Biz 

de uzaktan takip ediyorduk. Ayının yaptığı birinci iş tüfeğin 

yanında durmak oldu. Tüfeği kokladı ve olduğu yerde bıraktı. 

O kadar ağır olmasına rağmen kedi gibi ağaca tırmandı. Bizim 

uşağı delirmiş zannediyor ve bu deliliğe hayret ediyordum, 

yemin ederim ki daha gülecek hiç tek bir şey görmemiştim. 

Ayının ağaca çıktığını görünce hepimiz hayvanları daha yakına 

sürdük. 

Ağacın yanına geldiğimiz zaman Cuma ağacın geniş bir dalının 

küçük bir ucuna gelmiş, ayı da dalın yarısına kadar gitmişti. Ayı 

ağacın dalının daha zayıf bir yerine çıkar çıkmaz Cuma bize 

“Ha” dedi. “Şimdi görecek, ben ayıya oyun öğretecek” ve 

sıçramaya ve dalı sallamaya başladı. Fakat yine yerinde 

duruyordu. Yalnız geriye nasıl gidebileceğini görmek için 

arkasına bakıyordu ve ayının bu durumu gerçekten bizi çok 

güldürüyordu. Fakat Cuma bu işe çok devam etmedi. Onun 

hala yerinde durduğunu görünce onu tekrar çağırdı ve sanki 

ayının İngilizce konuşabileceğini farz ediyormuş gibi “niçin 

daha yakına gelmiyorsunuz, rica ederim daha yakına geliniz” 

dedi. Ağacı oynatmayı, sallamayı bıraktı. Ayı onun ne dediğini 

anlamış gibi biraz daha ilerledi. Cuma tekrar ağacı salladı. Ayı 

da tekrar durdu. Biz ayıyı başından vurmanın tam zamanı 

olduğuna karar vermiştik. Cuma’yı çağırdım. Hareket 

etmemesini ve ayıyı vuracağımızı söyledim. “Ah rica ederim. 

Rica ederim. Ben şimdi sonra onu öldürecek. Öldürecek” diye 

yalvarmaya başladı. “Biraz sonra öldüreceğim” demek 

istiyordu. Neyse hikayeyi kısa keselim. Cuma o kadar oynadı 

ve ayı da o kadar zor bir duruma düştü ki gerçekten çok 



gülmüştük; fakat adamın daha başka neler yapacağını 

anlayamamıştık. Biz önce ağacı sallayarak ayıyı düşüreceğini 

sanıyorduk. Fakat ayının yere düşmeyecek kadar çok kurnaz 

olduğunu anladık; çünkü dönecek yere kadar uzaklaşmıyor ve 

büyük geniş pençeleriyle ve ayakları ile yapışıyordu. Fakat 

Cuma bizi şüpheden çok çabuk kurtardı. 

Ayının sıkı sıkı dala yapıştığını ve daha yakına gelmeye 

kanmadığını görünce, Cuma; “pekala” dedi “sen daha 

gelmiyor, ben gider, ben gider; sen bana gelmez, ben sana 

gider.” 

Bunu söyledikten sonra dalın en ince ucuna gitti, dal ağırlığı ile 

eğildi. Ve yere atlayabilecek kadar daldan kaydı ve yavaşça 

kendisini yere bıraktı. Ve tüfeğine doğru koştu, tüfeği eline 

aldı, yine durdu. 

“Cuma”dedim “şimdi ne yapacaksın. Niçin vurmuyorsun?” 

Cuma o zaman “Daha değil. Ben vur şimdi ben öldürmez, ben 

durur size daha gülmek verir” dedi ve şimdi göreceksiniz ya, 

gerçekten öyle de yaptı. 

Ayı düşmanının gittiğini görünce bulunduğu daldan geri geldi. 

Fakat bunu gayet yavaş ve ağır yaptı. Her adımda arkasına 

bakıyordu ve ağacın gövdesine gelinceye kadar arka arkaya 

gitti ve sonra yine aynı şekilde arka arkaya, pençeleri ile 

tırmanarak ve adımlarını gayet ağır oynatarak ağaçtan aşağıya 

indi. Bu durumda ve arka ayaklarını tam yere koyacağı sırada 

Cuma yaklaştı, tüfeğin namlusunu ayının kulağına koydu ve 

patlattı Ayıyı öldürdü ve paçavra gibi yere serdi. Sonra çapkın 

gülüyor muyuz diye etrafına bakındı. Memnun olduğumuzu 

görünce kendisi de kahkahalarla gülmeye başladı. “Biz öyle 

öldürür ayı benim memlekette dedi. “Böyle mi 



öldürürsünüz?” dedim, “nasıl olur sizin tüfeğiniz yok”; “hayır” 

dedi “tüfek yok, fakat büyük çok uzun ok vurur.” 

Bu gerçekten bize eğlence olmuştu. Fakat hala yabani 

yerlerdeydik, kılavuzumuz da ağır yaralıydı. Ne yapacağımızı 

bilemiyorduk. Kurtların uğultusu kafamda çok dolaşıyordu. 

Gerçekten Afrika sahilinde bir defa duyduğum ve vakti ile size 

biraz bahsettiğim o gürültü hariç beni bu kadar korkuya 

düşüren hiç bir şey hiçbir zaman duymadım. 

Bu şeylere gecenin yaklaşması bizi mecbur etti; yoksa 

Cuma’ya kalsaydık bu koca hayvanın derisini yüzüp alacaktı. 

Ve bunun, kıymetli olduğunu biliyordu; fakat daha gidecek üç 

millik yolumuz vardı ve kılavuz da acele ediyordu. Bunun 

üzerine biz de deriyi bıraktık ve yolumuza ilerledik. Her ne 

kadar dağlarda olduğu kadar kalın ve tehlikeli değilse de yine 

yerler karla örtülüydü. Sonraları da duyduğumuza göre 

açlıktan sıkışan yiyecek aramak için ormanlara ve aşağıya 

ovaya inmişler, orada ki insanlarına saldırmışlar ve bir 

koyunlarını, atlarını parçalamışlar, hatta birkaç insanı dahi 

telef etmişler. 

Geçilecek tehlikeli bir yerimiz daha olduğunu kılavuz 

söylemişti. Eğer memlekette daha kurt varsa orada 

karşılaşacağımız kesinmiş. Burası her tarafı ormanlarla 

çevrilmiş küçük bir ova idi. Ormanı geçtikten sonra oraya 

gelecek ve oradan da kalacağımız köye gidecektik. 

İlk ormana girdiğimiz zaman güneşin batmasına yarım saat 

vardı. Güneş battıktan biraz sonra da o ovaya geldik. Birinci 

ormanda, hiçbir şeyle karşılaşmadık. Yalnız ormanın büyük 

olmayan küçük bir açıklığında kocaman beş tane kurdun yolu 

geçtiklerini gördük. Bir av peşinden koşuyorlarmış veya bir av 



arıyorlarmış gibi birbiri arkasından koşuyorlardı. Bize dikkat 

etmediler ve kısa süre içerisinde gözden kayboldular. Bunun 

üzerine kılavuzumuz hazır olmamızı rica etti. Çünkü burada bir 

sürü kurtların olacağını tahmin ediyordu. 

Silahlarımızı hazırladık ve dört tarafımıza da bakmaya 

başladık; fakat yarım mil kadar devam eden ormanı geçince ve 

ovaya girinceye kadar başka kurt görmedik. 

Ovaya girince yine etrafımıza bakmak için yeterince sebep 

vardı. İlk rast geldiğimiz şey bir at ölüsü oldu. —Yani kurtların 

öldürdüğü zavallı bir at.— Hiç olmazsa bir düzüne kurt da iş 

başındaydı. Yiyorlardı diyemeyiz. Etlerini önceden yemişler, 

şimdi daha fazla kemiklerimi kemiriyorlardı. 

Kendilerini bu ziyafette rahatsız etmeyi uygun görmedik. 

Onlar da bize fazla önem vermediler. Cuma üzerlerine gitmek 

istedi. Fakat hiçbir şekilde kendisine izin vermedim. Çünkü 

bildiğimizden fazla başımıza birçok işler açmak istediğimizi 

anlatmıştım. Daha ovanın yarısına gelmemiştik, solumuzdaki 

ormanda kurtların korkunç korkunç uluduklarını duymaya 

başladık. Ve biraz sonra da yüz kadarının alay halinde ve 

birçokları da arka arkaya sıra olmuşlar, usta subaylar 

tarafından idare olunan muntazam bir kol gibi bize doğru 

geldiklerini gördük. Bunlara nasıl karşı verileceğini 

bilmiyordum. Fakat sıkı bir hâlde yan yana bulunmanın en iyi 

çözüm olduğunu gördüm. Bir saniyede yan yana geldik. Fakat 

çok aralık vermiş olmalıyım diye bir kısmımızın ateş etmemizi, 

ateş etmeyenlerin de eğer kurtlar üzerimize saldırıya devam 

edecek olurlarsa hemen ikinci bir yaylım ateş üzere hazır 

bulunmalarını ve ilk atanların hemen tüfeklerini tekrar 

doldurmaya kalkışmayarak herkesin tabancası ile hazır 



olmasını emrettim. Çünkü hepimizin bir tüfeği ve bir çift de 

tabancası vardı. Ve bu düzen sayesinde yarımız birden atmak 

şartı ile altı yaylım ateş yapmaya kadir olabilecektik. Ama 

şimdilik buna ihtiyacımız yoktu. Çünkü ilk yaylım ateşi üzerine 

düşman gürültüden olduğu kadar ateşten de korktuğundan 

olduğu yerde kaldı. Fakat hemen geri çekildi. Dört tanesi 

başından vurulmuş yuvarlandı. Birçokları da yaralanmıştı: Kar 

sayesinde gördük. Kanlarını akıtarak kaçıyorlardı. 

En vahşi hayvanların bile insan sesinden ürktüğünü 

duymuştum. Bu sırada aklıma geldi, bütün arkadaşlara 

gücümüzün yettiği kadar bağırmamızı söyledim. Ve bu bilginin 

tamamı ile yanlış olmadığını gördüm. Çünkü bağırmamız 

üzerine çekilmeye ve etrafta dolaşmaya başladılar. Bunun 

üzerine arkalarından ikinci bir yaylım ateş yapılmasını 

emrettim. Bu onlara dört nala kaldırdı ve ormana kaçtılar. 

Bunların kaçması tüfeklerimizi tekrar doldurmamıza fırsat 

verdi. Kaybedilecek zamanımız yoktu, yola devam etmeliydik. 

Fakat tüfeklerimizi yeni doldurmuş ve kendimizi hazırlamıştık. 

Aynı ormandan sol taraftan dehşetli bir gürültü duyduk. Yalnız 

bu gürültü önden, gideceğimiz yol tarafından geliyordu. 

Gece yaklaşmaya, ortalık da kararmaya başladı. Bu da bizim 

için kötü bir durumdu. Gürültü artınca bunun o cehennem 

mahlûklarının havlaması ve uluması olduğunu kolaylıkla 

anlayabildik ve birdenbire iki üç sürü kurt gördük. Sürünün 

biri solumuzda, biri arkamızda, diğeri de önümüzdeydi. Adeta 

kurtlarla kuşatılmıştık. Bize saldırmadıklarından biz de 

atlarımızı koşturabildiğimiz kadar ilerlemeye çalışıyorduk. 

Fakat yol çok kötü olduğundan atların yürüyüşü ancak geniş 

bir tırıs olabiliyordu. Bu yürüyüşle bir ormanın kenarına 

geldik. Bu ormandan ovanın öbür tarafına gidecektik. Fakat 



ormandan geçen yolun ağzına yaklaştığımız zaman akla hayret 

verecek kadar birçok kurtların yolun ağzında bekleştiklerini 

görünce fena halde şaşırdık. O sırada ormanın diğer bir 

tarafından bir tüfek sesi işittik. Ve o tarafa bakınca terli ve 

gemli bir atın rüzgar gibi kaçtığını ve arkasından da on altı, on 

yedi kadar kurdun koştuğunu gördük. Gerçi at kurtları 

aralamıştı. Fakat bu mesafeyi koruyamayacağını düşünüyor ve 

sonunda kurtların onu yakalayacağına şüphe etmiyorduk ve 

çok geçmeden yakaladılar. 

Fakat atın çıktığı yolun ağzına geldiğimiz zaman kötü bir 

manzara karşısında kaldık. Orada başka bir atın kemikler ile 

canavarlar tarafından parçalanmış iki adam bulduk. Bunlardan 

birinin tüfeğini işittiğimiz adam olduğuna şüphe yoktu. Çünkü 

yanı başında atılmış bir tüfek duruyordu. Adamcağızın başı ile 

gövdesinin yukarı tarafı yenilmişti. Bu manzara bize dehşet 

verdi. Ne yapacağımızı da bilmiyorduk. Çok geçmeden kurtlar 

bize de saldırmaya kalkıştılar. Ve bizi de avlamak üzere 

etrafımıza toplaştılar. Kurtların üç yüz kadar olduğuna 

eminim. Fakat bereket versin ki yolun ağzında biraz iç tarafta 

geçen yazın kesilmiş kerestelik büyük ağaçlar vardı. Sonra 

taşınmak için orada bırakılmış sanıyorum. Bizim ufacık orduyu 

bu ağaçların arasına çektim. Ve kendimizi büyük bir ağacın 

arkasına sıraladım. Hepsinin attan inmesini ve ağacı 

önümüzde siper tutmamızı, üç köşe yahut üç cephe yaparak 

atları ortaya korumaya almamızı söyledim. Böyle yaptık. 

Yaptığımız da iyi olmuş çünkü bu hayvanların bize saldırdığı 

kadar ya da hiç dehşetli hücum olmamıştır. Bir gürültüyle 

uluyarak geldiler ve avlarının üzerlerine atılmak için yere sislik 

yaptığını söylediğim ormanın üzerine çıktılar. Hırslarının 

artmasının başlıca sebebinin arkamızdaki atları görmeleri 



olduğu belliydi. Amaçlarının atlar olduğu görülüyordu. O 

kadar iyi nişan aldılar ki ilk yaylımda birçok kurt öldürüldü. 

Arkadakiler öndekileri iterekten zebaniler gibi ardı arkası 

kesilmeyerek geldiklerinden sürekli ateş etmek zorundaydık, 

ikinci yaylım ateşi de yaptıktan sonra biraz durdular zannettik. 

Ben kaçtıklarını ümit ettim. Fakat çok sürmedi. "Tekrar 

başkaları geldi. Tabancalarımızla da daha iki yaylım ateş ettik. 

Zannederim ki bu dört ateşte on altı, on yedi tanesini 

öldürdük ve belki o kadarının da bacağını kırdık. Fakat yine 

gelmeye devam ediyorlardı. Son sıkımımızı bu kadar çabuk 

attığımıza çok sıkıldım. Uşağımı çağırdım — Cuma’yı değil. 

Çünkü Cuma daha önemli bir işte idi. Ve biz tüfek atarken o, 

hayret edilecek bir çabuklukla hem benim, hem de kendisinin 

tüfeğini tekrar doldurmuştu. — Öbür uşağı çağırdım; 

kendisine bir barut boynuzu vererek barutu tahtanın boyunca 

dökmesini ve geniş bir hat yapmasını söyledim. Dediğim gibi 

yaptı. Biter bitmez kurtlar da gelmeye başladı. Hatta birkaçı 

üzerimize bile saldırdı. Tam o sırada gittim. Boş bir tabancanın 

tetiğini baruta yakın çaktım ve baruta ateş verdim. Tahtanın 

üzerindekiler ütülendiler. Altı yedi tanesi düştüler, daha 

doğrusu ateşin şiddeti ve korkusu ile aramıza atladılar; bir 

dakika içinde hepsini parçaladık. Diğerleri ateşten korktular — 

artık tamamı ile karanlık olduğundan gecede alevin dehşeti 

artıyordu — biraz geri çekildiler. Bunun üzerine 

tabancalarımızın hep birden ateş edilmesini söyledim. 

Arkasından da bağırdık, çağırdık. Kurtlar bunun üzerine 

kuyrukları çevirdiler. Hemen siperden çıktık. Yirmi kadarı 

yaralanmış, yerde yuvarlanıyordu. Onları da kılıçlarımızla 

doğramaya koyulduk, iş beklediğimiz gibi çıktı. Havlamaları ile, 

ulumaları ile arkadaşlarına da anlatmış olacaklar, hepsi de bizi 

bıraktılar ve kaçılar. 



İlkte ve sonda altmış kadarını öldürdük. Eğer gündüz olsaydı 

daha fazla öldürürdük. Savaş meydanı böyle temizlendikten 

sonra tekrar ilerledik; çünkü daha gidilecek bir saate yakın 

yolumuz vardı. Yolda giderken ormanda kurtların, ulumasını, 

havlamasını duyuyorduk. Hatta bazı kere birkaç tanesini görür 

gibi olduk. Fakat kar gözlerimizi kamaştırmış olduğundan 

gördüklerimizin kurt olduğuna emin değiliz, bir saat sonra 

konaklayacağımız kasabaya geldik. Orasını dehşet ve korku 

içerisinde ve halkını da silahlanmış bulduk. Çünkü anlaşılan bir 

gece önce kurtlar ve birkaç ayı geceleyin köye saldırmışlar ve 

halkı dehşetli bir korkuya düşürmüşler. Şimdi gece ve gündüz, 

özellikle geceleri sürülerini ve adamlarını korumak için böyle 

beklemek zorunda kalıyorlarmış. Ertesi sabah kılavuzumuz çok 

hastalandı. İki yarası da enfeksiyon kapmış ve ayakları da 

şişmişti. Gidecek bir halde olmadığı için oradan yeni bir kılavuz 

almak zorunda kaldık, ve Toulous'a gittik. Ilık bir hava, verimli, 

güzel bir yere kavuştuk. Ne kar, ne de kurt, ne de bunlara 

benzer bir şey vardı. 

Toulous'da kurtların hikayesini anlattığımız zaman, bunun bir 

şey değil, büyük dağların eteklerindeki ormanlarda özellikle 

karlar yerleri örttüğü zaman bunun sadece bir şey olduğuna 

söylediler. Böyle sert bir mevsimde bizi o yoldan getirmeye 

cesaret edenin ne biçim bir kılavuz olduğunu ve nereden 

bulduğumuzu tekrar tekrar sordular ve iyi ki hepiniz 

parçalanmamışsınız dediler. 

Atlarımızı ortamıza alarak nasıl durum aldığımızı kendilerine 

anlattığımız zaman bize çok darıldılar. Bire elli 

mahvolacağımızı söylediler. Çünkü kurtları bu kadar kudurtan 

orada atların bulunmasıymış, kurtlar atlara göz koymuşlar. 

Yoksa başka zamanlar tüfekten çok korkarlarmış. Açlıktan 



kudurmuş hale geldiklerinden atlara yanaşmak hırsı 

kendilerine tehlike hissini unutturmuş. 

Eğer biz sürekli ateş etmemiş ve sonunda barut yakma 

önlemini yapmayıp da onları alt etmemiş olsaymışız hepimizin 

parça parça edilme ihtimali çokmuş. Böyle yapacağımıza 

atların üzerinde kalarak biniliyken ateş etmiş olsaymışız, at 

üzerinde insan varken kurtlar atları süvarisiz oldukları kadar 

benimsemezlermiş. Sonra bundan başka da hepimiz bir araya 

toplanarak atlarımızı bıraksaymışız kurtlar atları yemeye hırsla 

saldırırlar ve biz de dolaysı ile elimizde silah ve miktarımız da 

çok olduğu için işin içinden sağ ve salim çıkarmışız. Ben kendi 

payıma, hayatımda hiç bu kadar tehlike duygusunu 

yaşamamıştım. Çünkü yüzden fazla cehennem canavarlarının 

bizi parçalamak için ağızlarını açmış, hırlayarak geldiklerini ve 

kaçacak ve sığınacak bir yerin de olmadığını görünce artık 

mahvolduğuma karar vermiştim. İş böyle olduktan sonra bir 

defa bu dağları tekrar geçeceğimi zannetmiyordum. Her hafta 

bir fırtına olacağını bilsem bile denizden binlerce mil gitmeyi 

daha fazla tercih ederim. 

Fransa'dan geçerken söylemeye değer bir şey olmadı. Diğer 

seyyahların bahsettikleri ve hiçbir zaman benim onlar 

deresinde yazamayacağım şeylerden başka bir şey 

göremedim. 

Tulüz'dan Paris'e gittim ve hiç bir yerde kalmayarak Kale'ye ve 

oradan da soğuk bir mevsimde seyahatten sonra ocak ayının 

14 ünde sağ salim Dover'e çıktım. 

Artık yolculuğum son bulmuştu. Yanımda getirdiğim poliçe de 

hemen ödenmesi üzerine yeni kurtardığım servetime de sağ 

ve salim kavuştum. 



Başlıca delilim ve akıl hocam yine bizim eski ahbap, o dul 

kadın oldu. Kendisine gönderdiğim paraya memnuniyetinden 

benim için hiçbir zahmeti çok görmüyor ve hiçbir fedakarlığı 

büyük bulmuyordu. Her şeyi tamamı ile kendisine emanet 

ettim ve paramın emin bir yerde olmasından dolayı fevkalade 

rahat ettim. Gerçekten öncekinden sonuna kadar bu iyi 

kadının bozulmak nedir bilmeyen doğruluğundan da çok fazla 

memnun oldum. 

Artık eşyamı bu kadına bırakarak Lizbon'a ve oradan da 

Brezilya'ya gitmeyi düşünmeye başladım. Fakat diğer bir 

kuşku yine yoluma çıktı. Bu da din kuşkusuydu. Çünkü 

taşradaki, özellikle yalnız hayatımda Roma Katolik dini 

hakkında bazı şüphelerim vardı. Şimdi kayıtsız ve şartsız Roma 

Katolik dinine girmedikçe Brezilya'ya gitmemin, hele oraya 

yerleşmemin hiç yolu yoktu. Veya kendimi inançlarıma feda 

etmeye, din şehidi olmaya ve engizisyon altında ölmeye razı 

etmeliydim. Bunun üzerine memlekette kalmaya ve mümkün 

olur da bir şekilde oradaki arazimi elden çıkarmaya karar 

verdim. Bu iş için Lizbon'daki eski dostuma yazdım. Araziyi 

Lizbon'da kolayca satabileceğini, fakat uygun görür de 

kendisine izin verirse bunu Brezilya'daki vekillerimin 

varislerine teklif edeceğini, bunların malın kıymetini tama mı 

ile bildireceklerini ve orada yaşadıkları ve benim de bildiğim 

üzere gayet zengin oldukları için herhalde kendilerinin satın 

almak isteyeceklerine emin olduğunu ve dört beş bin sekizlik 

fazlasına satacağına şüphesi olmadığını bildirdi. Bunu kabul 

ettim ve kendilerine bu şekilde teklif etmesine izin verdim. O 

da teklifi yapmış. Sekiz ay kadar sonra gemi Brezilya'dan 

dönmüş, onların teklifi kabul ettiklerini ve Lizbonda’ki 

adamlarına bu iş için 33000 sekizlik vermesini yazdıklarını 



bildirdi. Lizbon'dan gönderdikleri şekilde satış kağıdını 

imzaladım ve cevabı ile beraber ihtiyara gönderdim. O da 

bana malın fiyatını 32800 sekizlik bir poliçe ile gönderdi. 

Kaydı hayat şartı ile ihtiyara senede verilmesini söyledim 100 

moidores ile o öldükten sonra oğluna vaat ettiğim senede 50 

moidoresin eskisi gibi yine o maldan verilmesi de ayrıca şart 

koşulmuştu. İşte şanstan ve olaydan ibaret ve Tanrı’nın bir 

eseri sanatı bulunan bir hayatın birinci kısmını anlattım. 

Felek bu karışık hayatın bir benzerini daha çok nadir 

gösterecektir. Bu hayat delice başlamıştı. Fakat hiç ümit 

etmediğimden fazla bir mutlulukla kapandı. Herkes 

zannedecek ki çapraşık, fakat iyi bir şans sonucunda elde 

edilen şu durumda bir daha maceralara atılmaktan 

vazgeçeceğim. 

Eğer olaylar yardım etseydi gerçekten de böyle olacaktım. 

Fakat serseriliğe alışmıştım. Ailem yok, akrabam çok değil. 

Zengin olmama rağmen tanıdıklarım da çok değildi. 

Brezilyadaki çiftliğimi sattığım halde yine o memleketi 

aklımdan çıkaramıyordum. Yine kanatlanmaya büyük bir 

hevesim vardı. Özellikle adamı görmek, zavallı İspanyolların 

oraya gelip gelmediklerini ve orada bıraktığım zorbaların 

onlara nasıl davrandıklarını anlamak konusunda ki isteklerime 

karşı çıkamıyordum.  

Hakikatli dostum, dul kadın beni bundan vazgeçirmeye çok 

uğraştı. Ve beni o derece etkiledi ki yedi sene taşraya 

çıkmama engel oldu. Bu süre içinde iki yeğenimi, 

kardeşlerimin birinin iki çocuğunu yanıma aldım. Büyüğünün 

biraz malı vardı. Kendisini kibarca yetiştirdim. Ve kendi mal 

varlığına vefatımdan sonra verilmek üzere bir miktar da ben 



ilave ettim. Öbürünü bir gemi kaptanının yanına verdim. Beş 

sene sonra kendisini hisli, cesur, girişimci genç bir delikanlı 

buldum. Altına iyi bir gemi verdim ve denize çıkardım. Bu genç 

delikanlı sonraları benim gibi bir ihtiyarı daha başka 

maceralara sürükledi. 

Bu sırada kısmen de olsa buraya yerleşmiştim. Çünkü bir defa 

her şeyden önce evlenmiştim. Bundan zarar etmedim ve çok 

da memnunum. Üç çocuğum oldu. İki oğlan bir kızdı. Fakat 

karım öldü. Yeğenim de İspanya seyahatinden iyi bir başarı ile 

dönünce benim taşraya çıkma hevesim, onun ısrarı galip geldi. 

Özel bir yolcu gibi onun gemisiyle Amerika'ya gitmeye beni 

mecbur etti. Bu da 1694 senesinde olmuştu. Bu seyahatte 

adadaki ahaliyi ziyaret ettim. Benim adamlarım İspanyolları 

gördüm. Onların ve orada bıraktığım çapkınların hayatları 

hakkında detaylı bilgi aldım. Evvela zavallı İspanyolları nasıl 

tahkir ettiklerini, sonra nasıl anlaştıklarını, geçinmediklerini, 

birleştiklerini, ayrıldıklarını, sonunda İspanyolların onlara karşı 

nasıl baskı yapmak zorunda olduklarını, onların İspanyollara 

nasıl tabi olduklarını öğrendim. Özellikle birçok defalar adaya 

yanaşan Kartin'lerle kavgaları, adadaki ilerlemeleri, içlerinden 

beş kişinin karaya giderek nasıl on bir erkek ve beş kadını esir 

getirdikleri gibi şeylerin detayına girişecek olursam tıpkı 

benim gibi çeşitli ve hayret edilecek şeylerle dolu bir hikaye 

olur. 

Adaya gittiğim zaman adada otuz kadar çocuk bulmuştum. 

Burada otuz gün kadar kaldım. Kendilerine lazım olan birçok 

şeyler bıraktım. Özellikle silah, barut, saçma, elbise, alet ve 

edevat verdim. İngiltere'den beraberimde iki de amele 

getirmiştim, bir marangoz bir de demirci. 



Bundan başka adayı aralarında bölüştürdüm. Fakat bütün 

adayı kendime mülk ettim ve her birerlerine beğendikleri 

parçayı verdim. Her şeyi onlarla böyle düzelttikten sonra 

adayı terk etmeyeceklerine kendilerinden söz aldım ve onları 

orada bıraktım. 

Oradan Brezilya'ya gittim. Orada bir kayık aldım. Adaya daha 

birtakım ahali gönderdim. Kayıkla erzak vesaire den başka 

yedi tane de kadın gönderdim. Kadınları hizmete uygun 

olanlardan ayırmıştım, isteyen olursa evlenebilirdi de. 

İngilizlere gelince; eğer kendilerini ziraata verecek olurlarsa 

lazım olan birçok şeylerle beraber kendilerine de birkaç da 

kadın göndereceğimi söyledim ve sonra bu sözümü de yaptım. 

Malları böyle ayrıldıktan ve terbiye olduktan sonra hepsi de 

gayet dürüst oldular. Brezilyadan onlara beş tane inek 

(bunların üçü gebeydi) ve birkaç koyun ve domuz da 

gönderdim. Tekrar adaya gittiğim zaman bunların hepsini çok 

fazla artmış buldum. 

Fakat bütün bu şeyleri, üç yüz Karibi'nin gelip nasıl onları istila 

ve ekili mahsulü nasıl mahvettiklerini ve bunlarla iki defa 

savaş ederek ilk önce nasıl yenildiklerini ve içlerinden üç 

kişinin öldüğünü, fakat sonunda bir fırtınanın düşmanlarının 

bütün kayıklarını mahvetmesi üzerine bunların düşmanlarını 

nasıl sıkıştırdıklarını ve hemen hemen hepsini nasıl öldürerek 

tarlalarına nasıl sahip olduklarını ve onları tekrar nasıl 

yendiklerini ve halen adada nasıl yaşadıklarını, daha on sene 

devam eden kendimin yeni olaylarda başıma gelen hayret 

dolu kaza ve maceralarla beraber belki ileride yazarım.  

 

Birinci cildin sonu 



 

 

 

 

Yirmi Dördüncü Bölüm 

İngiltere'de birçok vesilelerle daima söylenilen şu basit 

“Kemiğin içindeki etten dışarıya çıkmaz” ata sözünün 

doğruluğunu benim hayatımın hikayesinden daha iyi ispat 

edecek bir şey yoktur. 

Herkes zanneder ki çok az kimselerin dayanabileceği otuz beş 

sene sıkıntılardan, ve birçok şanssızlıklardan sonra yedi 

seneye yakın bir zaman bolluk içersinde yaşadıktan ve ihtiyar 

olduktan sonra orta halliliğin her halini deneyimlerle 

anladığım ve bunun bir adamı tamamı ile mesut edebilecek en 

uygun bir hayat olduğunu öğrendiğimde şayet farz 

edilebilecek olursa herkes zanneder ki bütün bu şeylerden 

sonra fikrime tamamı ile hakim olarak ilk defa seyahate 

çıkmama sebep olduğunu anlattığım o benim yaradılışımdaki 

serserilik meyilleri bitmiş, hafifliğim geçmiş, hiç olmazsa 

azalmış ve altmış bir yaşına da girdiğim için bir daha avarelik 

ve serserilik etmeyerek artık memlekette oturmaya bende 

biraz meyil oldu. 

Nerede, fazla olarak bende yabancı memleketlerde macera 

peşinde koşmanın sebebi de kalmamıştı. Çünkü servet 

yapmaya muhtaç değildim ve yapılacak hiçbir işim de yoktu. 

Daha on bin lira da kazansam yine zenginliğim artacak değildi. 

Çünkü yeteri miktarda her şeyim vardı ve malın benden sonra 



geleceklere yetecek haldeydi. Ailem kalabalık olmadığından 

malımın gelirini bile harcayacağım için servetimin gittikçe 

arttığı apaçık ortadaydı. Eğer masraflı bir hayat kapısı 

açsaydım, mesela büyük aileler gibi uşaklarım, atlarım, 

arabalarım, heybetim olsaydı başka idi; fakat ben böyle şeyleri 

bilmiyordum ve bunlara bir arzu da beslemiyordum. Rahatça 

oturup elimdekinden tamamı ile istifadeden başka gerçekten 

yapacak hiçbir şeyim yoktu. Fakat bütün bu fikirler bana etki 

etmedi veya hiç olmazsa sürekli bir hastalık gibi vücudumu 

saran tekrar taşraya çıkma hevesini yenmeye kafi gelmedi. 

Özellikle adadaki yeni çiftliği ve orada bıraktığım adamları 

görme isteği daima beynimde dolaşıyordu. Her gece rüyamda 

onu görüyor, gündüzleri de hayalimde onunla meşgul 

oluyordum. Tek düşündüğüm şey bu idi. Fikrim daima 

bununla o kadar kuvveti bir şekilde meşguldü ki uykumda bile 

onu sayıklıyordum. 

Sonuçta, hiç bir şey onu aklımdan çıkaramıyordu ve 

konuşmalarımın arasına o kadar çok karışıyordu ki artık başka 

bir şey konuşamadığını samimiyeti bile can sıkıcı yapmıştı. 

Bütün konuşmalarım bununla ilgiliydi. Artık saçmalıyordum ve 

bunu kendim de görüyordum. 

Algılaması yerinde olan adamlardan çok defa duymuştum. 

Hayallere, cadılara dair rivayetler insanların hayallerinin 

şiddetinden ve kendi fikirlerindeki hayalin üstünlüğünden 

doğarmış. Hayalet görünmesi, cadı gezmesi gibi şeyler 

yokmuş. Bazı adamlar önce arkadaşlar ile konuştukları şeyleri 

düşünmekten onu adeta gerçek derecesine vardırırlar ve bazı 

durumlarda da fevkalade hayale kapılırlar, onları görmeye, 

onlarla görüşmeye kadar varırlarmış. Halbuki işin aslında bir 

gölgeden, bir dumandan, bir hayalden başka bir şey yokmuş 



ve zaten hayalet gördüm diyenler de işin aslını bilmezlermiş. 

Bana gelince hayalet gibi, cadı gibi, öldükten sonra insanların 

mezardan kalkarak dolaşması gibi şeylere aklım ermez ve bu 

şeylere dair bize anlatılan hikayelerin birtakım kaçık fikirli, 

hasta kafaları dumanlı hayallerinden başka bir şey olduğunu 

sanmıyordum. Fakat bildiğim bir şey varsa o da hayalim 

bununla o kadar yüksek bir derecede meşgul oldu ve bilmem 

nasıl diyeyim beni öyle dumanlı hayallere daldırdı ki o sırada 

genellikle kendimi orada, ihtiyar İspanyol'u, Cuma’nın 

babasını ve adada bıraktığım asi gemicileri görüyor gibi 

oluyordum. Hatta daha fazlası var. Apaçık uyanıkken adeta 

önümdeymişler gibi onları görüyordum ve onlarla 

görüşüyorum sanıyorum ve hayalimin icat ettiği birtakım 

hayaletlerden kendim de korkma derecelerine kadar vardım. 

Bir defa rüyamda üç korsan gemicinin yaptıkları kötülüklerin 

birinci İspanyol ve Cuma’nın babası tarafından o derece 

şiddetle anlatılışı hayret edilecek bir şeydi. Bütün İspanyolları 

öldürmek için bunların nasıl barbarca saldırdıklarını ve 

İspanyolları kıtlığa düşürmek, açlıktan öldürmek için 

topladıkları erzakı nasıl ateşe verdiklerini anlattılar. (Böyle bir 

şey duymadım ve zaten hiçbir zaman da böyle bir şey 

olmamış). Fakat bu rüya da, hayalimde o kadar yer etti ve 

bana o kadar gerçek geldi ki onları gördüğüm zaman bile 

bunun rüya olduğuna bir türlü inanmıyor ve kesin bu iş 

olmuştur ve olmuş olmalıdır diyordum. İspanyollar bana 

bunların yaptıkları kötülükleri anlattığı zaman nasıl kızmıştım. 

Onları mahkemeye çekmiş ve huzurumda yargılamıştım. 

Bunların gerçekliğinin ne olduğu sırası geldiğinde 

anlatılacaktır. Böyle şeyleri rüyamda görüyorum. Ruhların 

bunda ne etkisi olabilir? Fakat bu rüyaların birçoğu da çıktı. 



Tekrar itiraf ederim ki bu rüyalar özellikle tıpatıp doğru 

çıkmadı. Fakat genel olarak doğruydu. Çünkü dik kafalı bu üç 

edepsizlerin alçaklık ve hainlikleri anlattığımdan daha kötü 

imiş ve rüyalarım bu itibarla gerçeğe çok yakınmış. Eğer 

sonraları onları şiddetle cezalandırmak gerekseydi de hepsini 

assaydım hakkım olurdu. Böyle bir ceza hem Tanrı gözünde 

hem de kanun gözünde, hem de insanlar yanında mazur 

görülürdü. 

Neyse hikayemize dönelim. Bu ruh haliyle birkaç sene 

geçirdim. Hayatımın zevki yok, günlerim eğlencesiz, 

eğlencelerim tatsızdı. Her şeyimde hep bu fikrin eseri 

görünüyordu. O derecede ki aklımın daima bununla meşgul 

olduğunu gören karım bir gece kemali ciddiyetle bana benim 

tekrar oraya gitmemde Tanrı’nın gizli bir arzusu olduğunu ve 

karım ve çocuklarıma bağlı olmaktan başka beni oraya 

gitmekten men edebilecek bir şey düşünemediğini söyledi. 

Benimle beraber oraya gitmek aklından geçmediğini, fakat 

şayet ölecek olursa yapacağım birinci işin bu olacağına 

inandığını da söyledi. 

Karıma göre bu işe Tanrı tarafından karar verilmişti. Eğer 

uygun buluyor ve gitmeye karar vermişsem buna sırf 

kendisinin engel olmasını istemiyordu. Bu sözlerine çok dikkat 

ettiğimi karım anladı. Kendisine gayet dikkatli baktım. Bu 

bakışım onu biraz şaşırttı ve sözünü kesti. Sözüne niçin devam 

etmediğini sordum ve ne söyleyecekse çekinmemesini 

istedim. Fakat kalbi coşkundu ve gözlerinde de birkaç damla 

yaş duruyordu. “Söyle karıcığım, gittiğimi mi istiyorsun?” 

dedim. Gayet üzgün bir şekilde: “Hayır, gittiğini hiç 

istemiyorum. Fakat gitmeye karar vermişsen buna sadece ben 

engel olmaktansa ben de seninle beraber giderim. Senin 



yaşında, senin durumunda bir adam için bunun anlamsız bir 

şey olduğunu biliyorum, fakat ne olursa olsun seni 

bırakamam” dedi ve ağlayarak “Eğer bu Tanrı’dansa nasıl olsa 

yapacaksın, bunun önüne geçilmez. Eğer Tanrı senin oraya 

gitmeni sana bir görev yapmışsa seninle beraber gitmeyi 

benim için de bir görev yapmıştır veya bu işe engel olmayayım 

diye Tanrı benim için başka bir şey takdir etmiştir” dedi. 

Karımın bu üzüntü dolu tavır ve hareketi beni biraz dumandan 

kurtardı ve ne yapmak gerektiğini düşünmeye başladım. 

Serseri hayallerimi düzelttim. Altmış yaşından ve böyle kolay 

ve mesut bir şekilde sonuçlanan bu kadar felaket ve 

sıkıntılardan sonra ne işim var diye kendi kendime deliller 

getirmeye başladım. Yalnız fakirlik ve gençliğe mahsus olan 

maceralara kendimi atmaya ve yeni yeni maceralara atılmaya 

ne zorum var dedim. 

Bu düşüncelerle beraber şimdiki mecburiyetlerimi de 

düşündüm. Bir karım, bir de çocuğum vardı, karım yine 

hamileydi. Dünyanın insanlara verebileceği her şeyim vardı. 

Kazanç için şans peşinde koşmaya ihtiyacım yoktu. Yaşım 

geçmişti. Yeniden kazanmaktan ve kazandığını artırmak 

istemekten fazla şimdiye kadar kazandığını bırakmayı 

düşünmek zorundaydım. Karımın dediği gibi bunun bir emri 

ilahi olmasına ve benim oraya gitmemin bir görev olduğuna 

aklım ermiyordu. Böyle birçok düşüncelerden sonra, 

hayalimin şiddetiyle mücadele ettim ve sanırım bu 

durumlarda istediği zaman herkesin yapabileceği gibi ben de 

kendimi ondan kurtardım. 

Sonuçta aklıma gelen böyle delillerle kendime güç verdim. 

Zaten şimdiki halim de böyle birçok deliller bulmaya uygundu. 



Sonunda hayalime galip geldim. En etkili bir çare olmak üzere 

kendimi özellikle başka şeylerle meşgul etmeye ve bir daha bu 

tür serserilik hayallerine karşı kendimi fiilen bağlamak için 

başka işlere girişmeye karar verdim. Çünkü başlıca bu hayalin 

ne şimdi, ne de biraz sonra elimde yapacak bir iş olmadığı boş 

ve aylak olduğunu zamanlar başıma askıntı olduğunu 

anlamıştım. Sırf bu iş için Bedford'da küçük bir çiftlik aldım, 

oraya taşınmaya karar verdim. Çiftlikte küçük ve uygun bir ev 

vardı. Etrafındaki arazinin de ıslaha çok meyilliydi. Sürmek, 

ekmek, ağaç dikmek ve toprağı ıslah etmek gibi meylime göre 

zevkimi okşayacak birçok şeyler vardı. Özellikle çiftlik 

içerilerde olduğu için, gemicilerle görüşerek dünyanın uzak 

uzak köşelerinden bahsetmekten de uzaktım. Sonuçta çiftliğe 

taşındım. Çoluk çocuğu yerleştirdim. Sapan, sürgü, araba, at, 

inek, koyun satın aldım ve adamakıllı çalışmaya başladım ve 

yarım yıl içinde tam bir köy ağası oldum. Düşüncelerim 

tamamı ile hizmetçilerimle, araziyi ekmekle, tarlaların etrafını 

kapamakla, ağaç dikmekle, vesaire böyle şeylerle meşguldü. 

Ve sanırım ki tabiatın insanlara gösterebileceği veya çok 

felaketler görmüş bir adamın çekilebileceği en güzel bir hayat 

yaşıyordum. 

Kendi toprağımda çalışıyordum, kira vermiyordum. Hiçbir 

sözleşme ile bağlı değildim. İstediğim şeyi söker, istediğim şeyi 

kesebilirdim. Her diktiğim kendimindi. Arttırdığım ailemindi. 

Bu şekilde serserilik fikirlerini de terk ettiğim için dünyalık 

yüzünden hayatımın hiç bir kısmında ufak bir sıkıntım bile 

yoktu. 

Tıpkı şairin tarif ettiği köy hayatına benzer ilginç bir hayat 

yaşıyordum. Kaygıdan uzak, mihnetten uzak, kocalıkta keder 

yok, gençlikte tuzak. Fakat tam bu saadetin ortasında feleğin 



ansızın gelen bir sillesi beni aniden şaşırttı. Ve bana yalnız iyi 

olmaz ve sakınılmaz bir yara açmakla da kalmadı. En sonunda 

beni yeniden derin bir serserilik hevesine düşürdü. Zaten bu 

dert benim kanımda vardı. Hemen beni pençesine aldı. Ve 

şiddetli bir hastalığın yeniden dönmesi gibi karşı gelemeyecek 

bir kuvvetle tekrar üzerime geldi ve artık bana hiç bir şey tesir 

edemezdi. Bu sille karımın ölmesiydi. 

Burada karım için bir ağıt yazmak, onun kendine mahsus 

faziletlerini saymak ve bir kaside ile methederek kadınlığa hoş 

görünmek fikrinde değilim. Sözün kısası karım bütün işlerimin 

koruyucusu, bütün girişimlerimin temeliydi. 

Yukarda söylediğim gibi kafamda dönen yıkıcı ve kötü bir 

plândan vazgeçirerek tedbirliliğiyle, idaresiyle beni 

bulunduğum şu saadete o ulaştırdı. O benim serseri ruhumu, 

bir ananın gözyaşlarından, bir babanın öğütlerinden, dostların 

öğütlerinden, hatta kendi muhakememin kuvvetinden daha 

iyi idare etti. Onun gözyaşları ile hareket etmekten ve onun 

ricalarını dinlemekten mutluluk duyardım ve onu kaybetmekle 

dünyada çok bedbaht ve perişan kaldım. O gittikten sonra 

dünya bana zindan oldu, dünyada yabancı gibiydim. 

Hatırlıyorum, Brezilya'da ilk defa karaya çıktığım gibi, 

hizmetçilerim istisna edilirse adada olduğum kadar burada da 

yalnızdım. Ne yapacağımı bilmiyordum. Etrafımda herkesi 

meşgul görüyordum. Kimi ekmeği için çalışıyor, kimi kötü 

yerlerde, boş zevklerle fazla israf ediyor, her iki taraf da yine 

şanssız. Çünkü bekledikleri amaç yine kendilerinden kaçıyor. 

Çünkü safa adamı her gün zevk ede ede bıkıyor, üst üste gelen 

zevkler canını sıkıyor ve pişman oluyor. 



İşçide de çalışabilmesine gereken kuvvetini koruyacak 

ekmeğini kazanmak için her gün çalışıp çabalaması ile canını 

helak ediyor. 

Sanki bütün emeklerinin sonucu her günkü ekmeği ömrünün 

tek derdiymiş gibi çalışmak için yaşıyor ve yaşamak için 

çalışıyor ve ömrü sıkıntı içersinde heba olup gidiyor. Bu haller, 

krallığımda adada sürdüğüm hayatı aklıma getirdi. Ben orada 

fazla yiyecek yapmasını istemiyordum. Çünkü fazlasına 

ihtiyacım yoktu, fazlasını ne yapacağım diye çok keçi 

yetiştirmiyordum. Orada para, küfleninceye kadar çekmecede 

yatıyor, yirmi senede bir kere bile görülmek zahmetine 

değmiyordu. 

Ben bütün bu şeyleri düşünmeli ve iyi taraflarını görmeliydim 

ve böyle yapmakta zorundaydım. Dinin ve aklın emrettiği veya 

bana öğretmek istediği gibi tam bir saadet için dünya 

zevkinden daha yükseklere çıkmak gerektiğini ve bütün bu 

şeylerin üstünde daha yüksek bir hayat olduğunu ve bu 

şeylerden de amacın kesin öyle bir şey olduğunu düşünerek 

daha mezarın bu tarafımdayken bunu elde etmeli veya elde 

etmeye çalışmalıydım. 

Fakat akıl hocam gitmişti. Tıpkı rüzgarın önüne düşmekten 

başka çaresi kalmayan kılavuzsuz bir gemi gibiydim. Fikirlerim 

yine daima eski işlerde dolaşıyordu. Ecnebi memleketlerinde 

macera hayalleri ile başım dönüyordu. 

Önceden bütün zamanımı alan bahçemin, çiftliğin güzel ve 

masum eğlenceleri benim için bir hiç oldu, bir zevki kalmadı. 

Kulağı olmayana çalgı, iştahı olmayana yemek ne ise benim 

için de bu eğlenceler öyleydi. Sonuçta işlerimi bırakmaya, 

çiftliği terke ve Londra'ya dönmeye karar verdim ve bunları da 



birkaç ay sonra yaptım. Londra'ya gelince yine eskisi gibi 

sıkıldım. 

Oradan zevk almıyordum. Meşguliyetim de yoktu. Tembel 

insanlar gibi şurada burada gezinmekten başka bir iş 

yapmıyordum. Tembeller Tanrı’nın en yararsız yaratıklarıdır 

denilebilir sanırım. Bu tür adamların ölmesiyle yaşaması 

arasında büyük bir fark yoktur. Tembellik, bütün hayatlar 

içersinde en fazla nefret ettiğim bir hayat bu idi. Ben ise bütün 

günlerimi çalışmakla geçirmiştim. Ve kendi kendime daima 

“Tembellik hayatların en aşağısıdır der dururdum. Gerçekten 

bir tahta yapmak için geçirdiğim otuz beş günümün çok daha 

yararlı olduğuna inanmışım. Artık 1693 senesinin başlarında, 

gemiciliğe sevk ederek bir gemiye kaptan yaptığımı söylediğim 

yeğenim kısa bir seferden, Bilbao'dan memlekete dönmüştü; 

bu ilk seferiydi. Bana geldi ve tanıdıklarından bazı tüccarların 

kendi namlarına özel olarak Hindistan ve Çin'e bir sefer 

yapmasını teklif ettiklerini söyledi. “Eğer amca dedi, benimle 

beraber denize çıkmak istersen, Brezilya'ya uğrayacağımız için 

seni eski yerine, adaya götürmeye söz veririm.” 

Kendimiz birtakım plânlarda bulunuyoruz ve tamamı ile gizli 

tutuyoruz. Hiçbir kimseye anlatmıyoruz; sonra bunlara diğer 

sebepler katılıyor. Ahirete ve gizli, başka alemin bulunduğuna 

bundan daha büyük delil olamaz. Serserilik hastalığımın ne 

kadar şiddetle baş gösterdiğini yeğenim bilmiyordu. O sabah 

yeğenim daha yanıma gelmeden önce düşüncem çok, fazla 

karışmıştı. Durumumun her tarafını evirmiş çevirmiş, sonunda 

şunda karar kılmıştım. Lizbon'a gideyim, ihtiyar kaptanla 

görüşeyim, eğer makul ve yapılabileceğini söylerse gideyim 

tekrar adayı ve oradakilerin ne olduğunu göreyim demiştim. 

Oraya insan yerleştirdiğime ve sonradan da oraya adamlar 



gönderdiğime ve adanın sahiplik senedini aldığıma memnun 

oluyordum. Ben bu şeylerle bu şekilde meşgulken yukarda 

söylediğim gibi yeğenimin gelip beni Amerika'ya götürmek 

istemesini neye bağlamalı bilmiyorum. 

Bir süre durdum, dikkatle yüzüne baktım ve: “Bu uğursuz 

teklifi sana hangi şeytan öğretti” dedim. Yeğenim ilk önce 

korkmuş gibi irkildi. Fakat bu teklife o kadar çak kızmadığımı 

görünce kendini topladı ve “Bunun kötü bir teklif olduğunu 

zannetmiyorum efendim. Bir zamanlar yeryüzündeki diğer 

hükümdar kardeşinizden daha büyük bir mutlulukla saltanat 

sürdüğünüz yeni sömürgenizi görmek hoşunuza gider 

zannetmiştim” dedi. 

 

Yirmi Beşinci Bölüm 

Sonuçta bu plândan o kadar çok bahsettiğim ve etkisi altında 

bulunduğum amacıma çok fazla uydu ve kendisine birkaç 

kelime ile eğer tüccarlarla mutabık kalırsa beraber gideceğimi 

anlattım. “Fakat dedim kendi adamdan daha uzaklara gitmeyi 

vaat edemem.” “Niçin efendim” dedi. “Orada kalma isteğinde 

değilsiniz sanırım”: “Niçin” dedim “dönüşümde tekrar beni 

alamaz mısın.” Böyle pahalı mallarla yüklü bir geminin o 

yoldan dönmesine tüccarların kendisine izin verme imkanı 

olmadığını, çünkü bunun gemiyi bir ay, belki üç dört ay 

yolundan alıkoyacağım söyledi. Ve “Bundan başka, eğer bir 

kazaya uğrar da hiç dönemeyecek olursam sonra siz de yine ta 

eski halinize düşersiniz” dedi ve bu gayet mantıklıydı. Fakat 

her ikimiz de bunun bir çaresini bulduk. Bu da gemiye hazır 

biçilmiş kayık keresteleri koymaktı. Bunları parça parça 

gemiye yükletecektik. Birlikte götürmeyi kararlaştırdığımız 



marangozlar vasıtası ile adada onu tekrar kuracak ve bitirecek 

ve az bir süre için de denize atılacak bir hale getirebilecektik. 

Yeğenimin bu kadar etkili ısrarı kendi arzularımla birleşince 

bana engel olabilecek hiçbir şey kalmamıştı. Beni şu veya bu 

yola götürecek kadar benimle büyük bir alacası olan kimsem 

yoktu. O eski dostum iyi kadın müstesna; o da çok uğraştı. 

Yaşımı, bulunduğum rahat hayatı, uzun seyahatlere atılmadaki 

gereksizliği ve hepsinin üstünde çocuklarımı düşünmemi 

söyledi. Fakat hiçbirinin faydası olmadı. Seyahat için yenilmez 

bir arzum var ve ona bu “seyahat için gönlümde öyle olağan 

üstü bir his var ki eğer burada kalacak olursam Hakka bir tür 

isyan olacak” dedim. Bunun üzerine itirazların kesti. Ve yalnız 

benim yol hazırlıkları ile kalmadı, ben yokken evimin işlerine 

bakmakta ve çocuklarımın terbiyesine nezaret etmekte 

benimle birlik oldu. Bunun üzerine hepsini yaptım. Mallarımı 

çocuklarıma bıraktım ve idaresini de bana ne olursa olsun 

çocuklarıma karşı haksızlık etmeyeceklerine tamamı ile emin 

ve güvendiğim ellere verdim. Terbiyelerini de tamamen bizim 

dul kadına bıraktım. Bu zahmeti için kendisine yeteri derecede 

ödemede bulundum. 

Tekrar memlekete döndüğümde kadın daha sağdı. Kendisine, 

teşekkür etmek için ben de ölmemiştim. Kadının durumunu 

gördüm, bir ananın yapamayacağından bilemeyeceğinden 

daha fazla bir gayretle yapmış. 

— 1694 Ocak ayının başlarına doğru, yeğenim gemisini sefere 

hazırlamıştı. Ben de ayın sekizinde Cuma’yla beraber Down 

limanından gemiye bindim. Yukarıda söylediğim kayıktan 

başka oradaki adamlar için her türden birçok eşya ve malzeme 



almıştım. Niyetim eğer iyi bir halde görmezsem bunları 

kendilerine bırakmaktı. 

Önce yanımda birkaç hizmetçi götürdüm. Niyetim bunları 

oraya yerleştirmekti; veya hiç olmazsa orada kaldığım süre 

içinde onları kendi hesabıma çalıştırmak ve isteklerine göre 

orada bırakmak veya geriye getirmekti. Mesleklerine özgü iki 

marangoz bir demirci ve bir de gayet açık göz ve çalışkan birini 

götürdüm. Bunun asıl sanatı varilcilikti. Fakat elinden her 

sanat geliyordu. Araba tekerlekleri, tahıl öğütecek el 

değirmenleri yapmakta çok usta ve iyi bir çömlekçiydi. 

Topraktan, ağaçtan yapılan her şeyi biliyordu. Biz de dahi 

“Çek” diyorduk. 

Bunlarla birlikte bir de terzi götürdüm. Yeğenimle yolcu gibi 

Amerika’ya gitmesini kendisi istemişti. Fakat adada kalmaya 

sonra razı oldu. Asıl mesleğinden başka diğer birçok işlerde de 

istenildiği kadar becerikli ve gerekli adam olduğunu da 

gösterdi. Çünkü yukarıda da söylediğim gibi ihtiyaç insanları 

her işe alıştırıyor. Hatırladığıma göre takriben gemide eşyam 

— çünkü hepsinin ayrı ayrı hesabını tutmamıştım — halen 

orada bulunduklarını ümit ettiğim İspanyolları hesabıma göre 

ferah ferah yedi sene giydirip kuşatmaya yeter miktarda; 

keten ve bazı ince İngiliz bezlerinden ibaretti. Eğer hatırımda 

doğru kalmışsa onlara götürdüğüm elbiseliğin — eldiven, 

şapka, kundura, çorap, onların giyim ihtiyacını görecek daha 

birçok şeyler — ve bazı yatak ve şilteler ve özellikle çanak 

çömlek, tencere, pirinç ve bakır sahanlar vesaire gibi mutfak 

takımları da dahil olduğu halde kıymetleri iki yüz İngiliz 

lirasından fazla ediyordu. Daha da yüz liralığa yakın demir 

işleri, çiviler, her tür alet, özellikle aklıma gelen bütün gerekli 

şey vardı. 



Birkaç tabancadan başka misket ve tüfek olarak yüz tane ufak 

tüfek silah, her çaptan birçok kurşun, tunç iki top ve ne kadar 

süre ve ne gibi şeylerde gerekebileceğini bildiğim için yüz varil 

barut ve kılıçlar ve bıçaklardan başka birkaç mızrak ve satır 

demirleri götürmüştüm. Sonuçta her tür gereçten büyük bir 

depomuz vardı. 

Oraya gittiğimiz zaman gerekirse her çeşit düşmana karşı kale 

yapabileyim ve onu toplarla koruyalım diye yeğenime 

gemisine gerekenden fazla küçük iki güverte topu daha 

aldırttım. Sırası geldiği zaman görülecek ya. Bütün bunlara ve 

eğer adayı elimizde tutmayı istiyorsak daha fazla çok fazla 

muhtaç olacağımızı daha başlangıçta düşünmüştüm. 

Her zaman görmeye alıştığım üzere seyahatte şansım kötü 

çıkmadı. Bununla beraber belki sömürgemde ne olup ne 

bittiğini öğrenmek için sabırsızlanan okuyucularımı bekletecek 

olaylar yok gibidir. Bununla beraber yine ilk hareket ettiğimiz 

zaman ters rüzgarlar, kötü havalar gibi seyahatimizi 

ümidimizden fazla uzatan bazı ufak tefek kazalar oldu. Ben 

şimdiye kadar başlangıçta niyet ettiğim halde geri gelebilmek 

şart ile ancak bir defa seyahat edebildim (Gine'ye yaptığım ilk 

sefer) diyebilirdim. Acaba yine başıma aynı şanssızlık mı 

gelecek diye düşünmeye ve karada bulunmaktan hiçbir zaman 

memnun olmamak ve denizde de daima şanssızlığa uğramak 

için doğmuşum demeye başlamıştım. 

Aksi rüzgarlar önce bizi kuzeye doğru attı. İrlanda'da Galway'a 

girmeye mecbur olduk ve rüzgardan orada yirmi iki gün kaldık. 

Fakat bu kazadan orada yararlandık, erzak son derece ucuz ve 

çok boldu. Orada kaldığımız sürece geminin kumanyasına hiç 

dokunmadık. Hatta ona ekledik. Ben canlı birçok domuz, iki 



inek ve dana aldım. Benim niyetim eğer sağ salim varırsak 

bunları adaya bırakmaktı fakat bunları başka şekilde 

kullanmak nasip oldu. 

 

Yirmi Altıncı Bölüm 

Şubatın beşinci günü İrlanda'dan ayrıldık. Birkaç gün gayet 

güzel meltemler bulduk. Aklımda kaldığına göre şubatın 

yirmisine doğru, akşam oldukça geçmişti; nöbet tutan ikinci 

kaptan kamaraya geldi. Ateş gördüğünü ve bir de top sesi 

duyduğunu söyledi. O bize bunu anlatırken birisi daha geldi, 

tayfanın da bir daha duyduğunu söyledi. Bu olay hepimizi arka 

tarafa koşturdu. Bir süre bir şey duymadık, fakat birkaç dakika 

sonra gayet büyük bir alev gördük ve uzakta müthiş bir yangın 

olduğuna karar verdik. Hemen düşünmeye başladık. Ateşin 

göründüğü yerde ve o taraflarda bir kara olamayacağına karar 

verdik. Ateş kuzey batıda göründüğü için o tarafta beş yüz 

millik yerde kara yoktu ve bundan denizde bir gemide yangın 

çıkmış olması neticesini çıkardık. 

Biraz önce işittiğimiz topların sesinden geminin bizden uzak 

olamayacağına karar verdik, doğruca o tarafa çevrildik ve 

çabucak onu bulabileceğimizi anladık. Çünkü ileriye doğru  yol 

aldıkça ateş de daha büyük görünüyordu. Bununla beraber 

hava sisli olduğundan uzun bir süre sütundan başka bir şey 

göremiyorduk. Her ne kadar rüzgar o kadar kuvvetli değilse de 

hava bize çok uygundu. Sis de biraz açılmıştı. Yarım saat kadar 

gittikten sonra denizde kocaman bir geminin yanmakta 

olduğunu ayan beyan görmeye başladık. 



İçindeki adamları hiç tanımamakla beraber bu felaketten çok 

üzüntü duydum. İlk zamanki felaketlerim, Portekizli kaptan 

tarafından denizden alındığım zaman ki halim aklıma geldi. 

Eğer başka bir gemi yoksa bu gemideki zavallı adamların 

hallerinin o zamanki benim halimden ne kadar daha fazla 

acıklı olduğunu düşündüm. Bunun üzerine onlara, yardımın 

yakın olduğunu belki anlatabiliriz de sandallarına binerek 

kendilerini kurtarmaya çalışırlar diye hemen bir biri  arkasına 

beş top atılmasını emrettim. Çünkü gerçi biz geminin 

alevlerini görüyorduk, amma gece olduğu için onlar bizi 

kesinlikle göremezlerdi. Gündüzü beklemek için yanan 

geminin suyunu takip ederek uzun süre öyle kaldık. Fakat 

birdenbire (birkaç dakika içerisinde) ateş de söndü. Yani 

geminin geri kalan parçası da battı. Her ne kadar biz bunu 

bekliyorsak da yine bize dehşet vermekten geri kalmadı. 

Gerçekten bu çok etkili bir manzaraydı. 

Adamların akıbetine gelince, ben ya hepsi gemide 

mahvoldular veya da ortalık karanlık olduğundan 

göremediğim için deniz ortasında sandallarında son derece 

ümitsiz bir haldedirler diyordum. Bununla beraber elimden 

geldiği kadar onlara yol göstermek için geminin mümkün 

olabilen her yerine ne kadar fenerimiz varsa astırttım. Ve 

civarda gemi bulunduğunu, anlasınlar diye bütün, gece top 

attırdım. 

Sabahın saat sekizine doğru dürbünlerimizle geminin 

sandallarını gördük. İki taneydi. İkisi de insanla hıncahınç 

doluydu ve batacak gibi suya gömülmüştü. Rüzgara aksi 

taraftan kürek çektiklerini ve bizi gördükleri için kendilerini 

göstermeye çabaladıklarını anladık. 



Gördüğümüzü kendileri de anlasınlar diye hemen bayrağı 

çektik ve daha yelken yaparak tam üzerlerine ilerledik. Yarım 

saatten biraz fazla bir süre içinde yanlarına gittik. Sonuçta 

hepsini gemiye aldık. Çocuk, kadın, erkek olmak üzere altmış 

dört kişiden aşağı değillerdi. — Çünkü gemide çok yolcu 

varmış — geminin üç yüz tonluk bir Fransız gemisi olduğunu 

anladık. 

Kanada’nın başşehri Kebek'ten memleketlerine 

dönüyorlarmış. Kaptan geminin başına gelen kazayı, 

dümencinin ihmali yüzünden ateşin nasıl dümen dairesinden 

çıktığını uzun uzun anlattı. Dümenci yangın var diye bağırdığı 

zaman herkes gibi kendisi de yangını tamamı ile söndü 

sanmış, fakat ateşin ilk kıvılcımları geminin gidilmesi güç olan 

bazı yerlerine gitmiş, tamamı ile söndürememişler. Sonra ateş 

kaplamaların arasına girmiş, sonra alt kısma inmiş. Bütün, 

güçleri ile gösterebildikleri maharetlerini ve gayretleri ile ateşi 

yenememişler. Artık sandallara binmekten başka yapacak bir 

çareleri kalmamış. Bereket versin sandalları büyükçeymiş. 

Filikadan başka, bir yük sandalları, bir de diğer sandalları 

varmış. Filika işlerine çok yaramamış, fakat içine biraz tatlı 

suyla canları için ateşten kurtarabildikleri erzakı koymuşlar. 

Karadan çok uzak oldukları için sandala girmekle beraber yine 

hayatlarından çok az ümit ediyorlarmış, kendilerinin de dediği 

gibi mademki ateşten kurtulduk denizde de bir geminin, 

bulunması ve bizi kurtarması ihtimalide vardır diyorlarmış. 

Yelkenleri, kürekleri, bir de pusulaları varmış; mümkün 

olabilirse geriye Niyoka Ondlend (Terrer Neuv)’e gitmeye 

hazırlanıyorlarmış. 

Güney doğudan gayet güzel bir rüzgar estiği için havada 

kendilerine çok uygunmuş. Açlıktan ölmeyecek gibi idare 



edecek şekilde on iki günlük kadar su ve ekmekleri varmış; 

eğer kötü havalar olmaz ve rüzgar da ters esmezse Newfound 

land adalarına gitmeyi ümit ettiğini kaptan söyledi. Ve karayı 

buluncaya kadar balık tutulup idare etmeyi düşünüyormuş. 

Fakat onları devirip batıracak fırtınalar, ellerini, ayaklarını 

donduracak yağmurlar ve soğuklar, kendilerini açıklara atacak 

ve açlıktan öldürmeyecek ters rüzgarlar gibi aleyhlerine o 

kadar çok ihtimaller vardı ki eğer kurtulmuş olsa adeta mucize 

türünden bir şey olurdu. Herkes karamsarlığa yakın ve ümitsiz 

bir halde konuyu tartışırken ansızın bir top sesi duymuşlar, 

sevinçlerinden şaşırmışlar. Kaptan bunu bana ağlayarak 

anlatıyordu. Sonra dört tane daha işitmişler. Bunlar ateşi ilk 

defa görünce attırdığım toplardı. Bu toplar onların yüreğini 

canlandırmış ve kendilerinin anlamasını arzu ettiğimi yukarıda 

söylediğim şeyi de, yani civarlarında kendilerine yardım 

edebilecek bir gemi bulunduğunu anlatmış. 

Bu topları duymaları üzerine yelkenleri söndürmüşler, 

direkleri aşağı almışlar ve seslerin rüzgar tarafından geldiği 

için sabaha kadar orada kalmaya karar vermişler. Bundan bir 

süre sonra tekrar top sesi duymayınca birbirinden uzun 

aralıkla üç tüfek atmışlar. Fakat rüzgar ters taraftan estiği için 

biz bunları hiç de duymamıştık. Bir süre sonra fenerlerimizi ve 

güvertede “bütün gece attırdığım topları da duyunca 

sevinmeleri artmış. Bunun üzerine hiç olmazsa biz onlara daha 

çabuk gidelim diye sandallarının başını rüzgara çevirmişler ve 

kürek çekmeye başlamışlar. Sonunda bizim onları 

gördüğümüzü anlayınca sevinçlerinden çıldıracak dereceye 

gelmişler. 

Hayatlarının hiç umulmadık bir şekilde kurtulmasından dolayı 

bu zavallı kazazedelerin sevinçlerini anlatmak için aldıkları 



değişik durumları, garip garip hayretleri, birçok hareketleri 

anlatmak bence mümkün değildir. Korku ve üzüntünün tasviri 

kolaydır. Ahlar, gözyaşları, iniltiler, bazı baş ve el hareketleri, 

işte korku ve üzüntünün verdiği haller bunlardan ibarettir. 

Fakat ansızın gelen bir sevinçte, olağanüstü bir meserrette 

binlerce gariplikler vardır. Bunların bazıları ağlıyor, bazıları 

karamsarlıktan son nefese gelmişler gibi kudurmuşlar, üst 

başlarını ve kendi kendilerini yırtıyor, bazısı tıpkı deliler gibi 

tamamı ile saçma sapan söyleniyor, kimi ayaklarını vurarak 

geminin ötesine berisine koşuyor, bir kısmı ellerini 

ovuşturuyor, bir kısmı oynuyor, bazıları türkü söylüyor, kimisi 

gülüyor, çoğu bağırıyor, bazıları da bir kelime söylemeyerek 

tamamı ile uyuşmuş duruyor; bazıları hasta istifra ediyor, kimi 

bayılmış, kimi bayılmak üzere, içlerinden çok azı da haçını 

yapıyor ve Tanrı’ya şükrediyordu.  

Bunların hiçbirini suçlu görmüyordum. Belki sonra birçokları 

Tanrı’ya şükretmişlerdir. Başlangıçta heyecanları gayet 

büyüktü ve üzüntülerini yenemiyorlardı. Hayrete düşmüşler 

ve kendilerine bir tür çılgınlık gelmişti. İçlerinden çok az bir 

kısmı sakin ve sevinçlerinden ciddi idiler.  

Belki mensup oldukları milletin karakteristik hali de buna 

soğuk kanlı olmuştur. Fransızların demek istiyordum. 

Fransızların diğer milletlerden daha hoppa, daha oynak, daha 

titiz oldukları ve düşüncelerinin de diğer milletlerden daha 

canlı olduğu kabul edilmiştir. 

Bunun sebebini açıklayacak kadar filozof değilim, fakat buna 

gelinceye kadar hiç böyle bir şey görmemiştim. Cuma’nın, 

benim sadık vahşimin sandalda babasını bulduğu zaman 

düştüğü heyecan buna çok yakındı, adada asilerin elinden 



kurtardığım kaptanla iki arkadaşının sevinci de biraz bu 

yoldaydı. Fakat ne Cuma’da gördüğüm, ne de hayatımda 

gördüğüm hallerin hiç biri, hiçbir şey bu heyecana kıyas 

edilemezdi. 

Fazla olarak şurasına da dikkat edilmelidir ki yukarıda 

anlattığım bazı haller, hareketler her adamda, başka başka 

görünmüyor. Tersine türlü hareketler kısa bir zaman 

içerisinde aynı adamda takdir ediyor. Şimdi şu dakikada 

dalgın, ve ahmak gibi şaşkın duran bir adam bir dakika sonra 

palyaço gibi bağırıyor, oynuyor, öbür dakika da deli gibi 

saçlarını yoluyor, üstünü başını parça parça ediyor. 

Ayaklarının altında çiğniyor. Biraz sonra da onu ağlıyor, daha 

sonra hasta, bayılmış görüyoruz. Eğer hemen yardım 

edilmezse ölümden daha kötü bir hale gelecek ve bunların 

biri, ikisi, onu ve yirmisi değil büyük bir kısmı bu durumdaydı. 

Hatırımda kaldığına göre geminin doktoru doktoru bunların 

otuzundan fazlasından kan aldı. 

Bunların arasında iki de papaz vardı. Biri ihtiyar, diğeri de 

gençti. Gariptir ki ihtiyarı daha kötüydü. Gemimizin bordasına 

ayak atıp ta kendisini güvende görür görmez, kütük gibi 

kendini yere attı. Kendisinde hiç hastalık belirtisi 

görünmüyordu. Doktorumuz kendisini ayıltmak için gereken 

ilaçları yaptı. 

Zaten ihtiyar papazın ölmediğine doktordan başka inanan 

yoktu. Sonunda kolundan bir damar açtı. Orasını mümkün 

olduğu kadar ısıtmak için önce birçok ovmuştu. Kan önceleri 

damlıyordu sonra biraz serbestçe akmaya başladı. Üç 

dakikadan sonra adam gözlerini açtı, on beş dakikadan sonra 

da biraz iyileşmişti ve söylemeye başladı, biraz sonra tamamı 



ile iyi olmuştu. Kan durduktan sonra etrafı gezindi ve bize 

iyileştiğini söyledi. Doktorun verdiği ruhtan içti. Tam anlamı ile 

kendisine geldi. On beş dakika sonra doktor kamarasında 

bayılmış bir Fransız kadınından kan alıyordu, koşa koşa 

kamaraya geldiler, papazın çıldırdığını söylediler. Anlaşılan 

nasıl kurtulduğunu düşünmeye başlamış, tekrar büyük bir 

sevince düşmüş, kanı kızmış, ateşlenmiş, kafatasının 

alamayacağından fazla aklı oynamış, adamcağız tam 

tımarhanelik olmuş, tıpkı tımarhanedeki her deli gibi, doktor 

bu halde tekrar ondan kan almak istemedi, ona uyuşturacak 

ve uyutacak bir şey verdi. Bir süre sonra ilaç etkisini yaptı ve 

ertesi sabah tamamı ile sakin ve iyi bir halde kalktı. Genç 

papaz heyecanına hakim oluyor ve gerçekten ciddi ve ağır 

başlılığı ile örnek oluyordu. Geminin bordasına ilk çıkıldığı 

zaman yüzükoyun kapandı ve kurtuluşundan dolayı şükretmek 

için yere kapandı. Ben bayıldı zannettim de kendisini rahatsız 

ettim. Sakin bir sesle bana teşekkür etti. Kurtardığı için 

Tanrı’ya şükrettiğini ve kendisine biraz izin vermemi, 

Yaradana ettikten sonra bana da teşekkür edeceğini söyledi. 

Rahatsız ettiğime gerçekten üzüldüm ve yalnız onu kendi 

haline bırakmakla kalmadım, diğerlerini de secdesini 

bozmaktan alıkoydum. Ben onu kendi haline bıraktıktan sonra 

üç dakika veya biraz daha fazla bu halde kaldı. Sonra dediği 

gibi yanıma geldi. Gayet ciddi ve hüzünlü bir tarzda ve 

gözlerinde yaş olduğu halde hakkın inayetiyle kendisinin ve bu 

kadar zavallının canlarını kurtardığıma teşekkür etti. 

Benden fazla Tanrı’ya şükretmeyi kendisine tavsiyeye etmenin 

haddim olmadığını söyledim. Yaptığımız şeyin insaniyetin ve 

aklın emrettiği şeyden başka bir şey olmadığını ve bu kadar 

çok kullarını kurtarmaya bizi vesile ve sebep ettiğinden dolaya 



bizim de kendisi kadar Tanrı’ya şükretmeye mecbur 

olduğumuzu ekledim. 

Sonra genç papaz hemşehrilerine hizmet etmeye başladı, 

onları sakinleştirmek için örnekler getirdi, onlarla konuştu, 

yalvardı, kandırdı, akıllarını, muhakemelerini yerine getirmek 

için bütün gayret ile çalıştı, bazılarında başarılı oldu, fakat 

bazıları da bir süre kendilerini idare edemeyecek bir halde 

kaldılar. 

Ele geçer de belki okuyanlara böyle heyecanlı zamanlarda ne 

yapacaklarını öğretir diye bunları yazmaktan kendimi 

alamadım. Çünkü aşırı sevinmek insanları akıllarından bu 

kadar mahrum ederse, artık öfke, sinir, fena kızgınlık kim bilir 

insanları nerelere götürür? İster memnuniyet ve sevinçten 

olsun, ister karamsarlık ve kederden olsun heyecan ve 

hislerimize hakim olmanın gerekliliğini burada da gördüm. 

İlk günü yeni misafirlerimizin böyle çılgınlıklar ile biraz rahatsız 

olmuştuk fakat gemimizin izin verdiği oranda kendilerini 

yerleştirip de herkes yerli yerine çekilerek birçoklarının yaptığı 

gibi uyuduktan sonra ertesi gün hepsi değiştiler. 

Kendilerine gösterilen insaniyete karşı yaptıkları nazikane 

teşekkürlerin ve nezaketlerin hiç bir noksanı yoktu. 

Fransızların bu işleri ileri götürmekte doğal kabiliyetleri 

meşhurdur. 

Ertesi gün yanan geminin kaptanı ile papazlardan biri yanıma 

geldi. Benimle ve yeğenimle görüşmek istiyorlarmış ve 

kendilerinin halinin ne olacağını sormaya başladı. Bize ilk 

söyledikleri şey hayatlarını kurtardığımız için bütün varlıklarını 

verse yine gördükleri iyiliğe karşı az geleceğini söylemek oldu. 



Kaptan ateşten alelacele bir miktar para ve bazı kıymetli 

eşyalar kurtardığını ve sandala koyduğunu ve eğer kabul 

edecek olursak hemen hepsini vermeye hazır olduğunu 

söyledi. Sadece istedikleri yolları üzerinde ki bir sahile ve 

mümkünse Fransa'ya geçilebilecek bir yerde bırakmamız 

olduğunu da ekledi. Yeğenim önce parayı alıp, adamları ne 

yapacağımızı sonra düşünmek niyetinde bulundu. Fakat ben 

bu işe engel oldum. Çünkü yabancı bir memlekete düşmenin 

ne olduğunu bilmiyordu. Ve eğer beni denizden kurtaran 

Portekizli kaptan da bana karşı böyle bir muamele etseydi ya 

bütün elimde ve avcımdakini alsaydı açlıktan ölürdüm veya 

Berberistan'da olduğum gibi, Brezilya'da da esir olurdum. 

Aradaki fark ise bir Müslüman'a satılmamış olmak. İhtimal 

Portekizler Türklerden daha iyi bir efendi değildir, eğer birçok 

durumda daha kötü değillerse. 

Bunun üzerine Fransız kaptanına, gerçi kendilerini bir 

felaketten kurtardıksa da insan olduğumuz için, biz de böyle 

veya başka bir felakete düşersek kurtulmayı arzu ettiğimiz için 

kendilerini kurtarmanın görev olduğunu söyledim ve “Biz de 

fazla bir şey yapmadık. Eğer biz sizin, siz de bizim yerimizde 

olsaydınız sizin de bize aynı şeyi yapmış olacağınıza eminiz. Biz 

sizi paranızı soymak için kurtarmadık dedim. Ateşten 

kurtardıkları cüzi bir şeyi ellerinden alarak onları bir sahile 

atıvermenin çok barbarca bir şey olacağını ve bunun ölümden 

kurtardığımız adamları kendi elimizle öldürmek — Yani 

boğulmaktan kurtarmak, sonra açlıktan öldürmek— olacağın 

ve kendilerinden en ufak bir şeyin bile alınmasına razı 

olmayacağımı anlattım. 

Kendilerinin karaya çıkarılmasına gelince bunun bizim için çok 

zor olduğunu, çünkü geminin Hindistan'a gideceğini, hatta 



yolumuzdan batıya doğru çok fazla uzaklaştığımızı, belki 

Tanrı’nın bizi buraya kendilerini kurtarmak için yolladığını, 

bununla beraber istesek de sırf bu mesele için yolumuzu 

değiştirmenin imkanı olmadığını, yeğenim yani kaptan da bu 

seferi Brezilya tarikiyle yapmak için tüccarlarla bağlı 

olduğundan bunu yapamayacağını ve Paris’te sorumlu 

olacağını söyledim. Kendileri için yapılabilecek şeyin, 

Amerika'dan Avrupa’ya dönen gemilere rastlayabilecek bir yol 

izleyerek eğer mümkünse onları aktarma ile İngiltere’ye veya 

Fransa’ya göndermekten ibaret olduğunu anlattım. Teklifimin 

birinci kısmı çok nazikane ve insaniyetliydi. Buna teşekkür 

etmekten başka söyleyecek bir sözleri yoktu. Fakat 

Hindistan’a götürülme haberine özellikle yolcular çok 

üzüldüler. Sonra bana rica ettiler. Mademki kendilerine 

rastlamadan önce bu kadar batıya düştüğümü göz önüne 

alarak hiç olmazsa Nivfawundlend adalarına doğru yoluma 

devam etmemi, belki orada kendilerini geldikleri yere, 

Kanada'ya götürmek için nakledebilecekleri bir gemiye 

rastlama ihtimali bulunduğunu söylediler. 

Bu teklifi uygun buldum ve kabul etmeye karar verdim. Çünkü 

düşündüm ki bunları Easte Tnois'e kadar götürsek yalnız bu 

zavallılar için çekilmez bir bela olmakla kalmayacak, bizim de 

bütün erzakımızı yiyecekler ve bütün seferimizi berbat 

edecekler. Nivfawundlend'e gitmenin sözleşmeyi de 

bozmayacağını biliyordum. Çünkü bunu görünmez bir kaza 

sonucunda yapmaya mecbur oluyorduk ve bundan dolayı 

kimse bize bir şey söylemezdi. Çünkü gerek kanunu ilahi ve 

gerek insanlık böyle bir felaket içersinde bulunan iki sandal 

dolusu halkı kendi hallerine bırakmaktan bizi men ediyordu. 

Gerek bizim, gerek bu zavallıların izzeti nefisleri sonuçta 



durum ve mevkileri bunları kendilerini kurtaracak bir tarafa 

bırakmaya bizi mecbur ediyordu. Bununla beraber eğer hava 

ve rüzgar izin verirse kendilerini Nevfawundlend'e 

götürmemizi kabul ettim. Eğer hava uygun olmazsa Martinik'e 

götürecektim. 

Doğudan kuvvetli bir rüzgar esiyordu. Fakat hava oldukça 

iyiydi. Rüzgar uzun bir süre kuzeydoğu ile güneydoğu arasında 

esmekte devam etti. Yolcularımızı Fransa’ya göndermek için 

birçok fırsatlar kaybettik. Çünkü yolda Avrupa’ya giden birçok 

gemilere rast geldik. Bunlardan ikisi Fransızdı ve San 

Kristofer'den geliyorlardı. Fakat uzun süre rüzgara karşı 

orsaladıkları için, gerek kendileri ve gerek yolcular için erzakın 

yetişmeyeceğinden korktukları için almaya cesaret 

edemediler, biz de yolumuzla devam etmeye mecbur olduk. 

Bir hafta sonra da Newfavundlend adalarına gittik. Hikayeyi 

uzatmayalım. Fransızların hepsini orada bir gemiye aktardık. 

Kendilerini karaya çıkarmak için bu gemiye orada rastlamışlar 

ve kiralamışlardı. Eğer yiyeceklerini tedarik edebilirlerse 

kendilerini Fransa’ya da götürecekti. Bütün Fransızların karaya 

çıktığını söyledim. 

Fakat şunu hatırlatayım ki kendisinden bahsettiğim genç 

papaz Ean'a gideceğimizi duyunca Koromandel'e gitmek üzere 

bizimle beraber yolculuk etmeyi istedi. Bu adamı çok 

sevmiştim, sonra görüleceği üzere sevmekte de çok 

haklıymışım, teklifi hemen kabul ettim. Ayrıca dört gemici de 

bizim gemiye tayfa oldu. Bunların da çok faydası dokundu. 

Oradan yolumuzu Wign'e çevirdik. Yirmi gün kadar güneydoğu 

dümeni kullandık, bazen az bir rüzgar var, bazen de hiç rüzgar 

yoktu. Yolumuzda yine insanlığımızı yapacak hemen hemen 

öbürü kadar acıklı diğer bir olayla karşılaştık. 
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derece; beş dakika enlem dairesinde bulunuyorduk ve güney 

güneydoğuya doğru gidiyorduk. Uzaktan bir yelkenli gördük, 

biraz sonra bunun büyük bir gemi olduğunu ve üzerimize 

geldiğini anladık. Önce amacını anlayamadık, fakat biraz daha 

yaklaşınca aynen ne olduğunu gördük ve çok geçmeden imdat 

işareti olarak bir de top attı. Hava oldukça iyiydi. Kuzey 

kuzeybatıdan kuvvetli bir rüzgar esiyordu. Biraz sonra 

konuşabilecek kadar birbirimize yaklaştık. Bunun Bristol'lu bir 

gemi olduğunu ve Barbados'tan memleketlerine dönmekte 

olduklarını anladık. Fakat Barbados'tan hareketlerinden birkaç 

gün önce birinci ile ikinci kaptanın her ikisinin de dışarıya 

çıktıkları bir sırada dehşetli bir kasırga bunları limandan dışarı 

atmış, fırtınanın verdiği korkudan bunlar iyi bir gemicinin 

gemiyi sağ salim çıkarabileceği alelade bir durumda 

bulunuyorlarmış. Dokuz haftadan beri deniz üzerindeymişler. 

Kasırga geçtikten sonra dehşetli bir fırtınaya daha rastlamışlar. 

Fırtına batıya doğru bilmedikleri yerlere atmış. Direklerini o 

fırtınada kaybetmişler. Bahama adalarını görme ümidinde 

bulunuyorlarmış. Fakat sonra batı ve kuzey batıdan esen, yani 

şimdi yine esmekte olan rüzgarlarla tekrar oradan da 

güneydoğuya doğru açılmışlar. Gemiyi yürütecek direk yerine 

uydurdukları bir serene çektikleri kabye ile randeden başka 

yelkenleri olmadığından rüzgara sıkışamıyorlarmış. Bununla 

beraber Kanarya adalarına gitmeye çalışıyorlarmış. Fakat işin 

hepsinden daha kötü olan tarafı çektikleri yorgunluktan başka 

ekmeksizlikten ölmek derecesine gelmişler. Gemide bir lokma 

ekmek kalmamış ve on bir günden beri de yokmuş. Tek 

tesellileri; daha suları bitmemiş. Ve yarım varil kadar da unları 

kalmış. Önceden yeteri miktarda şekerleri, şekerlemeleri, 

reçelleri varmış, fakat hepsini yemişler. Yedi varil de unları 



varmış. Gemide yolcu olarak bir delikanlı ile anası, bir de 

beslemeleri varmış. Gemiyi hemen kalkacak zannetmişler. 

Maalesef kasırga çıkmadan önce gece gemiye gelmişler. 

Bunların kendi yiyecekleri kalmadığı için halleri hepsinden 

daha kötüymüş. Çünkü gemiciler kendileri bu kadar dara 

düştükten sonra zavallı yolculara acımayacakları kesindir. 

Gerçekten öyle bir durumda idiler ki sefaletlerini anlatmak 

çok zor. 

Eğer merak etmeseydim belki bu tarafı öğrenmeyecektim. 

Öbür gemiye gitmek için hava güzeldi, rüzgar da kalmamıştı. 

Buvak'a üzerine gemiye kumanda eden ikinci yardımcı kaptanı 

bizim gemiye gelmişler ve gemilerinde büyük kamarada üç 

yolcu bulunduğunu ve gerçekten acınacak bir halde 

olduklarını anlatmışlardı. Ve “galiba da ölmüş olacaklar, çünkü 

iki günden beri hiç seslerini duymadım. Onlara verebilecek 

hiçbir şeyim olmadığı için hallerini sormaya sıkılıyorum” dedi. 

Hemen elimizden gelen yardımı yapmaya başladık. 

Kumanyamızı ikmal için Virjiniya'ya veya Amerika'nın diğer bir 

sahiline gitmek de gerekse yine bunlara erzak verilmesi için 

yeğenimi sıkıştırdım. Sonra erzaktan sıkıntı çekmedik ve 

oralara gitmeye gerek kalmadı. 

Bununla beraber yeni bir tehlike karşısında bulunuyorlardı. 

Çok fazla yeme tehlikesi, her ne kadar bizim verdiğimiz az bir 

şeydiyse de yine bu tehlike vardı. Yardımcı kaptan, veya 

kaptan sandalında altı tayfa da beraber getirmişti. Zavallı 

adamcağızlar iskelet gibiydiler ve o kadar zayıftılar ki zorla 

çekebiliyordular. Yardımcı kaptan kendisi de gayet hasta ve 

açlıktan yarı ölmüş bir durumdaydı. Anlattığına göre 

tayfalardan hiçbir şey getirilememiş, lokma lokma her şeyi 



aralarında taksim etmiş, önüne sofrayı kurmuş, fakat azar azar 

yemesini söylemiştim. Daha üç lokma yemeden hastalanmaya 

ve midesi bulanmaya başladı. Bir süre yiyemedi. Doktor 

kendisine sıcak bir şey yapıverdi. Bunun hem ilaç, hem de gıda 

olduğunu söyledi. Bunu içtikten sonra iyileşti. Bu sırada 

tayfaları da unutmamıştım. Kendilerine yemek verilmesini 

söylemiştim. 

Zavallı adamcağızlar yemeği yemediler, adeta yuttular. 

Biçareler o kadar açmışlar ki artık bir tür yırtıcı mahlûk gibi 

olmuşlar, kendilerini kontrol edemiyorlardı. Hele içlerinden 

ikisi o kadar çok yemişler ki ertesi sabah az kalsın 

ölüyorlarmış. Bu zavallıların felaketi benim için çok acıklı bir 

manzara idi. Bu manzara bana ilk defa adaya düştüğüm 

zaman nasıl kötü son karşısında bulunduğumu hatırlattı. Ne 

bir lokma ekmeğim, ne de bir lokma ekmek bulacak bir 

ümidim vardı. Fazla olarak bir de her dakika canavarlara yem 

olma korkusu da vardı. 

Yardımcı kaptan tayfalarının sefaletlerini böyle anlatırken 

büyük kamaradaki o üç zavallının, yani iki üç günden beri hiç 

seslerini duymadığı, ana oğul beslemenin hikayesini aklımdan 

çıkaramıyordum ve itirafından da anlaşılıyordu ki kendileri son 

derecede sıkıntıda oldukları için zavallıları tamamen ihmal 

etmişler. Hatta kendilerine hiçbir yiyecek de vermediklerini 

anlattı. Zavallılar şimdiye kadar ölmüşlerdir. Belki de cesetleri 

kamaranın döşemelerinde serilmiş yatıyor. 

Beslemek ve bakmak için kaptan dediğimiz yardımcı kaptan ile 

tayfaları gemide alıkoyduğum zaman gemide kalan ve açlıktan 

ölüm derecesine gelen diğer halkı da unutmamıştım. Bizim 

yardımcı kaptana bizim tayfalardan on ikisini kendi 



sandalımızla gemiye ve bir çuval ekmekle haşlamalık beş altı 

parça sığır eti götürmesini söylemiştim. Doktor da tayfalara et 

kaynarken başında bulunmalarını ve çiy çiy yemesinler diye 

veya daha adamakıllı pişmeden tencereden kapmasınlar diye 

mutfağı beklemelerini ve her adama ayrı ayrı, fakat aralıklarla 

ve azar azar vermeyi tembih etti ve önlem sayesinde adamları 

kurtardı. Çünkü aksi takdirde onların, canlarını kurtarmak için 

kendilerine verilen yemekle kendi kendilerini öldürecekleri 

kesindi. Ben de ayrıca büyük kamaraya girerek içinde zavallı 

yolcuların halleri ne durumda olduğunu görmesini ve eğer sağ 

iseler kendilerini teselli ve onları canlandırmaya yarayacak 

şeyleri vermesini yardımcı kaptana emrettim. Doktor da 

gemide yardımcı kaptana verdiği ve çok iyi geldiğini yardımcı 

kaptana söylediği kaynatmadan kendisine bir sürahi verdi. 

Fakat bununla yetinmedim. Dediğim gibi o sefalet sahnesini 

görmek istiyordum kulaktan duymaktan fazla geminin bu 

manzarayı bana daha canlı olarak göstereceğini biliyordum. 

Geminin kaptanını — artık yardımcı kaptana kaptan diyordum 

— yanıma aldım, biraz sonra da onların sandalı ile gemiye 

gittim. 

Zavallı tayfaları et daha pişmeden kazandan almak için 

birbirleri üzerine yığılmış buldum. Fakat bizim yardımcı kaptan 

aldığı emri tutuyordu ve mutfağın kapısını da adamakıllı 

korumaya almış. Nöbetçi olarak oraya koyduğu adam da 

onlara biraz sabretmelerini tatlılıkla anlatmak için elinden 

geleni yaptıktan sonra onları zorla dışarıda tutmak zorunda 

kalmış. Bununla beraber suyla yumuşasın diye kazana birkaç 

peksimet attırmış tirit gibi bir şey yapmış ve midelerini 

susturmak için hepsine birer tane vermiş ve sırf kendilerinin 

iyiliği için böyle aralıklarla ve azar azar vermek zorunda 



olduğunu anlatmış. Fakat hepsi boşuna. Eğer ben kendi 

kumandan ve reisleriyle giderek tatlılıkla, hatta bir daha 

kendilerine bir şey veremeyeceğimi söyleyerek engel 

olmasaydım sanırım zorla mutfağa girecekler ve eti ocaktan 

alacaklarmış. Çünkü aça söz anlatmak gerçekten zor oluyor. 

Bununla beraber biz kendilerini teskin ettik, önceleri dikkatli 

ve azar azar verdik, sonra daha verdik, sonunda karınlarını 

doyurduk. Ve hepsi de iyi oldu. 

Fakat kamaradaki zavallı yolcuların hali büsbütün başka ve 

diğerlerinden çok fena idi. Başlangıçta tayfanın yiyecekleri de 

kendilerine yetişmeyecek kadarmış, fakat doğrusu yine onlara 

az buz bir şeyler vermişler, lakin sonraları tamamen ihmal 

etmişler. Belki diyorlardı yedi sekiz günden beri ağızlarına bir 

şey koymamışlardır, ondan önce de günlerce çok az şey 

yemişler. 

Zavallı ana, gemiciler bunun gayet terbiyeli ve iyi bir kadın 

olduğunu söylüyorlardı. Ne aldıysa şefkatinden hepsini oğluna 

vermiş. Sonunda zavallı dayanamamış düşmüş, bizim geminin 

yardımcı kaptanı yanına gittiği zaman her ne kadar daha 

ölmemiş ise de onu kamaranın döşemesine yani yere 

oturmuş, iki yanındaki iki iskemleye sıkı sıkı tutunmuş, arkasını 

kamaranın bölmesine dayamış ve ölü gibi başı omuzlarının 

arasına gömülmüş bir halde bulmuş, yardımcı kaptan 

kendisine güç verecek teselli edecek şeyler söylemiş, ağzına 

da bir kaşık et suyu dökmüş. Dudağını kımıldatmış, elini 

kaldırmış, fakat konuşamamış. Bununla beraber yardımcı 

kaptanın ne dediğini anlamış ve ne de kendisinde ümit 

olmadığını işaretle anlatmış ve oğluma bakınız demek 

istiyormuş gibi Parmağı ile oğlunu göstermiş. Bu manzara 

karşısında çok fazla üzülen yardımcı kaptan dinlememiş, 



ağzına birkaç kaşık et suyu akıtmaya çalışmış. İçirip 

içiremediğine emin misin diye yardımcı kaptana sorduğum 

zaman iki üç kaşık içirebildiğini söylemişti. Fakat iş işten 

geçmiş. Kadıncağız o gece öldü. Çok şefkatli bayanın hayatı 

bahasına canını kurtaran delikanlı kendisinde hayattan bir 

eser kalmamış bir halde adeta ölü gibi kamara yatağında 

uzanmış yatıyorsa da o kadar tehlikede değildi. Ağzında eski 

bir eldiven parçası vardı. Öbür parçasını yemiş. Bununla 

beraber genç ve anasından daha kuvvetli olduğundan 

yardımcı kaptan ağzına birkaç kaşık et suyu koyabildi; o zaman 

hissedecek derecede canlanmaya başladı. Sonradan birkaç 

kaşık daha verince rahatsızlandı ve kustu. Sıra zavallı 

beslemenindi. Zavallı kızcağız döşemeye hanımın yanına 

upuzun uzanmıştı. Tıpkı inme inmiş bir adam gibi ölümle 

pençeleşiyordu. Eli ayağı kıvrılmış, bir el ile sandalyenin 

ayağına yapışmış, o kadar kuvvetli yapışmıştı ki elini 

sandalyeden kolaylıkla ayıramadık. Diğer kolu da başının 

üzerindeydi. Ayakları yan yana olduğu halde kamaradaki 

masanın kenarına kuvvetle dayanmıştı. Tıpkı can çekişen bir 

adam gibi yatıyordu. Fakat henüz ölmemişti. 

Zavallı kızcağız yalnız açlıktan ölüm haline gelmekle, ölümü 

gözüyle görerek korkmakla kalmamış. Sonra gemiciler 

anlattılar. Hanımı çok severmiş. Bir iki gün önce hanımının 

öleceğini anlamış, belki de çok üzülmüş. Bu zavallı kızcağıza ne 

yapacağımızı bilmiyorduk. Bizim doktor çok bilgili ve görgülü 

bir adamdı. Onu ölümden kurtarmak için çok çalıştı. Sonra da 

aklını başına getirmek için uğraştı. Çünkü şimdi de görüleceği 

üzere uzun bir süre adeta aklım biraz oynatmış gibiydi. 

Bu hikayeyi okuyacak olanların deniz ziyaretlerinin kara 

yolculuklarında olanlar gibi olmadığını göz önüne almaları 



temenni olunur. Kara yolculuğunda insan bazen bir yerde bir 

hafta, veya birkaç gün kalabilir. 

Görevimiz bu mağdur gemi halkına yardım etmekti. Onlarla 

beraber kalmak değil. Her ne kadar suyumuzdan ayrılmayarak 

birkaç gün dümeni kullanmaya çalıştılarsa da biz yelken de 

yapmasak yine direksiz geminin bizimle beraber gitmesine 

imkan yoktu. 

Bununla beraber kaptan gemi için kendisine yardım etmemizi 

rica etmesi üzerine istediğini yaptık ve üç dört gün kadar 

beraber kaldık. Sonra kendisine beş varil sığır ve bir varil 

domuz eti, iki fıçı peksimet ve bunlara göre bezelye, un 

dışında verebileceğimiz diğer şeyleri verdik ve onlardan da üç 

varil şeker, bir miktar rom ve hatırları kalmasın diye birkaç 

sekizlik para alarak kendilerini terk ettik. Bir de kendilerinin 

ricaları üzerine genç delikanlıyı ve besleme kızı bütün eşyaları 

ile beraber bizim gemiye aldık. 

Bu genç delikanlı on yedi yaşlarında vardı; güzel, terbiyeli, 

alçak gönüllü ve hassas bir gençti. Anasını kaybettiği için çok 

üzgün görünüyordu. Birkaç ay önce de Barbados'da babasını 

kaybetmişti. Kendisini gemiye almamı söylemesini doktordan 

rica etmiş. “Annemi bu acımasız tayfalar öldürdü” demiş. 

Gerçekten de böyle olmuş. Yani daha doğrusu ölmesine sebep 

olmuşlar. Çünkü zavallı ve biçare dula hiç olmazsa ölmeyecek 

kadar veya yaşayabilecek kadar gayet az bir şeyler 

verebilirlerdi. Fakat açlık; dostluk akrabalık, hak ve hakkaniyet 

tanımıyor ve bunun içindir ki açlık merhamet nedir bilmez ve 

vicdan azabı duymaz. 

Cerrah ona bizim ne kadar uzaklara gideceğimizi ve bu 

yolculuğun kendisini bütün tanıdıklarından uzak yerlere 



götüreceğini ve belki de kendisini bulduğumuz mevkiden daha 

kötü, bir duruma atacağını, —yani açlıktan öleceğini— 

söylemiş. Aralarında yaşadığı bu acımasız heriflerden 

kurtulsun da, nereye giderse gitsin önemi olmadığı cevabını 

vermiş ve hayatını kurtaran kaptanın (yeğenimi hiç tanımadığı 

için bundan amacı benim) kalbimi de kırmayacağına emin 

olduğunu söylemiş. Hizmetçi kıza gelince eğer akıllanırsa 

nereye götürürsek götürelim buna teşekkür edeceğine 

eminim, demiş. 

Doktor bana bu durumu öyle hüzünlü gösterdi ki 

dayanamadım. Her ikisini de bütün eşyaları ile beraber 

gemiye aldık. On bir fıçı şekerleri kaldı. Çünkü fıçılar 

kaldırılmamış, ya da yanına gidilememiş. Delikanlıda bu 

malların konşimentosu varmış. Gemi Bristol'a gidince bunları 

orada delikanlının akrabasından olduğunu söylediği tüccardan 

Mis Roggers adında bir adama teslim edeceğine dair kaptana 

bir kağıt imzalattım ve benim de kendisine yazdığım mektupla 

beraber ölen kadının da bütün eşyalarını ona teslim etmesini 

söyledim. Sanırım ki bunların hiç biri olmadı. Çünkü o geminin 

Bristol'a vardığına dair hiçbir haber alamadım. Batmış olma 

ihtimali büyük. Bu bozuk düzen gemi sahillerden o kadar uzak 

denizlerde ilk rastladığı fırtınada kesin batmıştır 

düşüncesindeyim. Ona rastladığımız zaman zaten karinesi 

bozulmuş, su alıyordu. 

 

Yirmi Yedinci Bölüm 

Artık 19 derece 32 dakika enlem dairesinde bulunuyordum. 

Bundan önce başlangıç her ne kadar aksi rüzgarlar esmişse de 

seyahatimiz oldukça iyi geçmişti. Seyahatimizin son 



kısımlarındaki ufak tefek akıntı, hava, rüzgar vesaire olayları 

ile lafı uzatmayacağım ve aşağıda anlatacağım diğer şeylerin 

hatırı için hikayemi kısa keserek 1695 nisanının on beşinde 

adaya, eski yerime geldiğimi söylemekle yetineceğim. Adayı 

bulmak kolay olmadı; çünkü önce Brezilyadan oraya gittiğim 

ve oradan da geldiğim zaman adanın güneyinden ve 

doğusundan gitmiştim. Oysa şimdi kara ile adanın arasından 

geçiyordum. Elimizde ne bu sahillerin bir haritası vardı, ne 

oralarda bir işaret. Adayı gördüğüm zaman bile orası mıdır, 

değil midir bilemiyordum. 

Bir süre döndük dolaştık, koca Orenoko nehrinin ağzındaki 

birçok adalara yanaştık, fakat boşuna. Yalnız bu sahilleri takip 

etmekle önceden aldanmış olduğumu öğrendim. Vaktiyle 

adadan görüp de kara zannettiğim yerler meğer kara 

değillermiş. Bu bir uzun, daha doğrusu o büyük nehrin ağzının 

bir kenarından diğer kenarına uzanan yan yana birtakım sıra 

adalarmış. Benim adaya gelen vahşiler de bizim Karaip 

dediğimiz vahşiler değil, fakat bizim sahile diğerlerinin daha 

yakın yerlerde oturan adalılar ve ayni cinsten başka 

vahşilermiş. 

Sonuçta boş yere bu adalardan birçoğunu dolaştım. 

Bazılarında insan var, bazılarında yoktu. Bunların birinde 

birkaç İspanyol'a rastladım ve oraya yerleşmişler sanmıştım.  

Fakat kendileriyle görüşünce kayıklarının küçük bir koyda 

yattığını, buraya tuz almak ve eğer mümkünse inci midyesi 

çıkarmak için geldiklerini ve kendilerinin daha kuzeyde 10 ve 

11 derecelerde bulunan Tirinite adalı olduklarını öğrendim. 

Fakat kah gemi ile ve kah çok uygun bulup da Fransızlardan 

kendi rızaları ile aldığımız çırnıkla bir adadan diğer adaya 



giderken sonunda adanın güneyine geldim. Hemen adanın 

şeklini tanıdım. Gemiyi sağ salim eski evimin bulunduğu koyun 

yanında bir demir yerine soktum. Adayı görür görmez Cuma’yı 

çağırdım. Burasını tanıyıp tanımadığını sordum. Biraz etrafına 

bakındı ve ellerini çırparak, eliyle eski evimizi göstererek: 

“Evet, evet, orası, orası” dedi, ve deli gibi şahlanmaya, 

oynamaya koyuldu. Karaya çıkmak için denize atlamaktan 

kendisini alı koyuncaya kadar başıma hal geldi. 

Cuma dedim, burada kimseyi bulacağımızı sanıyor musun? 

Babanı görürsen ne yapacaksın bakalım?” Adamcağız bir süre 

kazık gibi dikildi kaldı. Fakat ben babasının adını anınca zavallı 

adam çok hüzünlendi ve bol bol gözyaşlarının yüzünden 

döküldüğünü gördüm. “Ne oluyorsun Cuma dedim, babanı 

göreceksin diye mi ağlıyorsun?” Başını sallayarak “Hayır hayır 

dedi, artık bir daha göremeyecek, hiçbir daha görmeyecek.” 

Niçin dedim. “Hayır, hayır dedi, o çoktan öldü. Çok önce, o çok 

ihtiyar adam.” “Nereden biliyorsun dedim, acaba diğerlerini 

görebilecek miyiz?” Anlaşılan Cuma’nın gözleri benden 

keskinde. Yarım saatlikten uzak olmakla beraber tam evin 

üzerindeki tepeyi göstererek: “Görüyoruz, görüyoruz, çok 

adam orada görüyoruz, orada görüyoruz çok adam” diye 

bağırmaya başladı. Baktım kimseyi göremedim. Hatta 

dürbünle bile göremedim. Galiba yanlış yere bakmışım. Çünkü 

Cuma’nın hakkı varmış. Ertesi gün sorduğum zaman orada beş 

altı kişinin hep bir arada olduğunu öğrendim. Kim olduğumuzu 

bilmiyorlar ve gemiye bakmak için duruyorlarmış.  

Cuma orada insan gördüğünü söyler söylemez, dost 

olduğumuzu anlasınlar diye İngiliz bayrağının çekilmesini ve üç 

top atılmasını söyledim ve takriben yedi sekiz dakika sonra 

koyun kenarından duman çıktığını gördük. 



Hemen bir sandal indirilmesini söyledim. Cuma’yı yanıma 

aldım ve sandala beyaz bir bayrak çektirerek doğruca karaya 

gittim. Yanıma genç papazı da almıştım. Ona burada 

geçirdiğim hayatı yüzeysel anlatmış ve nasıl geçindiğimi 

söylemiş, gerek kendim hakkında ve gerek burada bıraktığım 

adamlar hakkında bilgi vermiştim. Bunu duyunca o da benimle 

beraber çıkmak istemişti. Bundan başka yanımızda on altı 

kadar silahlı vardı. Eğer orada tanımadığımız yeni misafirlerle 

karşılaşmazsak tabii silaha gerek kalmayacaktı. Sahile çıkarken 

akıntılar dışarıya doğru ve sular yüksekti, doğruca koya kürek 

çektik. Gözüme ilk ilişen adam, zamanında kurtardığım 

İspanyol’du. Simasını çok iyi tanıdım. Kıyafetine gelince onu 

sonra anlatırım. Benden başka hiçbir kimsenin karaya 

çıkmamasını tembih ettim. Fakat Cuma’yı sandalda tutmak 

mümkün olmadı. Çünkü zavallı uzaktan babasını görmüş, 

İspanyol’dan daha ileride olduğundan ben göremiyordum. 

Eğer Cuma’yı karaya çıkması için bırakmasaymışım kendini 

denize atacakmış. Karaya çıkar çıkmaz yaydan çıkmış ok gibi 

doğruca babasına koştu. Babasının yanına gittiği zaman 

zavallının gösterdiği ilk sevinmeleri ve sevinçleri görenler 

isteseler bile kendisini ağlamaktan alamayacak bir 

durumdaydı. Babasına sarılıyor, öpüyor, babasının yüzünü 

okşuyor ve onu kucaklıyor, bir ağacın altına oturuyor sonra 

duruyor, bir süre yüzüne bakıyor. Tıpkı tuhaf bir resme bakan 

bir adam gibi, sonra yere yatıyor babasının ayaklarını okşuyor, 

öpüyor sonra yine kalkıyor, babasının yüzüne bakıyor. 

Görenler büyü tutmuş zannedecek. Fakat Cuma’nın bu 

duygusallığını ertesi gün başka bir şekilde görülmesi köpekleri 

bile güldürdü. Ertesi gün babası ile beraber tekrar deniz 

kıyısında saatlerce dolaştılar, babası kadınmış gibi kolundan 

tutmuş gezdiriyordu. İkide birde gelip sandaldan babası için 



bir şeyler arıyordu. Bir parça şeker, biraz içki, bir peksimet 

parçası, sonuçta eline ne iyi bir şey geçirirse babasına 

taşıyordu. 

Çılgınlıkları öğleden sonra başka bir şekil aldı. Babasını yere 

oturtmuştu. Kendisi babasının etrafında oynuyor ve bin türlü 

acayip ve garip hareketlerde, tavırlarda bulunuyordu. Aynı 

zamanda da seyahatimde gördüğü şeyleri anlatıyor ve 

babasını eğlendirmek için başına gelenleri anlatıyordu. 

Uzatmayalım, eğer bizim taraflarda da Hıristiyanlar arasında 

babaya bu derece sevgi bulunsaydı Tevrat'daki o nasihatten 

beşincisine gerek kalmazdı denilebilir. Ne ise konuyu 

değiştirmeyelim. Karaya çıktığıma dönelim. İspanyolların beni 

ne kadar büyük bir nezaket ve, merasimle karşıladıklarını 

anlatmaya başlasam sonu gelmez. 

Dediğim gibi ilk gördüğüm İspanyol hayatını kurtardığım ve 

kendisini çok iyi tanıdığım İspanyol’du. Kayığa doğru geldi, 

yanında biri daha vardı ve beyaz bir bayrak taşıyordu. İspanyol 

yalnız beni tanıyamamakla kalmadı, kendisine Portekizce 

“Sinyor beni tanıyamadın mı? demedikçe benim olabileceğimi 

aklına bile getirmiyordu. Sesimi duyunca bir laf bile 

söylemedi, tüfeğini yanındaki adama verdi, silahlarını yere 

attı, yanındakine İspanyolca bir şeyler söyledi, fakat ne 

olduğunu işitemedim. İlerledi, bana sarıldı. Vaktiyle gök 

yüzünden inmiş bir melek gibi hayatını kurtaran bu simayı 

tanıyamamasının affedilmez bir suç olduğunu anlattı. Terbiye 

görmüş İspanyolların daima yaptıkları gibi bin türlü güzel 

sözler söyledi. Yanında ki adama gidip arkadaşlarını 

çağırmasını işaret etti. Eski evime gitmek isteyip istemediğimi 

sordu ve beni tekrar kendi ,evime oturtacağını ve orada çok az 

değişiklik göreceğimi söyledi. Birlikte gittik, fakat nerede. 



Sanki oralara gitmemiş gibi yerimi bulamayacaktım. Çünkü 

daha birçok ağaç dikmişler Sık sık dikmişler ve on sene içinde 

ağaçlar da büyümüş, uzatmayalım, gür ve gizli yılankavi yollar 

değişik olmak üzere adeta geçilmez bir hale gelmiş. Bu yolları 

da sadece yapanlar bilebilir.  

Bütün kalelerin sebebini sordum. Adaya geldiğinden bu yana 

özellikle ben burada bulunamamak felaketine uğradıktan 

sonra nasıl yaşadıklarını anlatsalar bu olanlara benim de hak 

vereceğimi söyledi. "Benim iyi bir gemi ile gitmek şansını 

yakaladığımı duyduğu zaman çok memnun olduğunu ve 

günün birinde beni tekrar göreceğine dair her zaman kalbinde 

kuvvetli bir his bulunduğunu söyledi ve bütün ömründe 

başına ne gelirse hiçbir şeyin kendisini tekrar adaya gelip de 

beni bulamadığı zaman düştüğü kadar hayret ve üzüntü 

vermeyeceğini söyledi. 

Diğer orada bırakılan üç barbara gelince: (Onlara böyle ad 

takmıştı). Bunlar hakkında bana anlatılacak çok şeyleri 

olduğunu ve bütün İspanyolların, vahşiler arasında kalmış 

olmayı daha fazla tercih edeceklerse de fakat, adetçe az 

olduklarını söyledi. 

“Ve dedi, eğer yeteri derecede kuvvetleri olsaydı biz çoktan 

öteki dünyaya göç etmiş olurduk ve göğsüne haç yaparak, 

fakat efendi dedi, kendimizi korumak için mecburi olarak 

onların silahlarını aldığımızı ve kendilerini esir yaptığımızı 

söyleyecek olursam darılmayacağınızı ümit ederim. Onlar 

bizim orta halli birer efendimiz olmakla yetinmediler bizim, 

katilimiz olmak istediler.” 

Onları burada bıraktığımdan dolayı kalbimde büyük bir korku 

vardı, cevabını verdim ve adadan giderken kendilerinin adaya 



dönmüş olup da kendilerini her şeye sahip edemediğime ve 

öbürlerini de bunların şimdi yaptıkları gibi beraberliklerine 

veremediğim kadar hiçbir şeye sıkılmadığımı söyledim. Eğer 

şimdi onları yanlarına almışlarsa memnun” olacağımı ve 

bundan dolayı kendilerini suçlu bulmaktan da uzak olduğumu, 

çünkü ben onların inatçı, söz anlamaz ve her kötülüğü 

yapabilecek çapkınlar olduklarını bildiğimi söyledim. 

Ben bunları söylerken o gönderdiği adam yanında daha on bir 

kişi ile geldi. Hallerinden hangi milletten olduklarını anlamanın 

imkanı yoktu. Fakat İspanyol keyfiyeti her iki tarafa da, hem 

onlara, hem bana anlattı. Önce benden tarafa dönerek ve 

onları göstererek: “Efendim, bunlar hayatlarını size borçlu 

olan efendilerden bazılarıdır” dedi. Sonra onlara dönerek ve 

beni göstererek benim kim olduğumu anlattı. Bunun üzerine 

hepsi birer birer yaklaştılar. Fakat birer gemici veya şöyle 

böyle adamlar gibi ve ben de öyleymişim gibi değil, fakat 

adeta onlar birer elçi veya birer soylu, ben de bir hükümdar 

veya bir fatihmişim gibi. Tavır ve hareketleri gayet nazikti ve 

hallerinde bir erkeklik ve yüksek bir ciddiyet de yardı. Bu da 

onlara çok yakışıyordu. Sonuçta öyle çok nezaket gösterdiler 

ki ben bu nezaketlere karşı ne yapacağımı çok az biliyor, hele 

bu yolda nasıl davranacağımı hiç bilemiyordum. 

Ben ayrıldıktan sonra bunların adaya nasıl geldikleri ve orada 

nasıl geçindikleri anlatmaya değer bir hikaye ve kitabımın ilk 

kısmında verdiğim bilgi sayesinde gayet kolay anlaşılabilecek 

birtakım olaylarla dolu. Birçok ayrıntı da önceden de 

anlattığım şeylerle ilgili olduğundan büyük bir zevkle bunları 

benden sonra gelecekleri bilgilendirmekten kendimi 

alamıyorum.  



Bana on bin defa “dedim ki, dedi ki ve o bana dedi ki ve ben 

ona dedim ki” gibi şeyleri söylemek zorunda bırakan 

konuşmaları sırası ile anlatarak artık hikayeyi daha fazla 

karıştırmak istemiyordum. Onların bana anlattıkları ve 

bölgede onlarla görüşürken öğrendiğim olaylardan aklımda 

tutabildiğim kadar tarih sırası ile toplamak istiyordum. 

Bunu elimden geldiği kadar hem anlaşılacak bir halde, hem 

muhtasar yapmak için adayı terk ettiğim olaya dönmek ve o 

zaman orada kimlerin kaldığını anlatmak zorundayım. Evvela, 

Cuma’nın babası ile İspanyol’u, hayatlarını kurtardığım bu 

adamları büyük bir kayıkla o karşıda görünen karaya 

İspanyol’un orada kalan arkadaşlarını getirmeye gönderdiğimi 

tekrar söylemek gerekli. Bunları oraya göndermekten amaç 

kendilerinin düştüğü tehlikeden diğerlerini kurtarmak ve hali 

hazırda da kendilerine yardımda bulunmak ve eğer mümkün 

olursa sonraları hep beraber adadan kurtulma çarelerini 

aramaktı. Onları oraya gönderdiğim zaman kendimin 

kurtulması için ortada hiçbir belirti ve yirmi seneden beri 

beslediğim ümitten fazla da hiçbir ümit yoktu. Hele sonradan 

ortaya çıkacak bir fırsat yani bir İngiliz gemisinin adaya gelerek 

beni alıp götüreceği de hiç aklıma gelmezdi. Bununla beraber 

onlar tekrar gelip de yalnız benim gittiğimi değil, orada üç 

kişinin kaldığını ve bıraktığımı —eğer böyle olmasaydı 

kendilerinin olması gereken — her şeye sahip çıktıklarını 

gördükleri zaman şaşırmaktan kendilerini alamamışlar. Ama 

anlamak istediğim birinci şey kendilerine ait işlerdi ve 

arkadaşlarını aramak için kayıkla gönderdiğim zamana ait 

şeyleri anlatmasını istiyordum. Seyahatinin bu kısmında 

anlatılacak çok az bir şey olduğunu söyledi. Çünkü hava gayet 



iyi ve deniz de sakin olduğundan yolda anmaya değer hiç bir 

şey olmamış. 

Hemşehrileri kendisini görünce çok memnun olmuşlar. 

(Anlaşılan kazaya uğrayan geminin kaptanı bir süre sonra 

ölmüş ve arkadaşları arasında reis de bu olmuş). 

Arkadaşları onu görünce çok fazla hayret etmişler. Çünkü 

vahşilerin eline düştüğünü biliyorlarmış. Vahşilerin bütün 

diğer esirleri yaptıkları gibi bunu da yiyeceklerine eminlermiş. 

Sonra onlara nasıl kurtulduğunu anlatmış ve onları da 

götürmek için nasıl hazırlık yaptığımızı anlatmış ve bu onlara 

rüya gibi gelmiş. Hazreti Yusuf kardeşlerine kendisinin kim 

olduğunu ve Firavunun sarayında nasıl yüksek bir mevki sahibi 

olduğunu anlattığı zaman kardeşleri nasıl şaşırmışlarsa 

bunların hayret ve tepkileri de adeta onlar gibi bir şeymiş. 

Fakat seyahat için onlara götürdüğü silahları, barutu, kurşunu 

ve erzakı gösterince akılları ermiş ve canı gönülden bunun 

sevincine katılmışlar ve onunla beraber yola çıkmak için 

hemen hazırlanmaya başlamışlar. 

Birinci işleri sandal tedarik etmek olmuş; artık bu konuyu ince 

eleyip sık dokumamışlar, gezmek veya balık avlamak 

bahanesiyle vahşi dostlarından iki kayık istemişler, bunları 

aşırıvermişler, ertesi sabah da yola çıkmışlar. Anlaşılan yol 

hazırlığı görmek için çok bir zamana ihtiyaçları yokmuş, çünkü 

ne eşyaları ne elbiseleri, ne de erzakları varmış, 

üstlerindekinden ve ekmek yaptıkları ve ekmek yerine 

yedikleri biraz köklerden başka dünyada hiçbir şeyleri yokmuş. 

Bunların gidip gelmesi ancak üç hafta sürmüş. Fakat kitabın 

diğer kısmında da anlattığım üzere maalesef o sırada bana 

adadan fırsat düşmüştü. Hem de nasıl, zavallı İspanyolların 



zararına olmak üzere; hiçbir kimsenin görüşmek istemeyeceği 

adamlardan en arsız, en dik kafalı, en serseri, en sert üç kişiyi 

de adada bırakmak şart ile. Çapkınların tek doğru bir iş olmak 

üzere yaptıkları şey bıraktığım mektubu İspanyollara 

vermeleri ve tembihim üzere kendilerine erzak vermek veya 

diğer yardımlarda bulunmak olmuş. Adada nasıl geçindiğimi, 

nasıl yaşadığımı tarif eder bir de kağıt bırakmıştım, onu da 

vermişler. Bunda ekmeği nasıl pişirdiğim, keçileri nasıl 

ürettiğim, tahılı nasıl ektiğim, üzümleri nasıl kuruttuğum, nasıl 

çanak çömlek yaptığım, sonuçta yaptığım her şeyi harfiyen 

yazmıştım. Bunu kendilerine vermişler. İspanyollardan ikisi 

oldukça İngilizce biliyorlarmış. İspanyolların işine yarayacak 

diğer şeyleri de vermekten geri kalmamışlar. Çünkü bir süre iyi 

geçinmişler. Eve ve mahzene İspanyolları da almışlar ve gayet 

iyi geçinmeye başlamışlar. Benim usullerimi gören 

İspanyolların başı ile Cuma’nın babası işleri idare ediyorlarmış. 

İngilizlere gelince onlarda adada dolaşmaktan, papağan 

vurmaktan, kaplumbağa tutmaktan başka bir şey 

yapmıyorlarmış ve gece eve döndükleri zaman İspanyollar 

bunlara yemeklerini hazırlıyorlarmış. 

Eğer kendi hallerine bırakılsaymışlar İspanyollar bu halden 

memnun olacaklarmış, İngilizler rahat durmamışlar. Tıpkı 

bahçıvan köpeği gibi ne kendileri yemişler, ne de başkasına 

yedirmişler. Bununla beraber aralarında çıkan ilk ihtilafı 

anlatmaya bile değmeyecek kadar önemsiz bir şeymiş. Fakat 

sonraları kavgaya kadar varmış ve bu kavga sebepsiz, haksız 

ve akıl ve insaniyete aykırı olarak dayanılmayacak derecede 

büyük bir kabalık ve şirretlikle başlamış. 

Gerçi bunların bana önce İspanyolların kendi taraflarından, 

İngilizlerin davacılarından dinlediğim doğru. Fakat meseleyi 



İngilizlerden de dinlediğim zaman bir kelimesini bile inkar 

edemediler. 

Fakat bu kısmın detayına girmeden önceki hikayemdeki bir 

eksiği tamamlamak zorundaydım. Diğer cilt de yazmasını 

unuttuğum şeyde şudur: İlk defa da adadan giderken demir 

alıp ta yelkeni açacağımız sırada gemide ufak bir kavga 

çıkmıştı ve ben bunun yine bir isyan şekline girmesinden 

korkmuştum. Kaptan cesaretini toplayıp ta bizi kendi tarafına 

alarak kuvvete başvurarak dik kafalılardan ikisini hapis ve 

zincire vurmadıkça kavga da yatışmamıştı. Bir iki adam ilk 

isyanda da elebaşıymışlar. Yine tekrar bazı kötü laflar 

söyledikleri için kaptan da bunları İngiltere’ye kadar zincir 

altında götüreceğini ve orada da isyan ve gemi kaçırma suçları 

ile astıracağını söyleyerek korkutmuştu. Esasen böyle bir şey 

yapacak değildi, fakat anlaşılan bu sözler diğer bazı tayfaları 

da ürkütmüş ve bazıları da kaptanın şimdilik kendilerine tatlı 

sözler söylediğini, fakat İngiltere’ye gittikleri zaman hepsinin 

zindanlara atılacağını ve idam için mahkeme edileceklerini 

diğerlerinin kafasına sokmuş. 

Yardımcı kaptan bunları haber almış, bize de bilgi vermişti. 

Ben hala gemide büyük bir adam olarak tanılıyordum. 

Yardımcı kaptan ile beraber gidip bunları kandırmak ve eğer 

bundan sonra rahat duracak olurlarsa önce yaptıkları bütün 

şeylerin affedileceğine dair kendilerini, temin etmek gerekti. 

Gittim, kendilerine namusum üzerine söz verdim ve 

sakinleştirdim. Zincirdeki iki adamın çözülmesini ve serbest 

bırakılmasını söylemem üzerine daha fazla sakinleştiler. Fakat 

bu gürültü o geceyi de demir üstünde geçirmeme, sebep oldu, 

zaten rüzgar da düşmüştü. 



Ertesi sabah, zincire vurulan iki adamın birer misket tüfeği ve 

diğer bazı silahlar çalarak — ne kadar barut ve kurşun 

aşırdıklarını bilemiyorduk— geminin hala bordaya alınmamış 

olan sandalını alarak uğursuz arkadaşları ile birleşmek üzere 

karaya kaçtıklarını, öğrendik. 

Bunu öğrenir öğrenmez geminin büyük sandalını indirterek on 

kişi ile beraber yardımcı kaptanı dışarıya göndermiştim. 

Dışarıya çıkmışlar, arkadaşlarını aramışlar. Fakat ne bunları, ne 

de diğerlerini bulabilmişler. Çünkü onlar sandalın karaya 

çıktığını görünce ormana kaçmışlar, yardımcı kaptan önce 

onların ekinlerini bozmaya bütün erzak ve eşyaları ile beraber 

evlerini yakmaya ve onları evsiz barksız bırakmaya karar 

vermiş, fakat kendisine böyle bir emir verilmediği için yine 

haliyle her şeyi bulduğu gibi bırakmış ve onları getirmeyerek 

sandalla yine geri gelmişti. Bunlarla beraber dışarıda beş kişi 

oldular. Fakat dışarıdaki o üç serseri bunlardan daha hayırsız 

şeylermiş. Üç gün kadar beraber kaldıktan sonra yeni gelenleri 

kapı dışarı etmişler ve kendi hallerine bırakmışlar, onlarla 

ilişkilerini kesmişler ve İspanyollar da daha adaya 

gelmemişlermiş. Hatta hayli bir süre onlara hiç bir yiyecek bile 

vermeye razı olmamışlar. İspanyollar adaya ilk geldikleri 

sırada işler yoluna girmeye başlamış. İspanyollar o üç serseri 

ve kaba İngiliz’e kendi hemşehrilerini yine yanlarına almalarını 

istemişler ve kendi söylemelerine bakılırsa bir aile gibi olalım 

demişler. Fakat İngilizler bunlara kulak asmamışlar ve zavallı 

diğer iki İngiliz kendi kendine kalmışlar ve rahatça 

yaşayabilmek için çalışmaktan ve işlemekten başka çare 

olmadığını görünce adanın kuzey sahiline, fakat vahşi tehlikesi 

bulunmayan —çünkü vahşiler genelde adanın doğu taraflarına 

geliyorlar — batı taraflarına doğru yerleşmişler. 



Orada kendilerine iki kulübe yapmışlar. Birini oturmak, 

diğerini de erzak ve tahıl koymak için. İspanyollar da 

kendilerine benim bıraktığım buğdaydan ve özellikle 

bezelyeden birer miktar tohumluk vermişler. Hepsine 

öğrettiğim yöntem ve numuneye göre tarla çevirmişler, 

kazmışlar, ekmişler ve oldukça iyi bir halde yaşamaya 

başlamışlar. 

Birinci mahsulleri daha topraktaymış. Her ne kadar ilk açtıkları 

tarla ufak bir parça ve zamanları da darsa da yine onlara 

yetişmeye ve ekmek vesaire yiyecek şeyler yapabilmeye 

yetermiş. Bunlardan biri de geminin aşçısıymış, ellerine 

geçecek pirinçten, etten, sütten vesaire şeylerden çorba ve 

çörek gibi şeyler yapmaya hazırlanıyormuş. İşte böyle 

durumları da bir parça iyileşmek üzereymiş. Hemşehrileri 

olacak o üç ahlaksız çapkın İngilizler sırf keyifleri için bunları 

tahkir etmeye, bunlarla kavga çıkarmaya gelmişler ve adanın 

kendilerinin olduğunu ve valinin (maksatları ben) adayı 

kendilerine verdiğini, adada kimsenin hakkı olmadığını, kira 

verilmedikçe adada ev yapamayacaklarını söylemişler. 

O iki kişi de önce şaka ediyorlar zannetmişler, içeriye buyur 

etmişler ve geliniz görünüz ne güzel evler yaptık, ne kadar kira 

istiyorsunuz demişler. Hatta biri eğer sırf şaka olsun diye mal 

sahibi iseler bina yapmak ve araziyi ekmek için mal sahipleri 

arasında adet olduğu üzere burayı uzun süreli kendisine 

kiralayacağını ümit ettiğini ve sözleşmesini yapmak için gidip 

bir sözleşme yazıcısı bulup getirmesini söylemiş. 

Diğer üç İngiliz’den biri kızarak ve küfrederek şakamı 

söylüyorum doğru mu şimdi görürsünüz demiş ve biraz ötede 

zavallı adamların yemek pişirmek için yaktıkları ateşten kuru 



bir odun almış ve kulübeyi dış taraftan tutuşturmuş ve güzelce 

bir ateşe vermiş; eğer o iki kişiden biri koşup da onu oradan 

fırlatıp ayakları ile ateşi çiğnemeseymiş birkaç dakika içinde 

kulübe yanıp kül olacakmış. Söndürmesi de çok kolay 

olmamış. 

Herif böyle atılmasına kızmış kudurmuş, eline kocaman bir 

sopa almış, zavallının üzerine yürümüş, eğer zavallı adam 

büyük bir çeviklikle sopadan kendisini koruyup ta kulübenin 

içine kaçmasaymış ölecekmiş. Arkadaşı hem kendisini, hem 

arkadaşını tehlikede görünce arkasından koşmuş ve hemen 

her ikisi de misket tüfeklerini alarak dışarı çıkmışlar. Sopayı 

yiyen adam ilk kavga yapan herife arkadaşları yardıma 

gelmeden önce tüfeğin dipçiğiyle vurmuş ve yere yuvarlamış. 

Sonra, diğer ikisinin geldiğini görünce yan yana durmuşlar ve 

tüfeklerinin namlusunu çevirerek sokulmamalarını 

söylemişler. 

Diğerlerinin de yanlarında tüfekleri varmış. Fakat namuslu 

adamlardan biri arkadaşından daha cesurmuş, tehlikede 

cesaretini arttırmış ve onlara eğer ellerini ve ayaklarını 

kımıldatacak olurlarsa her ikisini de vuracağını ve hemen 

silahlarını yere bırakmalarını cesurca söylemiş. Gerçi onlar 

silahlarını yere bırakmışlar, fakat karşılarındakinin azmini 

görünce anlaşmaya yanaşmışlar ve yaralı arkadaşlarını alıp 

oradan uzaklaşmaya razı olmuşlar, herif tüfeğin kundağı ile 

oldukça yaralanmışmış. Fakat böyle haklarından geldikleri 

halde ellerinden silahlarını alarak hemen gidip bu serserilerin 

kendilerine nasıl davrandıklarını İspanyollara anlatmadıklarına 

pişman olmuşlar. Çünkü bu üç ahlaksızlar intikam almaktan 

başka bir şey düşünmemişler ve her gün gidip kavga çıkarmak 

istemişler. 



Fakat bunların gidip ekini çiğnemek ve zavallı adamlarla kendi 

boğazları için besledikleri üç oğlağı, bir ana keçiyi vurmak ve 

sonuçta gece gündüz başlarına bela kesilmek gibi gayet 

aşağılık münasebetsizliklerini anlatmakla hikayemin bu kısmını 

doldurmak istemiyorum. Zavallı bu iki arkadaş o derece 

tedirgin olmuşlar ki ilk düşecek iyi bir fırsatta her üçünü de 

vurmaya karar vermişler ve bu işi yapmak için İspanyollarla o 

üç serserinin birlikte oturdukları ve kale dedikleri bizim eski 

eve gitmeye ve üç ahlaksız İngiliz’le adam akıllı dövüşmeye ve 

İspanyolları da seyre çağırmaya karar vermişler. Bunun 

üzerine sabah gün doğmadan kalkmışlar, oraya gitmişler ve 

İngilizleri adları ile çağırmışlar. Niçin çağırdıklarını soran bir 

İspanyol’a da onlarla görüşmek istediklerini söylemişler. 

Bir gün öncesi İspanyollardan ikisi ormanda geziniyorlarmış. 

Diğerlerinden ayrı olsun diye namuslu dediğim bu iki 

İngiliz’den birisini görmüşler; o da İspanyollara üç 

hemşehrisinin kendilerine ettikleri kötü ve kaba davranışları 

yana yakıla anlatmış ve tarlalarını nasıl harap ettiklerini, 

ekinlerini nasıl bozduklarını ve yalnız geçinecekleri olan 

sağmal keçiyle üç yavrusunu nasıl öldürdüklerini anlatmış ve 

İspanyolları arzu ederek eğer arkadaşları tekrar kendilerine 

yardım etmeyecek olurlarsa açlıktan öleceklerini söylemiş. 

İspanyollar gece eve döndükleri zaman hepsi sofradayken 

İspanyollardan birisi nazikane ve tatlılıkla yaptıkları bu şeylerin 

kötü olduğunu İngilizlere söylemiş ve bu adamlar zararsız ve 

kendi hallerinde ve alınlarının teri ile yaşamayı seçtikleri ve 

çok zorluklarla işlerini düzeltebildikleri halde nasıl oluyor da 

bunlara bu kadar insafsızlık edebiliyorsunuz diye sormuş. 

İngilizlerden biri buraya izinsiz geldiler; adada ne ekebilirler, 

ne de bir bina yapabilirler; orası onların değil diye gayet ters 



bir cevap vermiş. İspanyol gayet soğuk kanlılıkla “Niçin İngiliz 

efendi? Elbette açlıktan ölecek değiller ya demiş. İngiliz gayet 

kaba bir şekilde “Gebersinler, ne ekecekler ne de yapacaklar 

demiş. İspanyol “O halde ne yapsınlar efendim” demiş. 

Edepsiz İngilizlerden birisi cevap vermiş “Ne mi yapsınlar? 

Hizmetkar olsunlar, bize çalışsınlar” İspanyol onları nasıl 

hizmetkarınız yapabilirsiniz, onları paranızla satın almadınız, 

hizmetkar yapmaya da hakkınız yoktur demiş. İngiliz adanın 

kendi malları olduğunu, valinin orayı kendilerine verdiğini ve 

kendilerinden başka burada kimsenin bir şey yapmaya hakkı 

olmadığını ve adada hiçbir yapı yapamayacaklarını, yeni 

yaptıkları kulübeleri de yakacağını yeminle söylemiş. 

İspanyol “O halde sinyor” demiş “Bu esasa göre bizim de sizin 

hizmetkarınız olmamamız gerekiyor”. Küstah herif sözünün 

arasına birkaç ta küfür karıştırarak “Elbette” demiş “Önce sizin 

hakkınızdan geleceğiz.” 

İspanyol buna gülmüş ve cevap vermemiş. Bununla beraber 

bu küçük konuşma onları kızdırmış ve ayağa kalkmışlar, biri 

öbürüne (zannederim Will Atkins dedikleri adam) haydi çek 

gidelim. Öbürlerinin haklarından gelelim. Kulelerini 

yıkacağımıza sana söz veririm. Bizim malımızdır, onlar ne ekin 

ekecekler, ne de yerleşecekler” demiş; bunun üzerine her biri 

birer tüfek, tabanca ve kılıç alarak dışarı çıkmışlar ve kendi 

“aralarında da ilk fırsatta İspanyollar hakkında ne 

yapacaklarına dair küfürle karışık bazı şeyler mırıldanmışlar. 

Anlaşılan İspanyollar bunların ne söylediklerini tamamı ile 

anlayamamışlar, yalnız namuslu iki İngiliz’i tuttukları için 

kendilerini tehdit ettiklerini anlayabilmişler. 



O gece onların nereye gittiklerini, zamanlarını ne ile 

geçirdiklerini İspanyollar bilmiyorlar. Fakat anlaşılan gecenin 

bir, kısmını etrafı dolaşmakla geçirmişler. Sonra benim köşk 

dediğim yere gitmişler. Yorgun olduklarından uykuya 

dalmışlar. Niyetleri şuymuş? Gece yarısına kadar orada 

kalmaya ve zavallı adamları uykuda bastırmaya karar 

vermişler. Sonra da itiraf ettiler ya. Niyetleri onlar içerdeyken 

kulübeyi ateşe vererek diri diri yakmak, eğer dışarıya 

çıkarlarsa öldürmekmiş. Caniler çok derin uykuya varmazlar 

ama; gariptir ki bunlar uyanamamışlar. Bununla beraber 

yukarda da söylediğim gibi diğer iki İngiliz’in de bunların 

aleyhinde kundakçılıktan, veya katillikten çok daha iyi planları 

varmış. Bereket versin gözlerini kan bürümüş. Bu herifler daha 

kulübelerine gelmeden kalkmışlar ve dışarıya çıkmışlar. O kötü 

İngilizler kulübeye gelip de içindekilerin çıkıp gitmiş olduklarını 

görünce hepsinin ilerisinde giden Atkins'i arkadaşlarına “Jak 

Yuva burada ama kuşlar uçmuş” diye bağırmış. 

Bunların bu kadar erken çıkmalarının acaba sebebi nedir diye 

bir süre düşünmüşler. Ve hemen İspanyolların bunlara 

meseleyi haber vermiş olmalarına karar vermişler ve 

birbirlerinin ellerini tutarak İspanyollardan intikam almaya 

yemin etmişler. Bu herifler bu kanlı pazarlığı bitirdikten sonra 

zavallı “fakirlerin evlerine saldırmışlar; gerçi hiçbir şeyi 

yakmamışlar. Fakat her iki kulübeyi de yıkmışlar. Her şeyi 

parça parça etmişler. Yerli yerinde küçük bir değnek bile 

bırakmamışlar. Kulübelerin yerini bile belli olmayacak bir hale 

getirmişler. Zavallıların toplayabildikleri ev eşyalarını, bezlerini 

parça parça etmişler ve her şeylerini etrafa atmışlar. O 

derecede ki zavallı adamlar sonradan eşyalarından bir kısmını 

evlerinden bir saat uzak yerlerde bulmuşlar. 



Bunları yaptıktan sonra zavallıların diktikleri fidanları 

sökmüşler, ekinlerini ve sürülerini korumak için yaptıkları 

çitleri bozmuşlar. Sonuçta tam tatar akıncılarının yaptıkları 

gibi her şeyi yağma etmişler, çalmışlar. 

O sırada öbür iki adam da bunları aramaya gitmişler. Üç kişiye 

karşı iki olmakla beraber her nerede olursa olsun kavgaya 

girmeye karar vermişler. Eğer o sırada birbirlerine 

rastlasalarmış aralarında kesinlikle kan dökülürmüş. Çünkü 

gerçeği söylemek gerekirse hepsi de kuvvetli, kabadayı ve 

inatçı adamlardı. 

Fakat onlar ne kadar birbirleri ile karşılaşmak istiyorlarsa Tanrı 

da onları birbirleri ile karşılaştırmamış. Hep birbirlerini takip 

ediyorlarmış. Mesela üçü oraya gittiği zaman diğer o iki İngiliz 

bu tarafa gelmişler ve sonra bunlar öbürlerini bulmak için 

tekrar geri döndükleri zaman o üçü tekrar eve dönmüşler. 

Bunların ne yaptıklarını da şimdi göreceğiz. O üç İngiliz, 

kudurmuş canavarlar gibi yaptıkları işin verdiği ateşle daha 

kızgın bir halde geri döndükleri zaman İspanyollara çatmışlar, 

yaptıkları şeyleri anlatmışlar ve eğlenerek onlara meydan 

okumuşlar. İçlerinden biri İspanyollardan birine doğru 

ilerlemiş, sanki birbirleriyle oynaşan çocuklar gibi İspanyol’un 

başından şapkasını almış, elinde fırıldak gibi çevirerek ve 

adamcağızla eğlenerek “Eh! İspanyalı Sinyor Jaek bu 

gidişatınızı düzeltmezseniz siz de böyle olacaksınız” demiş. 

İspanyol; yavaş ve terbiyeli bir adamsa da insanın keşke ben 

de o kadar olsaydım diyecek kadar cesur, hem de kuvvetli ve 

yakışıklı bir gençmiş. Bir süre dikkatli dikkatli İngiliz’in yüzüne 

bakmış. Sonra ağır ağır üzerine doğru yürümüş, elinde silah da 

olmadığı için bir yumrukta İngiliz’i balta yemiş öküz gibi yere 



yuvarlamış. Bunun üzerine uğursuz İngilizlerden ilki kadar bir 

edepsiz hemen tabancasını İspanyol’un üzerine ateş etmiş. 

Gerçi kurşun İspanyol’un saçlarının arasından geçtiği için 

vücuduna isabet etmemiş. Fakat kurşunlardan biri kulağının 

memesine değmiş ve çok kan akıtmış. İspanyol kanı görünce 

kendisini olduğundan daha çok yaralı zannetmiş. Buna fena 

halde kızmış; çünkü şimdiye kadar hep sakin davranıyormuş. 

Fakat artık işini tam yapmaya karar vererek yere yuvarladığı 

herifin tüfeğini almış, kendisine tabanca çıkaran adamın 

üzerine tam nişan almak üzereyken diğer İspanyollar 

mahzenden çıkarak vurma diye bağırmışlar ve aralarına 

girerek diğer İngiliz’i yakalamışlar ve ellerinden silahlarını 

almışlar. 

Böylece silahları ellerinden alındığı ve hemşehrileri gibi 

İspanyolları da kendilerine düşman yaptıklarını gördükleri 

zaman akılları başına gelmeye ve tatlı diller dökerek 

İspanyollardan silahlarını istemeye başlamışlar. Fakat 

İspanyollar bunlarla diğer iki İngiliz’in aralarındaki kavgaya ve 

bunların birbirlerini öldürmelerine engel olmanın daha iyi bir 

usul olduğunu düşünerek eğer rahat duracak olurlarsa 

kendilerine bir kötülük etmeyeceklerini ve yine eskisi gibi 

onlara yardım edeceklerini ve birlikte yaşayacaklarını, fakat 

hemşehrilerine karşı ve hatta kendilerini hizmetkar yapmak 

için kullanacakları bu silahları onlar bu fikirde kaldıkça 

kendilerine veremeyeceklerini söylemişler. Çapkınların 

kendileri akıllı uslu adam olmadıkları gibi söz de anlayacak bir 

halde değillermiş. Silahlarının verilmediğini görünce çılgın ve 

kudurmuş gibi ağızlarına geleni söyleyerek ve silahları olmasa 

da yine istediklerini yapabilecekleri tehdidiyle oradan 

ayrılmışlar. Fakat İspanyollar bunların tehdidine önem 



vermeyerek, kesinlikle sürülerine ve ekinlerine 

dokunmamalarını tembih etmişler, eğer dokunurlarsa onları 

nerede bulurlarsa tıpkı canavar avlar gibi vuracaklarını ve 

ellerine sağ düşecek olurlarsa asılacaklarına da emin 

olmalarını kendilerine söylemişler. Ama bu da kar etmemiş. 

Cehennem zebanileri homurdanarak, küfrederek oradan 

çekilmişler gitmişler. Onlar gittikten biraz sonra diğer iki İngiliz 

gelmiş. Her ne kadar başka türlü de olsa bunlar da çok kızgın 

ve hiddetliymişler. Çünkü tarlalarına gidip de yukarda da 

söylendiği gibi her şeylerini yıkık ve harap görmelerinin 

kendilerini kızdırmaya kafi bir sebep olduğuna şüphe yoktur. 

Bunlar meseleyi anlatırken İspanyollar da kendilerininkini 

anlatmaya başlamışlar. Üç kişinin on dokuz kişiye karşı böyle 

meydan okuması ve sonra da cezasız kalması gerçekten 

tedirgin olunacak şeydir. 

Sonuçta İspanyollar onlara önem vermemişler ve silahlarını da 

ellerinden aldıkları için tehditlerini de hiçe saymışlarsa da iki 

İngiliz onları arayıp bulsa her neye mal olursa olsun işi 

kökünden halletmeye karar vermişler. 

İspanyollar yine araya girmişler ve silahlarını ellerinden 

aldıkları için bu ikisinin onların peşine düşmelerine ve onları 

öldürmek istemelerine razı olmayacaklarını söylemişler. 

İspanyolların reisi olan o ağır başlı İspanyol: “Eğer onları bize 

bırakırsanız onlardan sizin hakkınızı almaya çalışırız. Çünkü 

bizim yardımımız olmadan geçinemeyeceklerini anladıkları ve 

öfkeleri de geçtiği zaman tekrar bize gelecekleri kesindi. 

Tamamı ile sizin hakkınızı alıvermeden onlarla 

barışmayacağımıza söz veririz. Bu şartla sizin kendilerini 

müdafaadan başka onlara bir kötülük etmek istemeyeceğinizi 



ümit ederiz demiş. İngilizler buna istemeye istemeye razı 

olmuşlar. 

İspanyollar: “Amacımız kan dökülmesin, sonunda her şey 

düzelir. Çünkü zaten burada kalabalık değiliz. Hepimiz için de 

geçinecek yer var. Dostça geçinemememiz çok yazıktır 

demişler. Sonunda İngilizleri kandırmışlar ve İngilizlerin evleri 

harap olduğu için birkaç gün İspanyollarla kalmaya mecbur 

olmuşlar ve sonuçta beklemişler.  

Aradan beş altı gün geçtikten sonra o üç serseri dolaşmaktan 

yorulmuşlar ve bütün bu süre içinde yalnız kaplumbağa 

yumurtası ile geçindikleri için açlıktan ölmek derecesine 

gelerek koruya dönmüşler; arkadaşlarına reislik ettiğini 

söylediğim koy tarafına çıkan İspanyollar daha diğer iki 

arkadaşına rastlamışlar. Yanlarına sokulmuşlar, uysal ve 

yılışıklıklarla yine beraber yaşamaları için yalvarmışlar. 

İspanyollar bunlara gayet nazik davranmışlar, fakat 

hemşehrilerine karşı çok kötü ve kendilerine karşı 

(İspanyollara) da çok kaba davrandıklarından gerek o iki 

İngiliz’le ve gerek diğer arkadaşlar ile görüşmedikçe hiçbir şey 

diyemeyeceklerini söylemişler. Bununla beraber onlarla gidip 

görüşüp sonucu yarım saatte bildireceklerini söylemişler 

Anlaşılan bu kötü İngilizler çok kötü bir halde 

bulunuyorlarmış. Çünkü bir cevap almak için yarım saat 

bekleyeceklerini görünce bu sırada kendilerine bir miktar 

yiyecek gönderilmesini rica etmişler İspanyollar ekmek 

göndermişler ve aynı zamanda da kendilerine kocaman bir 

parça keçi etiyle bir de papağan haşlaması yollamışlar. 

İngilizler çok aç oldukları için bunları kapışa kapışa yemişler. 



Aralarında yarım saat kadar görüştükten sonra bunları içeriye 

almışlar, aralarında uzun bir tartışma başlamış. O edepsiz 

İngilizleri hemşehrileri bütün ekinlerini bozmak ve kendilerini 

de öldürmeye niyet etmekle suçlamışlar. Herifler de vaktiyle 

bunların hepsini itiraf ettikleri için şimdi artık inkar 

edememişler. Sonra İspanyol iki tarafın da arasını bulmuş ve 

vaktiyle o iki iyi İngiliz’i silahsız kalan diğer üç İngiliz’i 

öldürmemeye nasıl mecbur etmişlerse şimdi de o üç İngiliz’i 

gidip hemşehrilerinin yıktıkları kulübelerinin yerine birisi aynı 

eskisi kadar diğeri gibi biraz daha büyük olmak üzere iki 

kulübe yapmaya, çitlerin yerine yeniden çit örmeye ve 

söktükleri ağaçların yerine yenilerini dikmeye ve bozdukları 

ekin tarlalarını yeniden çapalamaya, sonuçta tohum ekme ve 

ağaçları dikme yeşillenerek çit yapılma mevsimi geçtiği için 

tamamı ile her şeyin ayniyle iadesi mümkün olamayacağından 

ellerinden geldiği kadar her şeyi eskisine yakın bir hale 

getirmeye mecbur etmişler. 

O edepsiz İngilizler bu şartı kabul etmişler ve bu süre içinde 

kendilerine bolca erzak verildiği için rahat durmuşlar ve adada 

bulunanların, hepsi yine bir arada hoşça geçinmeye 

başlamışlar. Fakat yalnız canları istediği zaman şöyle böyle 

çalıştıkları hariç bu üç herifi hiçbir zaman (sırf kendileri için) 

adamakıllı çalıştırmak mümkün olamamış. 

Bununla beraber İspanyollar bu üç ahlaksız İngiliz’e eğer rahat 

dururlar ve iyi geçinirlerse kendileri onlar için de 

çalışacaklarını söylemişler. Bu şekilde bir iki ay kadar iyi 

geçinince İspanyollar bunlara tüfeklerini iade etmişler ve 

silahlı olarak gezmelerine izin vermişler. 



Böyle silahlı olarak gezmelerine izin verildikten sonra daha bir 

hafta geçmeden bu nankör herifler eskisi gibi yine kafa 

tutmaya ve kavga çıkarmaya başlamışlar. Fakat bu sırada 

ortaya çıkan diğer bir olay herkesi de tehlikeye 

düşürdüğünden hepsi kendi kendilerini bir tarafa bırakarak 

canlarını kurtarma derdine düşmüşler: 

Bir gece reis dediğim, yani vaktiyle canını kurtardığım ve şimdi 

de adadakilere reislik ve kumandanlık, müdürlük eden 

İspanyol rahatsızlanmış ve bir türlü gözüne uyku girmemiş. 

Kendisinin anlatışına bakılırsa vücudu, sağlığı yerindeymiş. 

Yalnız aklı karışık ve hayalinde birtakım adamların birbirleriyle 

kavga ettiklerini ve birbirlerini öldürdüklerini görüyormuş. 

Fakat uyanık ve gözüne de uyku girmiyormuş. Sonuçta bir 

süre yatmış, bakmış ki gittikçe rahatsızlık artıyor, kalkmaya 

karar vermiş. Kalabalık olduklarından benim gibi salıncakta 

değil —zaten o da bir taneydi ya— keçi derilerinden yatak gibi 

yaptıkları şeylerde yattıkları için kalkmak isteyince yapılacak 

büyük bir şey yok. Hemen ayağa kalkarak gelişi güzel arkaya 

bir elbise atıp da ayağa da çarıkları çektiler mi, akıllarının 

estiği yere gidebilirler. İşte o da böyle kalkmış, etrafa 

bakınmış, fakat gece olduğu için hiçbir şey görememiş. 

Bundan başka hikayemin başlarında diktiğimi söylediğim 

ağaçlar uzadıkları için daha ileriyi görmesine engel 

olduğundan yıldızlarla aydınlanan geceden başka bir şey 

görememiş. Bir gürültü filan da duymayınca tekrar dönmüş, 

yatağına yatmış. Fakat boşuna, yine ne uyuyabilmiş, ne de 

gönlüne bir rahatlık gelmiş. Sebebini bilmediği halde kalbinde 

büyük bir sıkıntı varmış. Yatarken, kalkarken, dışarı içeri çıkıp 

girerken biraz gürültü yapmış, yatanlardan birisi uyanmış, 

kimdir o gezinen diye sormuş. Müdür işin ne olduğunu 



anlatmış. Öbür İspanyol “Ya demiş, vallahi bu işleri ihmal 

etmeye gelmez; bizim aleyhimizde bir şeyler hazırlandığına 

eminim” demiş. Ve hemen öbür İngilizler nerede diye sormuş. 

“Hepsi kulübelerinde, o tarafta eminiz” demiş. 

Anlaşılan İspanyollar büyük adayı kendilerine almışlar, son 

kavgalarından sonra üç edepsiz İngiliz’e dışarıda yer 

yapıvermişler, orada yatıp kalkıyorlar, içeriye gelmiyorlarmış. 

Reis veya müdür dediğimiz İspanyol: “Muhakkak bunda bir iş 

var, ben denemiştim. Bizim ruhumuzun gözle göremediğimiz 

başka alemlerde yaşayan başka türlü ruhlarla bir ilişkisi var. 

Eğer yararlanmanın yolunu bilirsek bu bize dostça bir 

haberdir, gel dışarıya çıkalım bakalım, eğer dışarıda bu aklıma 

gelen şeyleri haklı gösterecek bir şeye rastlamazsak böyle 

şeylere inanmakta ne kadar haklı olduğuma seni de 

inandıracak bir olay anlatacağım” demiş. Uzun lafın kısası 

benim daima çıktığım tepeye çıkmaya gitmişler. Fakat benim 

gibi yapayalnız değil kalabalık ve kuvvetli olduklarından benim 

çıktığım gibi yani iskele ile tepenin yarısına kadar çıkarak 

tekrar iskeleyi kaldırıp ve ikinci defa tekrar koyarak 

çıkmadıkları için hiçbir tehlike görmeyerek, hiç düşünmeyerek 

koruyu geçmişler, korudan çıkacakları sırada kendilerinden 

çok az ileride bir ışık gördükleri ve öyle bir kişinin, iki kişinin 

değil birçok adamların gürültülerini duydukları zaman 

donmuşlar kalmışlar. 

 

 

Yirmi sekizinci Bölüm 



Vahşilerin adaya geldiklerini her ne zaman gördümse onların 

adada bir insan bulunduğuna dair en küçük bir keşifte 

bulunabilmelerine engel olmaya daima dikkat ederdim. Bir 

rastlantı sonucunda adada insan bulunduğunu anladıkları 

zaman o kadar şaşırmışlardı ki, eğer memleketlerine 

dönebildilerse bunu anlatmaya çok zor kadir olabilmişlerdir. 

Zaten biz de hemen gözden kaybolmuştuk. Hatta son 

karşılaşmamızda kayığa atlayan ve memleketlerine giderler de 

daha yardım getirirler diye korktuğumu yukarda da söylediğim 

üç vahşiden başka beni gördüğünü söyleyecek hiçbir vahşi de 

kurtulmamıştı. Şimdi bir arada bu kadar kalabalık gelmeleri o 

heriflerin kurtulmasının sonucu mudur, yoksa o kanlı işlerini 

görmek için tesadüfen ve bilmeyerek mi geldiler? İspanyollar 

burasını kestiremiyorlar. Fakat her ne olursa olsun 

İspanyolların yapacağı şey ya adada insan bulunduğunu 

vahşilere anlatmamak için onları görmezlikten gelerek 

kendilerini gizlemek veya içlerinden hiç kimse kurtulmayacak 

gibi üzerlerine şiddetle saldırmak. Bu da ancak vahşilerle 

kayıklarının arasını tutmakla olabilirdi. Fakat İspanyollar bu 

tarafı akıl etmemişler. Bunu akıl etmemeleri uzun süre 

rahatlarını kaçırmaya sebep olmuş. 

Bu manzaradan şaşıran müdürle yanındaki adamın acele acele 

geriye dönerek arkadaşlarını uyandırdıklarına ve bulundukları 

tehlikeyi onlara anlattıklarına şüpheniz olmasın. Hepsini bir 

korku almış. Fakat bunları içeride bulundukları yerde tutmak 

mümkün olamamış. İşin ne merkezde olduğunu görmek için 

hepsi de dışarıya çıkmak istemiş. 

Zaten karanlık devam ettikçe bunların durumu oldukça iyiymiş 

ve vahşilerin birbirinden uzak mesafelerde yaktıkları üç ateşin 

ışığı ile onları saatlerce mümkün mertebe gözetleyebilme 



fırsatı da varmış. Ne vahşilerin ne yaptığını, ne de kendilerinin 

ne yapacağını bilemiyorlarmış. Çünkü birincisi düşman çok 

kalabalıkmış. İkincisi düşmanı bir arada toplu değil, birçok 

kısımlara ayrılmış ve sahilin birçok yerlerine dağılmış 

bulunuyor görmüşler. 

İspanyollar, bu durumdan çok korkmuşlar ve vahşilerin bütün 

sahil boyunca her tarafta gezindiklerini görünce er geç 

bunlardan birkaçının evlerini göreceklerine veya adada insan 

bulunduğuna dair bazı işaretler görülecek bir yere 

gideceklerine şüphe kalmamış. Keçi sürülerinden de büyük bir 

korkuya düşmüşler. Çünkü sürülerinin telef edilmesi 

kendilerinin açlıktan ölmesiyle birmiş. Bununla beraber karar 

verdikleri şey ortalık ağarmadan önce bütün keçileri 

mağaranın olduğu o büyük dere içine çekmek için üç kişiyi — 

iki İspanyol ile bir İngiliz’i— dışarı yollamak ve gerekirse, 

keçileri mağaraya sokmak olmuş. 

Eğer vahşileri kayalıklarından uzak ve hepsini bir arada toplu 

görecek olurlarsa yüz kişi bile olsa üzerlerine saldırmaya karar 

vermişler. Fakat böyle bir fırsat ele geçmemiş. Çünkü bazıları 

birbirlerinden iki mil kadar uzakta imiş ve sonra da 

anlaşıldığına göre vahşiler iki ayrı kabileymişler. Ne 

yapacaklarını uzun süre düşündükten ve bulundukları durumu 

düşünmekle kafalarını yorduktan sonra sonunda, daha 

karanlıkken vahşilerin niçin geldiklerini ve ne yapmak 

niyetinde olduklarını öğrenmek için Cuma’nın babasını, ihtiyar 

vahşiyi bir casus gibi oraya göndermişler. İhtiyar hemen bu işe 

girişmiş, ekseriyetle vahşilerin olduğu gibi tamamı ile 

çırılçıplak soyunarak yola düşmüş. Gittiğinden bir iki saat 

sonra gelmiş ve görünmeyerek vahşilerin arasına girdiğini ve 

bunların iki taraf, ayrı kabile olup birbirleriyle kavgalı 



olduklarını ve memleketlerinde büyük bir savaş ettiklerini ve 

her iki taraf da savaşta birbirlerinden çok esir aldıklarını ve her 

iki tarafında esirlerini yemek ve şenlik etmek üzere tesadüfen 

ayn adaya geldiklerini anlatmış. Fakat tesadüfen böyle ayni 

adaya düşmeleri keyiflerini kaçırdığından birbirlerine karşı 

dehşetli kızıyorlarmış. Şafak söker sökmez birbirleriyle 

yeniden savaşa girişecekleri besbelliymiş. Fakat vahşilerin 

adada kendilerinden başka insan bulunduğunu bildiklerine 

dair hiç bir işaret yokmuş. Cuma’nın babası daha bu hikayesini 

bitirir bitirmez dehşetli bir gürültü, patırtı duyulmuş ve 

bundan iki küçük ordunun birbirleriyle kanlı bir savaşa 

giriştikleri anlaşılmış. Cuma’nın babası bizimkilere 

görünmemek ve içerde gizlenmeye kandırmak için çok 

çalışmış ve yaşamlarının buna bağlı olduğunu ve rahat 

durmaktan başka yapacak bir işleri olmadığını ve vahşilerin 

kendi elleriyle birbirlerini öldüreceklerini ve kalanların da 

defolup gideceklerini söylemiş. İş de aşağı yukarı böyle olmuş, 

fakat özellikle İngilizlere engel olmak mümkün olamamış. 

Görme merakı önlem almalarına baskın gelmiş. Dışarıya 

çıkmak ve savaşı seyretmek istemişler. Ama yine bazı 

önlemler almışlar, mesela evlerinden doğruca çıkmamışlar. 

Uzaktan dolaşmışlar ve ormana, kendi zanlarına göre kendileri 

vahşilere görünmeden kavgayı rahatça seyredebilecek bir 

yerde yerleşmişler. Fakat şimdi de göreceğiz ya, anlaşılan 

vahşiler bunları görmüş. 

Kavga çok şiddetli olmuş. İngilizlere inanmak doğruysa 

bunlardan biri vahşilerden bazılarının çok cesur, çok metin, 

kavgayı da büyük bir ustalıkla idare ettiklerini gördüğünü 

söyledi. 



Ve hangi tarafın kaybetmeyeceği belli olmadan kavganın, iki 

saat sürdüğünü söylüyorlardı. Fakat bizimkilerin evine daha 

yakın olan taraf korkaklık göstermeye başlamış ve bir süre 

sonra da aralarından birçokları kaçmaya yüz tutmuş. 

Bizimkiler bu kaçaklardan bazıları saklanmak için evin 

önündeki koruluğa girerler de istemeyerek orada 

bulunduğunu anlarlar ve doğal olarak bunları kovalayanlar da 

kaçanları arayalım derken görürler diye bir korkuya 

düşmüşler. Bunun üzerine silahlanarak duvarın iç tarafında 

durmaya ve koruya girecek olanları öldürmeye ve eğer 

mümkün olursa böylelikle orada başka adamlar bulunduğunu 

anlatabilecek hiçbir adamı kaçırmamaya karar vermişler. 

Gürültü yapar korkusu ile işlerini tüfekle değil kılıçla veya 

tüfek dipçiğiyle becermeyi de kararlaştırmışlar. İş de tahmin 

ettikleri gibi çıkmış. Yenilen taraftan üç kişi canlarını 

kurtarmak için kaçmaya başlamışlar ve koyu geçerek doğruca 

evin bulunduğu tarafa gelmişler. Tabii nereye gittiklerini 

bilmiyorlar, gizlenmek için sık bir ormana geldiklerini 

zannediyorlarmış. Dışarıda etrafı gözetleyen nöbetçi bunu 

içeriye haber vermiş ve buna bizimkileri çok fazla memnun 

edecek bir şey de ilave etmiş, galip gelen taraf kaçanları takip 

etmiyor, bunların ne tarafa kaçtıklarını da görmedi demiş. 

Bunun üzerine müdür, insaniyetli bir adammış, bu üç kaçağın 

öldürülmesine razı olmamış. Tepeden üç adam göndermiş. Bir 

çevirme hareketi yaparak arkalarına düşmelerini ve baskınla 

üçünü de esir etmelerini tembih etmiş. Onlar da öyle 

yapmışlar. Yenilen tarafın geri kalan adamları kayıklarına 

kaçmışlar, denize açılmışlar. Galip gelen taraf ta onları takip 

etmemişler veya biraz takip ederek geri gitmiş. Fakat hepsi bir 

araya toplanarak iki defa acı acı bağırmışlar. Bunu zafer 



belirtisi olduğu tahmin ediliyor. Böylelikle savaşta bitmiş. Aynı 

gün öğleden iki buçuk saat sonra saat üçe doğru galip gelen 

taraf da kayıklarına binmişler. Bu şekilde İspanyollar da adayı 

tekrar ellerine geçirmişler, korkuları geçmiş, bir daha 

senelerce vahşi yüzü görmemişler. 

Her şey olup bittikten sonra İspanyollar saklandıkları yerden 

çıkmışlar. Savaş meydanına gitmişler ve otuz iki kadar ölü 

bulmuşlar. Bunların bazıları uzun mızraklarla öldürülmüş, 

bazılarının da vücutlarında hala mızraklar duruyormuş. Fakat 

çoğu ağaç kılıçlarla öldürülmüş. Savaş yerinde on altı on yedi 

kadar ağaç kılıçla birçok da ok ve yay bulmuşlar. Bu kılıçlar 

garip ve gayet ağır şeylerdi. 

Bunu kullanan adamlar çok güçlü şeyler olmalı. Bu kılıçlarla 

öldürülen adamların birçoklarının kafaları parça parça olmuş, 

beyinleri dışarıya fırlamış, birçoklarının kolları, bacakları 

kırılmış. Bundan da anlaşılıyor ki çok şiddetli ve kuduz gibi 

dövüşmüşler. 

Anlaşılan bunlar ya düşmanlarını adamakıllı öldürmedikçe 

bırakmıyorlar veya yaralıları giderken birlikte götürdükleri için 

orada bulunan adamların hepsi de ölüydü. 

Bu tehlikeyi atlatmamız bizim İngilizleri uzun bir süre 

akıllandırdı, manzaradan çok ürkmüşler ve eğer bir gün ölüp 

da vahşilerin ellerine düşecek olurlarsa sonlarının son derece 

kötü olacağını da anlamışlar. Çünkü vahşiler onları yalnız 

düşman oldukları için öldürmeyecek, belki tıpkı bizim kasaplık 

hayvanları kestiğimiz gibi yemek için öldüreceklerini de 

biliyorlarmış. 



Bana kendileri anlattı. Öldükten sonra ne olacağını 

bilmemekle beraber yine bir öküz veya bir koyun gibi 

yenilmeyi akla getirmek bile o kadar korkunç, bir şeymiş ki 

mideleri bulanmış ve bunu düşündükçe hasta olmuşlar. 

İçlerine büyük bir korku düşmüş ve haftalarca kendilerini 

toplayamamışlar. Hatta bu korku kendilerinden bahsettiğim o 

üç edepsiz İngiliz’i bile akıllandırmış. Bundan sonra uzun bir 

süre uslu oturmuşlar ve genel işlerde de oldukça iyi 

çalışmışlar, ağaç dikmişler, tohum ekmişler, biçmişler ve 

memlekete alışmaya başlamışlar. Fakat bir süre sonra hepsi 

de öyle yollara sapmışlar ki başlarını belaya sokmuşlar. 

Vahşilerden üç esir aldıklarını yukarda söylemiştim. Bunların 

üçü de güçlü kuvvetli ve genç adamlarmış. Bunları kendilerine 

hizmetçi etmişler. Kendilerine hizmet ettirmeyi öğretmişler ve 

oldukça iyi birer köle yapmışlar. Fakat Cuma’ya yaptığım gibi 

önlemler düşünmemişler, yani önce hayatlarını kurtarmaktan 

başlayarak ve kendilerine yaşamanın yollarını ve dinin, 

insanlığın esaslarını öğreterek güler yüzle, tatlı dille yola 

getirmeye bakmamışlar. Her gün kendilerine ekmeği de iş 

verir gibi vermişler ve onları tamamı ile ağır işlerde 

kullanmışlar. Benim Cuma’ya yaptığım gibi onlar hiç esirlerle 

uğraşmamışlar, onlara yardım etmemişler. Doğaldır ki başarılı 

da olamamışlar. Halbuki Cuma bana kemiklerimin üstündeki 

etlerim kadar sadıktı. Neyse işin asıl kısmına gelelim. Yukarıda 

söylediğim gibi hepsinin birden başına gelen tehlike bunları 

tamamı ile barıştırdığı için hep birlikte hallerini düşünmeye 

başlamışlar. Akıllarına ilk gelen şey vahşilerin genellikle adanın 

öbür tarafına geldiklerini anladıktan ve burası hem 

yaşamalarına uygun, hem de vahşilerden uzak ve hücra bir yer 

olduğundan bir daha evlerini değiştirmemek için kendilerini 



ve özellikle ile sürülerini, ekinlerini emniyet altına almak için 

müsait birkaç yere daha ağaç dikmek olmuş. Bunun üzerine 

bir tartışmadan sonra oturdukları yerden başka bir yere 

taşınmamayı kararlaştırmışlar. Çünkü günün birinde validen 

(maksat ben) nasıl olsa bir haber alacaklarını ümit 

ediyorlarmış ve şayet onları aramak için bir adam gönderecek 

olursam adamlar gelir de oturdukları yeri yıkılmış bulursa 

hepsinin vahşiler tarafından öldürüldüğüne inanarak geriye 

döneceklerini ve getirdikleri erzakı da birlikte alıp 

götüreceklerini düşünmüşler. 

Fakat sürülerle, ekinleri benim mağaranın bulunduğu tarafa 

kaldırmaya karar vermişler. Çünkü orası her iki işe de 

yarayacak bir durumdaydı. Gerçi yetişecek kadar arazi de 

vardı. Fakat sonradan ikinci kararlarını kısmen değiştirmişler 

ve yalnız sürülerinin bir kısmını oraya götürmeyi 

kararlaştırmışlar ve bunu da eğer bir kısmı ölürse diğer kısmı 

kurtulsun diye yapmışlar. Bir de diğer bir tedbirde 

bulunmuşlar ki bunda çok isabet etmişler. Yani esir yaptıkları 

üç vahşiye güvenerek vadi içerisindeki tarlalarını ve 

mandıralarını ve gerekirse sığınacak sağlam bir yerleri olan 

mağarayı ve ben adadan ayrılırken kendilerine gönderdiğim iki 

varil barutu nereye götürdüklerini göstermemişler. 

Her ne kadar evlerini değiştirmeye karar vermişlerse de 

benim evi önce bir duvarla, sonra bir koru ile çevirip 

kapadığım gibi, onlar da selametlerinin kendilerini tamamı ile 

gizlemekte olduğunu düşünerek orasını öncekinden daha 

fazla kapamaya ve gizlemeye koyulmuşlar. 

Ben evimi gizlemek için kapısından hayli uzun bir mesafe ye 

kadar ağaç dikmiştim (daha doğrusu sık sık çubuklar 



daldırmıştım. O zamana kadar bunlar büyümüşler, koca ağaç 

olmuşlar) onlar da aynı yolu tutmuşlar ve benim dediğim 

ağaçlardan başlayarak sallarımı yanaştırdığımı önceden 

söylediğim koya, hatta denizin yükseldiği zaman geldiği 

bataklığa kadar olan bütün sahayı fidanlarla doldurmuşlar. 

Fidanlar önceden de söylediğim gibi çok çabuk yetişen 

ağaçlardanmış ve onlar benim diktiğim dalların da daha büyük 

ve daha uzunlarını dikmeye gayret etmişler. Çok toplu ve sık 

diktikleri gibi bu ağaçlar da çarçabuk büyüdüğünden üç dört 

sene içinde güneş girmeyecek kadar sıkı bir ormanlık olmuş. 

Benim diktiğim taraftaki ağaçlar da insan beli kadar 

kalınlaşmış. Bunların arasına da daha birtakım ağaçlar 

dikmişler. 

Sonuçta bu çayır hasır gibi sık bir orman haline gelmiş. Bir alay 

askerle kestirmedikçe içerisine girebilmenin imkanı kalmamış, 

o kadar sıklaşmışlar ki ağaçlardan küçük bir köpek bile zor 

geçebilirmiş. 

Fakat hepsi bu kadarla kalmamış. Sağ ve sol taraftaki yerleri 

de aynı şekilde yapmışlar. Hatta tepenin etrafına da dikmişler, 

hatta kendilerinin geçeceği kadar bile yol bırakmamışlar. 

Tepeye iskeleyle çıkıyorlar ve sonra iskeleyi kaldırıyorlarmış. 

Merdiven kaldırılınca, kanatları veya bir sihir kuvveti olmayan 

hiçbir şeyin oraya, onların yanına çıkma imkanı kalmamış. Çok 

iyi etmişler de bunu böyle yapmışlar. Bunu bu şekilde 

yapmaları sonra kendilerinin çok fazla işlerine yaradığı gibi 

insanlarda ki tedbirliliğin Tanrı’nın bir emri iradî olduğuna 

beni ikna etti. Hiç şüphesiz bunları bu işe; Tanrı sevk etmiştir. 

Eğer Tanrı’nın ilhamını can ve gönülden dinleyecek olursak 

eminim ki kendi ihmallerimiz, tembelliğimiz yüzünden 



hayatımızın karşı karşıya kaldığı birçok felaketlerin önüne 

geçebiliriz. Bunları sırası geldi diye söylüyorum. Her neyse, 

hikayemize dönelim. Bu olaydan sonra iki sene gayet çekinik 

davranmışlar ve bu süre içinde vahşiler de adaya uğramamış. 

Gerçi bir sabah kendilerine tehlike haberi verilmiş ve büyük 

bir korku geçirmişler; bakınız nasıl olmuş: İspanyollardan 

birkaçı bir sabah erken, adanın batı tarafına, daha doğrusu 

ucuna (benim görülmek korkusu ile hiç gitmediğim yere) 

gitmişler. Yirmiden fazla vahşi teknelerinin karaya doğru 

geldiklerini görerek çok korkmuşlar. Ellerinden geldiği kadar 

hızla eve dönmüşler ve arkadaşlarına tehlikeyi anlatmışlar. O 

gün ve ertesi gün içeride kapanmışlar, gözetlemek için ancak 

geceleri çıkıyorlarmış. Şansları varmış, korktukları çıkmamış, 

vahşiler adaya yanaşmamışlar, başka tarafa gitmişler, 

anlaşılan başka planları varmış. 

O sırada o üç İngiliz’le yine aralarında bir gürültü çıkmış. 

İngilizlerden biri, en aksisi, esir yaptıklarını yukarda söylediğim 

üç vahşiden birine çok kızmış. Bunun yap dediği bir şeyi vahşi 

yapmamış, anlaşılan biraz da sert davranmış. İngiliz bel 

kayışındaki asılı baltayı çıkarmış, terbiye için sırf öldürmek 

maksadı ile zavallı vahşinin üzerine saldırmış, kafasına nişan 

almışmış. Fakat nasılsa omzuna denk gelmiş; orada bulunan 

İspanyollardan biri yapılan bu barbarca hareketi görmüş, 

zavallı vahşinin kolu koptu zannetmiş, koşmuş ve bir kötülük 

olmasın diye vahşi ile İngiliz’in arasına girmiş ve zavallıyı 

öldürmemesini İngiliz’den rica etmiş. Herif buna da kızarak 

baltayı İspanyol’a kaldırmış ve vahşiye yapmak istediği şeyi 

İspanyol’a yapacağına yemin etmiş. İspanyol bunu görünce 

baltadan kendini sakınmış ve elindeki kürekle (hepsi de ekin 

tarlalarında çalışıyorlarmış) edepsiz herifi yere yuvarlamış. 



Arkadaşına yardıma koşan diğer bir İngiliz de İspanyol’u 

devirmiş, sonra iki İspanyol daha arkadaşlarının yardımına 

gelmiş, üçüncü bir İngiliz de onların üzerine yüklenmiş. Hiç 

birinin elinde tüfek ve silah yokmuş, ancak balta ve diğer 

aletler varmış. Yalnız üçüncü İngiliz’in elinde o paslı 

bıçaklardan biri varmış. Bununla son gelen İspanyolların ikisini 

de yaralamış. Bu kavga bütün ada halkını alt üst etmiş. Diğer 

yardımcılar da gelerek üç İngiliz’i hapsetmişler. Bundan 

sonraki iş de bunlara ne yapacakları konusu olmuş. 

Bunlar o kadar çok kavga çıkarmışlar, o kadar hiddetli ve aksi, 

bununla beraber o kadar tembel şeylermiş ki, bunlara karşı ne 

yapmak gerektiğini kestiremiyorlarmış. Çünkü bunlar gayet 

metin adamlarmış ve vücutları yaptıkları kötülüğe 

değmiyormuş. Onlarla oldukça rahat yaşamak imkanı yokmuş. 

Müdürlük eden İspanyol bu İngilizleri eğer kendi memleketleri 

olsaydı kesin onları asacağım; çünkü bütün kanunlardan, 

hükümetlerden amaç herkesin selameti olduğunu ve 

yaşamları topluma tehlike olan adamların o toplumdan 

uzaklaştırmak gerektiğini, fakat İngiliz oldukları ve kendi hayat 

ve kurtuluşlarını da bir İngiliz’in lütfuna medyun bulundukları 

için haklarında mümkün olduğu kadar yumuşak davranacağını 

ve onları hemşehrileri olan diğer iki İngiliz’in kararına havale 

edeceğini söylemiş. Namuslu İngilizlerden biri kalkmış, bu işin 

kendilerine havale edilmemesini rica etmiş. “Çünkü demiş, 

bizim onları ipe çekeceğimiz kesindir.” Sonra bu üç İngiliz’den 

birinin Will Atkins'in beş İngiliz’in bir olarak bütün İspanyolları 

uykuda iken öldürmeyi nasıl teklif ettiğini anlatmış. Müdür 

bunu duyunca William Atkins'i çağırmış. “Nasıl demiş, sinyor 

Atkins; hepimizi öldürmek mi istiyordun? Buna ne dersin?”  



Katil herif söylenen şeyi inkar etmemiş ayrıca başka 

kendilerinden önce İngilizlerin kaydını görmek istediklerine 

yemin etmiş. 

İspanyol gülerek ve gayet soğuk kanlılıkla; “Pekala sinyor 

Atkins, biz size ne yaptık ki bizi öldürmek istiyorsunuz, bizi 

öldürmekle elinize ne geçecek ve bizi öldürmenize engel 

olmak için size ne yapalım? Biz mi sizi öldürelim, yoksa siz mi 

bizi öldürürsünüz, niçin bizi böyle bir mecburiyete 

sokuyorsunuz?” demiş. 

Sinyor Atkins, İspanyol”un kendisiyle böyle alay etmesine o 

kadar kızmış ki, eğer kendisini üç kişi tutmasaymış ve silahsız 

da olmasaymış, o kadar adamın ortasında ispanyalıyı 

öldürmeye kalkışacağı kesinmiş. 

Bu aptalca hareket durumu daha ciddi şekilde düşünmeye 

İspanyolları mecbur etmiş. İki İngiliz’le vahşiyi ölümden 

kurtaran İspanyol, öbürlerine ibret olsun diye üçünden 

birisinin asılması ile ilgili iki defa adamı öldürme girişiminde 

bulunan herifin asılması gerektiği fikrinde bulunmuşlar. 

Gerçekten herifin öldürme niyeti varmış, çünkü zavallı vahşi 

aldığı yaradan o kadar kötü haldeymiş ki yaşayabileceği ümit 

edilmiyormuş. 

Fakat müdür olan İspanyol yine “Hayır” demiş ve hepsinin 

hayatını bir İngiliz’in kurtardığını ve içlerinden yarısını öldürse 

bile yine hiçbir İngiliz’in idamına razı olmayacağını söylemiş ve 

“Hatta, demiş, bir İngiliz tarafından öldürülsem ve bir söz 

söyleyebilecek olsam bu söz o İngiliz’i affetmelerini istemek 

olur.” 



İspanyol müdür bunda o kadar ısrar etmiş ki aksi 

söylenememiş ve bu şekilde hararetle talep edildiği zaman 

ekseriyetle af meclislerinde olduğu üzere af tarafı galip gelmiş 

ve hepsi de affedilmelerini? kabul etmiş. Sonra onları 

yapmasını düşündükleri kötülüklerden menetmek için ne 

yapmak gerektiğini düşünülmüş. Çünkü müdür de, diğerleri de 

bunları kötülük yapamayacak bir hale getirmekte aynı 

düşüncedeymişler. Uzun bir konuşmadan sonra önce: 

Ellerinden silahlarının alınmasına ve barut, saçma, kılıç, 

sonuçta hiçbir silah kullanmalarına izin verilmemesine ve 

toplumdan kovularak kendi istedikleri yerde, istedikleri gibi 

yaşamalarına, gerek İspanyollardan gerek İngilizlerden hiçbir 

kimsenin onlarla görüşmemesine, konuşmamasına ve onlarla 

hiçbir iş yapmamasına ve uygun bir mesafeden fazla 

diğerlerinin oturduğu yere gelmelerine izin verilmemesine ve 

eğer bozmak, yakmak, öldürmek, yahut ekinleri, ağaçları, 

binaları, duvarları, çiftlikleri, cemiyete ait sürüleri bozmak gibi 

bir zarar yapacak olurlarsa kendilerine merhamet etmeyerek 

öldürmeye ve her nerede görürlerse onları vurmaya karar 

vermişler. 

Müdür gayet insaflı ve insan bir adammış. Düşünmüş ve bu 

kararı biraz tetkik etmiş, sonra iki namuslu İngiliz’e doğru 

dönmüş.” Durunuz, bunlar kendilerine tahıl ve sürü yapıncaya 

kadar açlıktan öleceklerini de göz önünde bulundurunuz, 

sonuçta “bunlara erzak da vermeliyiz demiş. Bu şekilde 

karara, bunlara en aşağıdan sekiz aylık tahıl verilmesini ve bu 

miktarın kendilerinin olup da mahsul alıncaya kadar geçecek 

zamanla hesap edilmesini, gerek şimdi yemek ve gerek 

yetiştirmeye “esas olmak üzere kendilerine sekiz dişi keçi, 

dört teke, altı oğlak ve tarlalarında kullanmak üzere altı balta, 



bir testere gibi şeyler de verilmesini, fakat İspanyollardan 

veya İngilizlerden birini vurmayacaklarına yemin olmadıkça bu 

aletlerin kendilerine verilmemesini de ilave ettirmiş ve bu 

şekilde o üç edepsiz İngiliz’i aralarından kovmuşlar ve “gidiniz 

kendinizle haşir neşir olunuz demişler. Ne kalmak, ne de 

gitmek işlerine gelmediği için bağırarak çağırarak dışarı 

çıkmışlar, fakat gitmekten başka çare olmadığını görünce, 

yerleşmek ve çalışmak için bir yer bulmak bahanesiyle defolup 

gitmişler. Kendilerine bir miktar erzak da verilmiş, fakat silah 

verilmemiş. Dört beş gün sonra tekrar erzak istemek için 

gelmişler, çadırlarını nereye kurduklarını, gerek oturmak ve 

gerek ekin ekmek için kendilerine nerelerini ayırdıklarını 

valiye anlatmışlar. 

Burası kuzey doğuda adanın en uzak ve gayet uygun bir yer ve 

adanın çevresini dolaşmak için ilk seyahatine açık denizlere 

düştüğüm zaman sandalı yanaştırdığım yakın bir yer olacak. 

Orada güzel iki kulübe yapmışlar ve evlerini, aynı benim ilk 

yaptığım gibi, bir tarafını bir dağın altındaki yamaca vermişler, 

kulübelerin diğer üç taraflarında da zaten ağaçlar varmış, 

bunlardan başka da bir miktar daha dikmişler, benzeyen 

evlerine de aranmadıkça görülmeyecek şekilde kapanmış.  

Örtü, yatak için birkaç kuru keçi derisi istemişler, kendilerine 

verilmiş ve bir daha gürültü çıkarmayacaklarına ve ekinleri 

bozmayacaklarına dair söz verdiklerinden fazlasından 

kendilerine birkaç balta ve tohum olarak da bir miktar 

bezelye, arpa, pirinç, sonuçta her neye ihtiyaçları varsa silah 

ve cephaneden hepsi kendilerine verilmiş. Böyle ayrı olarak 

altı ay kadar geçirmişler, ilk ürünlerini almışlar; esasen 



hazırladıkları tarla küçük olduğundan mahsulleri çok azmış, 

çünkü tarla açmak ve yapmak için çok çalışmak gerekmiş. 

Tahta biçmek, çanak çömlek yapmak istemişlerse de ellerinde 

hiçbir alet olmadığından becerememişler. Yağmur mevsimleri 

başlayınca tahıllarını saklayacak bir yerleri olmadığından az 

kalsın tahılları çürüyecekmiş. Bu tehlike kendilerini mecbur 

etmiş, İspanyollara gelmişler, gerekli aletleri rica etmişler. 

İspanyollar hemen yardıma hazırlanmışlar, gerek tahılı, gerek 

diğer şeylerini yağmurdan korumaya yetecek kadar dört gün 

içinde tepenin yamacında mağara gibi büyük bir delik 

oymuşlar. Bu mağara benimki ile, özellikle İspanyollar 

büyüterek içersine ayrı ayrı, başka başka odalar yaptıktan 

sonraki haliyle kıyas edilecek olursa çok zavallı kalırmış.  

Bu ayrılıştan dokuz ay kadar sonra bu serserilerin yine 

delilikleri tutmuş. Buda diğer edepsizlikler gibi az kalsın 

hepsinin mahvına sebep olacakmış. Anlaşılan bu üç ortak 

geçirdikleri bu zahmetli hayattan bıkmışlar ve durumlarının 

düzeleceğine de ümitleri kalmamış. Vahşilerin bulunduğu yere 

bir sefer ederek, işlerinin ağır kısımlarını onlara yaptırmak ve 

kendileri için çalıştırmak için oradan birkaç esir yakalayıp 

getirmenin mümkün olup olmadığını denemek istemişler. 

Eğer ileri gitmeselermiş bu plan o kadar kötü bir şey değilmiş. 

Eğer hiç bir girişimde bulunmasalardı ve hiç bir şey 

yapmasaydılar ne niyetleri kötü olurdu, ne de işte kötülük. 

Eğer kendi fikrimi söylemek gerekirse anlaşılan adamlar 

Tanrı’nın lanetine uğramış. 

Eğer bile bile yapılan cinayetleri böyle göz göre lanetle takip 

edeceğini kabul etmeyecek olursak hadisat-ı eşya adaleti 

ilahiyeyi nasıl telif edebiliriz? Bu böyledir ve bu, onları bu hale 



düşüren, isyan, korsanlık gibi cinayetlerinin açık bir 

intikamıdır. Onlar yaptıkları cinayetlerden hiçbir pişmanlık 

göstermemenin dışında bu cinayetlerine yeni yeni ve özellikle 

kendisine emredilen bir şeyi anlamadığı ve yapmadığı ve belki 

de yapamadığı için zavallı bir vahşiyi yaralamak gibi canavarca 

insafsızlıklar ekliyorlar, hem de nasıl yaralıyorlar? Ömrü 

boyunca sakat kalacağına hiç şüphe olmayacak bir şekilde. 

Onu iyi edebilecek bir cerrahın, hekimin bulunmadığı bir 

yerde. Daha kötüsü var. Kasten katil, yahut tam cinayetin 

esasını kullanmış olmak için kasten katil. Hakikaten de 

keyfiyet bu imiş. Sonradan anlaşılmış. Meğer bunlar 

aralarında görüşmüşler ve uyurken İspanyolları öldürmeye 

gayet soğuk kanlılıkla karar vermişlermiş. Hikayeye dönmek 

için bu ayrıntıları bir tarafa bırakıyorum. 

Bu üç herif bir sabah İspanyolların yanına gitmişler. Ve 

İspanyollarla görüşmek istediklerini ve kabul edilmeleri için 

yalvarmışlar. İspanyollar ne söyleyeceklerini hemen 

dinlemişler. Söyledikleri şeyler de, artık hayattan bıkıp 

usandıklarından, ve zor olan şeyleri beceremediklerinden, 

yardımda edilmediğinden açlıktan öleceklerini anladıklarından 

ibaretmiş. Eğer İspanyollar izin verirler de geldikleri 

kayıklardan birisi ile savunmalarına yetecek silah ve cephane 

verecek olurlarsa karşı sahile giderek başlarının çarelerine 

bakacakları ve hem de bu şekilde onların tekrar erzak vererek 

kendilerini beslemekten kurtulacaklarını söylemişler. 

İspanyollar bunlardan kurtulacaklarına çok memnun olmuşlar, 

fakat yine namuslu davranarak düşecekleri tehlikeleri 

kendilerine göstermişiler. Kendileri özellikle orada çok 

sıkıntılara düştüklerinden, Peygamberlik taslamaksızın 

bunların da orada açlıktan ölmeye ya da öldürülmeye 



mahkûm olduklarını haber vereceklerini söylemişler ve bu 

tarafları düşünmelerini rica etmişler. 

Herifler bunlara aksice cevap vermişler. Çalışma ve 

çalışamadıkları için burada da kalsalar yine açlıktan 

öleceklerini ve başka yerlerde de açlıktan ölmekte bir engel 

olmadığını; eğer öldürülürlerse kurtulmuş olacaklarını, 

arkalarından ağlayacak karıları ve çocukları olmadığını 

söylemişler ve kendilerine silah verilse de verilmese de yine 

gideceklerini söyleyerek taleplerinde ısrar etmişler. 

İspanyollar, gayet tatlılıkla; şayet ne olursa olsun diyerek 

gitmeye karar vermişlerse böyle çırçıplak ve kendilerini 

koruyamayacak bir halde gitmemelerini ve kendilerine 

yetecek kadar bile silahları olmadığı için silahlarından ayrılmak 

her ne kadar kendilerine zor geliyorsa da yine onlara iki 

misket tüfeği, bir tabanca, bir yatağan ve her bir adama birer 

balta vereceklerini ve bunun da yeterli olduğunu 

düşündüklerini söylemişler. 

Sonuçta İngilizler teklifi kabul etmişler. İspanyollar onlara bir 

ay yetişecek kadar ekmek yapıvermişler ve bozulmadan 

yiyebilecekleri kadar keçi eti, kocaman bir küfe dolusu kuru 

üzüm, bir testi su, sonra kesmeleri için diri bir oğlak vermişler. 

İngilizler de en aşağı kırk bir millik deniz yolculuğu yapmak 

üzere cesur bir şekilde kayığa atlamışlar. 

Gerçekten kayık büyük bir şeymiş. On beş, yirmi kişiyi ferah 

ferah kaldırabilirmiş; bununla beraber kolaylıkla 

kullanamıyorlarmış. Fakat güzel bir rüzgar varmış, akıntılar da 

dışarıya imiş. Oldukça iyi gitmişler. Uzun bir sırığı direk 

yapmışlar. Kurutulmuş dört keçi derisini de birbirine dikerek, 

yelken yapmışlar ve oldukça şen ve şatır denize açılmışlar, 



İspanyollar uzaktan Buen Viaçu (uğurlar olsun) diye 

bağırmışlar ve hiç bunları bir daha görebileceklerini akıllarına 

bile getirmemişler. 

İspanyollar birbirlerine ve orada kalan diğer iki namuslu 

İngiliz’e bu üç herif defolup gittikten sonra ne kadar rahat ve 

sessiz yaşadıklarını söyler dururlarmış. Onların tekrar 

gelebilmeleri ihtimali akıllarından çok uzak bir şeymiş. Fakat 

gittiklerinden yirmi beş gün sonra tarlada çalışan İngilizlerden 

biri omuzlarında tüfek üç yabancının kendisine doğru 

geldiklerini uzaktan görürmüş. İngiliz cin tutmuş gibi kaçmış, 

korku ve hayret içerisinde İspanyol valinin yanına gelmiş ve 

hepsinin mahvolduğunu, çünkü adaya yabancılar geldiğini, 

fakat kim olduklarını bilemediğini söylemiş. İspanyol bir süre 

durduktan sonra: “Kimler olduğunu bilmiyor musun, ne 

demek? Muhakkak vahşilerdir” demiş. İngiliz “Hayır hayır” 

demiş, elbiseli ve silahlı adamlar”, İspanyol öyleyse demiş 

“neden korku yorsun, eğer vahşiler değilse dost oldukları 

kesindir. Çünkü yeryüzünde hiçbir Hıristiyan bir toplum yoktur 

ki kötülükte fazla bize iyilik yapmayı istemiş olmasın. Bunlar 

böyle konuşurken üç edepsiz İngiliz gelmişler. Yeni dikilen 

ormanın dışarısında durarak bunlara seslenmişler. Hemen 

seslerini tanımışlar ve işin de zevki kaçmış. Şimdi artık başka 

bir meseleyi düşünmeye başlamışlar, yani acaba bunların 

tekrar geri gelmelerine sebep nedir ve iş ne olabilir meselesi. 

Derhal herifleri içeriye almışlar; nereye gittiklerini ve ne 

yaptıklarını sormaları üzerine onlar da birkaç kelimeyle 

maceralarını anlatmışlar. Yani iki günde veya biraz az bir süre 

içinde karşı ki sahile gittiklerini, fakat halkı heyecanda ve 

kendilerini vurmak için ok ve yay hazırlığında gördüklerinden 

karaya yanaşmaya cesaret edemediklerini beş altı saat kadar 



kuzeye doğru yelken yaparak büyük boğaza geldiklerini ve 

bununla bizim adadan görülen yerin kara bir ada olduğunu 

anladıklarını ve boğaza girerek kuzey tarafta başka bir ada 

gördüklerini ve daha batıda başka adalar olduğunu ve bir 

tarafa yanaşmaya karar verdiklerinden batıdaki adalardan 

birine yanaşarak bu şekilde karaya çıktıklarını ve oradaki 

halkın kendilerine nezaketle dostane davrandıklarını ve 

insancıl göründüklerini ve kendilerine birçok kökler ve balık 

kurusu verdiklerini ve bulabildikleri yenecek şeyleri getirmek 

için kadınlarının da erkekler kadar gayret ettiklerini ve bunları 

uzaklardan getirdiklerini söylemişler. Orada dört gün kadar 

kalmışlar ve işaretlerle ellerinden geldiği kadar etrafta 

oturanların ne gibi milletler olduklarını sormaları üzerine 

hemen hemen bütün etrafta birçok gaddar ve yabani milletler 

oturduğunu ve yaptıkları işarete göre insan yediklerini 

anlatmışlar. Kendilerine gelince kendileri savaşta tuttukları 

esirlerden başka hiçbir zaman erkek ve kadın yemediklerini 

söylemişler. Sonra büyük şenlikler yaptıklarını ve esirlerini 

yediklerini itiraf etmişler. 

İngilizler bunlara ne zaman böyle şenlik yaptıklarını sormuşlar; 

ayı göstererek, sonra parmağı ile işaret ederek iki ay önce 

demişler. Şimdi de büyük padişahlarının iki yüz esiri olduğunu, 

bunların savaşta alındığını ve yakındaki şenlikler için yemek 

üzere beslediklerini söylemişler. İngilizler bu esirleri görmeyi 

çok istemişler. Vahşiler anlayamamışlar, bunlardan birkaçını 

yemek için alıp götürmek istiyorlar zannetmişler. Bunun 

üzerine batı tarafını ve gün doğusu tarafını göstererek ertesi 

sabah gün doğarken kendilerine birkaç tane getireceklerini 

anlatmışlar. Gerçekten ertesi sabah beş kadın ve on bir adam 

getirerek birlikte alıp götürmek üzere İngilizlere vermişler. 



Tıpkı bizim gemi erzakı olmak üzere köylerden limana inek ve 

öküz indirdiğimiz gibi. 

Memleketlerinde o kadar kaba, o kadar vahşi birtakım herifler 

olan İngilizler bu manzara karşısında çok üzülmüşler ve ne 

yapacaklarını bilememişler. Esirleri kabul etmeyerek 

reddetmek vahşilerin nezaketine karşı büyük bir hakaret 

olacağı için ne yapacaklarını bilememişler. Bununla beraber 

aralarında biraz görüştükten sonra bunları kabule karar 

vermişler. Ve bir sözleşme olmak üzere bunları getiren 

vahşilere baltalarından birini, eski bir anahtar, bir bıçak, beş 

altı tane de kurşun vermişler. Vahşiler her ne kadar bunların 

ne olduğunu anlamamışlarsa da yine çok memnun olmuşlar. 

Sonra halk bu zavallı esirlerin ellerini arkalarına bağlıyarak 

bizimkilerin kayığına sürüklemişler. 

İngilizler esirleri alır almaz oradan ayrılmaya mecbur olmuşlar. 

Çünkü kendilerine bu kibar hediyeyi verenler kesinlikle 

İngilizlerin ertesi gün işe girişerek ertesi sabah bir ikisini 

öldürüleceklerine ve belki de ziyafete davet edileceklerini 

beklemeleri çok doğalmış.  

Birbirlerinin söylediklerinden bir kelime bile anlamayan iki 

halk arasında ne kadar mümkünse o kadar hürmetler ve 

teşekkürlerle vahşilere veda etmişler ve kayığa binerek 

karadan ayrılmışlar. Geriye birinci adaya geldikleri zaman 

şimdilik pek çok geldikleri için esirlerden sekizini adaya 

serbest bırakıvermişler. 

Seyahatleri sırasında esirlerle konuşmaya çalışmışlar, fakat 

onlara hiçbir şey anlatmak mümkün olamamış. Onlara ne bir 

şey söyleyebilmişler, ne bir şey verebilmişler, ne de bir şey 



yapabilmişler. Ne söyleseler; ne verseler, ne yapsalar 

kendilerini öldürmek için yapılıyor zannediyorlarmış. 

Önce hepsini çözmüşler. Fakat zavallı mahlûklar, özellikle 

kadınlar göğüslerine bıçağın dayandığını görmüşler gibi çığlık 

koparmışlar. Çünkü zavallılar hemen öldürülmek için 

çözüldüklerini düşünmüşler. Yemek için de kendilerine bir şey 

verilse aynı durum oluyormuş ve bunun kendilerine vücuttan 

düşmesinler ve zayıflamasınlar korkusu ile verildiğini 

sanıyorlarmış. Şayet birisine biraz dikkatlice bakılsa hemen 

bundan kesilmeye ve yenmeye lâyık olup olmadığını anlamak 

için bakıldığını düşünüyorlarmış. Hattâ adaya getirildikten ve 

kendilerine iyi davrandıktan sonra bile yine her gün yeni 

efendilerinin akşam veya öyle yemeği olacaklarına 

inanıyorlarmış. 

Bu üç serseri bu garip hikâyelerini, anlattıktan sonra İspanyol 

bu vahşilerin şimdi nerede olduklarını sormuş. Bunların karaya 

çıkarılarak kulübelerden birine yerleştirildiğini ve onlar için 

bazı yiyecek şeyler aramaya geldiklerini söylemeleri üzerine 

İspanyollar ve diğer iki İngiliz — Yani adanın bütün halkı — 

Oraya gitmeye ve vahşileri görmeye karar vermişler ve 

Cuma’nın babası ile beraber gitmişler. Kulübeye girdikleri 

zaman hepsini bağlı bulmuşlar. Meğerse İngilizler karaya 

çıktıkları zaman kayığı alıp ta kaçmasınlar diye hepsinin 

ellerini bağlamışlar. Hepsi de çırılçıplakmış. Orada en önce iyi, 

gelişmiş, biçimli, güzel düz bacaklı, otuz, otuz beş yaşlarında 

üç delikanlı ve beş tane de kadın varmış. Kadınların ikisi 

otuzlukla kırklık arasında imiş, diğer ikisi yirmi dört yirmi beş 

ve beşincisi de on altı on yedi yaşlarında uzun boylu, güzel bir 

kızmış. 



Kadınlar gerek güz ve gerek endam itibariyle güzel ve sevimli, 

yalnız esmerlermiş; hele içlerinden ikisi beyaz olsaymış 

Londrada bile en güzel kadınlardan sayılabilirlermiş. Gayet 

güzel sevimli edaları ve kibar bir halleri varmış. Aşağıda da 

söyleneceği üzere elbise dedikleri şeyler çok gelişi güzel ise de 

özellikle giyinip kuşandıktan sonra çok güzelleşmişler. 

Bu manzaranın bizim İspanyollara çok çirkin göründüğüne 

emin olabilirsiniz. Hakkını söylemek gerekirse bizim 

İspanyollar şimdi de görüleceği üzere hiçbir kimsede asla 

rastlamadığı kadar gayet iyi ahlâklı, son derece sakin ve ağır 

başlı ve çok alçak gönüllü adamlardı. 

İnsanın hayal edemeyeceği kadar son derece acınacak bir 

halde — yani her saniye dışarı sürüklenerek beyni çıkarılmak, 

sonra da pişirilmek üzere kesilen bir dana gibi yenilmek 

beklentisinde bulunan çırılçıplak, üç erkekle beş kadını bir 

arada bağlı görmek— gerçekten acıklı bir manzaradır. 

İspanyolların birinci işi acaba içlerinden birini tanıyabilir mi ve 

ne dediklerini anlayabilir mi diye Cuma’nın babasını, o ihtiyar 

Amerika yerlisini içeriye yanlarına göndermek olmuş. İhtiyar 

içeri girince hepsini dikkatle süzmüş, fakat hiç birisini 

tanımamış; içlerinden bir kadın hariç olmak üzere ne söylediği 

bir sözü, ne de ettiği bir işareti anlatabilmiş. Bununla beraber 

bu da amaçlarına yeterli gelmiş ve anlatmak istedikleri şey de 

ellerine düştükleri adamların Hıristiyan olduklarını, kadın 

olsun, erkek olsun insan yemekten nefret ettiklerini, bu 

sebepten öldürülmeyeceklerine emin olabileceklerini 

anlatmaktan ibaretmiş. 

Bu taraftan emin olunca tarif edilemeyecek derecede garip ve 

başka başka tarzlarda memnuniyet izhar etmişler. Anlaşılan 



hepsi de ayrı ayrı milletlerdenmiş. Sonra, tercümanlık eden 

kadına, canlarını kurtarmak için kendilerini buraya getiren 

adamlara hizmet etmek isteyip istemediklerini sormasını 

söylemişler. Bunu duyar duymaz hepsi yanlarında bulunan 

şeylerden biri bir şeyi, diğeri başka bir şeyi omuzlarına 

koymuşlar. 

Aralarında kadın bulunmasının uygun olamayacağını, bazı 

uygunsuzluklara, hattâ belki kan dökülmesine sebep 

olabileceğini düşünen vali bu kadınları ne yapacaklarını, karı 

olarak mı, yoksa hizmetçi gibi mi kullanmak niyetinde 

olduklarını o üç İngiliz’e sormuş, içlerinden biri çarçabuk ve 

terbiyesizce her iki şekilde de kullanmak istediklerini söylemiş. 

Bunun üzerine vali: “Sizi bundan men edecek değilim, bu 

konuda keyfinizin istediğini yapabilirsiniz. Fakat aranızda 

kavgaya gürültüye meydan vermemek için ve yalnız bu itibarla 

sizden şunu istemek de doğrudur zannederim. Yani biriniz bu 

kadınlardan karı olmak üzere almak isterse ancak bir tanesini 

alacağına ve birini aldıktan sonra diğerine dokunmayacağına 

söz vermelisiniz. Çünkü her ne kadar burada hiçbirinizi 

evlendirmek mümkün değilse de siz burada kaldıkça alacağınız 

kadınların alacak adamlar tarafından bakılması ve onun karısı 

olması (burada kaldığı sürece demek istiyorum demiş) ve o 

kadınla bir başkasının hiçbir ilişkisi olmaması uygundur demiş. 

Bu sözler çok doğru görünmüş ve herkes hiçbir zorluk 

çıkarmadan hemen kabul etmiş. 

Sonra İngilizler, İspanyollardan, hiçbirini almak niyetinde olup 

olmadıklarını sormuşlar. Hepsi de “hayır” demişler; bazısı 

İspanyada karıları olduğunu, bazıları da Hıristiyan olmayan 

kadınları sevmediklerini, fakat hepsi de bunlardan hiçbirine 

dokunmayacaklarını söylemişler. Ben böyle bir namus 



örneğini hiçbir seyahatimde görmedim. Ne ise kısa keselim, 

beş İngiliz’in her biri de bir karı, yani geçici birer karı almışlar 

ve yeni bir hayat tarzı kurmuşlar. İspanyollar ve Cuma’nın 

babası içerisini genişlettikleri benim eski evde oturuyorlarmış. 

Vahşilerle yaptıkları son kavgada aldıkları üç esir de bunlarla 

beraber yaşıyormuş. Bunlar ada halkının  en esaslı kısmını 

teşkil ediyorlarmış. Diğerlerine erzak veriyorlar ve ellerinden 

geldiği kadar ve gerekli gördükleri zaman diğerlerine her türlü 

yardımda bulunuyorlarmış. 

Hikâyenin garip olan tarafı, hem ikisi ayni zamanda bir kadın 

alamayacak ve hem de özellikle kadınlardan ikisi veya üçü 

diğerlerine oranla sevimliyken böyle aksi ve geçimsiz üç 

herifin kadınları paylaşmak için nasıl uyuşabildikleridir. Fakat 

aralarında kavga çıkmasına engel olacak iyi bir yol tutmuşlar, 

kendileri de öbür kulübeye gitmişler ve ilk seçecek diye 

aralarında kura çekmişler. İlk kurayı çeken adam; zavallı çıplak 

vahşilerin bulunduğu kulübeye yalnız başına gitmiş ve 

beğendiği kadını ayırmış. 

Şunu da söylemek faydasız değil. İlk seçen adamın aldığı kadın 

kadınların en çirkin ve en yaşlısı olduğu söylenen kadınmış, 

buna diğerleri eğlenmişler. Hattâ İspanyollar bile gülmüş. 

Fakat herif hepsinden iyi düşünmüş ve her şeyden fazla 

kadından beklediği çalışkanlık ve işgüzarlığı dikkate almış. 

Sonraları bu kadın diğerlerinin hepsinden iyi çıkmış. 

Zavallı kadınlar böyle sıraya dizildiklerini ve birer birer 

seçildiklerini görünce yine korkuya düşmüşler ve artık 

kesilmeye götürüldüklerine adamakıllı inanmaya başlamışlar. 

Meselâ İngiliz gemicilerinden biri içlerinden birini almak için 

yanlarına girdiği zaman acı acı bağırıyorlar ve dünyada en katı 



yürekli adamları bile üzecek şekilde ağlayarak götürecek 

adamın ellerine kollarına sarılıyorlarmış. Cuma’nın babasını 

bulup da anlattırıncaya kadar amaçları öldürmek olmadığını 

bunlara bir türlü anlatamamışlar. İhtiyar derhal bunlara gelip 

kendilerini ayıran beş adamın amaçları bunları kendilerine karı 

edinmek olduğunu anlatmış. 

Bunlar yapıldıktan ve kadınların korkusu biraz geçtikten sonra 

adamlar işe girişmiş; İspanyollar da yardım etmişler, birkaç 

saat içinde ayrı ayrı oturmak için her biri için yeni bir kulübe 

yapmışlar. Çünkü önce yaptıkları iki kulübe âlet ve edevatları 

ile, ev eşyaları ile ve tahılları ile hemen hemen doluymuş. 

Üç serseri İngiliz daha uzaklarda, diğer iki namuslu İngiliz de 

daha yakına yerleşmişler, fakat her iki kısım da adanın kuzey 

sahilindeymiş ve yine ayrı ayrı yaşamaya başlamışlar. Adanın 

üç yerine ahali yerleşmiş denilebilir ki üç şehrin de esası bu 

şekilde kurulmuş. 

Şunu da şurada söylemek yararlı olacak. Dünyada daima 

olduğu üzere (Tanrı’nın işleri böyle düzenlemesindeki amaç ve 

hikmeti nedir bilemem) iki namuslu adam en kötü iki kadına 

düşmüşler. Hiçbir şeye yaramayan, ne kendilerine, ne de 

başkalarına bir faydaları dokunmamak için doğan, asılmaya 

lâyık o üç uğursuz, kadınların en çalışkan, en işgüzar, en zekî 

ve en akıllılarına düşmüşler, diğer iki kadın da ahlâk ve tabiat 

bakımından kötü karılar değillermiş. (Çünkü kadınların beşi de 

karı olmaktan fazla gayet yavaş, uyumlu, uslu birer cariye 

imiş). Fakat demek istediğim bu iki kadın diğer üçü kadar 

akıllı, işgüzar ve gerektiği kadar tertipli ve temiz değillermiş. 

Çalışkanlığın ve gayretin iyiliği, tembellik ve uğursuzluğun 

fenalığını göstermek için gördüğüm diğer bir şeyi de söylemek 



zorundayım. Tekrar adaya geldiğim zaman ziraatte ve idarede 

çok ilerlediklerini görmüştüm. Fakat iki namuslu, öbür üç 

serseriden o kadar ileri gitmişlerdi ki aralarında oran yoktu. 

Gerçekten iki namuslu İngiliz’in her ikisi de tam ihtiyaçları 

kadar ekin tarlası açmışlar. Bunun da sebebi benim koyduğum 

kuraldır. Akıl ve hikmet ihtiyaçtan fazla tahıl ekilmemesini 

emrediyor. Fakat ekinin aksi olarak, diktikleri ağaçlar, 

yaptıkları çitler ve diğer şeyler ilk bakışta göze kolaylıkla, 

çarpacak derecedeydi. 

Bu iki adam kulübelerinin etrafına hesapsız fidanlar dikmişler. 

Oraya gidildiği zaman ormandan başka bir şey görünmüyordu. 

Fidanlar, aşağıda da görüleceği üzere, bir defa hemşehrileri, 

bir defa da düşmanlar tarafından harap edildiği halde yine 

hepsini tekrar tazelemişlerdi. Onlara ait her şey ileride, her 

şey terakki etmiş haldeydi. Asma çubukları dikmişler ve 

şimdiye kadar böyle bir şey görmedikleri halde bunları âdeta 

bağ gibi muntazam yapmışlardı ve bağlarına çok güzel 

baktıkları için üzümleri diğerlerinden iyiydi. Ormanın sık bir 

yerinde birde barınacak yer bulmuşlardı. Gerçi orası benim 

bulduğum gibi bir mağara değildi. Fakat hiç üşenmeden 

ellerinin emeğiyle bir mağara yapmışlardı. Sonra başlarına 

gelen bir belâda karılarını, çocuklarını orada saklamışlar ve 

kolay yetiştiğini söylediğim hesapsız dallar, çubuklar dikerek 

ormanı geçilmez bir hale koydukları için bu yeri bulmak 

mümkün olamamış. 

Bazı yerlerini bırakmışlar, kendileri oradan tırmanarak girip 

çıkıyorlarmış. Çok haklı olarak edepsiz dediğim diğer üç 

İngiliz’e gelince, her ne kadar şimdiki durumları sayesinde eski 

hallerine oranla daha çok medenîleşmiş, fırsat düşmediği için 



o kadar da kavgacı değillermiş. Fakat kötü bir arkadaşları olan 

tembellik hiç bir zaman kendilerini terk etmemiş. 

Gerçi ekin ektikleri ve çit yaptıkları da doğrudur, fakat Hazreti 

Süleyman'ın “Tembellik bağına gittim, baştan başa diken 

kaplamıştı” diye söylediği sözü bundan daha iyi ispat edecek 

bir şey yokmuş, hattâ İspanyollar bunların mahsullerini 

görmeye geldikleri zaman yabani otlardan ekini 

görememişler. 

Çitlerin de birçok yerlerinde gedikler varmış, yabani keçiler 

buradan giriyor ve ekini yiyorlarmış. Bu gediklerin ötesine 

berisine bazı kuru dallar sıkıştırmışlar. Fakat bu da at 

çalındıktan sonra ahırın kapısını kapamaya benzemiş. Oysa 

diğer iki İngiliz’in işlerini gözden geçirdikleri zaman orada 

yapılan her şeyde bir çalışkanlık eseri, bir başarı 

görünüyormuş. Ne tarlalarında yabani bir ot, ne de çitlerinde 

bir gedik varmış ve bu iki İngiliz de başka bir tarzda Hz. 

Süleyman'ın diğer bir sözünü, yani: “Çalışkan bir el zengin 

eder” demesini onaylamışlar. Çünkü her şey yolunda ve 

başarılmış bir haldeymiş ve her şeyleri çok bol ve 

bereketliymiş. Bunlar diğerlerinden daha fazla keçi 

yetiştirmişler, evlerinde daha çok eşyaları varmış ve keyifleri 

de, zevkleri de diğerlerinden fazla imiş. 

Gerçekten üç edepsiz İngiliz’in karıları ev işlerinde gayet 

becerikli ve temizmişler. İngilizce’yi ve İngiliz usulünde 

giyinmeyi ve gemide aşçıbaşı olduğunu söylediğim öbür 

İngilizlerin birinden İngiliz usulünde yemek pişirmeyi 

öğrendikleri için kocalarını çok âlâ giydirip kuşatırlar ve 

beslerlermiş. Oysa ki kendi karısına bir türlü öğretememiş ve 



aşçı olduğunu söylediğim İngiliz kendi yemeğini kendi 

pişirirmiş.  

Bu üç çalışkan karının kocalarına gelince bunlar zamanlarını 

kaplumbağa yumurtası toplamaya, balık ve kuş tutmaya, 

sonuçta çalışmaktan başka her şey yapmakla geçirerek 

keyiflerine bakarlarmış. Çalışkanlar iyi ve rahat geçinirler ve 

tembeller de sıkıntı ve ihtiyaç çekerlermiş. Zannederim ki 

dünyanın her tarafında iş bu merkezdedir. 

 

Yirmi Dokuzuncu Kısım 

Fakat şimdi artık, bugüne kadar benim ve onların başlarına 

gelen bütün şeylerden büsbütün başka bir safhaya geçiyorum. 

Bu hikâyenin başlangıcı şu: Bir sabah erken adaya beş altı tane 

Amerika yerlisi veya vahşisi (Siz bunlara keyfinizin istediği ismi 

veriniz) kayığı gelmiş. Adaya yine esirlerini yemek için 

geldiklerine şüphe yokmuş. Fakat bu iş İspanyollar ve 

bizimkilere de yabancı geldiğinden bundan dolayı benim gibi 

telâşa düşmemişler. Yapacakları tek işin gizlenmekten ibaret 

olduğunu ve eğer vahşiler tarafından görünmeyecek olursa 

vahşilerin adada kendilerinden başka adamlar olduğuna dair 

en küçük bir bilgileri olmadıkça işlerini bitirdikten sonra rahat 

rahat tekrar geri gideceklerini daha önceden biliyorlarmış. 

Artık bu taraf tecrübe ile sabit olduğundan vahşiler böyle 

geldiği zaman ada halkının birbirine haber vererek dışarı 

çıkmamaktan ve kendilerini göstermemekten başka yapacak 

bir şeyleri yokmuş. Yalnız kayıklar tekrar denize açıldığı zaman 

haber versin diye uygun bir yere bir gözcü koyuyorlarmış. 

Şüphesiz bu gayet doğru bir önlem; fakat bir felâket bütün bu 

önlemleri alt üst etmiş ve adada başka insanlar da 



bulunduğunu vahşilere öğretmiş ve az kalsın bütün ada 

halkının da mahvolmasına sebep olacakmış. 

Vahşiler kayıkları ile gittikten sonra İspanyollar tekrar etrafı, 

gezinmeye başlamışlar, içlerinden bazısı da acaba ne yaptılar 

diye vahşilerin bulunduğu yere gitmek istemiş; orada üç 

vahşinin kaldığını ve yere uzanarak derin bir uykuya 

vardıklarını görünce şaşırmış kalmışlar ve bunların o insanlık 

dışı ziyafetten canavar gibi tıka basa yiyerek uyuyup 

kaldıklarına ve arkadaşları giderken halleri kalmadığına veya 

ormanda dolaşırken zamanında gelmedikleri için arkadaşları 

ile birlikte gidemediklerine karar vermişler. İspanyollar bu 

manzaradan çok şaşırmışlar ve ne yapacaklarını da 

kestirememişler olacak. Vali olan İspanyol da bunlarla beraber 

bulunmuş, onayı sorulmuş. Ne yapılacağını bilmediği cevabını 

vermiş. Bunları esir yaparak köle gibi kullanmaya gelince: 

Yeteri derecede esirleri varmış. Öldürmeye gelince hiç biri bu 

düşünceye yanaşmamış. İspanyol vali bana kendisi söyledi. 

Masum kanı dökmek ellerinden gelmezmiş. Zavallı bu 

vahşiler, kendilerine hiçbir kötülük yapmamışlar, mallarını 

yağma etmemişler, öldürebilmek için bunlara haklı bir 

düşmanlıkları da yokmuş. 

İspânyalıların Meksika'da, Peru'da yaptıkları zulümler her ne 

olursa olsun, ben buradaki şu İspanyolların hakkını yememek 

için herhangi bir yabancı memleketinde bu İspanyollar gibi, 

böyle alçak gönüllü, yavaş, iyi ahlâklı, böyle neşeli kibar on 

yedi kişiye asla rast gelmediğimi söylemek zorundayım. 

Gaddarlığa gelince: Bunların tabiatında hiç böyle bir durum 

yoktu. Zalim değillerdi, barbarlıkları yoktu, şirret değillerdi. 

Bununla beraber bu adamların hepsi de cesur ve yürekli 

adamlardı. 



Yavaşlıklarını ve ağır başlılıklarını, o üç İngiliz’in çekilmez 

muamelelerine tahammül etmekle göstermişlerdi. Şimdi de 

insanlıkları ve doğrulukları, yukarda bahsettiğim vahşiler 

meselesinde görünüyor. 

Biraz görüştükten sonra şuna karar vermişler: Mümkünse 

vahşiler gidinceye kadar gizlenmek. 

Fakat İspanyol vali vahşilerin gidecek kayıkları olmadığını 

hatırlatmış ve eğer adayı dolaşmaya başlarlarsa kesinlikle 

burada adam olduğunu anlarlar ve bu şekilde biz de 

mahvoluruz demiş. 

Bunun üzerine tekrar geri dönmüşler vahşiler, hâlâ derin 

uykuda imiş. Olanları uyandırarak esir etmeye karar vermişler 

ve öyle de yapmışlar. Zavallı herifler yakalandıklarını ve 

bağlandıklarını gördükleri zaman çok korkmuşlar, kesilip 

yenilecekler diye bunlar da tıpkı kadınlar gibi fazlası ile 

ürkmüşler. Anlaşılan bütün âlemi kendileri gibi insan eti yer 

zannediyorlar. Fakat bu yönden derhal temin etmişler ve 

birlikte alıp götürmüşler. 

Bunları kaleye — tepenin altındaki bizim saraya demek isterim 

— götürmediklerine çok iyi yapmışlar. 

Fakat evvelâ bunları keçileri sürmek, ekini ekmek vesaire gibi 

başlıca kır işlerinin yapıldığı köşke, sonra da iki İngiliz’in evine 

götürmüşler. 

Onların her ne kadar yapacakları çok şey yoksa da bunları işe 

başlatmışlar. Bilemiyorum, ya bunların korunmasına ihmalden 

veya heriflerin kaçacaklarını sandıklarından bunlardan biri 

kaçmış ve ormana girmiş. Bir daha bunun adını sanını 

duymamışlar. Bu adamın iki üç hafta sonra mundar olan 



eğlentilerini yapmak üzere adaya gelen ve iki gün içinde 

dönen vahşilerin kayığına binerek tekrar memleketine gittiğini 

tahmin etmişler. 

Bunun dönmüş olma ihtimali kendilerini son derece 

korkutmuş. Bundan pek de haksız olmayarak şayet bu adam 

sağ salim arkadaşlarına kavuşursa kesin adada insan 

bulunduğunu ve adadakilerin az ve zayıf olduğunu anlatır 

sonucunu çıkarmışlar. Çünkü yukarda da söylediğim gibi 

bereket versin ki bu vahşiye adada kaç kişi bulunduğunu ve 

nerede oturduklarını asla söylememişler. Vahşi de bunların 

tüfeklerini ne görmüş ne duymuş. Ve kendisine dere içindeki 

mağara ve iki İngiliz’in yaptıkları saklanacak vesaire gibi gizli 

yerlerini göstermemişler. 

Bu vahşinin kendilerini haber verdiğinin birinci delili, bundan 

takriben iki ay kadar sonra her bir kayıkta yedi sekiz kişiden 

ona, kadar adam olduğu halde on kayık gelerek adanın kuzey 

tarafına çıkmış ve önceden hiç de geldikleri görülmemiş bir 

yere o kaçan vahşinin saklandığı iki İngiliz’in evlerinden iki mil 

öteye yanaşmışlar. 

İspanyol valinin demesine bakılırsa hepsi orada olsalarmış o 

kadar zararı olmayacakmış. Çünkü vahşilerden hiçbiri 

kurtulazmış. Fakat iş çok aksi olmuş. Elli kişiye karşı iki kişi çok 

fark varmış. Bereket versin bu iki kişi onları bir mil uzakta 

görmüşler. Karaya yanaşmalarına bir saatten fazla istermiş ve 

kulübelerinden bir mil öteye yanaştıkları için gelip 

İspanyollara haber verecek kadar vakitleri olmuş. Artık ihanet 

edildiklerine adamakıllı inandıklarından birinci işleri son defa 

aldıkları iki esiri bağlamak olmuş. Kadınlarla beraber gelen 

diğer üç vahşi anlaşılan kendilerine sadakat göstermişler. 



Bunlara bağlı olan vahşilerle beraber kendi iki karıları ve 

götürebilecekleri kadar diğer eşyayı yukarda söylediğim 

ormandaki gizli yere götürmelerini ve iki vahşinin ellerini 

ayaklarını kendileri gelinceye kadar bağlamalarını söylemişler. 

Sonra da bütün vahşilerin karaya çıktıklarını, kendine doğru 

geldiklerini görmeleri üzerine vahşiler kendilerini yabani 

zannetsinler diye sağmal keçilerinin bulunduğu ağılı açmışlar, 

keçileri başıboş ormana salıvermişler. Fakat vahşilerle beraber 

gelen kaçak kurnaz bu işleri biliyormuş ve vahşilere  her şeyi 

anlattığı için vahşiler doğruca kulübelerin bulunduğu yere 

gelmişler. Korkuya düşen zavallı iki İngiliz karılarını ve 

eşyalarını gizledikten sonra kadınlarla gelen vahşilerden şans 

eseri orada bulunan birini tehlikeyi haber vermek ve çabucak 

yardıma gelmelerini söylemek üzere İspanyollara 

göndermişler. 

O sırada kendilerini de tüfeklerini ve ne kadar varsa bütün 

cephanelerini alarak ormanda karılarını gönderdikleri yere 

gitmişler. Mümkün olursa vahşilerin ne tarafa gideceklerini 

görebilmek için biraz ileride durmuşlar. Daha çok 

uzaklaşmadan küçük bir tepenin üzerinden düşmanlarının 

evlerine doğru gittiklerini ve biraz sonra bütün eşyaları ile 

beraber kulübelerin alevler içerisinde yandığını görmüşler. 

Buna çok fazla üzülmüşler. Çünkü zararları çok büyük ve hiç 

olmazsa bir süre için telafisi mümkün olmamış. 

Bir süre oldukları yerde kalmışlar. Bakmışlar ki vahşiler, 

avlarını özellikle burada bulunduğuna inandıkları insanları 

aramak için her tarafı, her yeri yoklayarak yabani canavarlar 

gibi etrafa dağılıyorlar, bulundukları yerde kendilerini 

emniyette görmemişler. Çünkü bu yabanilerden bir kısmının 



bir arada ve kalabalık bir halde gelmeleri ihtimali fazla 

olduğundan sonunda olduğu üzere uzaklaştıkça dağılırlar 

ümidiyle yarım mil kadar daha uzakta sığınacak başka bir yer 

aramayı uygun görmüşler. 

Ormanda sık bir çalılığın ağzında durmuşlar. Orada gayet geniş 

ve içerisi oyuk bir ağaç kütüğü varmış. Bakalım iş neye varacak 

diye ikisi de ağacın oyuğuna girmişler. Orada daha çok 

durmadan sanki bunların orada bulunduklarını haber almışlar 

da saldırıyorlarmış gibi vahşilerden ikisinin o tarafa doğru 

koştukları görülmüş. Biraz daha ötede arkalarından daha üç 

kişinin ve daha ileride de daha beş kişinin geldiklerini ve 

hepsinin de aynı tarafı tuttuklarını görmüşler. Bundan başka 

daha yedi sekiz kişinin başka tarafa gittiklerini görmüşler. 

Sonuçta sülün avı yapan avcılar gibi her tarafa yayılmışlar. 

Zavallı adamlar kaçmalı mı yoksa oldukları yerde mi kalmalı 

diye şaşırmış kalmışlar. Fakat biraz görüşmüşler ve eğer 

vahşiler daha yardım gelmeden önce adayı dolaşmaya devam 

ederlerse belki ormandaki sığındıkları yeri bulabileceklerini ve 

bu şekilde mahvolacaklarını göz önünde bulundurmuşlar ve 

orada kalmaya ve kalabalık gelirlerse ağacın tepesine çıkmaya 

karar vermişler. Her ne kadar karaya çıkan vahşilerin miktarı 

elli kadar var ve hepsinin saldıracağı kesinse de ateş istisna 

olmak üzere cephaneleri bitinceye kadar oradan kendilerini 

müdafaa edebileceklerine şüpheleri yokmuş. Buna karar 

verdikten sonra ikinci iş olarak ilk gelen iki kişiyi mi vurmak, 

yoksa, üçünü de bekleyerek arkadan gelen beş kişiyle, bu iki 

kişi birbirlerinden ayrı düşsünler diye ortalarına mı girmek 

gerektiğini düşünmüşler. Ve iki kişinin kendilerini ağaçta 

görüp de saldırıncaya kadar yaklaşmalarına karar vermişler. 

Önde gelen iki vahşi bunlardan biraz aykırı ormanın başka 



tarafına dönerek bunların planına yardım etmiş. Fakat 

bunlardan sonra gelen üç vahşiyle diğer beşi sanki İngilizlerin 

orada olduklarını biliyorlarmış gibi doğruca ağaçtan tarafa 

gelmişler. Vahşilerin doğruca ağaca geldiklerini görmeleri 

üzerine bunları bir hizada bulundurmaya karar vermişler ve 

ikisi birbiri arkasından ateş etmeyi kararlaştırdıklarından ilk 

ateşte belki üçünü de öldürebiliriz demişler. Bunun üzerine, 

ilk ateş edecek olan adam tüfeğe üç dört tane küçük kurşun 

koymuş, ağacın bir deliğini metris yaparak kendisi 

görünmeksizin güzelce nişan almış. Kurşunlar şaşmasın diye 

heriflerin yirmi otuz metre kadar ağaca sokulmalarını 

beklemiş. Vahşîler gelmekte ve bunlar da beklemekteyken 

vahşilerden birinin o kaçan vahşi olduğunu tamamen 

görmüşler ve her ikisi de bunu çok iyi tanımışlar. Her ikisinin 

de ateş etmesi gerekse bile her halde bu herifin kurtulmasına 

meydan vermemeye karar vermişler. İlk ateşte vurulmazsa 

ikincisinden emin olmak için öbürü de tüfeğini hazırlamış. 

Fakat ilk atan yanılmayacak kadar iyi bir nişancıymış. Vahşiler 

arka arkaya birbirine yakın oldukları için sonuçta ateş etmiş ve 

doğrudan, doğruya ikisine isabet ettirmiş. En öndeki başından 

vurulduğu için derhal ölmüş, ikincisi — Kaçan vahşi — 

vücudundan vurulmuş, düşmüş. Fakat tamamı ile ölmemiş. 

Üçüncüsü omzundan belki de ikincisinin vücudundan geçen 

kurşunla biraz yaralanmış. Her ne kadar yarası ağır değilse de 

fazlası ile korktuğundan korkunç bir şekilde bağırarak yere 

oturmuş, gerideki beş kişi tehlikeyi hissetmekten fazla 

gürültüden korkmuşlar ve önce oldukları yerde durmuşlar. 

Çünkü silahların sesi bir taraftan diğer tarafa kadar gürültüler 

yaptığı için ormanda tüfeğin sesini bin defa büyültüyor ve 

kuşlar bağırarak ve türlerine göre bin türlü sesler çıkararak 



etrafa kaçışıyorlarmış. Tıpkı benim belki ada ada olalı beri ilk 

defa olarak attığım tüfek de buydu. 

 

Otuzuncu Bölüm 

Bununla beraber tekrar her şey sessizliğe daldığından ve 

vahşilerde işin ne olduğunu bilmediklerinden arkadaşlarının 

oldukça sefil bir durumda yattıkları yere kadar endişesizce 

gelmişler. Zavallı cahil mahlûklar kendilerinin de aynı 

tehlikeye maruz kalacaklarını bilmediklerinden tahmin 

edileceği üzere nasıl yaralandığını sormak ve konuşmak için 

yaralının etrafına toplanmışlar. Onun da evvela Tanrı 

tarafından bir şimşek çakarak ve akabinde de gök gürleyerek 

ikisini öldürdüğünü ve kendisini yaraladığını söylemiş olması 

akla gayet yakındır. Bu, akla yakındır diyorum, çünkü 

yanlarında bir adam görmedikleri ve şimdiye kadar 

hayatlarında bir tüfek sesi duymadıkları ve hiçbir tüfek 

görmedikleri ve ateşle, kurşunla uzaktan adam öldürecek veya 

yaralayacak hiçbir şey de bilmedikleri kesindir. Eğer böyle 

olmasaydı kendi başlarına da geleceğini düşünmeden 

arkadaşlarının felaketine böyle endişesizce bakmazlardı. Bizim 

iki İngiliz kendilerinin bana anlattıklarına göre her ne kadar 

tehlikeden bile haberleri olmayan bu kadar adamı öldürmeye 

mecbur olduklarına çok üzülmüşlerse de bunları böylece 

ellerine geçirdikleri ve ilk atan da tekrar tüfeğini doldurduğu 

için ikisi birden vahşilere ateş etmeye karar vermişler. Ayrı 

ayrı yerlere nişan almağı kararlaştırarak ikisi de birden ateş 

etmişler, dördünü öldürmüşler veya ağırca yaralamışlar. 

Beşincisi de ölecek derecede korktuğundan yaralanmadığı 

halde diğerleri ile beraber yerde yuvarlanmış. Bizimkiler 



hepsinin böyle düştüğünü görünce hepsini öldürdüklerini 

zannetmişler. Bunların böyle ölmüş zannedilmesi bizimkilere 

tüfeklerini tekrar doldurmadan ağaç kovuğundan çıkma 

cesaretini vermiş. Bu ise büyük bir hatadır. Aşağıya inip de 

dördünün de sağ ve bunlardan ikisinin gayet hafif yaralı ve 

birisinin hiç yarası bile olmadığını gördükleri zaman şaşırıp 

kalmışlar. Ve bu onları tüfek dipçiği ile işe girişmeye mecbur 

etmiş. Önce bütün bu felaketlerin sebebi olan o kaçan 

vahşinin işini bitirmişler. Sonra da dizinden yaralananı da 

öldürmüşler ve zahmetten kurtarmışlar. Yaralı olmayan vahşi 

gelmiş bunların önünde ellerini yukarı kaldırarak diz çökmüş 

ve öldürmesinler diye birtakım işaretlerle ve hareketlerle 

yalvarmış. Fakat bunların anlayabileceği tek kelime bile 

söyleyemiyormuş. 

Bununla beraber vahşiye oradaki bir ağacın dibine oturmasını 

anlatmışlar. İngiliz’lerden birinin büyük bir şans eseri olarak 

cebinde bulunan bir iple ellerini arkasına ve iki ayaklarını da 

sıkı sıkı bağlamışlar ve onu orada bırakmışlar. Bunlar veya 

başkaları karıları ile ellerindeki cüzi eşyalarını sakladıkları 

ormandaki gizli yerin yolunu bulurlar korkusu ile önceden 

giden iki vahşinin arkasından son hızla gitmişler. O iki vahşiyi 

görecek bir yere gelmişler. Fakat uzakmış. Bununla beraber 

onların denize doğru dereyi ve sakladıkları ve giderler diye 

korktukları yerin tamamı ile aksi bir yola gittiklerini görerek 

memnun olmuşlar. İçleri rahat ederek esiri bağladıkları ağaca 

gelmişler. Bu esiri kendilerinin tahminine göre arkadaşları 

tarafından kurtarılmış bulmuşlar. Çünkü esir gitmiş ve biraz 

önce esiri bağladıkları iki parça ip de ağacın kökünün yanında 

duruyormuş. 



Düşman nerede ve ne kadar olduğunu ve ne yapacaklarını 

bilmediklerinden yine eskisi gibi büyük bir endişeye 

düşmüşler. Bunun için her şeyin yerli yerinde olup olmadığını 

görmek ve şimdi onlar kesinlikle büyük bir korku içersinde 

olduklarından teselli vermek için karılarının olduğu yere 

gitmeye karar vermişler. Vahşiler kendi memleketlerinden 

olmakla beraber yine birbirlerinden çok korkuyorlarmış. Belki 

bu da bir birlerinin ne olduklarını daha iyi tanıdıklarından ileri 

geliyor. Oraya gittikleri zaman vahşilerin ormana girdiklerini 

ve kadınların bulunduğu yere yaklaşmışlarsa da orayı 

bulamadıklarını anlamışlar. Çünkü ağaçlar geçilmeyecek 

derecede sık, orayı arayanlara eskisi gibi kılavuzluk edecek de 

bir adam kalmadığından kadınların olduğu yeri bulamamışlar. 

Bununla beraber her şey yerindeymiş fakat kadınlar çok fazla 

korkmuşlar. İki İngiliz orada iken yardımlarına yedi İspanyol’un 

geldiğini görmekle ferahlanmışlar. Hizmetçileri ve ihtiyar 

Cuma ile —Cuma’nın babası demek isterim— beraber diğer 

on tanesi donanımlı halde belki vahşiler adanın o tarafına 

giderler diye köşklerini ve orada bulunan tahıl ve 

mandıralarını korumaya gitmişler, fakat vahşiler o kadar 

uzaklara dağılmamışlar. Bu yedi İspanyol’la beraber önceden 

esir ettiklerini anlattığım üç vahşiden biri de varmış ve 

beraberlerinde iki İngiliz’lerin ellerinden ayaklarından az önce 

ağaca bağladıkları vahşi de bulunuyormuş. Anlaşılan 

İspanyollar oradan geçmişler, yedi kişinin boğazlandığını 

görmüşler ve sekizincisini çözerek birlikte almış gelmişler. Biri 

kaçıp da ikisi kalan son esirlere yaptıkları gibi bunları da tekrar 

bağlamaya mecbur olmuşlar. 

Artık esirler bunlara bir yük olmaya başlamış ve bunların 

kaçmasından o kadar korkmuşlar ki kendi hayatlarını koruma 



için kesin bir mecburiyet altında bulunuyor düşüncesi ile hatta 

bir defa hepsini öldürmeye bile kalkmışlar. Fakat İspanyol vali 

buna razı olmamış ve şimdilik bunların dere içindeki eski 

mağaraya uzaklaştırılarak orada tutulmasını ve iki İspanyol’un 

kendilerine bekçilik etmesini ve bunların forada beslenmesini 

emretmiş ve böyle yapılmış. O gece orada elleri ayakları 

bağlanmış. İspanyollar gelince İngiliz’ler o kadar 

cesaretlenmişler ki artık daha fazla orada durmaya razı 

olamıyorlarmış. 

Dört misket tüfeği, bir tabanca, iki mızrakla beş İspanyol 

alarak vahşileri aramaya gitmişler. İlk önce ölenlerin yattığı 

ağacın dibine gelmişler. Buraya vahşilerden bazılarının geldiği 

kolayca anlaşılıyormuş. Ölülerini alıp götürmek istemişler 

hatta ikisini epeyce uzağa sürüklemişler, sonra vazgeçmişler. 

İngiliz’lerle İspanyollar sonra buradan tepeye doğru gitmişler 

ve oradan harap tarlalarını görmüşler. Hala dumanın 

tütmekte olduğunu görerek üzülmüşler. Fakat orada bir vahşi 

görememişler sonra her türlü önlemi almakla beraber harap 

edilen arazilerine doğru ilerlemeye karar vermişler. Fakat 

biraz ilerleyip de deniz kıyısı görülebilecek bir yere geldikleri 

zaman memleketlerine gitmek için vahşilerin hepsinin tekrar 

kayıklarına binmekte olduklarını açıkça görmüşler. 

Oraya sokulup da vahşileri tüfekle yenmeye imkan olmadığını 

gördükleri zaman başlangıçta üzülmüşler fakat sonuç itibari ile 

bunları başlarından savdıkları için çok fazla memnun olmuşlar. 

Zavallı İngiliz’lerin malları ikinci defa olarak harap edildiğinden 

diğerleri tarafından bunları yeniden yapılmasına yardımı ve 

gerekli şeylerde de el birliği ile kendilerine yardımda 

bulunulması kararlaştırılmış. Şimdiye kadar iyilik yapmaya 



küçük bir eğilimleri görülmeyen diğer üç hemşehrileri de bunu 

işitir işitmez (Çünkü adanın doğu tarafında uzak bir yerde 

bulundukları için işler olup bitinceye kadar hiçbir şey 

duymamışlar) yardıma gelmişler. 

Kulübelerini tamir etmek ve gerekli olan şeyleri yapmak için 

canı gönülden günlerce çalışmışlar. Bu şekilde zavallı İngilizler 

az bir zaman içinde tekrar kalkabilmişler. Bundan iki gün sonra 

vahşilerin kayıklarından üçünün karaya düştüğünü ve biraz 

ötede boğulmuş, iki kişinin cesedini görmeleri üzerine 

büsbütün memnun olmuşlar. Bundan vahşiler denizde 

fırtınaya yakalandıklarını ve kayıklarından bazılarının devrilmiş 

olduğuna haklı olarak inanmışlar. Zaten vahşilerin gittiği gece 

dehşetli bir fırtına çıkmış. 

Bununla beraber bir kaçı böyle battığı gibi neler olduğunu 

başlarına ne geldiğini anlatmaya ve ayni şekilde ikinci bir 

sefere teşvik etmeye yetecek miktarda kurtulmuş. Anlaşılan 

onlar da yeteri kadar güçle yeniden bir girişimde bulunmaya 

karar vermişler. İlk defa kaçan vahşinin verdiği bilgi istisna 

edilirse bu defa gidenlerin çok az bir şeyi bildikleri kesindir. 

Çünkü hiçbir adam görememişler ve orada adam 

bulunduğunu iddia eden vahşi de öldüğü için bunu 

onaylayacak başka bir şahitleri de yokmuş. Vahşilerden hiçbir 

haber alınmadan bu olayın üzerinden beş altı ay zaman 

geçmiş. 

Bu süre içinde bizimkiler vahşilerin evvelki şanssızlıklarını 

unutmadıkları ve galip gelme ümidinden vazgeçtiklerini 

düşünürken bir gün birdenbire ok, yay, sopa, odun; kılıç ve 

diğer bunun gibi kavga aletleri ile silahlanmış vahşilerle dolu 

yirmi sekiz, otuz kayıktan aşağı olmayan kocaman; bir 



donanma tarafından aniden basılıvermişler. Vahşiler o kadar 

adam getirmişler ki sonuçta bizimkilerini büyük bir korku 

sarmış. 

Bunlar akşam ve adanın en doğu tarafına geldikleri için 

bizimkiler o gece ne yapacaklarını düşünmüşler. Önceden 

şimdiye kadar tek kurtuluşlarının tamamı ile gizlenmede 

olduğunu ve şimdi ise düşmanlarının adedi daha çok olması ile 

daha fazla saklanmak zorunda olduklarını bildiklerinden her 

şeyden önce iki İngiliz’e yapıverdikleri kulübeleri yıkmaya ve 

keçileri eski mağaraya sürmeye karar vermişler. Çünkü her ne 

kadar vahşiler iki millik bir yere yanaşmışlarsa da sabah olur 

olmaz yine ayni oyunu oynamak üzere doğrudan doğruya 

kulübelerin olduğu yere gideceklerini tahmin ediyorlarmış. 

Sonra da benim köşk dediğim yerdeki İspanyollara ait keçileri 

kaldırmışlar. Sonuçta insan bulunduğunu gösterecek eserleri 

mümkün olduğu kadar azaltmışlar. Ertesi sabah erkenden 

bütün güçleri ile iki İngiliz’in tarlaları yakınında saklanmışlar ve 

vahşilerin gelmesini beklemişler. Durum da tahmin ettikleri 

gibi çıkmış. 

Bu yeni akıncılar kayıklarını adanın doğu tarafında bırakacak 

sahil boyunca doğrudan doğruya kulübelerin olduğu yere 

gelmişler. Bizimkilerin tahminine göre bu adamlar iki yüz elli 

kişi kadar varmış. Gerçi bizim tarafın askeri azmış fakat işin 

daha kötüsü hepsinin silahı da yokmuş. Galiba bütün 

kuvvetimiz şundan ibaretmiş: 

Efrat itibari ile; 

17 İspanyol, 1 İngiliz, 1 ihtiyar Cumanın babası, 3 kadınlarla 

birlikte alınan üç esir ki büyük bir sadakat göstermişler, 3 

İspanyolların yanında bulunan diğer esirler. 



Bunların silahları: 

11 Misket tüfeği, 5 tabanca, 3 av tüfeği, 5 haklarından 

geldiğim asi gemicilerden tarafımdan alınan misket veya av 

tüfeği, 2 kılıç, 3 mızrak. 

Esirlerine ne misket ne de tüfek vermişler. Fakat her birinin 

birer mızrak şeklinde uzun birer değnekleri ve yanlarında asılı 

birer de baltaları varmış. Bundan başka bizimkilerin her 

birinde de birer balta varmış. Kadınlardan ikisi savaşa girişmek 

istemiş, ikna etmek mümkün olamamış. Önceden anlattığım 

Amerika yerlilerinin birbirlerine kavga ederken İspanyollar 

tarafından alınan yay ve okları kadınlara vermişler. Bundan 

başka kadınların birer da baltası varmış. Daima kendisinden 

bahsettiğim İspanyol vali hepsinin kumandanlığını almış, Will 

Atkins'i de her ne kadar kötülükte korkunç bir herif ise de 

gayet cesur ve atik bir delikanlı olduğundan kumandan 

yardımcısı olmuş. Vahşiler aslan gibi ilerlemişler, işin kötüsü 

büyük bir şanssızlık eseri olarak bizimkilerin bulunduğu yer iyi 

değilmiş. Yalnız bu defa gayet gerekli bir arkadaş olduğunu 

ispat eden Will Atkins, sekiz arkadaş ile beraber öndeki 

vahşilerin oradan geçmesini bırakarak sonra tam ortalarına 

ateş etmek amacı ile lider koruma gibi küçük ve sık bir çalılığın 

arkasına yerleşmiş. Ateş eder etmez, mümkün mertebe 

süratle geri çekilerek ve ormanı dolaşarak sık bir ağaçlığın 

arkasında mevzi alan İspanyolların arkasına geçeceklermiş. 

Vahşiler geldikleri zaman düzensiz bir şekilde ve küme halinde 

şuraya buraya koşmuşlar. Will Atkins bunlardan elli tanesinin 

yanından geçmesine izin vermiş, diğerlerinin de çok toplu bir 

halde geldiklerini görünce adamlarından üçüne ateş 



kumandasını vermiş. Misketlerin her biri büyük çapta tabanca 

kurşunlarından altı yedi kurşunla sıkılmış. 

Ne kadar öldürdüklerini, ne kadar yaraladıklarını bilemiyorlar. 

Fakat vahşiler arasındaki korku ve dehşet anlatılamayacak bir 

haldeymiş. Böyle korkunç bir gürültü duydukları ve 

arkadaşlarının bazılarının öldüğünü ve bazılarının da 

yaralandığını gördükleri zaman bunun kimin tarafından 

yapıldığını anlayamadıkları için son derece korkmuşlar. Onlar 

böyle korku içindeyken Will Atkins'i bunların en kalabalık ve 

toplu oldukları yere diğer üçünün de ateş etmesini emretmiş. 

İlk ateş edenler bir dakika içinde tüfeklerini tekrar 

doldurduklarından üçlü yaylım ateşi de onlara ettirmiş. Eğer 

Will Atkins ve arkadaşları yapmakla görevli oldukları üzere 

ateş eder etmez hemen çekilmiş olsaydı veya taburun hazır 

olan diğer efradı sürekli ateşe devam etseydi kesin vahşiler 

yenilirdi. Çünkü, vahşilerdeki korku başlıca şundan ileri 

geliyordu, yani: Şimşek ve yıldırımla Tanrı tarafından ölüyorlar 

ve kendilerini vuran kimseyi göremiyorlar. Fakat Will Atkins 

tekrar silah doldurmak için durarak hileyi sezdirmiş. Biraz 

uzakta duran vahşilerden bir kısmı bunları sezerek arkadan 

bastırmış. Her ne kadar Atkins ve arkadaşları ellerinden geldiği 

kadar hızla çekilerek bunlar üzerine de birkaç defa ateş 

etmişler ve yirmi kadarını öldürmüşlerse de bunlar da okları 

ile özellikle İspanyollardan birini yaraladıkları gibi Atkins'in 

kendisini yaralamışlar ve İngiliz’lerden biri ile önceden 

kadınlarla gelen vahşilerden birini de öldürmüşler. Bu vahşi 

yiğit adammış, gayet cesur dövüşmüş, bir mızrakla bir 

baltadan başka silahı olmadığı halde kendi eli ile beş vahşiyi 

öldürmüşmüş. 



Atkins'in yaralanması ve adamlarından ikisinin ölmesi üzerine 

çok sıkışan bizimkiler ormanda yüksek bir yere çekilmişler 

vahşilere üç yaylım ateş ettikten sonra geri çekilmişler. Çünkü 

vahşiler o kadar çok ve o kadar inatçıymışlar ki elliden fazlası 

öldüğü ve daha fazlası yaralandığı halde tehlikeden 

çekinmeyerek bizimkilerin burunlarına kadar sokuluyorlar ve 

yağmur gibi ok yağdırıyorlarmış. Hatta tamamı ile güçten 

düşmeyen yaralılarının bile can acısıyla deli gibi hücum 

ettikleri görülüyormuş. 

Bizimkiler çekildikleri zaman ölen İspanyol ile İngiliz’in 

cesetlerini geride bırakmışlarmış. Vahşiler cesetlerin yanına 

gelince ağaç kılıçları ile, sopalar ile tam vahşice kollarını 

bacaklarını ve kafalarını kırarak tekrar tekrar öldürmüşler. 

Fakat bizimkilerinin çekildiklerini gördükleri halde takip 

etmemişler, halka haline gelmişler ve anlaşılan adetleri 

olacak, zafer alameti olmak üzere iki defa bağırmışlar. Bundan 

sonra sırf kan kaybetmek yüzünden yaralılarından birçoğunun 

düşerek öldüğünü görerek üzülmüşler. 

İspanyol vali küçük ordusunun hepsini bir tepeye çekmiş. 

Atkins yaralı olmasına rağmen ilerleyerek hepsine birden 

tekrar saldırmasını istiyormuş. 

Fakat İspanyol: “Sinyor Atkins, vahşilerin yaralılarının nasıl 

savaştığını görüyorsun. Sabaha kadar kendi hallerinde 

kalsınlar, bu yaralıların hepsi yaralarının acısı ile uyuşur ve kan 

kaybından halsiz kalırlar. O zaman karşımızda uğraşacak daha 

az adam kalır” demiş. Gerçekten bu fikir çok doğrudur. Fakat 

Atkins şen ve şakacı: “Sinyor bu doğru fakat tıpkı ben de öyle 

olacağım. Daha yaram sıcakken de devam etmek istediğimin 

sebebi budur” cevabını vermiş. 



İspanyol “Çok iyi, sinyor Atkins. Fakat sen yiğitliğini gösterdin, 

görevini yaptın. Eğer sen devam edemezsen senin için de biz 

çalışacağız. Ama sabahı beklemek daha iyidir sanırım” demiş. 

Ve beklemişler, fakat gece ay aydınlığıymış. Vahşilerin 

ölülerinin ve yaralıların etrafına karma karışık: toplandıklarını 

ve oldukları yerde aralarında telaş ve gürültü olduğunu 

görmeleri üzerine bir gece baskını yapmaya karar vermişler. 

Özellikle sezilmeden bir yaylım ateşi yapmayı başarabilirlerse 

— ki bunu da yapabilecek güzel bir fırsat çıkmış— iki 

İngiliz’den kavga kendi toprağında başlayanı bunları ormanla 

batı tarafındaki yalının arasından götürmüş ve sonra kestirme 

güneye dönerek vahşilerin en kalabalık bulundukları yere 

yaklaştırmış. Görünmeden ve sessizce içlerinden sekizi 

vahşinin üzerine ateş etmiş ve adamakıllı iş görmüş. Yarım 

dakika sonra da diğer sekizi ateş etmiş ve o kadar bolca 

kurşun saçmışlar ki birçokları ölmüş ve birçokları da 

yaralanmış. Bu sırada vahşiler kendilerine bu kötülüğü 

yapanları göremedikleri gibi nasıl kaçacaklarını da 

bilmiyorlarmış. Son hızla İspanyollar tekrar ateş etmişler. 

Sonra üç kısma ayrılarak hep birlikte vahşilere saldırmayı 

kararlaştırmışlar. Her bir bölümde sekiz kişi varmış. —Yani 

hepsi yirmi dört kişi. — Bunların yirmi ikisi erkek, ikisi 

kadınmış. Kadınlar da çok cesur savaşıyorlarmış! Tüfekleri her 

bir kısma uygun bir şeklide taksim etmişler, mızrakları, 

satırları da böyle yapmışlar. Kadınları geride alıkoymak 

istemişlermiş, fakat kocaları ile ölmeye karar verdiklerini 

söylemişler. 

Bu küçücük ordu bu şekilde düzenlendikten sonra ağaçların 

arasından çıkıp ilerlemişler ve güçleri yettiği kadar bağırarak 

nara atarak düşmanlarının burunlarının dibine kadar 



sokulmuşlar. Vahşiler hepsi bir arada duruyorlarmış. Fakat üç 

taraftan birden bizimkilerin bağırmasını duyunca son derece, 

şaşırmışlar. Eğer bizi görselermiş kesin kavgaya 

girişeceklermiş. Çünkü görülebilecek gibi bir yere sokulur 

sokulmaz bazı oklar atılmış ve zavallı ihtiyar Cuma yaralanmış. 

Ama yarası tehlikeli değilmiş. Fakat bizimkiler onlara zaman 

bırakmamış, üzerlerine koşarak üç taraftan ateş etmişler. 

Sonra tüfek kundakları ile, kılıç, balta, satırla hücum etmişler 

ve o kadar iyi sıkıştırmışlar ki vahşiler canlarını kurtarmak için 

acı, acı bağrışarak kaçacak delik aramaya başlamışlar. 

Bizimkiler işten yorulmuşlar ve iki kavgada vahşiler dört yüz 

seksen kişi kadar yaralamışlar veya öldürmüşler. Diğerlerinin 

korkudan canları ağızlarına geldiğinden korkunun ve 

ayaklarındaki çevikliğin kendilerine verebildiği kadar hızla 

ormanlara, sırtlara kaçmışlar. Onları takibe çok önem 

vermediğimiz için vahşilerin hepsi yanaştıkları ve halen 

kayıklarının bulunduğu deniz kenarına toplanmışlar. Fakat 

vahşilerin felaketi daha sona ermemiş, çünkü o akşam 

kıyılarda dehşetli bir fırtına esmiş. O derecede ki denize 

açılmaları mümkün olmamış. Hatta fırtına bütün gece devam 

ettiğinden sular dışarıya akınca dalgalar kayıklardan birçoğunu 

karaya o kadar atmış ki onları tekrar denize indirmek çok 

büyük zahmet gerektiriyormuş. Bazıları da sahile veya 

birbirine çarparak parça parça olmuş. 

Bizimkiler galibiyetlerinden dolayı çok neşeli olmalarına 

rağmen yine o gece çok az dinlenmişler. Mümkün olduğu 

kadar yiyip içtikten sonra adanın, vahşilerin kaçtığı tarafa 

doğru ilerlemeye ve onların ne halde olduğunu görmeye karar 

vermişler. Bu karar tabii bunları kavga olan yere sevk etmiş ve 

orada hala ölmemiş fakat kurtulmasına imkan olmayan zavallı 



birçok vahşilerle karşılaşmışlar. Merhametli kalpler kötü bir 

manzara, vicdanlı bir adam her ne kadar savaş gereği 

düşmanlarını öldürürse de yine düşmanlarının sefaletinden 

zevk alamaz. 

Bununla beraber gerekenin yapılması için emir vermeye de 

gerek kalmamış, bizimkilere hizmetçilik eden kendi vahşileri 

baltaları ile bu zavallı vahşileri parçalamış. 

Sonuçta vahşi askerlerinin kılıçtan geçirilenlerinden 

diğerlerinin bulunduğu yeri görebilecek bir konuma gelmişler. 

Orada daha yüz kadar vahşi görünüyormuş. Birçoğu kollarını 

dizlerine dayayarak başlarını ellerine aldıkları halde diz üstü 

yerde oturuyorlarmış. Bizimkiler bunlara iki misket tüfeği 

menzili sokulunca İspanyol vali vahşilere tehlikeyi bildirmek 

için iki kuru sıkı misket atılmasını emretmiş. Bunu, bakalım 

ruh halleri ne durumda yani hala kavgaya cesaretleri var mı; 

yoksa cesaretleri kırılacak ve güçsüz kalacak kadar korkmuş 

olup olmadıklarını anlayıp ona göre hareket etmek için 

attırmış ve bu davranışta başarılı olmuş. Çünkü vahşiler ilk 

tüfek sesini işitip de ikinci tüfeğin de ateşi görülür görülmez 

tahmin edilemeyecek derecede bir korku ile ayağa kalkmışlar 

ve bizim adamlar yavaş yavaş onlara doğru ilerleyince, 

bağırarak bizimkilerin anlayamadıkları ve şimdiye kadar 

duymadıkları bir tür uluma gürültüsü ile koşmuşlar ve adanın 

içindeki tepelere doğru kaçmışlar. 

Bizimkiler önce keşke hava sakin olsaydı da hepsi de denize 

defolup gitseydiler demişler. Fakat böyle bir şeyin bunların 

tahmin edilemeyecek büyük bir güçle tekrar gelmelerine veya 

hiç olmazsa ardı arkası kesilmeksizin gelerek adayı berbat ve 

kendilerini aç bırakmaya sebep olabileceğini düşünmüşler. 



Bunun üzerine; yaralı olmasına rağmen arkadaşlarından 

ayrılmayan Will Atkins bu vesile ile iyi bir danışman olduğunu 

ispat etmiş. Reyi kendi kendine geleni bu durumdan 

yararlanarak vahşilerle kayıklarının arasına sokulmak ve 

vahşilerin bir daha gelip de adayı berbat edebilme 

olasılığından mahrum etmekmiş. Bunun üzerine uzunca 

görüşmüşler. Bazıları bu düşünce vahşileri ormanda 

dağılmaya mecbur eder büsbütün kudurtur ve kendileri de 

bunları canavar gibi avlamaya mecbur olur ve işlerine 

gidemezler. Tarlaları, ekinleri her zaman yağma olunur ve 

mandıraları harap edilir. Sonuçta, sıkıntılı bir hayata uğrama 

korkusu ile bu düşüncenin aleyhinde bulunmuş. Will Atkins, 

bunlara yüz tane milletle uğraşmaktansa yüz kişi ile 

uğraşmanın daha hayırlı olduğunu ve kayıkları tahrip etmek 

zorunda oldukları gibi insanları da öldürmek zorunda 

olduklarını, aksi takdirde büsbütün kendilerinin mahvolacağını 

söylemiş. Sonuçta bunun gereğini o kadar açık bir şekilde 

göstermiş ki hepsi de bu düşünceye yanaşmış. Sonra hemen 

kayıkların işini bitirmeye koyulmuşlar, kuru bir ağaçtan kuru 

odunlar toplayarak kayıkların bazılarına ateşe vermeye 

çalışmışlar. Fakat kayıklar o kadar ıslakmış ki bir türlü 

yanmıyormuş. Sonra ateş üst taraflarını yaktığı için artık 

denizde kayık gibi kullanılacak halden çıkıyormuş. Etrafta 

bulunan bazı Amerikalılar bunu görünce; koşarak ormandan 

çıkmışlar ve mümkün mertebe bizimkilerine, yaklaşarak yere 

diz çökmüşler ve Oa, Oa, Waramokoa! demişler ve dillerince 

daha bazı sözler söylemişler. Diğerleri, bundan, hiçbir şey 

anlayamamış. Fakat acınacak hareketler ve garip gürültüler 

yapmalarına karşı geri gitmek istedikleri ve bir daha tekrar 

buraya gelmeyeceklerini ve kayıklarının kurtarılmasını rica 

ettikleri kolaylıkla anlaşılıyormuş. Fakat bizimkiler kendilerini 



ve mallarını kurtarmak için bunlardan hiçbirinin tekrar 

memleketine dönebilmesine kesin olarak engel olmaktan 

başka bir çare olmadığına ve yaşamlarının buna bağlı 

olduğuna ve şayet bunlardan bir kişi bile memleketine döner 

de olayı anlatırsa hepsinin mahvolacağına karar vermişler. 

Bunun üzerine kendilerine merhamet etmeyeceklerini 

vahşilere anlatarak kayıkları tahribe başlamışlar. Önceden 

fırtınanın parçalamadığı ne kadar kayık varsa birer birer harap 

etmişler. Bunu gören vahşiler ormanda gayet korkunç 

korkunca bağırmışlar. Bunu bizimkiler çok iyi duyuyorlarmış. 

Sonra da deli gibi koşarak adaya yayılmaya başlamışlar. 

Sonuçta o durumda bizimkiler başlangıçta gerçekten bunlara 

karşı ne yapacaklarını bilemiyorlarmış. Hatta İspanyollar, 

bütün önlemleri ile beraber bu adamları böyle karamsarlığa 

düşürünce aynı zamanda arazi ve tarlalarını iyice korumak 

zorunda olduklarını düşünememişler. Gerçi her ne kadar 

sürülerini geri çekmişler ve Amerikalılar da asıl evlerini —yani 

tepedeki benim eski kaleyi— ve dere içindeki mağarayı 

bulamamışlarsa da köşkteki benim ağaçlıkları bulmuşlar. 

Ağaçları ve etrafında dikili çitleri sökmüşler ve ekinleri 

çiğnemişler. Bağları ve yeni yetişen üzümlerini yolmuşlar ve 

kendilerine hiçbir faydası olmayan bizimkilere dehşetli zarar 

yapmışlar. 

Bizimkiler vahşileri her fırsatta yenmeye kadir oldukları halde 

yine onları takip edecek veya şurada burada avlayacak bir 

halde değillermiş. Çünkü vahşiler bizimkilere göre çok hızlı ve 

çevik olduğundan onları yalnız gördükleri zaman bile etraftan 

toplanıverirler ve sararlar korkusu ile bizimkiler tek başına 

üzerlerine gitmeye cesaret edemiyorlarmış. Bereket versin 

vahşilerin silahı yokmuş. Her ne kadar okları varsa da yayları 



kalmamış ve yay yapacak bir şeyleri, keskin aletleri ve silahları 

da yokmuş. 

Vahşilerin düştüğü karamsarlık ve felaket büyük ve acınacak 

bir halde imiş. Fakat aynı zamanda onlar da bizimkileri çok 

kötü bir duruma sokmuşlar. Her ne kadar evleri korumalı ise 

de tahılları harap edildiği ve mahsulleri bozulduğu için ne 

yapacaklarını, ne gibi çarelere baş vuracaklarını 

bilemiyorlarmış. Artık tek sığınacakları şey dere içindeki 

mağaranın yanına getirdikleri sürüleri ile, oradaki bir miktar 

tahılları ve üç İngiliz’in, yani Will Atkins ile arkadaşlarının 

ağaçlıklarından ibaretmiş. Bu üç İngiliz’den biri bir okla 

vurulduğu ve öldüğü için iki kişi kalmışlar. Ok kafasının yan 

tarafından tam şakağının altından girmiş. Bir kelime bile 

edememiş. Bu ölen İngiliz’in balta ile vahşiyi kesen ve sonra 

da bütün İspanyolları öldürmeye teşebbüs eden barbar herif 

olması da dikkate değer bir şeydir. 

Bunların o zamanki durumlarını benim ilk defa olarak arpa ve 

pirinci bulup da ekilebilecek bir hale getirdikten ve mahsul 

aldıktan ve keçileri sürü yaptıktan sonra herhangi bir 

zamandaki halimden daha kötü görüyorum. Çünkü diyebilirim 

ki şimdi adada ellerine ne geçerse sömürecek ve yanlarına çok 

zor yaklaşılacak yüzlerce kurt var. 

 

Otuz birinci Bölüm 

Durumlarını gördükten sonra düşündükleri birinci şey eğer 

adaya başka vahşiler gelirlerse adada kalan bu vahşileri 

görmesinler diye mümkünse bu vahşileri adanın en uzak ve 

Güneş batı tarafına toplamak arzusu olmuş. Sonra da her gün 



rahat yüzü göstermeyerek onları avlamak ve sayılarını 

azaltıncaya kadar rastladıkça onlardan mümkün olduğu 

kadarını öldüreceklermiş. Eğer mümkün olur da sonuçta onları 

alıştırabilirler ve iş yaptırtabilirlerse kendilerine tahıl 

verecekler ve ağaç dikmeyi öğretecekler ve kendi çalışmaları 

ile kendilerini besleteceklermiş. Bunu yapmak için vahşileri 

öyle takip etmişler ve tüfekleri ile öyle korkutmuşlar ki az bir 

zaman içinde bunlardan biri Amerikalıya ateş etmiş ve isabet 

ettiremeyecek bile olsa Amerikalı korkudan düşecek hale 

gelmiş. O kadar kötü ürkmüşler ki gittikçe gözden kaybolmaya 

başlamışlar. Nihayet bizimkiler, vahşileri takip ede ede ve her 

gün içlerinden bazılarını öldüre öldüre ve yaralaya yaralaya 

ormanlara ve çukur yerlere öyle kaçırmışlar ki, bu onları 

açlıktan son derece sefalete düşürmüş ve sonraları 

birçoklarının hiçbir yarası beresi olmadığı halde sırf açlıktan 

ölerek ormanlarda cesetleri bulunmuş. 

Bizimkiler bunu görünce kalpleri yumuşamış ve merhamet 

damarları oynamış. Özellikle İspanyol vali ki hayatımda 

rastladığım en merhametli, en kibar bir adamdı, diğerlerinin 

arasına gidip kendilerinin canını kurtaracak ve bize zararları 

dokunmamak şartlarını kabul edip etmeyeceklerini öğrenmek 

için mümkünse içlerinden birini sağ olarak yakalayarak ona 

amaçlarının kendisini tercüman gibi kullanmak olduğunu 

anlatma teklifinde bulunmuş. 

Bunlardan biri yakalanıncaya kadar epeyce zaman geçmiş. 

Fakat sonuçta açlıktan yarı ölüm derecesine gelen biri çok 

zayıf olduğu için yakalanmış ve esir olmuş. Önce küskün 

durmuş. Ne yemek, ne de içmek istermiş, fakat kendisine iyi 

bakıldığını, yemek verildiğini ve kendisine kötü muamele 



edilmediğini görmesi üzerine sonuçta kendisine gelmiş ve 

barışmış. 

İhtiyar Cuma’yı bunun yanına getirmişler. Onunla uzunca 

görüşmüş ve ona, bizimkilerin iyi davranacaklarını ve onların 

yalnız canlarını kurtarmak değil, hatta kendi sınırları dahilinde 

kalmaya ve diğerlerine zarar vermek niyeti ile sınırlarını 

geçirmeye teminat vermek şartı ile yaşamak için adanın bir 

kısmını kendilerine vereceklerini ve kendilerine tohumluk ve 

yemlik tahıl verileceğini ve şimdiki ihtiyaçları için kendilerine 

bir miktar ekmek vereceklerini söylemiş. İhtiyar Cuma gidip 

bunları hemşehrilerine söylemesini ve bakalım onların ne 

cevap vereceklerini, eğer onlar bunu hemen kabul etmeyecek 

olurlarsa hepsinin öldürüleceğini kendilerine söylemesini 

vahşiye tembih etmiş. 

Bitkin bir halde bulunan ve adetleri otuz beşe kadar inmiş 

olan zavallılar ilk teklifte bu şartları kabul etmişler ve 

kendilerine yiyecek verilmesini de rica etmişler. Bunun 

üzerine silahlı oldukları halde on iki İspanyol, iki İngiliz, ihtiyar 

Cuma ve üç vahşi köle ile vahşilerin bulundukları yere 

gitmişler. Üç vahşi köle bunlara yüklü ekmek, kaynatılmış 

pirinçten güneşte kurutulmuş peksimet ve üç tane de diri keçi 

vermişler. Vahşilerin bir tepenin yamacına çekilmeleri 

söylenmiş. Onlar da orada oturmuşlar ve şükrederek 

yemeklerini yemişler. Vahşiler inanılmayacak kadar sözlerinin 

eri çıkmışlar. Çünkü erzak istemeye veya ne yapacaklarını 

sormaya geldikleri zaman sınırlarını kesinlikle geçmiyorlarmış. 

Ben adaya tekrar geldiğim zaman onları hala orada buldum ve 

kendilerini görmeye gittim. 



Bizimkiler onlara hem tahıl yetiştirmesini, hem ekmek: 

yapmasını, keçi beslemesini ve keçi sağmasını öğretmişler. 

Bunların kaldıkları yer adanın güney doğu ucundaki köşede, 

ön tarafı denize açık, arkası yüksek kayalarla örtülü bir 

boyundu. Gayet iyi ve verimli, yeteri miktarda arazileri de 

vardı. Bu arazinin genişliği bir buçuk mil, uzunluğu da üç dört 

mil kadar vardı. 

Bizimkiler bunlara benim kendime yaptığım gibi ağaçtan bel 

yapmasını öğretmişler ve kendilerine on iki balta ve üç dört 

tane de bıçak vermişler. Benzeri şimdiye kadar işitilmemiş 

olan bu zavallı masum ve son derece uysal mahlûklar orada 

kendi hallerinde yaşıyorlardı. 

Bundan sonra bizim ada halkı, ben onları ziyaret edinceye 

kadar vahşilerden yana iki sene tamamı ile rahat etmişler. Bu 

süre içinde vahşiler o mundar zafer ziyafetleri için ara sıra 

gelmemiş değiller; fakat bunlar farklı kabilelerden oldukları 

için büyük olasılık ki önceden gelenleri hiç duymamışlar veya 

şimdi gelebilmelerinin sebebi hemşehrilerini hiç arayıp 

sormamalarıdır. Eğer aramaya kalksaydılar onları biraz zor 

bulurlardı. 

Zannederim ki bu şekilde dönüşüme kadar bunların başlarına 

gelenleri veya hiç olmazsa başlarına gelenlerden gerekli 

olanları tamamı ile anlattım. Amerika yerlileri, veya vahşiler 

bunlar tarafından medenileştirilmiş ve sık sık onların yanına 

gidiyorlarmış. Fakat vahşilerin onların yanına gitmesi ölüm 

cezası ile yasak edilmiş. Çünkü teşkilatlarının tekrar ihanete 

uğramasını istemiyorlarmış. 



Bu şey çok dikkat çekicidir. Bizimkiler vahşilere sepet örmesini 

öğretmişler. Bunlar az zamanda ustalarını geçmişler. Çünkü 

bir defa kendilerine gösterilen şeyleri yapmakta çok işgüzar 

olduklarından gayet marifetli şeyler, özellikle her türlü 

küfeler, kalburlar, kümesler, kaşıklık ve çanaklıklar vesaire gibi 

şeylerle oturacak iskemle, sandalye, yataklar, iskemle ve diğer 

daha çok şeyler yapmışlar. 

Bu halk için benim gelişim bir nimet oldu. Çünkü bu sayede 

bıçak, makas, bel, kürek, kazma ve bu durumda gerekli 

olabilecekleri her şeyi tedarik etmiş oldular. 

Becerikli adamlar oldukları için bu alet ve edevatın yardımı ile 

dört tarafını çit gibi şeylerle işleyerek. Sonuçta kendilerine 

gayet güzel kulübeler, evler yapabildiler. Bu evler gayet 

ustalıklı şeylerdi ve manzaraları çok garipti. Ama sıcağa karşı 

olduğu kadar her tür böceklere karşı da son derecede 

korumalıydı. Bu kulübeler bizimkilerin o kadar hoşuna gitmiş 

ki kendilerine de aynını yaptırmak için vahşileri alıp 

getirmişler. İki İngiliz’in bulundukları yeri görmeye gittiğim 

zaman uzaktan onlar tıpkı bir kovanda yaşayan arılara 

benziyordu. 

Will Atkins'e gelince: O artık şimdi gayet çalışkan, faydalı, 

kanaatli bir adam olmuştu. O da kendisine sepetten bir çardak 

yaptırmış. Zannederim ki bunun gibisi görülmemiştir. Kendi 

adımlarımla ölçtüğüme göre bu çardağın dış tarafı yüz yirmi 

adım vardı. Duvarlar küfe gibi sık örülmüş otuz iki tane dört 

köşeli levhalardan ibaret ve gayet kuvvetli ve yüksekliği de 

sekiz metre kadar vardı. Ortasında da çevresi otuz iki adım 

dan fazla olmayan, fakat gayet sağlam yapılı sekiz köşeli diğer 

bir çardak vardı. Bunun sekiz köşesine gayet kuvvetli sekizi 



direk çakılmıştı. Direklerin tepeleri birbirine gayet kuvvetli 

ağaçlarla kenetlenmiş ve ağaç çivilerle her yandan 

çivilenmişti. Bunların üzerinde de, çivileri olmamasına 

rağmen, benim orada bıraktığım eski demir parçalar ile 

yaptıkları çivilerle birbirine gayet iyi monte ettirilmiş ve sizi 

temin ederim sekiz yüzlü güzel bir çatı yükseliyordu. 

Gerçekten bu herifler şimdiye kadar yapmasını bilmedikleri 

birçok şeylerde bile gayet ustalık ve marifetler göstermişler. 

Atkins bir çift odundan ateş üflemek için bir körükle kendisine 

bir demir ocağı ve demirlerden birinden de üzerin de çekiçle, 

demir dövmek için oldukça iyi bir örs yapmış, demircilik için 

de kendine ağaç kömürü de yakmış. Bu şekilde birçok şeyler, 

fakat özellikle çengel, mandal, reze, kilit yapmış. 

Gelelim yine eve: İçerideki çardağın çatısını taktıktan sonra 

çatı kirişlerinin arasını pirinç sapları ile sağlam ve sıkı olarak 

kat kat gayet ustalıklı örmüş ve bunun üstünü de geniş 

yapraklı bir ağacın yaprağıyla örtmüş ve bir dam yapmış. Evi 

adeta tuğla veya kalkanla örtülmüş gibi kupkuruydu. Bununla 

beraber evin örme kısmını vahşilerin yapıverdiğini söylüyordu. 

İçerideki dairenin dış tarafları saçak ve sayvan gibi örtülüydü. 

Birbirinden yirmi metre kadar ara ile her iki üç köşede uzun 

direkler dikilmiş, içerideki evin kirişleri ile birleştirilmişti. Bu 

şekilde içerideki evin duvarları ile dış tarafta çit duvar arasında 

yirmi ayak genişliğinde bir koridor ortaya çıkmış. 

İçerideki evi aynı, fakat daha ince sepet örgüsüyle altı daireye 

ayırmış ve bu şekilde bir katta altı oda edinmişti. Bu odaların 

hepsinin dışarıdan koridora, daireye girilen yere açılır birer 

kapısı ile, etraftaki koridora açılan diğer bir kapısı vardı. Bu 

şekilde koridor da altı eşit kısma ayrılmış bulunuyordu. Bu 



sayede koridor yalnız oturmaya değil, ailenin eline 

geçirebileceği eşyaya da kiler görevi görüyordu.  

Bu altı yer koridoru tamamı ile işgal etmiyordu ve dış odalar 

şu şekilde düzeltilmişti: Dış kapıdan içeriye girilince karşınıza 

iç dairenin kapısına giden her iki tarafı çitle örülmüş kısa ve 

dar bir yol çıkıyor. İçerideki kapıdan girilince evvela yirmi ayak 

genişliğinde ve otuz ayak uzunluğunda büyük bir odaya veya 

ambara ve oradan da uzunluğu bu kadar olmayan diğer bir 

odaya giriliyor. Demek ki bu şekilde dış daire güzel on tane 

odaya ayrılmış bulunuyor. Bunların altısına yalnız içerideki 

odalardan girilebiliyor ve içerideki odalar da birer iç odası 

olmaya yarıyor. Dış kapıdan girilen, her iki tarafında bulunan 

ve birbirinden geçilen ikişer odadan dört tane de ambar var. 

Sanırım çitten yapılmış böyle bir ev dünyada görülmemiştir. 

Sepet örgüsü ile yapılmış olmasından ziyade, projesi bu kadar 

iyi düşünülmüş ne bir ev, ne de bir çadır vardır. 

Bu büyük arı kovanında üç aile oturuyordu. Will Atkins ve 

arkadaşı, diğer üçüncüsü, ölmüşse de, karısı üç çocukla kalmış. 

Anlaşılan kocası öldüğü zaman kadıncağız gebeymiş. Diğer ikisi 

bu kadına her şeyden tam payını vermekten geri 

kalmıyorlarmış, yani tahıldan, sütten, üzümden demek 

isterim. Hatta bir oğlak kesseler veya deniz kıyısında bir 

kaplumbağa bulsalar yine hissesini veriyorlarmış. Bunlar biraz 

önce söylendiği üzere her ne kadar diğer iki İngiliz kadar 

çalışkan değillerse de yine oldukça iyi geçiniyorlarmış. 

Aralarında böyle bir şey olup olmadığını bilmem ama, diğeri 

bir milletin de, yani dini keyfiyetinin de unutulmaması 

gereklidir. Gerçi, gemiciler arasında adet olduğu üzere bunlar 

Tanrı’yı akıllarına ancak küfrettikleri zaman getiriyorlar ve 



Tanrı’nın adını ancak o zaman anıyorlarmış. Zavallı cahil vahşi 

kadınlarda bu Hıristiyan dediklerimizle evlenmiş olmakla bir 

şey kazanmamışlar, çünkü zaten kendilerinin Tanrı hakkındaki 

bilgileri çok az olduğundan karılarına Tanrı’ya dair veya dine 

ait bazı şeyler söyleyebilmekten son derece acizdiler. 

Kadınların bunlardan öğrendiklerini söyleyebileceğim tek şey 

bunların karılarına oldukça iyi İngiliz’ce konuşmasını 

öğretmeleridir. 

Yirmiye yakın olan çocuklarının hepsi de başlangıçta her ne 

kadar anaları gibi gayet kırık ve bozuk bir tarzda ise de 

çocukluktan beri İngiliz’ce konuşmayı öğrenmişlerdi. Adaya 

döndüğüm zaman altı yaşından büyük çocuk yoktu. Çünkü bu 

altı vahşi hanımı ellerine geçireli yedi seneyi geçmemişti. 

Fakat oldukça doğurgan olduklarından hepsinin de az çok 

çocuğu vardı. Sanırım ki, aşçı başının karısı altıncı çocuğuna 

gebeydi. Bu kadınlar genellikle idareli, sakin, çalışkan, alçak 

gönüllü ve utangaç birbirlerine yardımı sever ve efendilerine 

— kocalarına diyemeyeceğim — karşı da gayet dikkatli ve 

uysal şeylerdi. 

Usulüne göre nikah yapılmaktan başka bir şeye ihtiyaçları 

yoktu. Sonra bu taraf ta benim uyguladığım yöntemler sayesin 

de, daha doğrusu aralarına girmem dolaysı ile iyi bir sonuca 

bağlandı. 

Genellikle ada halkı ve özellikle ile bizim beş İngiliz hakkında 

biraz fazlaca bilgi verdikten sonra ada halkının en esaslı 

kısmını oluşturan maceralarında oldukça anlatmaya değer 

olaylar bulunan İspanyollar hakkında da bazı şeyler 

anlatacağım. Vahşilerin arasında bulundukları zaman 

başlarına gelen şeyler hakkında kendileri ile uzunca 



konuştum. Burada çalışkanlıklarını veya bilgilerini sarf etmeye 

fırsat olmadığını açıkça söylediler. Burada fakir, sefil, kimsesiz 

bir avuç halk gibiymişler. Kendilerini karamsarlığa o kadar 

kaptırmışlar ve felaketlerinin ağırlığı altında öyle ezilmişler ki 

ellerine bir araç geçtiği zaman bile açlıktan ölmekten başka bir 

şey düşünmüyorlarmış. İçlerinden birisi; ciddi ve gayet akıllı 

bir adam bunun kendi suçları olduğunu söylüyordu ve kendini 

düştüğü felakete bırakıvermek akıllı adam karı değildir. 

İnsan gerek bulunduğu durumun ıslahı ve gerek geleceğinin 

kurtuluşu için akıl ve mantığın bulduğu çarelere sarılmalıdır. 

Üzüntü ve keder dünyada en manasız işlerdir. Çünkü keder ve 

üzüntü yalnız geçmişe aittir. Geçmiş şeylerin geriye gelmesi 

veya tashih edilmesi ise mümkün değildir. Üzüntü ve kederin 

gelecekteki şeylerle ilişkisinin olması gibi, kurtuluşla da hiçbir 

alakası yoktur. Bir çare bulmaktan fazla acıyı arttırır, dedi. 

Bunun üzerine İspanyolca bir ata sözü söyledi. Her ne kadar 

onun söylediği kelimeleri harfi harfine söyleyemeyeceksem de 

aklımdadır. Ben onu kendimce şöyle bir ata sözü haline 

koydum: 

“Sıkıntı içinde sıkılmak iki kere sıkılmaktır. 

Sonra benim yapayalnızken yaptığım işlerden ve kendi tabiri 

üzere yorulmak bilmeyen çalışkanlığımdan, durum ve şartlar 

itibari ile ve başlangıçtaki durumum onlarınkinden çok 

kötüyken, hatta hepsinin bir arada şimdiki durumlarından bile 

bin defa daha iyi bir hale nasıl getirebildiğimden bahsetti. Bir 

sıkıntı zamanında İngiliz’lerin, tanıdığı bütün diğer 

milletlerden fazla soğukkanlılıklarını koruduklarını ve kurtulma 

çarelerini bulduklarını söyledi. Kendi talihsiz milletleri ile 

Portekizlerin felaketi ile uğraşmak için dünyadaki adamların 



en aşağısı olduklarını, çünkü bir tehlike zamanında ilk tehlike 

de olduktan sonra ilk atacakları adımın daima karamsarlığa 

düşmek ve karamsarlıkla ezilmek ve sonuçta kurtulma 

çarelerini aramadan ölmek olduğunu söyledi. 

Ben onların durumu ile benimkinin çok farklı olduğunu 

söyledim. Kendilerinin hiçbir eşyaları, ne hemen yiyecek, ne 

de giyecek buluncaya kadar geçinecek erzakları olmadığı 

halde karaya düştüklerini, gerçi her ne kadar benim yalnız 

başıma kalmak gibi kötülüğüm varsa da hiç beklenilmeyen bir 

şekilde geminin karaya düşmesi ile Hak tarafından ele geçen 

erzak dünyada herhangi bir adamı benim gibi çalışmaya sevk 

edecek gerçek bir yardımdı, dedim. 

İspanyol: “Sinyory biz zavallı İspanyollar sizin yerinizde 

olsaydık sizin yaptığınız gibi gemiden eşyaların yarısını bile 

kurtaramazdık. Hatta onları taşıyacak bir sal bile yapamaz 

veya sandal veya kürek olmadan o salı karaya getiremezdik. 

Şayet bizden birisi yalnız başına kalmış olsaydı hali ne 

olurdu?” dedi. 

Her neyse bu iltifatlardan vazgeçmesini, yanaştıkları yerde 

nasıl karaya çıktıklarını, hikayesine devam etmesini rica ettim. 

Talihsizlik eseri olarak halkının yiyeceği olmayan bir yere 

yanaştıklarını söyledi. Eğer akıl edip de tekrar yelken yaparak 

biraz uzaktaki diğer bir adaya gitselerdi insan değilse bile 

erzak bulacaklarmış. Kendi söylemelerine bakılırsa orası öyle 

bir ada imiş. İnsan yok, yiyeceği var. Yani Triniter İspanyolları 

buraya sık sık gelmişler. Adayı birkaç defalar keçi ve domuzla 

doldurmuşlar. Orada o kadar çok üretmişler ve kaplumbağa 

ve deniz kuşları o kadar çokmuş ki her ne kadar ekmek 

bulamayacaklarsa da etten yana hiç sıkıntıları kalmayacakmış. 



Halbuki oldukları yerde yerlilerin kendilerine oldukça idare ile 

verdikleri ve aslını bilmedikleri besleyici olmayan biraz ağaç 

kökü ve otla geçiniyorlarmış. Memlekette çok rağbette olan 

insan eti yemeye alışarak yamyam olmadıkça vahşilerin 

bunlara daha iyi muamele edebilmelerine imkan da yokmuş. 

Yanlarında kaldıkları vahşileri medenileştirmek ve sadece 

yaşamak için gerekli en uygun adetleri öğretmek için boşu 

boşuna ne kadar çok araçlara müracaat ettiklerini ve 

vahşilerin koruma ve yardım dilenen adamların 

velinimetlerine karşı hocalık taslamalarının ne kadar uygunsuz 

bir şey olduğu cevabını vererek kendilerini mahcup ettiklerini 

anlattılar. Muhakkak onların fikrince hocalığı ancak hocalık 

yapacağı adamların sırtından geçinmeyenler yapabilirmiş. 

Düştükleri sefaletlerin acıklı hikâyesini anlattılar: Bazı defalar 

günlerce yiyeceksiz kalırlarmış. Üzerinde bulundukları ada 

gayet tembel yaşayan bir tür vahşilerle doluymuş. Bu itibarla 

ihtiyaçları çok az olduğu için dünyanın başka taraflarında 

oturanları da kendileri gibi düşünmekte haklılarmış. Bununla 

beraber İspanyollar bunları erzak ve yiyeceği daha bol olan 

diğer birtakım vahşilerden daha az gaddar ve daha az yırtıcı 

bulmuşlar. 

Silahları varmış. Eğer cephanelerini kaybetmek felaketine de 

uğramasa imişler yalnız dostlarına hizmet etmekle 

kalmayacaklar, aynı zamanda kendilerini hem dostlarına, hem 

de düşmanlarına saydıracaklarmış. Fakat barutları ve 

saçmaları olmamakla beraber yine vahşilerle birlikte savaşa 

gitmezlik edemeyecek bir halde bulunuyorlarmış. Kendilerinin 

yayları ve okları olmadığı ve vahşilerin kendilerine verdiklerini 

de kullanamadıkları için savaş meydanında vahşilerden daha 

aşağı bir durumda kalıyorlarmış. Bununla beraber düşmana 



sokuluncaya kadar rahat durmaktan ve okla yaralanmaktan 

başka bir şey yapamıyorlarmış. Gerçi öyle zamanlarda satırları 

işlerine çok yarıyormuş ve bu satırlarla ve tüfeklerinin 

namlularına soktukları keskin değneklerle düşmanlarını 

ekseriya önlerine katıyorlarmış. Fakat buna uygun ta sonraları 

ağaçtan yaptıkları ve adını bilmedikleri yabani bir hayvan 

derisi ile kapladıkları geniş kalkanları keşfedip de kendilerini 

vahşilerin oklarından koruyuncaya kadar birçok kere kalabalık 

bir düşman tarafından sarılarak büyük tehlikelere düşmüşler. 

Bu kalkanları bulduktan sonra büyük tehlikeler atlatmışlar. 

Hatta bir defa vahşilerin sopaları ile beşi birden yere serilmiş. 

Ve içlerinden biri — sonradan benim kurtardığım İspanyol — 

o zaman esir düşmüş. Önce onu öldü zannetmişler. Fakat 

sonra esir düştüğünü duydukları zaman son derece 

üzülmüşler ve onu kurtarmak için hayatlarını ortaya koymayı 

canı ve gönülden istemişler. 

Böyle yapılıp da yere serildikleri zaman diğer arkadaşları 

onları kurtarmışlar ve bayılanlar ayılıp da kendilerine 

gelinceye kadar orada savaşmışlar. Öldü zannettiklerinden 

başka hepsi ayılmış, sonra sıkı ve yan yana bir sınır teşkil 

ederek orakları ile silahları ile önlerine gelenleri öldürerek 

binden fazla vahşi arasından kendilerine bir yol açmışlar ve 

düşmanlarını yenmişler. Fakat bir arkadaşlarını 

kaybettiklerinden üzülmüşler. Sonra karşı taraf bunu sağ 

bularak diğer birkaç vahşi ile beraber ilk kitabımda da 

söylediğim üzere alıp götürmüşler. 

Yabani canavarların en yırtıcısı, yani yabani adamlar 

tarafından parçalanıp yenmiş sandıkları arkadaşlarının ve kötü 

dostlarının dönüşünden nasıl sevinç ve hayretle 

karşıladıklarını çok etkili şekilde anlattılar. Kendisinin bir 



haberle geldiğini ve yakın bir yerde medeni bir adam 

bulunduğunu ve fazla olarak onun kendilerini kurtarabilecek 

kudret ve insaniyeti olduğunu anlatması üzerine hayretlerinin 

gittikçe nasıl arttığın tarif ettiler. 

Kendilerine gönderdiğim hediyelerin manzarasından ve 

ekmek somunlarının görünüşünden bu sefil yere düşeliden 

beri görmedikleri bu şeyden nasıl hayretlere düştüklerini 

anlattılar. Gökten inmiş bir nimet gibi bunu nasıl takdis 

ettiklerini ve kendilerine gönderdiğim diğer erzak gibi bu 

nimeti tatmakla ruhlarına nasıl kuvvet geldiğini anlattılar.  

Bundan sonra kendilerini bu teselli verici haberlerin geldiği 

yere o adamı götürmek için gelen kayığı ve kılavuzları görünce 

hissettikleri sevinçten de bir şeyler anlatmak istediler. Fakat 

bunun kelimelerle ifadesinin mümkün olmadığını söylediler. 

Çünkü hissettikleri sevinç kendilerini birtakım çılgınlıklara sevk 

etmiş. Bu hislerini bana ancak etkisi altında bulundukları hisle 

orantılı olan arzu ve coşkularını teskin edemediklerinden 

çıldırmak derecesine geldiklerini söylemekle tarif 

edebileceklerini söylediler. Bu sevinç belirtileri bazılarında bir 

türlü, bazılarında da başka bir türlü ortaya çıkmış. Bazıları 

sevinçten ağlıyormuş, bazıları düpedüz delirmiş ve bir kısmı da 

hemen bayılıvermiş. 

Bu sözler beni çok hüzünlendirdi ve bana; babasına rastladığı 

zaman Cuma’nın halini, gemileri yandıktan sonra denizden 

kurtardığım zaman zavallı tayfaların düştüğü coşkuyu, ölümü 

beklerken kurtulduğunu gören gemi personelini, yirmi sekiz 

sene esaretten sonra beni kendi vatanıma götürmeye hazır iyi 

bir gemi bulduğum zaman kendi sevincimi hatırlattı. Bütün bu 



şeyler beni bu adamlarla ilişkimde daha hassas ve daha 

sevecen yaptı. 

 

Otuz İkinci Bölüm 

Bunları nasıl bulduğumu böylece anlattıktan sonra bu 

adamlara yaptığım şeylerin bir kısmını ve kendilerini ne gibi 

şart ve durumda bıraktığımı da anlatmalıyım. 

Onların ve benim de fikrimiz artık bir daha bunların vahşiler 

tarafından rahatsız edilmeyecekleri veya edilseler bile 

eskisinden iki kat fazla da olsalar yine buna engel 

olabilecekleri ve artık vahşilerden yana endişeleri kalmadığı 

konusundaydı. 

Adada kalmaları hakkında vali dediğim İspanyol ile ciddi 

şekilde görüştüm. Çünkü ben oraya onlardan hiçbirini almaya 

gitmemiştim. Bir kısmını almak, bir kısmını bırakmak haksızlık 

olurdu ve belki güçleri azalınca kalmak istemeyeceklerdi. 

Diğer tarafta da kendilerine onları oradan kaldırmaya değil, 

yerleştirmeye gittiğimi söyledim. Kendilerine birçok yiyecek ve 

eşya getirdiğimi, gerek geçinmelerine ve gerek korunmalarına 

yarayacak yanımda birçok şeyler bulunduğunu ve özellikle 

beraberimde gerek kendilerinin sayılarını arttıracak ve gerek 

özellikle gereği olan işlerin ehli ve ustası oldukları yönde 

halihazırda muhtaç oldukları birçok şeylerde yardımları 

dokunacak ve şu özelliklere sahip adamlar getirdiğimi 

kendilerine anlattım. 

Ben kendilerine bunları anlatırken hepsi bir araya toplanmıştı. 

Getirdiğim eşyaları kendilerine vermeden önce aralarında ilk 

düşmanlıkların tamamı ile unutularak yok olup olmadığını ve 



birbirlerinin ellerini sıkıp sıkmayacaklarını ve bir daha 

aralarında kıskançlık ve anlaşmazlık olmasın diye aralarında 

sıkı bir dostluk ve birlik kurulacağına söz verip 

vermeyeceklerini birer birer sordum. 

Will Atkins gülerek ve açıkça kanaatkar olmak için kati 

derecede sıkıntı çektiklerini, hepsini birbirleri ile dost yapacak 

kadar da düşmanları bulunduğunu ve kendi payına arkadaşlar 

ile beraber yaşayıp onlarla beraber ölmek istediğini 

İspanyollar aleyhinde söyleyecek bir sözü olmadığını ve 

İspanyolların kendisine bir şey yapmadıklarını itiraf etti ve her 

ne yapmışlarsa kendi serseriliğinden kaynaklandığını ve eğer 

kendisi onların yerinde olsaydı birlikte ayni şeyi yapmış 

olacağını söyledi. Onlara yaptığı çılgınca ve kabaca şeylerden 

dolayı eğer arzu ediyorlarsa onlardan af dileyeceğini ve 

onlarla birlik olarak dostça yaşamayı çok fazla arzu ettiğini ve 

İngiltere’ye gitmeye gelince; burada yirmi seneyi 

doldurmadıkça gitmeyeceğini de ekledi. 

İspanyollar önceden bana anlattıkları ve böyle yapmaktaki 

mecburiyetlerini bana da onaylattıkları üzere gerçekten 

başlangıçta kötü huylarından dolayı silahlarını alarak Will 

Atkins ve hemşehrisini kovmuşlarsa da gerek vahşilerle 

yaptıkları büyük kavgada ve gerek o zamandan beri birçok 

fırsatlarda Atkins çok kabadayıca hareket ettiği gibi çoğunun 

çıkarına olan meselelerde gayet sadık ve alakadar 

göründüğünden bütün geçmişleri unuttuklarını, içlerinden 

herhangi biri gibi onun da silah taşımaya ihtiyaç duyduğunu, 

yardım görmeye hak kazandığını ve kendisini valiye yardım 

etmekle memnuniyetlerini ispat etmiş olduklarını söylediler 

ve kendisi ile bütün hemşehrilerine son derece emniyetleri 

olduğundan namuslu adamların layık oldukları takdir ve 



itimatların kafesine bu adamların da layık ve birbirlerinden 

ayrı hiçbir çıkarları olamayacağını bana temin içini bu fırsatı 

can ve gönülden velinimet saydıklarını söylediler.  

Dostluk hakkında bu açık ve doğru sözler üzerine ertesi gün 

hep birlikte yemek yemeyi kararlaştırdık. Gerçekten parlak bir 

ziyafet yaptık. Geminin aşçısı ile çırağına dışarı, çıkmalarını 

tembih ettim. Karadaki eski aşçı çırağı da yardım etti. Karaya 

gemi erzakından altı büyük parça öküz eti ile dört parça 

domuz eti ve içki takımlarını çıkardık. Özellikle kendilerine 

yıllardan bu yana ne İngiliz’lerin, nede İspanyolların 

tatmadıkları ve çok fazla memnun kalacakları kesin olan on 

şişe Fransız şarabi ile on şişe İngiliz birası verdik. 

İspanyollar bizim ziyafete beş tane de oğlak ilave ettiler. 

Aşçılar bunları kebap etmişlerdi. Bunlardan üçünün üstleri sıkı 

sıkı örtülerek biz dışarıda geminin tuzlu etini yediğimizi gibi 

onlar da gemide karanın taze etini yesinler diye gemicilere 

gönderildi. 

Gayet masumane eğlendiğimiz bu ziyafetten sonra bütün 

malları gemiden çıkarttım. Paylaştırmadan dolayı aralarında 

kavga çıkmasın diye hepsine yetişecek kadar mal 

bulunduğunu ve hepsinin yeteri miktarda giyeceği olmasını 

arzu ettiğimi söyledim. 

Önce, her birine dörder gömlek çıkacak kadar bez dağıttım. 

Ayrıca İspanyolların talebi üzerine bunu altıya çıkardım. 

Diyebilirim ki çoktan beri gömlek giymesini ve gömlek 

giymenin ne demek olduğunu unuttuklarından bu bezler 

kendilerinin pek çok işlerine yaramıştı. Her biri kendilerine 

ceket gibi bir şey yapsınlar diye, yukarıda söylediğim ince 

İngiliz kumaşını dağıttım. Ben bunu seyrek ve serin mevsimin 



sıcaklarına uygun buluyordum. Bunları eskittikleri zaman daha 

istedikleri kadar yapmalarını tembih ettim. Yemeni, kundura, 

çorap ve şapka gibi şeyleri de paylaştırdım. 

Kendilerine ne kadar önem verdiğimi ve ihtiyaçlarını nasıl 

düzdüğümü gördükleri zaman bu zavallı adamlarda ortaya 

çıkan memnunluk ve sevinci mümkün değil tarif edemem, 

Kendilerinin babaları olduğumu, dünyanın uzak bir köşesinde 

benim gibi bir velileri bulunması kendilerine ıssız bir yerde 

bulunduklarını unutturduğunu söylediler. Kendi arzuları ile 

bana rızam olmadan adayı terk etmeyeceklerine dair söz 

verdiler. Sonra kendilerine beraberimde getirdiğim adamları, 

özellikle çok muhtaç oldukları terzi, demirci ile marangozu, 

fakat herkesten önce; hatırlarına gelebilecek herhangi bir 

ihtiyaçlarından fazla işlerine yarayacak olan bizim çok bilen 

ustayı kendilerine tanıttım. Terzi onlarla ne kadar alakadar 

olduğunu göstermek için hemen işe oturdu. İznimle birinci işi 

hepsine birer gömlek yapmak oldu. Hatta daha ileriye gitti. 

Kadınlara yalnız iğnenin nasıl kullanılacağını, nasıl dikileceğini 

ve teyelleneceğini öğretmekle kalmadı. Kocalarının ve 

diğerlerinin gömleklerine de yardım etti. 

Marangozlara gelince; bunların ne kadar gerekli olduklarını 

söylemeye bile gerek göremem. Benim biçimsiz ve kaba 

şeyleri parça parça ellerine aldılar. Onları zarif ve biçimli, 

masa, iskemle, karyola, çanaklık, dolap, raf ve ihtiyaç 

duyacakları eşya haline sokuverdiler. Fakat tabiatın evvela 

insanları nasıl usta yaptığını göstermek için Will Atkins'in 

sepet ev dediğim kulübesine götürdüm. Her ikisi de şimdiye 

kadar böyle bir ustalık, her halde bu cinsten inşaat arasında 

bu kadar kullanışlı, bu kadar muntazam yapılmış bir bina 



görmediklerini itiraf ettiler. Marangozlardan biri bunu 

görünce hayli düşündükten sonra bana döndü: “Eminim dedi, 

bu adam bize ihtiyaç duymaz, eline aletleri vermek yeterli.” 

Onlar için getirdiğim bütün aletleri çıkardım. Saban ve 

sürgümüz olmadığı için her adama bir bel, bir kürek, bir tırmık 

ve ayrılmış her yer için de bir kazma, bir kıskaç, bir keser, bir 

testere verdim. Eğer bu aletlerden biri kırılır veya eskirse 

oraya bıraktığım depodan her zaman karşılıksız 

alabileceklerini söyledim. 

Çivi, kenet, mala, reze, çekiç, kalem, bıçak, makas vesaire her 

türlü aletle demir hırdavatları da istedikleri kadar 

alabilecekleri derecede hesapsızdı. Çünkü ihtiyacından fazla 

alacak hiçbir kimse yoktu. Bir adam her ne şekilde ve amaçla 

olursa olsun bunları bozmak veya kaybetmek için mutlak deli 

olmalıydı. Demirci için de depo olarak iki ton ham demir 

bıraktım. Onlara getirdiğim bol bol silah ve cephaneden çok 

fazla memnun olacakları doğaldı. Artık onlar da eğer gerekirse 

benim yaptığım gibi iki omuzlarında birer tüfekle ve araziden 

küçük bir istifade ile binlerce vahşilere karşı koyabilirlerdi. 

Bizimkiler gerektiğinde araziden istifade etmenin yolunu da 

biliyorlardı. 

Anası açlıktan ölen çocukla besleme kızı da karaya çıkardım. 

Bu kızcağız çok kanaatkar, terbiyeli, dindar bir gençti ve o 

kadar masum bir hali vardı ki herkes ona iltifat ediyordu. 

Gemide kendisinden başka kadın olmadığı için bizimle 

geçirdiği hayat çok sıkıntılıydı. Fakat bu duruma dayanıyordu. 

Bir süre sonra her ikisi de adadaki şeylerin düzenini ve her 

şeyin yoluna girdiğini ve Hindistan’da ne işleri ve ne de 

tanıdıkları ve o kadar uzun bir seyahate çıkmaya bir sebep de 



olmadığını gözeterek bana geldiler. Adada kalmalarına ve 

kendi tabirleri ile benim ailem arasına girmeleri için iznimi 

istediler. 

Bu teklifi hemen kabul ettim. Kendilerine bir miktar toprak 

ayrıldı ve orada kendilerine üç çadır kuruldu. Bu çadırla 

tarlalarına bitişik ve Atkinsin'ki gibi etrafı çitle kuruluydu. 

Çadırları o şekilde düzenlemiştik ki her birinin ayrı yatacak bir 

odasıyla ortada eşyalarını koyacak, yiyip içecek büyük bir kiler 

gibi diğer bir çadır vardı. Şimdi artık iki İngiliz evlerini aynı yere 

nakletmişlerdi. Bu şekilde ada üç mahalleye ayrılmıştı. İhtiyar 

Cuma ve ilk hizmetçilerle İspanyollar tepenin dibindeki eski 

evdeydiler. Bir kelimeyle burası adama merkez kasabasıydı. 

Mağarayı İspanyollar o kadar büyültmüşler ve genişletmişler 

ki tamamı ile gizli olmalarına rağmen yine geniş ve rahat 

oturuyorlardı. 

Zannederim ki dünyanın hiçbir tarafında orman içinde bu 

kadar küçük, bu kadar gizli bir şehir yoktur. Çünkü eğer ada ya 

bin vahşi çıkıp da bir ay dolaşsalar, eğer böyle bir şey 

olduğunu önceden bilmezler ve benzer bir şeyi de bilerek 

aramazlarsa burayı bulamayacaklarına kesinlikle eminim. 

Çünkü ağaçlar o kadar sık, o kadar bitişik ve birbirlerine hasır 

gibi öyle sarılmışlardı ki kendilerinin kırıp çıktığı ve bulunması 

hiç de kolay olmayan yalnız iki dar geçit keşfedilmedikçe 

ağaçları kesmeden önce burayı bulmanın imkanı yoktu. Bu 

yolların biri aşağıda, tam körfezin kenarındaydı. Sonra da 

buradan eve kadar iki yüz yardadan fazla vardı. Diğeri de 

önceden anlattığım üzere iki merdiven yüksekliğindeydi. 

Bir dönümden fazla olan tepenin üstünde de sık dikilmiş 

büyük bir orman vardı. Ağaçlar çabuk büyümüş, 



görünmeyecek şekilde bütün tepeyi kaplamıştı. Bu taraftan 

girilmek için iki ağaç arasında gayet dar ve bulunması zor bir 

yol vardı. 

Diğer mahalle de Will Atkins'in mahallesiydi. Orada da dört 

İngiliz ailesi ile — maksadım benim orada çoluk çocuklu olarak 

bıraktığım ailedir — esir edilen üç vahşi; kavgada ölen 

İngiliz’in karısı ile çocukları, delikanlı ile besleme kız vardı. Bu 

kızı biz adayı terk etmezden önce evlendirdiğimizi de sırası 

gelmişken söyleyeyim. 

Orada daha, ada halkı için birlikte getirdiğim iki marangozla 

terzi ve tüfekçi gibi silahlarına bakmak için işlerine çok 

yarayacak olan demirci ve yalnız marifetli değil aynı zamanda 

da gayet şen ve keyifli bir adam olduğu için tek başına yirmi 

kişinin yerini tutan çok becerikli Jak dediğim adam da vardı. 

Adadan ayrılmadan önce bin marifetli Jak’ı, gemide 

delikanlıyla beraber geldiğini yukarda söylediğim o namuslu 

besleme kızcağızla evlendirdik. 

Evlenmekten bahsetmişken beni denizden kurtardığım 

adamlar arasından alıp da birlikte getirdiğim Fransız papazı 

hakkında da bazı şeyler söylemeye sevk ediyor. Gerçi bu adam 

katolikti.  

Bu adamdan bahsederken fevkaladeliklerinden bazı şeyi terk 

edersem sonraları bazılarına karşı tecavüz olur ihtimali ile 

bahse başlamadan önce; kendisini — hakiki renkleri ile 

gösterebilmek için — birincisi bir Katolik, ikincisi bir Katolik 

papazı, üçüncüsü bir Fransız Katolik papazı olarak 

Protestanlarca çok fazla aleyhinde olan sıfatlarla tanıtmak 

mecburiyetindeyim. 



Kendisi çok kibar tabiatlı ve gayet nazik olduğundan uzunca 

görüştük. Eğer bu şekilde söylemem caizse bu adam 

gerçekten kibara benzer, akıllı ve bence okumuş bir adamdı. 

Hayatı hakkında gayet eğlenceli şeyler ve fevkalade olaylar 

anlattı. Gurbette geçirdiği birkaç sene içinde başına gelen 

maceraları nakletti. 

Bütün münakaşalarımızdan kavganın kolaylıkla bertaraf 

edilebileceği ve kanaatlerini her görüştüğü adama mutlaka 

kabul ettirmek sevdasında olmadığını ve benimle uygun bir 

papaz ve bir dindardan fazla bir efendi gibi görüşmek istediği 

cevabını verdi ve eğer bir gün gelir de kendisine din hakkında 

görüşmeye izin verirsem bunu memnuniyetle yapacağını, 

fakat kendi kanaatlerini gücü yettiği kadar savunabilmesine 

de müsaade edeceğime şüphe etmediğini, eğer müsaade 

etmeyecek olursam böyle bir şey hakkında hiçbir zaman ağzını 

bile açmayacağını söyledi. Yine çıkmak talihsizliğine uğramış, 

ilk planladığı yere gitmek istediği yere ne kendisi gidebilmiş, 

ne de bindiği gemilerden hiçbirisi. 

İlk niyeti Martinik'e gitmekmiş Saint Malodan Martinik'e 

gidecek bir gemiye binmiş. Fakat hava muhalefetinden dolayı 

gemi Lizbon'a gitmeye mecbur olmuş ve Tac nehrinin ağzında 

karaya oturarak zarara uğramış ve orada yükünü boşaltmaya 

mecbur olmuş. Orada Madera adalarına gidecek ve sefere 

hazır bir Portekiz gemisi bulmuş. Madera'da Martinik'e 

gidecek bir gemiye kolayca rastlarım diye Madera'ya gitmek 

üzere bu gemiye binmiş. Fakat Portekiz gemisinin kaptanı 

cahil bir gemici olduğundan hesabı şaşırmış. Fayal'e düşmüş. 

Bununla beraber orada tahıldan, ibaret olan yüküne iyi bir 

fiyat bulmuş. Buna rağmen Maderas'e gitmeyip May 

adasından tuz yükleyerek Terre Növ'e gitmeye karar vermiş. 



Papazın gemi ile gitmekten başka çaresi kalmamış. Banklara 

kadar — Terre Növ'de balık avlanan yere Bank diyorlar — iyi 

bir yolculuk yapmışlar. Orada Fransa'dan Kanada nehrindeki 

Kebek'e ve Kebek'den Martinik'e erzak götürecek bir Fransız 

gemisine rastlamış ve bunu ilk düşüncesini yapmak için bir 

fırsat olarak düşünmüş. Fakat Kebek'e geldikleri zaman 

geminin kaptanı ölmüş ve gemi de seferine devam edememiş. 

Biz kendisini denizden kurtardığımız zaman Fransa'ya gitmek 

üzere son bindiği gemide yanmışmış. Şimdi de bizimle 

önceden dediğim üzere Hindistan’a gidiyor. Sonra aynı 

adamdan bahsederken söyleyeceğim üzere, bir seyahati hariç, 

diğer beş defa ki seyahatinde işte böyle başarısızlığa uğramış. 

Neyse, benimki ile alakası olmayan başkalarının hikayelerini 

geçelim, adadaki işlerimizle alakadar olan şeylere dönelim. 

 

Otuz Üçüncü Bölüm 

Biz adada kaldıkça papaz da bizimle beraber kalıyordu. Bir 

sabah adanın en uzak yerinde oturan İngiliz’leri görmeye 

gideceğim bir sırada papaz yanıma geldi. Gayet ciddi bir 

tavırla iki üç günden beri benimle biraz görüşmeye fırsat 

aradığını ve görüşeceği şeyler benim adanın geleceği ile 

alakalı olan düşüncelerimle ilgili bazı önlemler almak ve 

bunlardan hoşlanacağımdan emin olduğunu söyledi. 

Bir gün hepimizi Katolik yapacağını söylemesi üzerine ben de 

eğer mensup olduğu kilisenin efradı kendisi gibi uygun ve 

ılımlı olsaydı şimdiye kadar hepsinin katolikten çıkmış olmaları 

gerektiğini söyledim. Bu konuyu bir daha açmadı. Bununla 

beraber başka bir taraftan söz açtım ve elinden tutarak 



“Azizim, dedim. Roma Katolik papazlarının hep böyle ılımlı 

olmasını ve sizin şefkatinize tamamı ile katılmalarını arzu 

ederdim.” “Ben de tamamı ile aynı düşüncedeyim. Fakat size 

şunu söyleyeyim ki eğer siz bu inancınızı İtalya veya İspanyada 

söyleyecek olsanız sizi kesinlikle Engizisyon'a atarlar, belki de 

öyle olurdu. İtalya'da ve İspanyada ne yapabileceklerini 

bilmiyorum. Fakat böyle şiddet gösterdikleri için daha fazla 

dindar olabileceklerine emin değilim” dedi. 

Neyse, Will Atkins'le karısı çekilip gittikleri için bizim de orada 

yapabilecek işimiz kalmamıştı. Bunun üzerine geriye yolumuza 

döndük ve eve döndüğümüz zaman Atkins’le karısını içeriye 

çağrılmak için bekledik. Bunu görünce çalılığın altında 

kendilerini gözetlediğimizi kendilerine söyleyelim mi, 

söylemeyelim mi diye papazdan sordum. Söylemek taraftarı 

olduğunu belirtti. Önce kendisi ile görüşelim ve 

söyleyeceklerini dinleyelim, dedi. Onun üzerine Atkins'i yalnız 

olarak çağırdık. Odada bizden başka kimse yoktu ve kendisi ile 

şu şekilde konuşmaya başladım: 

Ben — Wili Atkins rica ederim tahsiliniz nedir, babanız kimdir? 

Will Atkins — Benim olamadığımdan çok iyi bir adamdı 

efendim. Babam papazdı. 

Ben — Sizi ne dereceye kadar okuttu? 

Will Atkins — Beni çok iyi okutacaktı. Fakat hayvanlığımdan 

tahsili de, terbiyeyi de, ıslahı da kabul etmedim. 

Ben — Hazreti Süleyma’nın çok doğru olarak “Terbiyeyi 

reddeden budalalığını isbat eder” dediği gibi. 



Will Atkins — Öyle efendim. Ben gerçekten budalalık ettim. 

Babamı öldürdüm. Tanrı aşkına efendim bir daha buna dair bir 

şey söylemeyin. Zavallı babamı ben öldürdüm. 

Papaz burada sıçradı, (Çünkü her kelimeyi kendisine aynen 

tercüme ediyorum) ve sarardı. Will Atkins'i gerçekten babasını 

öldürmüş zannediyordu. 

Ben — Hayır hayır efendim. Benim anlayışım öyle değil. 

Will Atkins ne demek istediğini anlat. Babanı öldürmedin. 

Babanı kendi elinle öldürmedin değil mi? 

Will Atkins — Hayır efendim. Babamın boğazını kesmedim 

ama onun hayat ve ümitlerinin bağlarını kestim. Yaşayacağı 

günleri kısalttım. Bir babanın yapabileceği veya bir çocuğun 

görebileceği en sevecen ve en hassas davranışlar en yapmacık 

ve en nankörce davranarak kalbini kırdım. 

Ben — Bu itirafa meydan vermek için babanı sormuyorum. 

Dua ederim ki Tanrı sana pişmanlık versin ve seni bunun; gibi 

diğer günahlarında da affetsin. Her ne kadar çok okumuş 

değilsen de iyi olan şeyleri bilmeyecek kadar cahil olmadığını 

gördüğüm için soruyorum. 

Will Atkins — Her ne kadar bu itirafta meydan vermek 

istemeseniz de vicdanım yanıyor. Fakat her ne zaman geriye 

baksak bizi en önce üzen günahlar analarımıza, babalarımıza 

karşı işlediklerimiz oluyor. Onların açtıkları yaralar ve 

vicdanımıza verdikleri yükler bütün yapabileceğimiz 

günahlardan daha derin, daha ağır oluyor. 

Ben — Çok üzülerek ve çok duygusal olarak söylüyorsun 

Atkins, tahammül edemiyorum. 



Will Atkins — Siz tahammül edersiniz efendim. Çünkü siz 

bunun ne demek olduğunu bilmezsiniz. 

Ben — Evet Atkins, iyi ve sevecen — tarifinize göre sizinkine 

çok benzeyen — bir babaya yaptığım kötü davranış ve 

nankörlük için vicdanımın çektiği azaba bu adadaki her sahil, 

her tepe, hatta diyebilirim ki her ağaç şahittir. Will Atkins, 

senin gibi ben de babamı öldürdüm. Sanıyorum ki benim 

pişmanlığım seninkinden çok az. 

Heyecanımı tutabilseydim daha çok söyleyecektim. Fakat 

pişmanlığı benden çok daha samimi olan bu adamın sözünü 

kesmiş olacağımı ve sözüne engel olacağımı düşündüm. 

Çünkü söyledikleri beni hayrette bırakıyordu ve ben ona 

öğreteceğim, telkin edeceğim yerde gayet garip ve 

beklemediğim bir tarzda o bana hocalık ediyordu. 

Papaz Will Atkins'i karısı ile nikah etti. Nikah bittikten sonra 

papaz Will Atkins'e doğru döndü. Gayet etkili bir tarzda yalnız 

bulunduğu şu iyi durumu korumak değil, hayatını da ıslah 

etmeye teşvik etti. Karı koca her ikisine de birçok şeyler 

söyledi. Ben de her şeyleri kendilerine İngiliz’ce tercüme 

ettim. Bu şekilde merasime de son verildi. Sanırım ki bugün, 

hayatımda geçirdiğim günlerin en güzel ve en güzelidir. 

Adanın işlerini bu şekilde yoluna koyduktan sonra gemiye 

gitmeye hazırlanmaktayken kazaya uğrayan gemiden 

kurtardığım genç delikanlı yanıma geldi ve beraberimde bir 

papaz bulunduğunu ve İngiliz’lere karılarımız dedikleri vahşi 

kadınlarla nikahlanmalarını emrettiğimi, onun da bir cemiyeti 

olduğunu ve ben gitmeden önce nikahlarının yapılmasını arzu 

ettiğini ve işin benim de hoşuma gideceğini zannettiğini 

söyledi. 



Adada evlenecek başka kadın olmadığından annesinin 

hizmetçisi olan genç kadınla evlenmek istediğini anladım. 

Sonuçta şimdi böyle kimsesiz kaldığı için iyice düşünmeden 

taşınmadan böyle bir işe girişmemesi için kendisini iknaa 

etmeye başladım. 

Başkalarından ve hizmetçiden de duyduğuma göre kendisinin 

epeyce dünyalığı olduğunu ve birçok iyi dostları bulunduğunu 

ve hizmetçinin yalnız fakir hizmetçi değil, yirmi altı yirmi yedi 

yaşında bulunduğunu, oysa kendisinin ancak on yedi on sekiz 

yaşında olmasına göre arada ilişkide olmadığını ve benim 

yardımımla kendisinin bu ıssız yerden kurtulmasının ve tekrar 

vatanına kavuşmasının çok ihtimali olduğunu ve binde dokuz 

yüz doksan dokuz bu seçimden sonra pişman olacağını ve bu 

aradaki denksizlik her iki tarafın da zararına olabileceğini 

kendisine anlattım. Daha da çok şeyler söyleyecektim. Fakat 

gülümseyerek sözümü kesti. Gayet mahcup, tahminimde 

aldandığımı ve şimdiki hali oldukça karamsarlı ve acıklı 

olduğundan aklımdan asla böyle bir şey geçmediğini ve tekrar 

memleketini görebilmesine yardım edeceğimi işittiğinden 

dolayı memnun olduğunu söyledi ve bu kadar uzun ve 

tehlikeli, dostlarından bu kadar ayrı düşecek bir seyahate 

çıkmamış olsaydım kendisini adada tutacak hiçbir gücün 

olmadığını ve benden kendisine bir iki hizmetçi ve gereken 

şeyleri vererek bulunduğu araziye çiftçi olarak 

yerleştirilmesinden başka bir şey istemediğini ve İngiltere’ye 

dönecek olursa onu hatırlamamı bekleyeceğini ve İngiltere’ye 

gider gitmez onu unutmayacağımı ümit ettiğini ve kendisine 

ettiğim iyilikleri kendisinin nerede ve ne durumda olduğunu 

öğrenmeleri için arkadaşlarından bazılarına mektup 

göndereceğini, eğer onu buradan kurtaracak olursam burada 



arazi ve ağaçlıklarını fiyatı her ne olursa olsun tamamı ile bana 

bırakacağını da ekledim. 

Gençliğine göre söylediği sözler çok güzeldi. Nikahın kendisi 

için olmadığını, kesin şekilde söylemesine de çok memnun 

oldum. Eğer sağ salim İngiltere’ye gidersem mektuplarını 

vereceğime ve işlerini göreceğime, elimden gelirse kendisini 

burada nasıl bir durumda bıraktığımı asla unutmayacağıma 

dair mümkün olan her teminatı verdim. Fakat evleneceklerin 

kim olduğunu öğrenmeye sabırsızlanıyordum. Bunun üzerine 

evleneceklerin benim becerikli Jac'le, kendi hizmetçisi Suzan 

olduğunu söyledi. 

Evleneceklerin ismini söyler söylemez hem hayret ettim, hem 

de memnun oldum. Doğrusu çok uygundu. Jac'in ahlakını 

önceden anlatmıştım. Hizmetçi kıza gelince: o da gayet 

namuslu, alçak gönüllü, kanaatli ve dindar bir genç kadındı. 

Akıldan nasibi var, şahsı da oldukça güzeldi. Gayet uygun, 

terbiye dairesinde ve güzel bir eda ile konuşuyordu. Gerekirse 

söz söylemekten çekinmiyor ve işi olmayan şeylerde de öyle 

terbiyesizce ve küstahça konuşmaya karışmıyordu. Becerikli 

ve evcimen bir kadındı. Gayet idareli ve hakikaten bütün adayı 

idare etmeye yeteneği vardı. Etrafındaki insanlarla nasıl 

geçineceğini biliyordu. Eğer yerini sevecek olursa daha iyi 

geçineceği doğaldı. 

O gün onları da evlendirdik. Babalık ettiğim ve kuşağını 

kuşattığım ve iznini de ben verdiğim için kendisine çeyiz de 

verdim. Diyebilirim ki kendisine ve kocasına ekip biçmek ve 

ağaç dikmek üzere oldukça güzel ve büyücek arazi de 

vermiştim. Gerçekten bu nikah ve kendisine bir miktar arazi 

ayırmam hakkında genç delikanlının teklifi aralarında 



sonradan kavgaya sebep olmasın diye beni önceden 

kendilerine vermiş olduğum araziyi taksime mecbur ediyordu. 

Arazinin taksimini Will Atkins'e bıraktım. Artık Atkins 

kanaatkar, ağır başlı, idareli, tamamı ile akıllı uslu adam 

olmuştu. Ben Atkins'in gerçekten pişman olduğuna inandığım 

için böyle bir halde ne kadar kesin söyleyebilmek gerekirse o 

derecede kendisinin halini ıslah etmiş olduğuna inanıyordum. 

Atkins her şeyleri ve hepsinin memnuniyetini sağlayacak bir 

şekilde o kadar adilane taksim etti ki onlar yalnız bunun yazı 

ile benim tarafımdan tasdik edilmesini istediler. 

Bütün adanın kendi mülküm addedilmesini ve eğer ben 

ve/veya benim tarafımdan namıma biri bu senedin kopyasını 

göstererek vergi isterse de her tarla için on bir sene sonra 

uygun bir vergi verilmesi şartı ile herkese dağıtılan tarlaların, 

ağaçlıkların ve çiftliklerin ve ekipmanların artırım ve intikal 

hakkını tamamen kendilerine verdiğimi kesin olarak herkesin 

arazisinin mevki ve sınırlarının yazılmasını, imza ve 

mühürlenerek kendilerine verilmesini emrettim. 

İdare ve kanun kısmına gelince; kendileri için kendilerinin 

yapmaya yetkili olabilecekleri kanunlardan daha iyilerini 

yapamayacağımı söyledim. Yalnız birbirleri ile dostluk ve iyi 

komşuluk edeceklerine dair kendilerinden söz aldım ve 

adadan ayrılmak için hazırlandım. 

Unutmamam gereken bir şey var ki o da şudur: Artık 

aralarında bir cumhuriyet yaptıktan ve yaptırılacak çok işleri 

de bulunduktan sonra adanın bir köşesinde otuz yedi vahşinin 

müstakil ve işsiz bir halde kalmaları çok çirkin bir şeydi. 

Hakikatte bu zavallıların güçlükle kendilerine yiyecek 



tedarikinden başka ne çalışacak bir malları, ne de yapacak bir 

işleri vardı. Bununla beraber Cuma’nın babası ile vahşilerin 

yanına giderek oradan kalkmalarını, ya kendi hesaplarına ekip 

biçmelerini veya tamamen esaret altına girmemek şartı ile 

hizmetçi olarak yanlarına alacaklarını kendilerine teklif 

etmesini İspanyol valiye söyledim. Her ne sebeple olursa 

olsun onların köle olarak kullanılmalarına izin veremezdim. 

Çünkü onların hürriyetlerine sahip olmaları teslim 

şartlarındandı. Bunu bozmamaları gerekirdi. Vahşiler bu teklifi 

memnuniyetle kabul ettiler. Şen ve şakrak geldiler, bunlara 

arazi ve ağaçlık verdik. Bunu içlerinden yalnız üçü dördü kabul 

etti, diğerlerinin hepsi oraya yerleştirdiğimiz aileler yanında 

hizmetçi olarak kalmayı tercih ettiler. Sonuç olarak bizim 

sömürge şu şekilde paylaştırılmış oluyordu. 

İspanyollar benim iki eve yatırım yapıyorlardı. Bu da adanın 

başkenti idi ve ağaçlıklarını birçok defalar anlattığım körfezi 

teşkil eden dereye ve benim köşke kadar artırmışlardı. Eğer 

çiftçiliklerini ilerletecek olursa gündoğusu tarafına doğru da 

gideceklerdi. İngiliz’ler adanın kuzeydoğu tarafına, başlangıçta 

Will Atkins ve arkadaşlarının başladıkları yere yerleşmişlerdi. 

İspanyolların arkalarına doğru güney ve güney batıya doğru 

geliyorlardı. Gerektiğinde tarlalara katıştırılmak üzere ayrıca 

bir yerde büyük bir arazi bırakılmıştı. Bu şekilde yersizlikten 

dolayı birbirlerinin arazisine tecavüze ihtiyaçları yoktu. 

Adanın doğu taraftaki ucu, şayet vahşiler adetleri üzere o 

barbarca işlerini görmek için gelecek olurlarsa serbestçe gelip 

gitsinler diye tamamen boş bırakılmıştı. Eğer vahşiler kimseyi 

incitmezlerse onları da kimse incitmeyecekti. Onların birçok 

defalar adaya gelip gittiklerine şüphe yok. Fakat 



adadakilerden hiç kimsenin bir daha tecavüze uğradığını, 

incindiğini asla işitmedim. 

Bir gün Jack'ın karısı ile çektikleri felaketlere dair 

görüşüyorduk. Açlıktan ölüm haline gelmenin ne olduğunu ve 

insana nasıl bir his geldiğini anlatıp anlatamayacağını sordum. 

Anlatabileceğini söyledi, hikayesini şöyle nakletti: 

“Efendim dedi, başlangıçta birkaç gün son derece zorlukla 

yemek bulabiliyorduk. Sonuçta sonraları şeker, biraz şarap, bir 

az da su haricinde yiyecek hiçbir şeyimiz yoktu. Hiçbir şey 

yemediğim ilk gün akşama doğru midemde bir boşluk ve bir 

bulantı, gece yarısına yakın kendimde kuvvetli bir esneme ve 

uyku hissettim. Uyumak için büyük kamarada bir yatağın 

üzerine uzandım ve üç saat kadar uyudum. Yatarken bir kadeh 

şarap içmiştim. Biraz daha canlı kalktım. Üç saat kadar uyanık 

kaldım, sabahın saat beşine doğruydu, kendim aç, midemde 

de bulantı vardı. Tekrar yattım, gayet baygın ve hasta 

olduğumdan kesinlikle uyuyamadım. Bu ikinci günü hep böyle 

garip ve karışık bir halde geçirdim. Evvela acıkıyordum, sonra 

mide bulantısı ile tekrar hastalanıyordum. İkinci gece bir 

yudum sade sudan başka hiçbir şey yemeden tekrar yatmaya 

mecbur oldum, uyudum. Rüyada kendimi Barbados'ta 

gördüm. Çarşı ağzına kadar erzakla doluydu. Hanım için biraz 

bir şeyler aldım, gittim bol bol yedim. Bunun üzerine midem 

adeta bol bir yemek yemiş gibi dolmuştu. Fakat uyanıp da 

kendimi son derecede bir yoksulluk içinde görünce büsbütün 

mahzun oldum. İspirtosu gıda yerine geçsin diye son kadeh 

şaraba şeker koyarak içtim. Fakat midemde hazmedilecek 

yemek olmadığından şarabın tek etkisi midemden başıma 

nahoş bir buhar çıkmaktan ibaret kaldı. Diyorlar ki çok içki 

içmiş bir adam gibi sarhoş ve dalgın yatmışım. Üçüncü gün 



sabahleyin uyumaktan fazla baygın geçirdiğim tuhaf, karışık, 

anlamsız rüyalı bir geceden sonra açlıktan kudurmuş bir halde 

kalktım. Ben hatırlayıp ifade edemiyorum. Ben anneymişim de 

yanımda bir de çocuğum varmış gibi çocuğun sağ olup 

olmadığını sormuşum. Bu üç saat kadar sürmüş. Size bunu 

kendisi, de anlatabilir ya. Bizim küçük efendinin dediğine 

bakılırsa, bu süre içinde adeta tımarhanedekiler gibi iki defa 

delirmişim. 

Bu delilik veya sersemlik nöbetlerinin birisinde geminin 

sallanmasından mı, yoksa ayağımın kaymasından mı bilmem, 

yere düştüm ve yüzümü hanımımın yattığı yatağın köşesine 

çarptım. Burnumdan kan fışkırdı. Kamarot bir leğen getirmişi. 

Yere çömeldim. Burnumdan leğene çok kan aktı. Kan akınca 

ben de kendime geldim. Sıtmanın veya ateşimin şiddeti düştü. 

İşte açlığımın kızgın faslı da böyle oldu. 

“Sonra yine hastalandım. Midem bulanıyordu. Fakat midemde 

çıkaracak bir şey olmadığı için kusamıyordum. 

Çok kan kaybettiğimden bir süre bayılmışım. Herkes beni öldü 

zannetmiş, fakat bir süre sonra kendime geldim ye midemde 

gayet dehşetli bir sancı vardı. Anlatılamaz. Karın ağrısı gibi 

değil. Fakat bir kemirici, şiddetli açlık sancısı. Geceye doğru 

sancı geçti. Şiddetli bir yemek iştahı, arzusu geldi. Zannederim 

tıpkı gebe kadınların aşermesi gibi bir şey. Bir yudum şekerli 

su içtim. Fakat midem şekeri kabul etmedi, ve hepsini dışarıya 

çıkardı. Sonra bir yudum şekersiz su içtim. Bu midemde kaldı. 

Tanrı canımı alsın diye bütün kalbimle dua ederek kendimi 

yatağa attım ve bu ümitle fikrimi teskin ettim. Bir süre 

dalmıştım. Kalkınca boş bir midenin yarattığı hayal içerisinde 



kendimi ölüyor zannettim. Artık ruhumu Tanrı’ya emanet 

ettim. Birinin beni denize atıvermesini istiyordum. 

“Bütün bu süre içinde hanım da yanımda yatıyordu ve 

sandığıma göre tamamı ile can çekişiyordu. Fakat hanım açlığa 

benden daha fazla dayanıyordu. Kendisinin kalan son ekmek 

parçasını da oğluna, bizim küçük beye verdi. Küçük bey almak 

istemedi. Fakat anası yemeye kendisini mecbur etti. Onun 

hayatını bu ekmek parçasının kurtardığına eminim. Sabaha 

karşı tekrar uyudum ve ilk uyandığım zaman kendimde 

haykırmak, bağırmak için şiddetli bir arzu duydum. Bundan 

sonra da ikinci ve şiddetli bir açlık nöbeti geldi. Korkunç ve 

kudurgan bir halde ayağa kalktım. Bir iki defa da kolumu 

ısırmaya kalkıştım. 

Sonuçta bir gün evvelisi burnumun kanını akıttığım ve hala 

içinde kan bulunan leğeni gördüm, koştum benden önce biri 

götürüp de almadığına hayret ediyordum. Şimdi elimden 

alıyorlar korkusu ile alelacele leğendeki kanı yaladım, yuttum. 

Her ne kadar bunu yedikten sonra içime bir tiksinme geldiyse 

de, açlık nöbetimi savdı. Dördüncü gündü. Bu nöbeti de 

geceye kadar böyle geçiştirdim. Fakat çok değil üç saat sonra 

bütün bu muhtelif haller tekrar birbiri arkasına geldi. Hastalık 

uyku, şiddetli açlık, midede sancı sonra, kudurmuş gibi 

bağırarak, sonra yine hastalanmak, çılgınlık, sonra yine 

kudurmuş gibi bağırmak her on beş dakikada bir geliyor ve 

son derecede kuvvetim azalıyordu. Sabah olmadan önce 

ölmek ümidinde başka bir tesellim olmadığı halde gece 

kendimi yatağa attım. Bütün gece hiç uyumadım. Artık açlığım 

şiddetli bir rahatsızlığa dönüşmüştü. Yemek yerine 

bağırsaklarımda dolaşan yel dehşetli bir karın ağrısı, sancı 

veriyordu. Bizim küçük efendinin beni çağırarak annem öldü 



diye bağırıp ağlaması ile aklımı biraz başıma toplayıp sabaha 

kadar yatmışım. Biraz doğruldum kalkacak kuvvetim yoktu. 

Hanımda hayattan çok az eser kalmıştı. İçinde bir madde 

bulunmadığı için midemde öyle bir kıvranma ve burulma vardı 

ki, bunu ne öyle sık sık loğusalık sancıları ile, nede gebelerin 

doğumu ile tarif edebilirim. Buna ancak ölüm işkenceleri 

benzeyebilir. Ben bu halde bulunuyorken gemicilerin 

yukarıda: “Bir gemi! bir gemi!” diye bağırıp çağrıştıklarını; deli 

gibi öteye beriye koşuştuklarını duydum. 

Yataktan kalkabilecek bir halde değildim. Hanımım daha kötü 

idi. Bizim küçük efendi o kadar hasta idi ki ben onu can 

çekişiyor zannediyordum. Hiçbirimizde kamaranın kapısını 

açacak takat yoktu. Bu kadar gürültüye sebep olan şeyi de 

anlayamadık. Gemide yenecek bir lokma bile kalmadığını 

söylediklerinden iki günden beri gemicilerle de hiç 

görüşmemiştik. Sonra söylediler. Onlar da bizi öldü 

zannediyorlarmış. 

Canımızı kurtarmak için bize adam gönderdiğiniz zaman böyle 

kötü bir durumda bulunuyorduk. Bizi nasıl bulduğunuzu siz de 

benim kadar hatta benden daha iyi bilirsiniz.” 

Anlattığım bu bölüm tamamı ile hizmetçi kızın anlatmasıdır. 

Bu hikayeden çok fazla benim yararlanmamı sağladı. Bu 

hikayenin doğru olduğuna inanmamaya çok istekliydim. Her 

ne kadar hizmetçi gibi böyle açık ve detaylı olmadığını itiraf 

edersem de bu hikayenin büyük bir kısmını bana delikanlı da 

anlatmıştı. Hizmetçinin delikanlıdan daha açık anlatmasına 

sebep, anlaşılan anasının canı pahasına kendisini beslemiş, 

olmasıdır sanırım. 



Fakat zavallı besleme, yaşlı ve gayet zayıf bir kadın 

hanımından bünyece daha güçlü olduğu için hanımından daha 

fazla dayanıklı mücadele etmesi gerekirdi Zavallı beslemenin 

açlığın son derecesini hanımından önce hissedeceğine de akıl 

erer ve hanımın son lokmayı kıza vermeyerek çocuğuna 

vermesi de mazur görülebilir. Burada anlaşılan şu hale göre 

hatta tesadüf eseri olarak bizim gemiye veya diğer başkasına 

rastlamasalarmış birkaç gün sonra hepsinin de hayatlarının 

sona ereceğine şüphe yokmuş ve açlıktan ölüme ancak 

birbirlerini yemekle engel olabilirlermiş. Fakat bulundukları 

durum ve mucize olabilecek yardımdan başka her türlü 

yardım imkanından mahrum ve bütün karalardan yüzlerce mil 

uzakta bulunmalarına göre, hatta bir birlerini yemeleri bile 

ancak çok az bir süre için işlerine yarayabilecekmiş. Bunu 

sırası geldi diye söylüyorum. Ada halkı hakkındaki düzenime 

dönüyorum: 

Önce; parça parça olarak getirdiğim ve onların yanında 

kurmak düşüncesinde olduğum kayıktan, birçok sebeplerden 

dolayı kendilerine hiçbir şey sezdirmedim. Buraya ilk geldiğim 

zaman aralarında o kadar nifak tohumları görmüştüm ki eğer 

sandalı kuracak ve kendilerine bırakacak olsam en hafif bir 

tartışmada ayrılmak ve birbirlerinden uzaklaşmak isteyecekler 

ve belki de korsan olarak kanaatkar ve çalışkan bir halkın dirlik 

ve yurtluğu olmasını arzu ettiğim adayı bu şekilde hırsızlar 

yuvası yapacaklardı. Aynı sebepten kendilerine gemideki 

benim iki tunç topla, yeğenimin fazla olarak bulundurduğu iki 

güverte topunu da bırakmadım. Kendilerini, sonuç itibari ile 

yalnız şahıslarını ve bütün teşebbüslerim mahv ve perişan 

edecek tecavüzü savaşta, veya dışarı çıkıp başkalarına 

saldıracak şekilde değil; dışardan olay olabilecek bir saldırıda 



kendilerini koruyabilecek bir şekilde donatmayı 

düşünüyordum. 

Bununla beraber sırası geldiği zaman söyleyeceğim üzere, 

kayığı ve topları yine onların işlerinde kullanmak için sakladım. 

Artık adanın işlerini bitirmiştim. Hepsini iyi bir halde ve güzel 

şartlar dahilinde bıraktım ve aralarında yirmi beş gün 

kaldıktan sonra mayısın beşinci günü tekrar gemiye bindim,  

Ben onları gelip alıncaya kadar adada kalmaya hepsi söz 

verdiklerinden eğer fırsat bulabilirsem Brezilyadan kendilerine 

daha başka eşya ve alet ve özellikle ile tuz, koyun, inek gibi 

hayvanlar göndermeye de söz verdim. Çünkü seyahatimizin 

uzaması ve besleyecek otumuzun kalmaması, İngiltere’den 

getirdiğim inek ve danaları, bizi gemide kesmeye mecbur 

etmişti! 

 

Otuz Dördüncü Bölüm 

Ertesi gün kalkarken onları beş topla selamlayarak yelkeni 

açtık. Yaklaşık yirmi iki günde Brezilya'da Santoz körfezine 

vardık. Seyahatimizde anlatmaya değer sadece şuna rastladık: 

Yelkeni açtığımızın üçüncü günü hava durgun ve karada bir 

körfeze veya bir koya ve doğu, doğu kuzeye akan bir akıntı bizi 

yolumuzdan ayırmıştı. Bir iki defa gemiciler “Gün doğrusunda 

kara” diye bağırdılar, fakat bir kıta mıdır, yoksa bir adamıdır, 

bir türlü anlayamadık. Fakat üçüncü günü akşama doğru deniz 

düz, hava sakindi; kara tarafına doğru denizi gayet karanlık bir 

şeyle kaplanmış gibi gördük. Uzun bir süre bunun ne 

olduğunu, anlayamadık. Bizim porsuk biraz çarmıha çıkıp da 



dürbünle o tarafa doğru bakınca bir ordu!”diye bağırdı. Bir 

ordu demesindeki amacın ne olduğunu anlayamadığından 

herife biraz sertçe, deli veya buna benzer bir şey söyledim. 

“Aman efendim darılmayınız, gördüğüm şey ordu hatta, 

donanma bile. Zannederim ki bin tane kadar tekne kürek 

çekerek süratle üzerimize geliyorlar, bunu siz de 

görebilirsiniz” dedi. 

Biraz şaşırdım, yeğenim kaptan da böyle oldu. Çünkü adada 

bunların o kadar korkunç hikayelerini işitmiş ve şimdiye kadar 

da bu denizlerde hiç bulunmamış olduğundan, ne yapacağını 

bilmiyordu. Yalnız iki üç defa bunlar hepimizi yerler diye 

söylendi. Hava durgun ve akıntı da bizi kuvvetle karaya 

attığından benim de, işi kötü gördüğümü itiraf ederim. 

Bununla beraber telaş etmemesini ve yaklaşır yaklaşmaz 

onlarla kavgaya girişip girişmeyeceğimizi anlamak için gemiyi 

bir demir yerine götürmesini kendisine söyledim. 

Hava sakinlikte devam ediyor, onlar da süratle üzerimize 

geliyorlardı. Ben de demir yerine gelinmesini ve bütün 

yelkenlerin indirilmesini emrettim. Vahşilerin bizim gemiye 

ateş vermelerinden başka bir şeylerinden korkmamalarını, 

bununla beraber sandalları indirerek birini başa, diğerini de 

kıça bağlamalarını ve ikisini de adamakıllı donatarak o 

durumda sonucu beklemelerini gemicilere söyledim. 

Eğer vahşiler geminin dışından ateş vermeye kalkışırlarsa 

küreklerle, kovalarla söndürmeye hazır bulunmalarını da 

temin ettim. Bu durumda onları bekledik. Az bir zaman içinde 

onlar da bize sokuldular. Fakat şimdiye kadar hiç böyle 

korkunç bir manzara görülmemiştir. 



Bizim Porsuk bunların adedini tahminde, yani bin kayık 

demekte çok aldanmış. Yaklaştıkları zaman en fazla saydığımız 

yüz yirmi altı kadar kayıktı. Adamların adedinde de aldanmış. 

Çünkü kayıkların bazılarında on altı on yedi kişiden biraz da 

fazla, bazılarında da en aşağısı altı yedi kişi vardı. 

Yanımıza geldikleri zaman şüphesiz şimdiye kadar böyle bir 

şeyi görmediklerinden şaşırıp kalmışlardı. Sonra kendilerinden 

duyduk ya; başlangıçta bize karşı ne yapacaklarını da 

bilmiyorlarmış. Ama cesaretle yanımıza geldiler, etrafımızı 

çevirmeye yeltendikleri de görülüyordu. Fakat bunları 

yanlarına sokmamalarını bizim gemicilere bağırdık. Bu yeni 

emir hiç niyetimiz olmadığı halde bunlarla kavgaya 

girişmemize sebep oldu. Çünkü bunların büyük kayıklarından 

beş altı tanesi bizim sandala çok fazla sokulmuşlardı. Bizim 

tayfalar elleri ile onlara geriye gidip açıkta durmalarını işaret 

ettiler. Onlar, da bu işareti çok iyi anladılar ve gerilediler. 

Fakat çekilirken bu kayıklardan üzerimize elli kadar ok geldi ve 

sandaldaki adamlarımızdan biri kötü halde yaralandı. Bununla 

beraber ne olursa olsun bunlara ateş etmemelerini 

sandaldakilere söyledim ve kendilerine birçok tahtalar verdim 

ve eğer vahşiler tekrar ok atacak olurlarsa kendilerini koruma 

etsin diye marangoz bunlarla hemen siper gibi bir şey yaptı. 

Yarım saat sonra hepsi bir araya toplanarak kıç tarafımıza 

adamakıllı yanaştılar. O kadar yaklaştılar ki, niyetlerini 

anlayamamakla beraber, ne olduklarını kolaylıkla 

seçebiliyorduk. Bunların kendileri ile kavgaya alıştığım aynı 

sesli vahşilerden, o bizim eski dostlardan olduklarını kolayca 

anladım. Biraz sonra tam bordamıza karşı karşıya gelinciye 

kadar biraz açıldılar ve sonra sesimizi işitecek kadar doğruca 

üzerimize geldiler. Bunun üzerine toplarımızın hazırlanmasını 



ve vahşiler bir daha ok atamasınlar diye gizlenmelerini 

gemicilere emrettim. Fakat böyle ses işitilecek kadar 

yaklaşınca onları kendi lisanı ile çağırarak amaçlarının ne 

olduğunu anlaması için Cuma’yı güverteye çıkarttım. Cuma da 

çıktı. Cuma'yı anladılar mı, yoksa anlamadılar mı bilmiyorum. 

Fakat Cuma onlara seslenir seslenmez en ilerdeki, yani bize en 

yakın kayıktaki altı kişi eğildiler ve arkalarını bizden tarafa 

çevirdiler ve gayet garip bir hareketle, anlaşılan ne yaparsak 

yapalım hiçbir şeyden korkmayacaklarını anlatarak bizi 

ürkütmek istediler. Bu bir tedbirsizlik miydi, bir iyilik miydi, 

yoksa bir hakaret miydi, veya, diğerlerine bir işaret mi 

anlayamadık. Fakat hemen Cuma ok atacaklar diye bağırdı ve 

zavallı Cuma’nın felaketine olarak üç yüze yakın oku birden 

attılar ve görünürde başka adam olmadığı için yalnız zavallı 

Cuma’yı öldürmekle beni tarif edilmez bir kedere saldılar. 

Biçareyi yaralayan oklar üçten aşağı değildi. Diğer üçü de yanı 

başına isabet etmişti. İşte bu uğursuzlar böyle nişancıydılar. 

Bütün yalnızlıklarımda ve dertlerimde bana arkadaşlık eden 

eski emektarımı kaybetmekten o kadar kızmıştım ki hemen 

beş topun küçük kurşunlarla ve dördünün de büyükleri ile 

doldurulmasını emrettim ve öyle bir yaylım ateşi ettim ki 

şimdiye kadar ömürlerinde kesinlikle böyle bir şey 

duymamışlardır. 

Ateş ettiğimiz zaman bizden yarım organdan daha uzakta 

değildiler. Bizim topçular da öyle iyi nişan almışlar ki her bir 

topun kayıklardan üçünü dördünü birden devirdiğini 

görüyorduk. 

Çıplak kıçlarını çevirerek bize göstermek terbiyesizliği bizi o 

kadar kızdırmamıştı. Bizde en büyük bir hakaret olan bu 



hareketin onlarca da öyle olup olmadığını bilmiyorduk. Bunun 

içindir ki bu hareketlerine bir intikam olmak üzere onları 

yeteri derecede korkutacağını bildiğimden yalnız barut sıkılı 

beş top atılmasına karar vermiştim. Fakat ellerinden geldiği 

kadar bütün hiddet ve şiddetleri ile üzerimize ok attıkları ve 

hususi ile o kadar sevdiğim, kıymetli tuttuğum ve buna layık 

olduğunu ispat eden zavallı Cuma’yı öldürmeleri üzerine bu 

hareketimin Tanrı ve insanlar gözünde mazur görüleceğinden 

eminim, eğer orada her kayığı birer birer devirebilsem ve 

adamlarını da birer birer boğabilseydim çok sevinecektim. 

Bu yaylım top ateşi ile ne kadar öldürdüğümüzü, ne kadar 

yaraladığımızı tahmin edemem. Fakat bu kadar halk arasında 

bu kadar korku hiçbir zaman görülmediği kesindir. 

Kayıklarından hepsi hepsi on üç, on dördü parçalanmış, 

devrilmişti ve adamları denize dökülmüş yüzüyorlardı. 

Korkudan ödleri patlayan diğerleri de toplarınızdan kayıkları 

parçalanan ve devrilenleri kurtarmaya çok az önem vererek 

alabildiklerine kaçtılar. Bunun için bunlardan birçoğunun telef 

olduğunu düşünüyorum. Hepsi gittikten bir saat sonra bizim 

gemiciler yüzmekten ölüm haline gelen bir herifi yakaladılar. 

Toplarımızın küçük kurşunları bunlardan birçoğunu öldürmüş 

ve yaralamış olmalı. Fakat durumları hakkında hiçbir şey 

öğrenemedik. Çünkü o kadar çabuk kaçmışlardı ki üç saat 

içinde açıklarda çalkalanan üç dört kayıktan başka bir şey 

göremedik. O akşam rüzgar kalktığı ve biz de demir alarak 

Brezilya'ya yelken açtığımız için diğerlerini de bir daha 

göremedik. 

Gerçi bir esirimiz vardı. Fakat herif o kadar küsmüştü ki ne 

yiyor, ne de söylüyordu. Hatta açlıkla kendisini öldürmek 



istiyor sandık. Fakat ben kendisini ıslah edecek bir yol tuttum. 

Geriye sandala almalarını ve eğer yine söylemeyecek olursa 

buldukları yere bırakmak ve denize atmakla korkutmalarını 

söyledim. Yine söylemek istemiyordu. Sonuçta gemiciler 

kendisini hakikaten denize attılar ve ayrıldılar. Bir mantar gibi 

yüzmek bildiğinden yüzerek sandalı takibe başladı. Her ne 

kadar söylediğinden bir kelime anlaşılmıyorsa da kendi dili ile 

gemicileri çağırdı. Sonuçta gemiciler tekrar onu sandala 

aldılar. Artık daha iyi söz dinleyecek bir hale gelmişti ve ben 

de artık bir daha onu boğdurmaya, niyet etmedim. 

Tekrar yelken açmıştık. Fakat Cuma’mı kaybettiğimden dolayı 

dünyanın en teselli kabul etmez bir adamıydım. Tekrar adaya 

dönerek hizmetim için orada kalanlardan bir tanesini 

almaktan çok memnun olacaktım. Fakat bu mümkün değildi. 

Bununla beraber yolumuza devam ettik. Bir esirimiz vardı. 

Dediğim gibi ona bir şeyler anlatabilmemiz iyi bir zamana 

rastladı. Fakat gemiciler ona biraz İngiliz’ce öğretmişler. O da 

bir az ısınmaya başlamıştı. Hangi memleketten geldiğini, 

sonraları kendisinden sorduk; fakat ne dediğini anlayamadık. 

Çünkü konuşması o kadar çirkin — Sesi çatallı ve gırtlaktan 

çıkan çirkin bir tarzda — çıkarıyordu ki sözlerinden bir kelime 

bile bulup çıkaramıyorduk. Eğer başka türlü çıkarsalar 

bunların bu lisanı çok iyi söyleyebileceklerine hepimizin inancı 

vardı. Söz söylerken dişlerini, dilini, dudaklarını, damağını 

kullandığını da görmüyorduk. Kelimeleri av borusunun 

çıkardığı sada gibi boğazının açığından doğrudan doğruya 

çıkarıyordu. Bununla beraber kendisine biraz İngiliz’ce 

öğrettikten sonra kralları ile birlikte büyük bir savaşa gitmekte 

olduklarını söyledi. Krallar deyince kaç kralları olduğunu 

sorduk. Beş millet olduklarını, hepsinin birleşerek iki millete 



karşı savaşa gittiklerini söyledi. Bizim yanımıza niçin 

geldiklerini sorduk. Bu garip şeyi görmek için dedi. Bu Amerika 

yerlileri tıpkı Afrika yerlilerinde de, olduğu gibi İngiliz’ceyi 

öğrendikleri zaman kesinlikle kelimelerin telaffuzunu 

bozuyorlar ve düzelttirmek mümkün olmuyor. Hatta Cuma’yı 

bile bundan çok zor vazgeçirmiştim. Bununla beraber son 

zamanlarda telaffuzunu da düzeltmişti. Mademki bir kere 

daha Cuma’nın ismini andım. Artık ona son vedayı 

yapmalıyım. Zavallı Cuma. Onu bir tabuta koyup denize 

atmakla defnetmiştik. Cuma için gemicilere on bir top 

attırdım. Hiçbir adama asla nasip olmayan, gayet vefalı, sadık, 

namuslu, uysal ve son derece sevecen kir emektarın ömrü işte 

böyle son buldu. 

Artık güzel bir hava ile Brezilya'ya gidiyorduk. On iki günlük bir 

zamanda hatt-ı tam derece güneyinde, beşinci enlem 

dairesinde karayı gördük. Burası Amerikanın bütün bu 

bölümlerinin en kuzeydoğu yeriydi. Sahili gözden 

kaybetmeyerek Agustin'e gelinceye kadar dört gün kıble kerte 

gündoğrusuna gittik ve üç günde Les-Sainst koyunda demir 

yerine, hem iyi hem de kötü şansıma sebep olan bu eski 

kurtuluş yerine geldik. Buralara benden daha az işi olan hiçbir 

gemi gelmemiştir. Bununla beraber yine kara ile küçük bir 

ilişkide bulunmamıza çok zor izin olundu. Ne benim eski ortak 

(hala sağmış ve burada büyükler sırasına girmiş), ne de vekilim 

olan iki tüccar, ne de o adada tuhaf yaşamadığım şöhreti bana 

bu lûtfu temin edebildi. Fakat ortağım Augustin manastırının 

baş papazına dört yüz Moidores ve fukaraya da iki yüz yetmiş 

iki Moidores yerdiğimi hatırlayarak manastıra gitmiş, 

fazlasının değil, sekiz gemici ile beraber kaptanın dışarı 

çıkmamız için valiye gidip izin alıvermeye başpapazı mecbur 



etmiş. Bu da gemiden karaya hiçbir mal çıkarmamak ve izinsiz 

hiçbir kimseyi dışarıya götürmemek şartlarını kesin şekilde 

kabul etmemiz kaydı ile. Dışarıya hiçbir mal çıkarmamamız 

hususunda bize karşı o kadar sıkı davrandılar ki ince işlemeli 

kumaşlar ve bazı keten bezler gibi hediye olarak ortağıma 

getirdiğim şeylerin çıkarılması çok büyük sıkıntıya uğradı. 

Ortağım her ne kadar benim gibi kendi kendine yetişmiş bir 

adam olmakla beraber gayet vergili ve açık elli bir adamdı. 

Ona bir şeyler vermek konusundaki niyetimi kendisine 

katiyen, sezdirmediğim halde, bana bir miktar tütün ve altın, 

iki üç tane madalyon da dahil olmak şartı ile otuz 

Moidores'likten fazla şarap ve tatlı gönderdi. Bununla beraber 

yukarıda söylediğim üzere ince İngiliz kumaşları ile, dantele 

gibi şeylerden ibaret olan hediyelerimle ben de bunun altında 

kalmadım ve başka işlerde kullanmak üzere kendisine 

takriben yüz İngiliz lirası kıymetinde aynı mallardan verdim. 

Planladığım eşyayı adaya göndermek için adadakiler 

tarafından kullanılmak üzere İngiltere’den getirdiğimi 

söylediğim sandalı kurmasını söyledim. İşi ele aldı. Ve sandalın 

her şeyi hazır olduğu için bir iki günde bitti. Yeri 

kaybetmemesi için sandalın kaptanına gerekli bilgiyi verdim. 

Yolu şaşırmadıklarını da sonraları ortağımdan aldığım 

haberden anladım. 

Adaya göndereceğim eşya ile sandalı çabucak yüklemiştim. 

Dışarıda benimle beraber bulunan gemicilerden biri de zaten 

ötede beride korsanlık ve Maryland'a rehberlik ettiğinden, 

ziraat işlerinden anladığından bahisle ekip biçmek için 

kendisine yeteri miktarda arazi ve bir miktar elbise ve ziraat 

avadanlığı verilmesini İspanyol valiye yazmamı söyleyerek 

sandalla gidip orada yerleşmek arzusunda bulundu. İstediği 



bütün şeyleri temin ederek kendisini selametle teslim ettim. 

Ve bunlara ilaveten savaş esiri olarak aldığımız vahşiyi de 

kendisine köle olmak üzere verdim ve muhtaç olduğu her 

şeyden diğerleri gibi buna da bir hisse vermesi için İspanyol 

valiye emir verdim. Bu adamın işlerini bitirdiğimiz sırada bizim 

eski ortak da gayet iyi ve namuslu bir adamın da Brezilya 

çiftçilerinden tanıdığı birinin kilisenin gazabına uğradığını 

söyledi. “Bu adamın işlediği suçun ne olduğunu bilmiyorum 

ama bana kalırsa zannedersem Rafızî olmalı. Anlaşılan din 

korkusundan saklanıyor ve bu fırsattan istifade ederek karısı 

ve iki kızı ile beraber kaçmak istiyor. Onu adaya gönderir ve 

orada kendisine bir miktar arazi verdirtirsem başlangıç olmak 

üzere bir miktar eşya vereceğiz. Çünkü din memurları bütün 

eşyalarını ve mülklerini haczetmişler. Kendisine ancak çok az 

ev eşyası ile iki tane de köle kalmış” dedi ve “Her ne kadar bu 

adamın inancından nefret ediyorsam da yine engizisyonun 

eline düştüğünü istemiyorum. Çünkü düşerse kendisini 

kesinlikle diri diri yakarlar” dedi. Hemen teklifi kabul ettim. 

Bizim İngiliz’i bunların yanına kattım. Sandal kalkıncaya kadar 

da bu adamı, karısını ve iki kızını bizim gemide sakladık. 

Eşyalarını önceden sandala yerleştirdik. Körfezden çıktıktan 

sonra kendilerini de sandala bindirdik. Bizim gemici bu yeni 

çiftçiden çok fazla memnun olmuştu. Eşyaları bir çiftliğe 

yarayacak donanım itibari ile çok zengin görünüyordu. Fakat 

yukarda da söylendiği üzere şimdilik bir şeyleri yoktu. Bununla 

beraber götürdükleri şeylerin en işe yarayanı şekerkamışı 

dikmeye mahsus aletlerle, şekerkamışı fidanlarıydı. Bu 

dediğim Portekizli şeker işinden anlıyormuş. 



Adadaki bizim kiracılara gönderdiğim eşya arasında bu kayıkla 

üç sağmal inek, beş tane keçi, üçü gebe olmak üzere yirmi iki 

kadar domuz, iki kısrak ve bir tane de aygır gönderdim. 

Sözüm üzerine İspanyollar için üç Portekizli kadının gitmesini 

temin ettim. Bunlarla evlenmelerini ve kendilerine iyi 

muamele etmelerini İspanyollara yazdım. Daha fazla kadın 

tedarik edebilirdim fakat din şerrine uğramış bu zavallı 

adamın iki kızı bulunduğunu ve evlenecek İspanyolların ise 

ancak beş kişi olduklarını, her ne kadar yabancılardan ise de 

diğerlerinin karıları olduğunu hatırladım. 

Bütün bu eşya selametle yerine varmış. Bizim oradaki 

adamların çok fazla işine yaramış. Çocuklar istisna edilirse 

şimdi artık altmış yetmiş kişi oldular. İngiltere’ye döndüğüm 

zaman Londra’da Lizbon yolu ile mektuplarını aldım. Şimdi 

biraz bundan da bahsedeceğim. Artık adaya ait işlerimi ve 

onunla ilgili konuyu da bitirdim. Anılarımın bu son kısmını 

okuyacak olanlar gözlerini bu adadan ayırıp da, başkalarının 

başına gelenlerden vazgeçen kendi çektiklerinden asla 

akıllanmayan olmayan hemen, hemen kırk yıllık sefaletlerden, 

felaketlerden uslanmayan, ümidinden fazla gördüğü saadetle 

yetinmeyen, benzeri işitilmemiş üzüntü ve kederlerden hisse 

kapmayan ihtiyar bir adamın çılgınlıklarını okumaya niyet 

ederlerse çok isabet etmiş olurlardı. 

Benim Hindistan’a gitmem, hürriyetine sahip ve hiçbir suç 

işlememiş olan bir adamın hapishane gardiyanına gidip de 

Mahpuslarla birlikte kapatılmasını ve aç bırakılmasını 

istemesinden daha çok anlamsızdır. Eğer küçük bir gemi alıp 

doğruca adaya gitseydim, gerek oradaki halk ve gerek çiftçilik 

için gereken eşyayı diğerine yaptığım gibi o gemiye yükleterek 



yalnız İngiltere’nin tabiiyeti altında kalmak şartı ile adadaki 

birikimimi temin için buradaki validen bir senet alsaydım; ve 

eğer adanın birikimini ve ziraatını temin etmek için 

beraberime top ve cephane ve bir miktar insan alarak 

İngiltere namına adayı kale ve destek ve adamlarla 

yerleşseydim — ki bunu çok kolay yapabilirdim —gemiye iyi 

pirinç yükleterek gönderseydim— bunu da altı ay içinde çok 

iyi yapabilirdim, —bize gerekli olan eşyaları: yükleterek gemiyi 

tekrar göndermelerini dostlarıma havale etseydim; kendim 

burada kalarak bütün bunları yapsaydım, hiç olmazsa akıl 

sahibi bir adam gibi hareket etmiş olurdum. Fakat ben bütün 

bu çıkarları değersiz gören serseri bir ruhun mahkûmu idim. 

Oraya yerleştirdiğim bütün bu halkın piri olmakla ve eski 

zaman ölüleri ve hükümdarları gibi onlara şahane ve yüksek 

iyilikler yapmakla, oradaki bütün ailelerin olduğu kadar ekinler 

atında babasıymışım gibi onları gözetmekle iftihar ediyordum. 

Fakat ben orayı bir vakit ne bir hükümet, ne bir milleti namına 

yönetmek, ne de bir prensi tanımak ve veya oradaki halkı bir 

milletin uyruğuna bağlamak iddiasında değildim. Hatta fazla 

olarak oraya bir isim bile vermemiş ve hiçbir kimsenin malı 

olmayarak oradaki halkı da benimkinden başka hiçbir esas ve 

hükümete tabi olmayarak, bulduğum gibi bırakmıştım. Her ne 

kadar bir baba ve bir velinimet gibi benim onlar üzerinde bir 

nüfuzum var idiyse de kendi ihtiyar ve rızaları doğrultusunda 

hiçbir şekilde emir ve kumandaya güç ve yetkim yoktu. 

Bununla beraber yine orada kalmış olsaydım çok iyi yapmış 

olacaktım. 

Fakat onlardan ayrıldığım ve bir daha da oraya uğramadığım 

için onlardan aldığım son haberler ortağımın ağzından oldu. 



Ortağım sonradan oraya tekrar bir kayık göndermiş ve; bana 

haber yollamış. (Mektubu yazıldığından beş sene sonra 

aldım). Kötü geçindiklerini, orada uzun süre kalmaktan 

sıkıldıklarını, Will Atkins'in öldüğünü, İspanyollardan beşinin 

adadan gittiklerini, her ne kadar vahşilerden çok sıkıntı 

çekmemişlerse de aralarında bazı küçük küçük savaşlar 

olduğunu ve ölmeden önce bir daha vatanlarını görebilmeleri 

için kendilerini oradan aldıracağım hakkındaki sözümü aklıma 

getirmemi bana yazmasını kendisinden rica ettiklerini 

bildiriyordu. Fakat ben delice bir işe atılmıştım. Hakikaten 

benimle biraz daha meşgul olmak isteyenler beni birtakım 

yeni çılgınlıklarda, zor ve garip maceralarda takip etsinler. 

Bunlarda Rabbani adalet açıkça görünür ve bunlarda Tanrı’nın 

kendi arzularımızdan bizi ne kadar kolaylıkla tatmin ettiğini ve 

en büyük arzumuzu bize bir dert yaptığını ve en büyük 

mutluluk düşündüğümüz şeyle gayet ağır olarak 

cezalandırdığını görebiliriz. Aklı başında bir adam kendime 

uygun bir hayat tarzı seçebilirim diye sakın muhakemesinin 

doğruluğu ile övünmesin etmesin. İnsanlar sonunu düşünmez 

tedbirsiz bir mahlûktur. Görüyorlar, fakat kendisinden biraz 

ilerisini. Hırs insanın en iyi dostu olmadığı gibi, hissiyat da 

genellikle insanın çok kötü danışmanıdır. 

Bunu dünyada dolaşmak için gençlikte duyduğum şiddetli 

heves münasebeti ile söylüyorum ve bu hevesin benim için bir 

ceza olduğu apaçık ortadadır. Bunun nasıl ilerlediğini —şekli, 

durumu ve sonucunu — son derece detayı ile ve tarih sırası ile 

anlatmak çok kolaydır. Fakat kudreti ilahiyenin bu şekilde bizi 

kendi heveslerimizin seline kapılarak sürüklenmemize izin 

vermesindeki esrarengiz takdir, ancak hakkın sesini işitenler 



ve kendi hatalarından, Tanrı’nın adaletinden, dini sonuçlar 

çıkaranlar tarafından anlaşılabilir. 

İşim olsun olmasın ben yola çıktım. Bu hareketimin 

doğruluğuna veya anlamsızlığına dair daha fazla açıklama 

yapmanın artık zamanı değildir. 

 

Otuz Beşinci Bölüm 

Her ne ise, hikayemize gelelim. Seyahate çıkmak üzere gemiye 

binmiştim, seyahate de çıktım. Yalnız şuracıkta şunu da ilave 

edeyim ki bizim iyi ve gayet dindar papazımız burada benden 

ayrıldı. Lizbon'a gidecek hazır bir gemi vardı. Başladığı hiçbir 

seferin sonunu getiremeyeceğine emin olduğu halde Lizbona 

gitmek için benden izin istedi. Ben de onunla gitmiş olsaydım 

ne kadar iyi olacaktı! Artık iş işten geçmişti. Tanrı’nın takdir 

ettiği şey en hayırlısıdır. Eğer onunla beraber gitmiş olsaydım 

ben minnettar kaldığım bu kadar şeylerin hiçbirisine asla nail 

olamayacaktım ve siz de Robenson Crusoe'nin seyahat ve 

maceralarının ikinci kısmından hiçbir şey duymamış 

olacaktınız. Burada artık kendi kendime söylenmeyi bırakarak 

seyahatime devam etmeliyim. 

Brezilya'dan Atlantik denizi ile doğruca Ümit burnuna geldik. 

Yolumuz keşişlemeydi. Ara sıra fırtına ve muhalif rüzgarlar 

oldu ise de yolculuğumuz zararsız geçti. Artık denizdeki 

zorluklar ve talihsizliklerim son bulmuştu. Bundan sonra zor 

ve sorunlu işlere karada uğrayacakmışım. Bundan da 

anlaşılıyor ki dünyayı döndürmeye devam eden Tanrı takdir 

edince kara da tıpkı deniz gibi başımıza bela kesilebilir. 



Gemi ticari eşya ile dolu, ilk kira seferini yapıyordu. Gemide 

sermaye reisi de vardı. Taşıma sözleşmesi gereğince Ümit 

burnuna geldikten sonra ancak birkaç gün kalabilecek ve 

gidecek birçok limanlarda geminin hareketini bu adam idare 

edecekti. Bu benim işim değildi, bu işe de katiyen karışmadım. 

Yeğenim kaptanla sermaye sahibi aralarında konuşuyorlar ve 

neyi uygun görürlerse ona karar veriyorlardı. 

Ümit burnunda ancak su alacak kadar kaldık Koromandel 

sahillerine hareket etmek için çok acele hareket ettik. Gerçi 

elli toplu bir Fransız harp gemisi ile iki tüccar gemisinin 

Hindistan’a gittiklerini duymuştuk. Fransızlarla savaşta 

olduğumuz için içime biraz korku gelmişti, fakat yollarına 

devam etmişler. Bir daha bunlardan bir haber almadık. 

Hemen hemen bütün uzun seyahat hikayelerini dolduran ve o 

yerlere gidecek olanlar istisna olmak üzere hiçbir kimseye 

faydası olmayan ve okuması oldukça yorucu pusulanın, enlem 

ve boylam dairelerinin, mesafenin, ticaret rüzgarlarının 

değişmesi gibi şeyler, seyahatimizin günlüğü, yerel olayların 

anlatımı ile hikayenin tadını kaçırmayacak ve okuyacakları da 

sıkmayacağım. Uğradığımız limanların, yerlerin adlarını 

söylemek ve bir yerden öbürüne giderken başımıza ne 

geldiğini yazmak yeterlidir. 

En önce Madagaskar adasına uğradık. Her ne kadar buradaki 

halk saldırgan ve hain, özellikle ile oklu, yaylı gayet iyi 

silahlanmış ve bunu da akla sığmaz bir maharetle 

kullanıyorlarsa da yine kendileri ile bir süre gayet hoş 

geçindik. Bize karşı nezaketle muamele ettiler. Kendilerine 

bıçak, makas vesaire ufak tefek şeyler verdiğimiz için onlar da 

bize orta boyda ve eti gayet güzel on bir tane semiz tosun 



getirdiler. Bunları kısmen o zamanki ihtiyacımızda kullandık, 

kısmen tuzlayarak gemiye kumanya yaptık. Kumanyamızı 

düzdükten sonra da burada daha bir süre kalmaya mecbur 

olduk. 

Gittiğim yerlerin her köşe bucağını görmeye çok meraklı 

olduğum için elimden geldiği kadar karaya sık çıkıyordum. Bir 

akşam adanın doğu tarafına çıktık. Halk — özellikle kalabalık 

olduğunu da söyleyeyim — etrafımıza toplandı. Uzakta 

durmuşlar bakıyorlardı. Fakat biz onlarla serbestçe alışveriş 

ettiğimiz ve onlardan iyi muamele gördüğümüz için kendimizi 

tehlikede görmüyorduk. Fakat kalabalığı görünce bir ağaçtan 

üç dal kopardık. Şöyle biraz önümüze doğru attık. Bu işaret 

memlekette yalnız barışıklık ve dostluk işareti değil; eğer diğer 

taraf bunu kabul ederse o da üç değnek veya dal dikerek, 

sadakat ve dostluğu kabul ettiğine alamet olurmuş. Fakat 

onlardan tarafa onların o üç değneğini sizin geçmemeniz, 

onların da sizden tarafa sizin üç değneğinizi geçmemesi barış 

şartlarındandır. Bu şekilde siz üç değneğinizin arkasında 

tamamı ile güvende kalırsınız ve onların değnekleri ile 

sizinkiler arasında kalan yer de serbestçe konuşmak, alışveriş 

ve mal takas etmek için adeta bir pazar yeri olur. Oraya 

gittiğiniz zaman silahlarınızı götürmemelisiniz. Onlar da bu 

yere geldikleri zaman mızraklarını, oraklarını ilk değneklerin 

yanına dikerler ve oraya silahsız olarak gelirler. Fakat onlara 

bir tecavüz yapılırsa anlaşma bozulur, değneklere doğru 

koşarlar. Silahlarını kaparlar, dostluk sonuçta bozulur. 

Bir akşam sahile gittiğimiz zaman oraya her zamankinden 

kalabalık toplandı. Fakat her şey dostane ve nazikane 

geçiyordu. Biz onlara ufak tefek şeyler verdiğimiz için onlar da 

bize her türden erzak taşıyorlardı. Kadınları bize süt, kök ve 



işimize yarayacak birçok şeyler getiriyordu. Her şey 

yolundaydı. Ağaç dallarından kendimize kulübe veya çardak 

gibi bir şey yaptık ve bütün gece sahilde kaldık. Sebep ne idi 

bilmiyorum, diğerleri gibi sahilde yatmayı canım istemedi. 

Korunması için içinde iki adamla sandalımız karadan bir taş 

atımı yerde demirliydi, onlardan birine sandalı getirttim ve 

üzerimize örtmek için biraz da ağaç alarak sandala girdim. 

Mandalın içine yelkeni serdim ve ağaç dallarının altında bütün 

gece sandalda yattım. 

Sabahın saat ikisine doğru bizimkilerden birinin Tanrı rızası 

için sandalı getirmemiz ve hepsi boğazlanacak gibi 

göründüğünden yardıma gitmemiz için bizi çağırarak dehşetli 

bir gürültü yaptığını duyduk. Aynı zamanda da beş misket 

ateşi duydum zaten silahlarının adedi de bundan ibaretti ve 

arka arkaya üç defa ateş edildiğini işittik. Anlaşılan buranın 

yerlileri benim Amerika’da yaptığım üzere oradaki vahşiler 

gibi kolay kolay tüfekten korkmuyorlar. 

Bu süre içinde işin ne olduğunu anlamamıştım. Fakat gürültü 

üzerine hemen uykudan uyandık, sandalı yürüttüm ve 

yanımızdaki üç tüfekle karaya çıkarak bizimkilere yardıma 

karar verdim. Hemen sandalı karaya soktuk, fakat bizimkiler 

sıkışmışlar. Üç yüz kişi tarafından takip edilerek sahile 

dökülmüşler, bütün hızları ile sandala yetişebilmek için 

kendilerini denize attılar. Bizimkilerin hepsi dokuz kişiydi. 

Yalnız beşinde tüfek vardı. Gerçi diğerlerinde de tabanca ve 

kılıç var idiyse de bunları çok az kullanabilmişler. 

Adamlarımızdan yedisini sandala aldık. Bunlardan ikisi gayet 

ağır yaralı olduklarından bunları sandala almak zor oldu. İşin 

kötüsü biz bunları almaya çalışırken onların karada maruz 



kaldıkları aynı tehlike karşısında kalmamızdır. Çünkü üzerimize 

o kadar sık ok saçıyorlardı ki. Bereket versin oturak tahtaları 

ile ve tesadüfen veya Tanrı tarafından olacak sandalda 

bulunan iki üç sökük tahta ile sandalın küpeştesine bir siper 

yapabildik. Yoksa, eğer gündüz olsaydı anlaşılan herifler öyle 

güzel nişancıymışlar ki bir tarafımızı azıcık açık gördüler mi 

hepimizin işini bitirirlerdi. 

Ay ışığı sayesinde onların sahilde bize ok ve mızrakla 

hücumlarını görebiliyordum. Silahlarımızı doldurarak onlara 

yaylım ateş ettik. Bağırmalarından birçoklarını yaraladığımızı 

anladık. Ama şafak sökünceye kadar deniz kenarında seri 

savaş halinde kaldılar. Bunu da iyice görebilerek bize 

adamakıllı nişan alabilmek istediklerine yorduk. Bu durumda 

kaldık. Demiri nasıl kaldıracağımızı ve yelkeni nasıl açacağımızı 

bilemiyorduk. Çünkü sandalda ayağa kalkmak zorunda 

kalacaktık.  

Biz nasıl küçük saçma ile ağaçtaki kuşu avlarsak, sağlam 

olanlar da bizi öylece avlayacaklardı. Gemiye tehlike işaretleri 

verdik. Gemi her ne kadar bizden bir mil uzakta ise de 

yeğenim kaptan silahlarımızı işitmişler ve dürbünle de 

durumumuzu ve karaya doğru silah attığımızı görmüş ve işi 

anlamışlar. Alelacele demir alarak gemiyi mümkün olduğu 

kadar karaya sokmuş ve on adamla öteki sandalı imdadımıza 

göndermiş. Fakat bulunduğumuz durumu kendilerine 

anlatarak çok yanaşmamalarını söyledik. Ama çok yaklaştılar 

ve gemicilerden biri bir eline çapayı alarak ve kendisini hiç 

göremeyecekleri şekilde bizim sandalı düşmanla kendi 

arasında bulundurarak ve yüzerek üzerimize geldi ve çapayı 

sandala bağladı. Bunun üzerine bizim halatı gevşettik ve 

demiri de orada bıraktık. Onların mevzilinden kurtuluncaya 



kadar bizi yedeklerine aldılar. Biz de oraya gidinceye kadar 

yaptığımız siperin arkasında saklı kaldık. Biz sahil ile geminin 

arasından çekilir çekilmez gemi sahili bordasına aldı, büyük 

tanelerden oluşan kurşun ve de parçaları ile dolu topları ile bir 

yaylım ateşi etti. Ve düşmana ciddi zararlar verdi. 

Gemiye yanaşıp da tehlikeyi atlatınca kavganın sebebini 

anlamaya fırsatı oldu. Bu taraflara sıkça gelmiş olan sermaye 

reisimizde dikkatimi çekmişti. Çünkü demişti, arada böyle bir 

barış yapıldıktan sonra onları kızdıracak bir şey yapılmamış 

olsaydı bu halk eminim bize ilişmezlerdi. Sonuçta mesele 

anlaşıldı. Meğerse bize süt sağmaya gelen ihtiyar bir, kadın 

bazı ot ve kök satmak üzere yanında bir de genç kadın 

getirmiş. İhtiyar kadın (gencin anası mıdır, değil midir 

bizimkiler bilemiyorlar) bize süt satarken beraberinde getirdiği 

kadına bizimkilerden biri kabaca sarkıntılık etmiş; bu kadın 

patırtı çıkarmış. Bununla beraber yine gemici eline geçirdi avı 

bırakmamış ve ortalık karanlık olduğundan kadını koca karının 

gözünden uzak bir yere, ağaçların arasına çekmiş. Koca karı 

kızsız geriye dönmüş ve tahminimize göre halk arasında sorun 

yapmış, onlar da bunu duyunca üç dört saat içinde bu koca 

orduyu üzerimize salmışlar. 

Bereket versin ki bu beladan ucuz kurtulduk. Adamlarımızdan 

biri daha hücumun başında yaptıkları çardaktan çıkarken bir 

okla telef olmuş. Diğerlerinin hepsi sağ salim kurtulmuşlar. 

Fakat bütün bu gürültülere sebep olan herife sarkıntılık biraz 

pahalıya oturmuş. Ne olduğunu uzun süre anlayamadık. 

Rüzgarın çıkmasına rağmen daha iki gün sahilde kaldık. Ona 

işaretler verdik. Sandalımıza yelken açarak aşağı yukarı 

millerce sahili dolaştık. Fakat hepsi boşuna gitti. Artık biz de 

ondan vazgeçmek zorunda kaldık. Eğer yalnız kendisi yok 



olmakla kalsa idi, zararımız az olacaktı. Bununla beraber 

bunun veya onların ne olduğunu anlamayı başarmadan rahat 

edemedim. Kavganın üçüncü gecesiydi. Yaptığımız kavganın 

Madagaskarlılar tarafında ne gibi bir etki bıraktığını her ne 

şekilde olursa olsun anlayabilmeyi gönlüm çok istiyordu. 

Tekrar bir hücuma maruz oluruz diye bunu geceleyin yapmak 

tedbirliliğinde bulundum. Amaçsız, niyetsiz sürüklendiğim bu 

tehlikeli ve zararlı işe girişmezden önce benimle beraber 

oraya gidecek adamların emrime tabi bulunacaklarına 

hakikaten emin olmam gerekirdi. Ben ve sermaye reisi 

yanımıza gemidekilerin en kabiliyetlilerinden yirmi kişi aldık ve 

gece yarısından iki saat önce, geçen akşam tam 

Madagaskarlıların toplandıkları yere yanaştık. Buraya 

yanaştık, çünkü yukarda da dediğim gibi benim başlıca 

niyetim Madagaskarlılar bakalım kavga yerini terk ettiler mi? 

Ve orada onlara yaptığımız zararın eseri kaldı mı? Onu 

görmekti. Eğer onlardan bir ikisini ansızın yakalayabilirsek 

takas yaparak adamımızı da kurtarabiliriz diyordum. Sessizce 

yanaştık ve adamlarımızı iki kısma ayırdık. Onlardan birine 

Porsuk, diğerine de ben kumanda ediyordum. Karaya 

yanaştığımız zaman hiçbir kimseyi ne gördük, nede bir hareket 

hissettik. İki bölüm birbirinden biraz ayrı olarak o yere doğru 

ilerledik. Ortalık zifiri karanlı olduğundan ilk önce hiçbir şey 

görememiştik. Fakat biraz sonra birinci kısmın önünde giden 

Porsuk sendeledi ve bir cesedin üzerine düştü. 

Bu durum onları bir süre alıkoymuştu. Çünkü bundan 

Madagaskarlıların bulundukları yere geldiklerini anladıkları 

için benim kendilerine yetişmemi beklediler. Ay doğuncaya 

kadar burada kalmaya karar verdik. Ayın da bir saate 



varmadan doğacağını biliyorduk ve o zaman düşmana 

yaptığımız tahribatı kolayca görebilecektik. 

Yerde otuz iki ceset saydık. Bunlardan ikisi tamamı ile 

ölmemişti. Bazılarının bir kolu, bazılarının bir ayağı ve birisinin 

de kafası kopmuştu. Yaralıları kaldırıp da götürmüş 

olduklarına karar verdik. Bana kalırsa öğrenebileceğimiz şeyi 

tamamı ile görüp anlamıştık. Ben gemiye gitmeye karar 

vermiştim. Fakat Porsuk takımı Madagaskarlıların köyüne, 

kendi tabirleri ve sözleri ile o köpeklerin oturdukları yere 

gitmeye karar verdiklerini ve benim de onlarla beraber 

gitmemi istediklerini, onları ümit ettikleri gibi ele 

geçirebilecek olurlarsa büyük bir ganimete konacaklarına 

şüphe etmediklerini ve belki de Tomjeffry'yi de bulacaklarına 

dair bana haber yolladılar. 

Oraya gitmek için benden izin isteselerdi onlara vereceğim 

cevabı bilirdim. Böyle talih peşinde koşmak, sırtında bir gemi 

ile geminin yükü ve yapılacak bir sefer olan adamların harcı 

olmadığını ve bütün bu işlerin gemicilerin hayatı bahasına mal 

olacağını bildiğim için hemen gemiye gitmelerini emrederdim. 

Fakat yalnız bana onlara gitmeye karar verdiklerini ve benim 

takımın da kendileri ile beraber gitmesini istediklerini 

bildirmişlerdi. Bunu kesinlikle reddettim. Yerde oturuyordum. 

Gemiye gitmek üzere ayağa kalktım. Adamlarımdan bir ikisi 

onlarla beraber gitmek için ricaya başladılar. Ben kesinlikle 

reddedince mırıldanmaya ve benim emrime tabi olmadıklarını 

ve gideceklerini söylemeye başladılar. 

Adamlardan biri “Jack gel. Benimle beraber gider misin? 

Gelmezsen ben yalnız başıma da giderim” dedi. Jak gideceğini 

söyledi. Bir diğeri onu, onu da diğer birisi takip etti. Sonuçta 



kalmaya kandırdığım birinden başka hepsi gitti. Sandalda bir 

de fıçı kalmıştı. Bunun üzerine ben ve sermaye reisi ve üçüncü 

olarak da bu adam geriye sandala döndük ve kendilerini 

burada bekleyeceğimizi ve içlerinden sağ kalabilecek olanları 

biz de sandala almaya gayret edeceğimizi söyledik ve 

giriştikleri işin delice bir şey olduğunu ve içlerinden 

birçoğunun Tomas Jefferi'nin uğradığına uğramasından 

korkulacağını söyledim. Sağ geleceklerine dair bahse 

girişeceklerini, kendilerini koruyacaklarını ve daha diğer 

şeylerle bana tam gemicilere uygun bir şekilde cevap verdiler 

ve gittiler. Gemiyi ve seferi, hayatlarının yalnız kendilerinin 

malı olmadığını ve bir dereceye kadar seferin kendilerine 

emanet edildiğini ve başlarına bir kaza gelirse yardımlarından 

mahrum kaldığı için geminin yok olabileceğini ve bundan 

dolayı ne Tanrı’ya, ne de insanlara cevap veremeyeceklerini 

düşünmeleri için yalvardım. Bu mümkünden daha birçok 

şeyler söyledim. Fakat ha onlara söylemişim, ha geminin 

grandi direğine. Bu iş onların aklını almıştı. Yalnız bana tatlı 

sözler söylediler ve gayet dikkatli davranacaklarını, en fazla bir 

saat sonra tekrar geleceklerine şüphe etmediklerini ve 

Madagaskarlıların köyünün yarım milden uzak olmadığını 

söyleyerek darılmamamı rica ettiler. Oysa oraya varmak için 

iki milden fazla yürümüşler ya. Neyse, dediğim gibi hepsi de 

gittiler. Her ne kadar bu ancak delilerin girişebileceği ümitsiz 

bir şey idiyse de yine haklarını inkar etmeyelim, gayet 

kabadayıca ve mertçe gittiler. Gayet iyi de silahlanmışlardı. 

Her birinde bir misket veya bir tüfek, bir süngü, bir tabanca 

vardı. Bazılarının büyük bıçakları, bazılarının hançerleri, 

Porsukla diğer birinin de satırları vardı. Bunlardan başka 

kendilerinde on üç tane de el bombası vardı. Bu kadar iyi 



silahlı ve bu kadar kabadayı adamlar hiçbir zaman böyle kötü 

bir işe girişmemişlerdir. 

Bunlar giderken başlıca niyetleri yağmacılıktı ve orada da altın 

bulacaklarını çok ümit ediyorlardı. Fakat önceden hiçbirinin 

aklına gelmeyen bir rastlantı hepsinde bir intikam ateşi 

uyandırmış ve hepsini de birer haydut yapmış. 

Yarım milden uzak olmayan ve kısa zannettikleri birkaç 

Madagaskarlı evine gelince hepsi de kötü halde yanıldıklarını 

anlamışlar. Çünkü orada on iki on üçten fazla ev görememişler 

ve şehrin nerede ve ne kadar büyük olduğunu 

anlayamamışlar. Ne yapmak gerektiğini görüşmüşler ve bir 

şeye karar verebilmek hayli zaman almış. Çünkü eğer baskın 

yapacak olurlarsa orada bulunanların hepsini boğazlamak 

gerekecekmiş. Her ne kadar ay aydınlığı olsa da gece olduğu 

için bunlardan bazılarının kurtulacağına, onda dokuz ihtimal 

varmış. Eğer biri kurtulacak olursa kaçacağı ve bütün şehri 

ayağa kaldıracağı ve bu sebeple üzerlerine bir ordu geleceği 

de kesinmiş. Diğer taraftan da bu köylülere dokunmadan 

(çünkü halkın hepsi uykudaymış) geçip gidecek olsalar şehrin 

yolunu bulamayacaklarmış. 

Bu son seçenek en iyisiymiş. Bununla beraber bu köylüleri 

kendi hallerine bırakarak ellerinden geldiği kadar şehrin 

yolunu bulmaya karar vermişler. 

Biraz ilerlemişler. Ağaca bağlı bir inek görmüşler. Bu ineğin 

kendilerine iyi bir kılavuz olabileceğini düşünmüşler. Çünkü 

demişler, inek ya öndeki veya arkadaki bir şehre aittir. 

Çözelim bakalım hangi tarafa gidecek. Bükülü sazdan yapılmış 

ipini kesmişler. İnek önlerine geçmiş ve ilerlemiş. Sonuçta inek 

bunları doğruca bir kasabaya götürmüş. Anlatmalarına göre 



bu kasaba iki yüz ev veya kulübeden ibaretmiş ve bu evlerin 

bazılarında birçok ailelerin bir arada yattıklarını da görmüşler. 

Hiç böyle bir düşmana rastlamayan kasabada herkes rahat 

uykuda, her şey sakin ve sessizlik içerisindeymiş. Önce ne 

yapacaklarına karar vermek için başka bir meclis kurmuşlar. 

Sonuçta üç takıma ayrılarak şehrin üç tarafından üç evi ateşe 

vermeye ve dışarıya çıkacak adamları tutup bağlamaya 

(direnecek olanlara karşı ne yapacaklarını sormaya gerek 

yoktur) ve yağma etmek için diğer evleri basmaya karar 

vermişler. Fakat evvela şehrin büyüklüğünü anlayarak böyle 

bir işe girişip girişemeyeceklerini anlamak için sessizce şehrin 

ortasından geçmeyi kararlaştırmışlar. Böyle de yapmışlar ve 

her ne olursa olsun işe girişmeye karar vermişler. Fakat işe 

girişmek için birbirlerini kızıştırmaktayken diğerlerinden biraz 

önde bulunan üçü bağırmış ve Tomas Jeffry'yi bulduklarını 

söylemiş. Hepsi oraya koşuşmuş. Gerçekten iş dedikleri 

gibiymiş ve zavallıyı boğazlanmış, çıplak olarak bir kolundan 

asılmış bulmuşlar. Tam ağacın yanında bir Madagaskarlı evi 

varmış ve evde önceden bizimle kavgaya girişen 

Madagaskarlıların bazılarından on altı, on yedi kişi 

bulunuyormuş. Bunlardan ikisi üçü de bizim silahlarımızla 

yaralananlardanmış. Bizimkiler bunları uyanık ve evin 

içerisinde birbirleri ile konuşurken bulmuşlar, fakat kaç kişi 

olduklarını anlayamamışlar. 

Boğazlanan bu zavallı arkadaşlarının durumu bunları o kadar 

kızdırmış ki her şeyden önce intikam almaya ve ellerine 

düşecek hiçbir Madagaskarlının kurtarılmamasına dair 

birbirlerine karşı yemin etmiş ve hemen işe başlamışlar. 

Bununla beraberi öfke ve sinirlerinden beklenebileceği üzere 

işe yine o kadar delice girişmemişler. 



İlk işleri çabuk yakacak bir şey bulmak olmuş. Biraz 

araştırdıktan sonra buna ihtiyaç olmadığını anlamışlar, çünkü 

evlerin geneli alçak ve memlekette çok bol olan saz veya 

kamışla örtülüymüş. Hemen avuçlarında biraz barut ıslatarak 

fitil yapmışlar ve on beş dakika içinde kasabayı dört yerinden 

ateşe vermişler. Özellikle içindeki adamları hala uyumayan 

evde ateş alevlenmeye başlar başlamaz zavallı adamlar 

canlarını kurtarmak için korkularından kendilerini dışarıya 

atmışlar. Fakat bu hareketlerinde, özellik ile kapıya gelince 

kötü bir neticeyle karşılaşmışlar. Porsuğun yalnız başına orağı 

ile bir iki kişiyi öldürmesi üzerine tekrar geri kaçmışlar. Ev 

büyük ve içeride de kalabalık oldukları için bizimkiler içeriye 

girmekten çekinmişler ve bir el bombası isteyerek evin 

içersine atmışlar. Bu önce Madagaskarlıları korkutmuş, fakat 

patladığı zaman öyle tahribat yapmış ki Madagaskarlılar çirkin 

çirkin bağrışmışlar. Sonuçta evin açık kısmında bulunan 

Madagaskarlıların birçoğu bomba ile telef olmuş, yalnız iki üçü 

kapıyı zorlamışlar. Orada da porsuk ve daha iki kişi 

tüfeklerinin ucunda süngü olduğu halde bekliyorlarmış. O 

tarafa gelenlerin hepsini yaralamışlar. 

Fakat evin içersinde diğer bir daire varmış. Kral, reis, birisi 

diğer birçok kimselerle beraber orada bulunuyormuş. Her 

tarafı alevler içinde kalan ev üstlerine çökünceye kadar orada 

kalmışlar ve hep bir arada boğulmuşlar ve yanmışlar. Bütün 

bu süre içinde halkı uyandırmamak için bizimkiler hiçbir tüfek 

atmamışlar, fakat onları yangın uyandırmaya başlamış ve 

bizimkiler de bir araya toplanmayı düşünmüşler. Çünkü evler 

gayet hafif ve kolaylıkla yanacak şeylerden yapıldığı için 

yangın öyle bir şiddet yaratmış ki sokak aralarından güçlükle 

geçebiliyorlarmış. Halbuki Madagaskarlıları daha emin bir 



şekilde öldürebilmek için yangını takip etmek zorundaymışlar. 

Gerek yanan ve gerek henüz tutuşmayan evlerden kaçanları 

bizimkiler kapılarında kafalarından vuruyorlar ve hala da 

birbirlerine Tom Jeffry'yi hatırla diye bağırıyorlarmış. Bu işler 

yapılırken ve özellikle şehirdeki — Gece olduğu için yanı 

başındaymış gibi görülen — yangını gördüğüm zaman çok 

büyük bir endişeye düştüğümü itiraf ederim. 

Yeğenim kaptan da gemiciler tarafından uyandırılmış. Ateşi 

görünce işin ne olduğunu ve benim tehlikede olup olmadığımı 

bilmediği için, özellikle tüfekleri de duyunca,— anlaşılan tam o 

sırada bizimkiler de silahlarını kullanmaya başlamışlar— 

büsbütün telaşa düşmüş. Beni ve sermaye reisini düşünerek 

acaba ne oldular diye aklına bin türlü şeyler gelmiş. Sonuçta 

adam ayrılmasındaki engele rağmen, nasıl bir halde 

bulunduğumuzu bilemediğinden, başka bir sandal almış, 

sahile gelmiş. 

Beni ve sermaye reisini yalnız iki adamla beraber sandalda 

görünce şaşırdı kaldı. Bizi selamette görerek memnun olmakla 

beraber gürültüler devam ettiğinden ve alevler de arttığından 

o da bizimle beraber neler olup bittiğini anlamak istiyordu. 

Hiçbir kimsenin orada neler çektiğini anlamaya merak ve 

oradaki adamların durumlarını merak etmesine imkan yoktu. 

Sonuçta kaptan bana her ne olursa olsun gemicilerinin 

yardımına gideceğini söyledi. Önceden gemicilere söylediğim 

gibi ona da geminin selametinden, seferin tehlikeye 

düşmesinden, mal sahiplerinin ve tüccarların çıkarlarının kötü 

olasından bahsettim ve iki adamla oraya giderek uzaktan 

mümkün olduğu kadar işin ne olduğunu öğrenerek gelip 

kendilerine anlatacağımı söyledim. Önceden diğerlerine 

söylediğim zaman sonuç ne olduysa yeğenime söylediklerimin 



de sonucu o oldu. Gideceğim, yalnız gemide on kişi bırakmış 

olduğuna pişman olduğunu, çünkü yardımsızlık yüzünden 

adamlarının mahvolmasına razı olamayacağım, geminin de, 

seferinde hatta hayatının da, her şeyin mahvolmasını tercih 

edeceğini söyledi ve yürüdü. 

Onları gitmemeye kandırmak mümkün olmadığından artık 

benim kalmama imkan kalmadı. Lafın kısası; gemiyi orada 

demirleyerek diğer on iki gemiciyi de getirtmek üzere iki 

adamını tekrar sandalla gemiye gönderdi. Bunlar geldiği 

zaman altısının bu iki sandalı beklemelerini, diğer altısının da 

arkamızdan gelmelerini tembih etti. Çünkü geminin bütün 

adamları altmış beş kişiden ibaretti. Bunlardan ikisi bu 

felaketlere sebep olan kavgada telef olmuştu. Artık yola 

koyulduğumuz zaman emin olunuz ki bastığımız yeri 

bilmiyorduk. Yangın, kılavuzluğumuzu yapıyordu. Yola falan 

bakmayarak doğrudan ateşin çıktığı yere gidiyorduk. 

Başlangıçta silah seslerinden şaşırmıştık. Fakat zavallı 

Madagaskarlıların bağırıp çağırışları büsbütün başka türlü tesir 

yaptı ve tüylerimizi ürpertti. Şimdi ye kadar bir şehrin 

talanında ve bir kasabanın saldırıyla basılmasında 

bulunmadığımı itiraf ederim. 

Olivier Cromwell'in İrlanda'da Drogheda'yı fethederek erkek, 

kadın, çoluk çocuğu öldürdüğünü işitmiştim. Kont Titililiy'nin 

Mağdeburg'u yağma ederek erkek kadın yirmi iki bin kişiyi 

boğazladığını okumuştum. Fakat önceden kendiliğinden bu iş 

hakkında hiçbir fikrim yoktu. Bu feryatları duyduğum zaman 

vicdanımda duyduğum ürpertiyi tarif etmek mümkün değildir. 

Bununla beraber yolumuza devam ettik. Yangından sokaklara 

girilmiyorsa da sonuçta kasabaya da vardık. İlk rastladığımız 



şey bir kulübe, veya bir ev harabesi, daha doğrusu ev tamamı 

ile yandığı için evin külüydü. Tam evin önünde öldürülmüş 

dört erkek ve üç kadının yattığı, alevin yansıması apaçık 

görünüyordu. Bir ikisinin de ateş yığınının içinde yanmakta 

olduğundan şüphelendik. Sonuçta burada öyle barbarlık, 

kuduzluk ve insanlıktan uzak bir kudurganlık eseri vardı ki 

bunu bizim adamların yapmış olmalarına ihtimal 

veremiyorduk. Eğer bunun faili bizimkilerse her birinin en 

kötü ölümlerle öldürülmeye lâyık olduklarına hükmediyorduk. 

Fakat hepsi bu kadar olsa ne ise, yangının ilerlediği görülüyor 

ve yangın ilerledikçe haykırmalar da artıyordu. Son derece 

heyecana düştük. Biraz ilerledik ve çırçıplak üç kadının 

fevkalade korkularından bağırarak adeta kanatları varmış gibi 

uçarak kaçıştıklarını ve arkalarından aynı korku içersinde on 

altı on yedi yerlinin koştuklarını ve onların arkasından da 

bizim üç İngiliz kasabının —Çünkü onlara bundan iyi bir ad 

bulamıyordum— gittiğini son derece hayretle gördük. Bizim 

İngiliz kasapları bunlara yetişemeyince üzerlerine silah 

atıyorlardı. Bunların kurşunu ile yerlilerden birisi gözümüzün 

önünde öldü. Yerliler bizi görünce bizi de düşman ve 

arkalarından gelenler gibi, bizim de kendilerini öldüreceğimizi 

zannettiklerinden, özellikle ile kadınlar gayet acı acı bağırarak 

yere çöküverdiler. Hele ikisi korkusundan adeta ölmüş gibi 

yere yuvarlandı. Bu hali gördüğüm zaman yüreğim sızladı ve 

damarlarımda kanım dondu ve sanırım ki bunları takip eden o 

üç İngiliz gemicisi yaklaşmış olsaydılar yanımdaki adamlara 

hepsini geberttirecektim. Ama bu zavallı mahlûkların 

kaçmalarına yol verdiğimizden bizim kendilerine kötülük 

etmek istemediğimizi anladılar. Hemen yanımıza sokuldular 

ve yere diz çökerek ve ellerini kaldırarak canlarını 

kurtarmamızı acıklı acıklı yalvardılar. Kurtaracağımızı 



kendilerine anlattık. Bunun üzerine koruma olmak için hepsi 

karma karışık ve sıkışık bir halde arkamıza toplandılar. Ben de 

adamlarımı bir araya topladım ve bu adamlara 

dokunmamalarını ve eğer mümkünse gidip bizimkilerden 

birini görerek çıldırmışlar mı ve niyetlerinin ne olduğunu 

sormalarını ve sabaha kalacak olurlarsa arkalarında yüz bin 

kişi göreceklerini temin ederek bu işten vazgeçmelerini 

söylemesini tembih ettim. Yanıma yalnız iki kişi alarak o 

kaçışan halkın arasına gittim. Hakikaten çok acıklı bir 

manzaraydı. Bazılarının kaçarken ateşler üstünde yürümekten 

ayakları fena halde yanmış, bazılarının elleri kavrulmuştu. 

Kadınlardan biri ateşe düşmüş ve tekrar kalkıncaya kadar 

tamamı ile yanmıştı. İki üç adam da kaçarken bizimkiler 

tarafından arkadan ve bellerinden parça parça edilmişlerdi. 

Biride göğsünden yaralanmış, ben oradayken öldü. 

Bütün bunların sebebini anlamaya çalışıyordum. Fakat 

söylediklerinden bir kelime bile anlayamıyordum. Hatta 

bazılarının işaretlerinden anladığıma göre sebebini kendileri 

de bilmiyordu. Bu canice saldırıdan o kadar hüzünlenmiştim ki 

orada duramadım. Gidip adamlarımı alarak ve ateşler 

arasından şehre giderek her ne şekilde ve her neye mal olursa 

olsun bu işe bir son vermeye karar verdim. Bunun üzerine 

alelacele geriye döndüm ve adamlarıma kararımı söyleyerek 

arkamdan gelmelerini emrettiğim sırada başlarında yardımcı 

kaptan olduğu halde öldürdükleri ceset yığınları üzerinden 

atlayarak üst başları kan ve toz içinde güya daha boğazlanacak 

adam arıyorlarmış gibi dört gemici geldi. Bizimkiler avazları 

çıkabildiği kadar bunlara seslendiler. Bin güçlükle birisi kendini 

duyurabildi. Onun üzerine kim olduğumuzu anladılar ve 

yanımıza geldiler. Yardımcı kaptan bizi görür görmez daha 



yardım için geldiğini sanarak zafer narası gibi bir nara attı. 

Beni dinlemek bile istemeyerek “Kaptan dedi, kabadayı 

kaptan geldiğinize çok memnun oldum. Yapacağımızın daha 

yarısını bile yapmadık. Ah aşağılık köpekler. Zavallı Tom'un 

başının saçı kadar bunlardan da öldüreceğim. Bir tanesini sağ 

bırakmamaya yemin ettik. Bu milletin yer yüzünden kökünü 

kazıyacağız” ve bizim bir kelime bile söylememize meydan 

bırakmadan nefes nefese koşmaya başladı. 

Sonuçta onu susturacak kadar biraz sesimi yükselterek: 

“Barbar, köpekler ne yapıyorsunuz? Bir daha bu zavallılara 

dokunanı gebertirim. Size söylüyorum, vazgeçiniz ve rahat 

oturunuz. Yoksa bu dakikada sizi gebertirim” dedim. “Niçin 

efendim? ne yaptığımızı, onların ne yaptığını biliyor musunuz? 

Eğer niçin yaptığımızı öğrenmek istiyorsanız buraya geliniz 

dedi ve boğazlanarak asılmış zavallı delikanlıyı gösterdi. 

İtiraf ederim ki o zaman ben de kızdım ve başka bir zamanda 

olsaydı daha çok kızacaktım. Fakat hizmetlerini çok ileriye 

götürdüklerini düşündüm ve hatırıma Yakup’un oğulları 

Simeon'la Levi'ye söylediği şu “Öfkelerine lanet olsun, çünkü 

şedit idi. Gazaplarına da lanet olsun, çünkü zalimane idi” 

sözleri gelmişti. Fakat yeni bir sıkıntı karşısında kalmıştım. 

Çünkü birlikte getirdiğim adamlar da Tomas'ın manzarasını 

benim gibi görmüşlerdi. Öbürlerini durdurmak ne kadar zor 

oldu ise bunları da tutmak o kadar zor oldu. Hatta yeğenim 

bile onlardan tarafa döndü ve bana bunların anlatışına göre 

yalnız kalabalık tarafından sarılmaktan korktuğunu, yoksa bu 

Madagaskarlıların hiçbirinin yaşatılmaması gerektiğini, çünkü 

zavallı delikanlıyı öldürmekle bunu tamamı ile hak ettiklerini 

ve bunlara katil muamelesi yapmak gerektiğini söyledi. Bu 



sözler üzerine adamlarımızdan sekizi bu kanlı işi tamamlamak 

için koşarak yardımcı kaptanın ve adamlarının peşine takıldı. 

Onları alıkoymak için elimden hiçbir şey gelmediğini görünce 

düşünceli ve karamsar bir halde yürüdüm. Çünkü bu 

manzaraya dayanamadığım gibi bunların eline düşen zavallı 

halkın bağrışma ve ağlaşmalarını işitmeyi gönlüm 

kaldırmıyordu. Sermaye reisi ile iki gemiciden başka hiçbir 

kimseyi benimle beraber geri götüremedim. Bunlarla beraber 

sandala döndüm. Böyle yapayalnız geri dönmem büyük bir 

delilikti! Çünkü artık adamakıllı ortalık ağarmaya başlamış ve 

tehlike haberleri memleketin bir tarafından öbür tarafına 

dolaşmıştı. Biraz ilerde, önceden yukarda söylenen on iki, on 

üç kadar evin bulunduğu yerde de okla, yayla silahlanmış 

kırktan fazla adam duruyormuş; fakat tesadüfen yolu şaşırdım 

ve doğrudan doğruya deniz kıyısına indim. Ben yalı kenarına 

yetiştiğim zaman artık gündüz olmuştu. Hemen sandala 

bindim ve gemiye gittiğim ve ne olur ne olmaz belki yardımı 

dokunur diye sandalı geriye yolladım. 

Gemiye geldiğim zaman yangının adamakıllı azaldığını ve 

seslerin kesildiğini gördüm. Fakat gemiye geldikten yarım saat 

sonra bizimkilerin bir yaylım ateşini duydum ve büyük bir 

duman gördüm. Sonradan anladığıma göre bu bizimkilerin yol 

üzerinde bulunduğunu söylediğim birkaç evli yerde duran 

adamların üstüne varmaları üzerine olmuş. Bu adamlardan on 

altı on yedi tanesini öldürmüşler ve bütün evleri de ateşe 

vermişler. Ama kadınlara ve çocuklara dokunmamışlar. Bu 

esnada sandal da karaya vardığından bizimkiler görünmeye 

başladılar; azar azar geliyorlardı. Öyle gittikleri gibi muntazam 

ve iki takımda değil, küme halinde şuraya buraya uğrayarak 

geliyorlardı. Öyle bir halde ki metin adamlardan karma küçük 



bir kuvvet hepsinin geri dönmelerini kesebilirdi. Fakat 

bunların korkusu bütün memlekete yayılmıştı. Adamcağızlar 

şaşırmışlardı. O kadar ürkmüşlerdi ki yüz tanesinin beş kişiyi 

görünce kaçacaklarına emindim. Hatta bu müthiş kargaşalıkta 

adamakıllı direnen bir adama bile rastlamamıştı. Yangının 

dehşeti ile bizimkilerin karanlıkta ansızın saldırıları arasında 

öyle şaşırmışlar ki ne tarafa gideceklerini bilemiyorlardı. Eğer 

bir tarafa gidecek olsalar takımın birine; rastlıyorlar geriye 

dönseler öbürüne rastlıyorlar, bu şekilde her taraftan 

tokatlanıyorlardı. Bizimkilerden birisine hiçbir şey olmamıştı. 

Yalnız birisinin ayağı burkulmuş, bir diğerinin de elleri oldukça 

yanmıştı. Kalben yeğenim kaptana karşı dargındım, gerçi 

bütün adamlara kızgındım. Fakat geminin kaptanı olmak sıfatı 

ile görevi haricinde olan bu hareketten ve seferin sorumluluğu 

kendi üzerinde olduğu halde böyle kanlı ve zalim bir işte 

herkesi sakinleştireceği yerde teşvik etmesinden dolayı 

özellikle yeğenime çok kızmıştım. Yeğenim bana gayet açık 

cevap verdi. Böyle vahşi ve barbarca öldürülen zavallı 

gemicinin cesedini görür görmez ne kendisini tutabildiğini, ne 

de hırsını yenebildiğini söyledi. Geminin kaptanı olmak sıfatı 

ile böyle yapmaması gerektiğini itiraf etti. Fakat o da insan 

olduğu için buna dayanamayacağını ve tabiatın kendisini sevk 

ettiğini söyledi. Diğer adamlara gelince onlar hiç de bana bağlı 

değillerdi ve bunu da kafi derecede bildikleri için onları 

onaylayıp onaylamadığıma önem vermiyorlardı. 

Ertesi sabah yelkeni açtık ve bir daha bunun bahsini 

duymadık. Bizimkiler öldürdükleri adamların miktarında 

zıtlaşıyorlardı. Bazıları bir şey söylüyor, diğerleri de başka bir 

şey. Fakat hepsinin söyledikleri bir araya getirilirse erkek, 

kadın, çocuk yüz elli kişi kadar öldürdükleri ve kasabada 



yanmadık bir ev bırakmadıkları anlaşılıyordu. “Tom Jeffry” ye, 

bu zavallı delikanlıya gelince, kafası yarı yarıya koparılmış 

olduğundan tamamı ile ölmüştü. Onu alıp götürmek hiçbir 

şeye yaramayacaktı. Ama bir kolundan asılı olduğu yerden 

indirmişler ve buldukları yerde bırakmışlar. 

Bizim gemiciler bu işe ne kadar haklı derlerse desinler ben 

karşılarındaydım. Bundan sonra her zaman kendilerine o gece 

döktükleri kana katillik gözü ile baktığımdan Tanrı’nın 

yolcuğumuzda yardımcımız olmayacağını söyler dururdum. 

Gerçi Tom Jeffry’i öldürdükleri doğru. Fakat Tom Jeffry'nin de 

tecavüz ettiği, anlaşmayı bozduğu ve verilen söze inanarak 

gelen masum bir kadına saldırdığı veya onu baştan çıkardığı 

da doğru. 

Yardımcı kaptan gemiye geldiği zaman yaptığı işi savundu. 

Gerçi anlaşmayı biz bozduk gibi görünüyormuşsa da işin 

gerçeği öyle olmadığını ve savaşa bir gece önce yerliler 

tarafından başlandığını, bize saldırdıklarını, sebepsiz ve haksız 

olarak içimizden birini öldürdüklerini ve mademki artık onları 

yenebilecek bir hale girmişler, fevkalade bir şekilde onlardan 

haklarını almaları gerektiğini ve her ne kadar zavallı adam 

Madagaskarlı bir yosmaya karşı bazı serbestçe hareketlerde 

bulunmuşsa da bunun için böyle ve bu kadar çirkin bir şekilde 

öldürülmesi gerekmediğini, hak ve adaletten ve Tanrı’nın 

katillere karşı yapılmasına izin verdiğinden başka bir şey 

yapmadıklarını söyledi. 

Herkes zanneder ki bu iş bundan sonra karaya çıkarak 

barbarlar ve putperestler arasına girmemize yeter bir ihtardır. 

Fakat insanlar ancak tecrübeleri sayesinde akıllarını başına 



toplayabiliyorlar ve bu tecrübeler de eğer kendilerine pahalıya 

mal olmuşsa ancak o zaman işlerine yarayabiliyor. 

Basra körfezine gitmek üzere hareket etmiştik. Oradan da 

Koromandel'e gidecek, yalnız yolda Surat'a uğrayacaktık. 

Fakat sermaye reisimizin ilk amacı Bengale körfezine gitmek 

ve oradaki işini beceremezse Çin'e gitmek ve memlekete 

dönerken bu sahillere uğramaktı. 

Başımıza gelen ilk olay Basra körfezinde oldu. 

Gemicilerimizden dört beş kişi körfezin batı sahili tarafına 

çıkmışlardı. Araplar tarafından çevrilmişler. Ya öldürülmüşle 

veya alıp götürerek kendilerini esir etmişler. Sandaldaki diğer 

tayfalar bunları kurtaramamışlar ve kendilerini sandala zor 

atmışlar. Bunun Tanrı’nın bir cezası olduğunu başlarına 

kaktım. Fakat yardımcı kaptan uyarılarımda çok ileri gittiğimi 

ve bunun kitapta yerini gösteremeyeceğimi söyledi. Fakat bu 

konuda beni susturan şey bu kaybolan adamlardan hiçbirinin 

Madagaskar katliamında ayağını karaya bile atmamış 

olmasıydı. (Her ne kadar bizimkiler katliam kelimesine 

dayanamıyorlarsa da ben Madagaskar işine katliam ismini 

vermiştim) Dediğim gibi bu durum şimdilik beni gerçekten 

susmaya mecbur etmişti. Fakat benim bu mesele hakkında bir 

konuşmam, beklenenin tersi kötü sonuçlar verdi. 

Bu saldırıda elebaşı olan yardımcı kaptan bir gün yanıma geldi 

ve ikide birde bu meseleyi tazelediğimi ve bu meseleyi yanlış 

düşündüğümü ve bu yüzden gemicilere, özellikle kendisine 

çok kötü davrandığımı söyledi. Gemide bir yolcudan başka bir 

şey olmadığımı ve gemide bir kumandan ve seferde bir 

alakam olmadığından buna dayanmaya bir mecburiyetleri 

olmadığını, İngiltere’ye gittikleri zaman belki de bu işin 



hesabını gördürmek gibi gönlümde kötü bir niyet beslediğime 

şüphe ettiklerini ve bu sözlere bir son vermedikçe bir daha 

ona ve onun işlerine karışmamaya karar vermedikçe benimle 

beraber sefere devam etmenin tehlike olduğundan gemiyi 

terk edeceğini de küstahça ekledi. Sabrettim, sonuna kadar 

dinledim. Sonra kendisine baştan sonuna kadar Madagaskar 

katliamına karşı olduğumu ve buna daima katliam gözü ile 

bakacağımı, kendisini veya başkasını kastetmeyerek her vesile 

ile bu husustaki fikrimi serbestçe söylediğimi, gemide bir 

kumandam olmamasının doğru olduğunu ve bunun için 

gemide de amirlik etmediğimi, ben yalnız hepimizi alakadar 

eden bir işte fikrimi serbestçe söylediğimi ve seferde alakam 

olup olmaması onlara ait bir iş olmadığını ve geminin oldukça 

sahibi olduğumu ve şimdiye kadar söylediklerimin daha 

fazlasını söylemeye hakkım bulunduğunu ve ne kendisine ve 

ne de bir başkasına açıklama yapmak zorunda olmadığını 

söyledim. Herife de biraz kızmaya başladım. O zaman bana 

çok az cevap vermişti, ben de işi bitmiş zannetmiştim. O 

sırada Bengale limanına girmiştik. Memleketi görmek 

isteyerek sermaye reisi ile beraber geminin sandalıyla 

gezmeye çıkmıştım. Akşam üzeri gemiye gitmeye 

hazırlanırken gemicilerden biri yanıma geldi. Sandala gitmek 

zahmetinde bulunmamamı, çünkü bir daha beni gemiye 

götürmemeye emir aldığını söyledi. Bu küstahça haberin 

bende yarattığı hayreti herkes takdir edebilir. Bu haberi bana 

getirmeye kendisini kimin görevlendirdiğini sordum. Baş 

dümenci, dedi. Herife bir şey söylemedim, yalnız bana bu 

haberi verdiğini ve hiçbir cevap vermediğimi onlara 

söylemesini kendisine tembih ettim. 



Hemen gittim, sermaye reisini buldum ve meseleyi kendisine 

anlattım. Ne tahmin ettiğimi, yani gemide kesinlikle bir isyan 

çıkacağını ekleyerek hemen bir yerli sandalı ile gemiye gidip 

kaptana bunu anlatmasını rica ettim. Fakat bu haberi 

göndermesem de olurmuş. Çünkü ben daha karada bunu 

söylemeden önce mesele gemide patlak vermiş. Ben sandala 

biner binmez yardımcı kaptan, topçu, marangoz sonuçta 

geminin küçük askerleri kıç kamarasına gelmişler ve kaptanla 

görüşmek istemişler. Yardımcı kaptan uzun bir nutka 

başlayarak (yoldaş konuşurdu) bütün bana söylediklerini 

kaptana tekrar etmiş ve bir kaç kelimeyle güzellikle karaya 

çıktığım için hakkımda kötü muamele yapılmasına müsaade 

etmeyeceğini ve eğer karaya çıkmamış olsaydım beni çıkarmış 

olacaklarını anlatmış ve kendileri gemide kapatanın emri 

altında sefer ettikleri tarafla vazifelerini sadıkane ifade 

edeceklerini ve eğer gemiyi terk etmezsem veya kaptan beni 

gemiyi terk etmek zorunda bırakmazsa hepsinin gemiyi 

bırakacaklarını ve birlikte sefer yapamayacaklarını söylemeyi 

de uygun bulmuş. Böyle “Hepsi” dediği zaman başını grandi 

direğine çevirmiş. Anlaşılan aralarında bu kabul edilmiş bir 

parola imiş. Bunun üzerine bütün tayfalar bir araya 

toplanmışlar ve “Hepimiz birden, hepimiz birden” diye 

bağırmışlar. 

Yeğenim akıllı ve zeki bir adamdı. Bu işe emin olabileceğimiz 

üzere hayret etmekle beraber, meseleyi dikkate alacağım ve 

bu konuda benimle görüşmedikçe bir şey yapamayacağını 

gayet yumuşak söylemiş. Bazı deliller getirerek işteki haksızlığı 

ve uygunsuzluğu göstermek istemiş. Fakat hepsi boşa gitmiş. 

Bir daha benim gemiye gelmeme izin verdirmeyeceğine söz 



vermedikçe gemiyi terk ederek karaya çıkacaklarına dair 

kaptanın gözü önünde el ele tutuşarak yemin etmişler 

Bana olan bağlılığı belli olan yeğenime bu durum çok ağır 

gelmiş ve bu işi benim nasıl düşüneceğimi bilmiyormuş. 

Onlara açıkça benim geminin en büyük sahibi olduğumu ve 

doğal olarak beni kendi evimden kapı dışarı edemeyeceğini ve 

işin önce gemide bir gürültü çıkararak kaptanını ıssız bir adaya 

atıverdikten sonra gemiyi alıp kaçan korsan Kidd'in işine 

benzeyeceğini ve istedikleri gemiye gidebileceklerini; fakat 

İngiltere’ye gelecek olurlarsa bu işin kendilerine pahalıya 

patlayacağını ve bana böyle bir kötülük yapmaktansa gemiyi 

de, seferi de kaybetmeyi tercih edeceğini ve canlarının istediği 

gibi yapmalarını kendilerine söylemiş. Bununla beraber karaya 

çıkıp benimle görüşeceğini ve belki benimle anlaşabilirler diye 

yardımcı kaptanın da kendisi ile beraber gelmesini teklif 

etmiş. Fakat hepside, bu teklifi reddetmişler. Ne karada, nede 

gemide benimle bir işleri kalmadığını ve eğer ben gemiye 

gelirsem hepsinin de karaya çıkacaklarını söylemişler. Kaptan 

“Pekala demiş, “Eğer hepiniz bu fikirde iseniz karaya çıkayım, 

onunla görüşeyim.” 

Baş dümencinin getirdiği haberden biraz sonra kendisi de 

geldi ve bu haberi getirdi. Yeğenimi gördüğüm zaman çok 

memnun oldum. Çünkü itiraf ederim ki kendisini zorlayıp ve 

yelken açarak gemiyi alıp kaçmalarından çok korkuyordum. O 

zaman uzak bir memlekette çırçıplak, yardımsız, kimsesiz 

kalmış olur, yapayalnız adada kaldığımdan daha kötü bir hale 

düşmüş olurdum. 

Tanrı’ya şükür ki bu kadar ileriye gitmemişler. Yeğenimin 

kendisine ne dediklerini ve nasıl el tutuşarak yemin ettiklerini 



ve gemiye gidecek olursam hepsinin birden gemiyi 

bırakacaklarını söylemesi üzerine karada kalacağımı ve buna 

hiç üzülmemesini söyledim. Yalnız bütün eşyalarımı karaya 

çıkarıvermesini ve bana bir miktar da para bırakmasını 

istedim. Elimden geldiği kadar İngiltere’ye dönmeye 

çalışacağımı söyledim. Yeğenim için bu gayet kötü bir olaydı. 

Fakat ne çare, buna razı olmaktan başka elinden ne gelebilirdi. 

Neyse gemiye gitti. Amcasının kendilerinin baskısına boyun 

eğdiğini, gemiden eşyasını aldırtmak istediğini söylemiş. Bu 

şekilde birkaç saatin içerisinde mesele halledildi. Gemiciler 

işleri başına döndüler. Ben de ne yapacağımı düşünmeye 

başladım. 

Tahminime göre artık dünyanın en uzak bir köşesindeyim 

diyebilirdim. Çünkü İngiltere’ye adamdan aşağı yukarı üç bin 

mil daha uzakta bulunuyordum. Gerçi Moğol padişahının 

toprağından geçerek Surat'a, oradan da deniz yolu ile Basra 

körfezindeki Basra'ya ve oradan da Arabistan çölü üzerinden 

Kervan yolunu tutarak Halebe ve İskenderun’a ve oradan da 

tekrar deniz yolu ile İtalya’ya ve karadan da Fransa’ya 

gidebilirdim. Eğer bu yol hepsi bir araya getirilse dünyanın 

çevresi kadar yer tutar. Eğer ölçülse sanırım fazla bile gelir. 

Önümde başka çare de vardı. O da Sumatra adasındaki Açem'i 

den Bingale'ye gelecek bir İngiliz gemisini beklemek ve yolcu 

gibi binerek İngiltere’ye gitmekti. Fakat İngiliz Hindistan şirketi 

ile hiçbir alakam olmayarak buraya geldiğim için onların izni 

olmadan veya gemi kaptanlarının ve şirket acentelerinin 

ağırca basan bir elmasım olmadıkça buradan gitmek zor 

olacaktı. Oysa ben bunların her ikisine de son derece 

yabancıydım. 



Geminin bensiz hareketini gördüğüm zaman ifademin aksine 

özel bir zevk duydum. Edepsizliklerine uymadığı için korsanlar 

tarafından karaya atılıverenleri ayırt edilirse zannederim ki bu 

benim uğradığım durum hiçbir kimsenin başına gelmemiştir. 

Bunların işi her tarafı ile korsanlıktan aşağı kalmazdı. Bununla 

beraber yeğenim iki hizmetçi, daha doğrusu bir arkadaş, bir 

de hizmetçi bırakmıştı. Birincisi geminin katibiydi ve benimle 

beraber kalmayı arzu etmişti. Öbürü de yeğenimin kendi 

uşağıydı. Bir İngiliz kadının evinde iyi bir daire tuttum. Orada 

birçok tüccarlar; birkaç Fransız, iki İtalyan, daha doğrusu iki 

Yahudi, bir de İngiliz vardı. Orada gayet güzel geçindim, 

kendime her şeyi düşünmeden ve acele acele yapıyor 

dedirtmemek için burada dokuz aydan fazla kaldığımı 

söyleyeyim. Yanımda kıymettar İngiliz malları ve birçok da 

para vardı. Her ne olursa olsun gerektiğinde sıkıntıya 

düşmeyeyim diye yeğenim bin tane sekizlik ve fazla olarak da 

bir kredi mektubu vermişti. 

Çabuk malları sattım, hatta fazla karla. Eskiden benim de 

vardı. Buradan gayet güzel elmaslar aldım. Şimdilik benim için 

uygun mal da buydu. Çünkü bütün servetimi daima üzerimde 

taşıyabiliyordum. 

 

Otuz Altıncı Bölüm 

Burada uzun süre kalmıştım. İngiltere’ye dönmek için sunulan 

birçok teklifleri uygun göremiyordum. Benimle beraber 

oturan ve kendisi ile samimi bir dostluk peyda ettiğim İngiliz 

bir sabah yanıma geldi. “Hemşehrim, Sana söyleyecek bir 

planım var, aklıma çok uygun geliyor, eğer siz de etraflıca 

düşünecek olursanız zannederim ki siz de uygun bulacaksınız. 



Siz bir kaza sonucunda, ben de kendi isteğimle buraya, kendi 

vatanımızdan çok uzak olan bu yere yerleştik. Burası bizim gibi 

işten ve ticaretten anlayan adamlar için çok para kazanılacak 

bir memlekettir. Ben bin lira koyayım, siz de bin lira koyunuz, 

uygun bir gemi bulduğumuz zaman taşıma yapalım. Siz kaptan 

olun, ben de tüccar. Burada işsiz güçsüz oturacağımıza Çine 

bir ticaret seferi yapalım; bütün dünya çalışıyor, iklim iklim 

dolaşıyor, Tanrı’nın yerdeki, gökteki bütün mahlûkatı işliyor, 

çalışıyor. Niçin biz tembel tembel oturalım? Dünyada 

tembellere ancak insanlar arasında rastlanılır. Niçin biz de 

bunlardan olalım?” dedi. 

İyi niyetle ve dostça edilen bu teklif çok hoşuma gitti. Benim 

şimdiki işsiz güçsüz halimin ticaret veya herhangi bir iş için 

sunulacak bir teklifle uygun olmadığını veya ticaret etmek 

benim işim olmadığını iddia edecek değilim. Gerçi belki az çok 

doğru olarak alışveriş benim harcım değildir diyebilirdim. 

Fakat serserilik işime geliyordu. Şimdiye kadar görmediğim 

yerleri görüp gezmek için sunulacak tekliflerin hiçbiri benim 

için kötü olamazdı. 

Bununla beraber aklımıza uygun bir gemi buluncaya kadar 

hayli zaman geçti. Gemi bulduğumuz zaman da gerektiği 

kadar, yani gemiyi kullanacak ve buradan tayfaları idare 

edecek kadar İngiliz gemicisi bulmak kolay değildi. Bir süre 

sonra ikinci kaptan, bir lostromo ve bir topçu (İngiliz) ve 

Felemenkli bir marangoz, üç tane de Portekizli gemici elde 

ettik. Bunlarla ve elimizde bulunan bir kaç yerli gemici ile 

işimizin görülebileceğine inanmıştık. 

Buralardaki seyahatlerini yazan seyyahlar o kadar çoktur ki 

gittiğimiz yerleri ve oradaki halkı yazacak olsam hiç kimsenin 



hoşuna gitmeyecek. Bunları başkalarına bırakıyorum. 

Okuyucularıma İngiliz’lerin bu seyahat hatıralarını okumalarını 

tavsiye ederim. Bu hatıralardan birçoğu kaleme alınmış ve 

birçoğu da yayınlamak üzeredir. 

Size bir bu seyahatimde Sumatra adasında Acin'e ve oradan 

Siyam'a gittiğimi ve orada mallarınızdan bir kısmını afyonla 

takas ettiğimizi söylemek benim için kafidir. Afyon Çin’de çok 

pahalı satılıyor ve o zamanlar çok aranıyordu. Sonuçta 

Suskan'a gittik, sekiz ay süren uzun bir sefer yaptık. Bingale'ye 

döndük. Bu seyahatten çok memnun kaldım. İngiltere’de 

bizim halkın daima; Hindistan şirketinin Hindistan’a 

gönderdiği subayların ve genellikle orada kalan tüccarların 

nasıl böyle büyük büyük servetler yaptıklarına ve bazen bir 

defada elli, altmış, hatta yüz bin liralık servetle memlekete 

geldiklerine hayret ettiklerini görüyordum. Halbuki bunda 

hayret edilecek bir şey yok ve orada serbestçe ticaret edilen 

bütün bu yerleri ve limanları göz önüne getirecek olursak ve 

İngiliz gemilerinin gittikleri bütün bu yerlerde, bütün bu 

limanlarda dışardan gelen malların ne kadar geçtiğini ve 

buradan da dışarıya götürecek ne kadar çok mal olduğunu 

dikkate alacak olursak bu kazançlara hiç de hayret etmeyiz. 

Sonuçta gayet iyi bir sefer yapmıştık. İlk denemede o kadar 

çok para kazanmış ve daha fazla kazanmanın yollarını öyle 

öğrenmiştik ki eğer yirmi yaş daha genç olsaydım burada 

yerleşmeye gönlüm razı olacak ve zengin olmak için de başka 

yerlere gitmeye ihtiyacım kalmayacaktı. 

Fakat bütün bunlar iki otuzuna varmış, oldukça zengin ve para 

kazanmak hırsından fazla dünyayı gezip görme arzusuna 

kapılarak gurbete çıkmış bir adamın ne işine yarayabilirdi? 



Artık bu arzuma çok haklı olarak kasvetli bir arzu diyorum. 

Çünkü işin gerçeği de bu. Vatanımdayken gurbete çıkmak için 

huzursuz oluyorum. Şimdi de gurbetteyim, memleketime 

gitmek için yerimde duramıyorum. 

Bütün bu şeyler neme yarar? demiştim. Ben oldukça 

zengindim. Daha fazla para kazanmak hırsı ile de 

yanmıyordum. Ama bu seferdeki kazancım beni diğer 

girişimlere sevk edebilecek bir gerçeğe sahip olamazdı. Bu 

seyahatten hiçbir şey kazanmadığımı farz ediyordum. Çünkü 

diyebilirim ki memlekete gideceğim yerde geriye, çıktığım 

yere dönmüştüm. Gözüm tıpkı Hazreti Süleyman'ın dediği gibi 

gördüğü şeylerle doymuyor ve daha fazlasını dolaşmayı ve 

görmeyi arzu ediyordu. Şimdi artık önceden hiç gitmediğim ve 

özellikle çok duyduğunum yerlerde bulunuyordum. Elimden 

geldiği kadar daha çok yerler görmeye karar verdim. Artık 

bundan sonra da dünyanın görülmeye değer tarafını gördüm 

diyebilecektim. Fakat benimle yol arkadaşım arasında 

düşünce olarak fark vardı. Ben düşüncemde ısrar etmeseydim 

bundan bahsetmezdim. Çünkü onun fikrinin gayet doğru ve 

ticaret dünyasının amacına daha uygun olduğuna eminim. Bir 

tüccar bir defa iş için gurbete atıldı mı ne kadar mümkünse o 

kadar çok para kazanmaya bakmak, onun için en büyük 

akıllılıktır. Bizim yeni arkadaş işin maddi tarafına bakıyordu. 

Kendi tabiri ile eğer karını bulursa postacı beygiri gibi her 

zaman ayni hana gidip gelmekten memnun olurdu. Diğer 

taraftan benimki delice bir fikir veya gördüğü bir şeyi iki defa 

görmek istemeyen serseri bir çocuk fikri idi. Hepsi de bundan 

ibaret değildi. Memlekete gitmek için içimde son derecede bir 

sabırsızlık ve hangi yolu izlemek gerektiğine dair dehşetli bir 

kararsızlık vardı. 



Ben bu düşüncelerdeyken daima iş arkasında koşan arkadaşını 

Bahar adalarına gitmek ve Manilla veya o civardan karanfil 

getirmek teklifinde bulundu. Buralarda hakikatte 

Felemenkliler ticaret ediyorlardıysa da adalar kısmen 

İspanyol’lara aitti. Her ne kadar çok uzağa gitmedikse de 

Batavia ve Seylan vesaire gibi hükümlerinin tamamı ile 

geçmediği bazı yerlere kadar gittik. Başlıca sıkıntı beni bu işe 

sokabilmek olduğu için bu seyahate hazırlanmamız çok 

sürmedi. Bununla beraber kar o kadar çok ve o kadar emindi 

ki yapılacak başka bir iş de olmadığından hayatımda en büyük 

arzum böyle işsiz güçsüz oturmaktansa yola çıkmak daha karlı 

ve daha zevkliydi. Sonuçta bu seferi de yapmaya karar verdim. 

Borneo'ya ve adlarını unuttuğum daha birçok adalara 

uğrayarak beş ay içinde Bengale'ye döndük. Bu seyahati de 

gayet başarı ile sonuçlandırdık. Başlıca karanfilden ve kısmen 

de Hindistan cevizinden ibaret olan yükümüzü Acem 

tüccarlarına sattık. Onlar da bu malları aldılar, körfeze 

götürdüler. Biz bire beş kazanmış ve çok para edinmiştik. 

Bu hesapları görürken arkadaşım gülümseyerek ve tatlılıkla 

tembelliğimi ima ederek “Nasılsın bakalım, işsiz güçsüz 

adamlar gibi şurada burada dolaşmaktan ve putperestlerin 

manasızlıklarına ve cahilliklerine bakarak vaktimizi 

kaybetmekten bu daha iyi değil mi?” dedi. “Elbet dedim, ben 

de bu düşüncedeyim. Artık tüccarca hareket etmeye ben de 

karar verdim. Yalnız sırası gelmişken sana şunu söyleyeyim. 

Ben bir defa tembelliği bırakıp da canı gönülden işe giriştim mi 

ne kadar çalışkan olduğumu görürsün. Şu ihtiyarlığımla seni 

yoruncaya kadar dünyayı alt üst edeceğim. Çünkü işi o kadar 

ciddiyetle tutarım ki seni bir saniye bile rahat bırakmam. 



Her ne ise sözü uzatmayayım. Bundan bir süre sonra 

Batavia'dan Felemenkli bir gemi geldi. Bu Avrupalı bir ticaret 

gemisi değil, iki yüz tonluk sahil ticaret gemisiymiş. İddialarına 

göre gemiciler o kadar hastalarmış ki kaptanın sefer 

edebilecek kadar gemicisi yokmuş. Anlaşılan kaptan oldukça 

para kazandığından veya başka bir sebepten Avrupa’ya 

dönmek istediğinden gemisini satacağını ilan etmiş. Bu haber 

ortağım duymadan benim kulağıma geldi ve satın almaya 

niyet ettim. Bunun üzerine eve arkadaşıma gittim ve meseleyi 

açtım. Bir süre düşündü. Çünkü arkadaşım hiç de inatçı bir 

adam değildi. Hayli düşündükten sonra: “Biraz fazlaca büyük, 

bununla beraber alalım” cevabını verdi. Gemiyi satın aldık. 

Kaptanla anlaşarak parasını verdik ve gemiye sahip olduk. 

Bunu yaptıktan sonra adam tutmaya ve eğer mümkün olursa 

kendi işimizi takip etmek üzere eski kullandığımız adamlara 

ekleyerek geminin kendi adamlarını tutmaya karar verdik. 

Fakat bunlar aylık alacak yerde paradan hisse aldıkları 

tarafıyla birini bile ele geçirmek mümkün olamadı. Epeyce 

aradık, taradık, karadan Moğol padişahının merkezi olan 

Agraya gittiklerini ve oradan Surat'a ve böylelikle deniz yolu 

ile Basra körfezine gideceklerini duyduk. 

Onlarla beraber gitmek fırsatını kaybettiğimden dolayı 

düştüğüm üzüntü kadar hiçbir şey beni üzmemişti. Böyle bir 

gezinti ve böyle arkadaşlar beni çok fazla eğlendirmiş olacaktı 

ve benim büyük planıma da çok uygun gelecekti. Hem dünyayı 

görmüş, hem de vatanıma yaklaşmış olacaktım. Fakat birkaç 

gün sonra bunların ne biçim herifler olduğunu öğrendiğim 

zaman gitmediğime çok memnun oldum. Çünkü heriflerin 

macerası varmış. Kaptan dedikleri adam geminin 

topçusuymuş, kaptan değil. Bir ticaret seferi yaparken karada 



Malaya'lılar tarafından saldırıya uğramışlar ve kaptanları 

öldükten sonra bu on bir gemici gemiyi alıp kaçırmaya karar 

vermişler ve öyle de yapmışlar. İkinci kaptanla daha beş kişiyi 

karada bırakarak Bengale körfezine gelmişler. Bunların ne 

olduğunu sonraları anlayacağız. Neyse onlar gemi ile ne 

şekilde gelmiş olurlarsa olsunlar, bizim bu işte suçumuz yoktu. 

Fakat itiraf ederim ki bizde konuyu gerektiği kadar 

incelemiştik. Çünkü gemicilere hiçbir şey sormamıştık. Eğer 

inceleyecek olsaydık birbirlerini ve belki de kendi kendilerini 

yalancı çıkararak hesaplarında aldanacaklar ve şu veya bu 

sebeple biz de işin içinde bir kurt yeniği olduğunu 

düşünecektik. Fakat herif bize Emmanuel Clostershoven 

namına veya buna benzer bir nama (Zannederim ki hepsi 

uydurma idi) bir satış senedi göstermiş ve kendine bu ismi 

vermişti. Biz de itiraz etmemiştik, hatta biraz da dikkatsizlik 

etmiştik. Daha doğrusu içimize bir şüphe girmemişti. 

Pazarlığımızı bitirerek hayırlaşmıştık. 

Biraz sonra daha bazı İngiliz ve Felemenk gemiciler tuttuk 

karanfil vesaire ticareti için keşişlemeye, yani Filipin ve 

Malaka adalarına doğru ikinci bir sefere karar verdik. Fakat 

sonunda o kadar önemli anlatmaya değer olaylar varken 

hikayemin bu kısmını önemsiz şeylerle doldurmak 

istemiyorum. Bu memlekette başlangıcından sonuna kadar 

ticaret için limandan limana gide gele ve başarı sonucunda altı 

sene geçirdik. Artık son senede ortağımla yukarıda söylediğim 

gemi ile pirinç almak için evvela Siyam'a uğramak niyeti ile 

Çin'e gidiyorduk. 

Bu seferimizde aksi rüzgarlarla Malaka boğazında ve adalar 

arasında uzun bir süre çalkalandık. Denizin sıkıntısından 

kurtulur kurtulmaz gemimizin su aldığını anladık. Fakat bütün 



hünerimizi gösterdiğimiz halde nereden su aldığını bulamadık. 

Bu bizi bir limana gitmeye mecbur ediyordu. Buraları ortağım 

benden iyi bildiği için kaptana Kamboç nehrine gitmesini 

söyledi. 

Çünkü iki geminin yükünü üzerime almak istemediğimden 

İngiliz yardımcı kaptanını, Thompson adında birini kaptan 

yapmıştım. Bu nehir Siyama giden büyük koyun, veya körfezin 

kuzeyindedir. Oradaki erzak gibi şeyleri almak için daima 

karaya çıkıyorduk. Bir gün yanıma bir İngiliz geldi. Bu ayni 

nehirde yukarıya doğru, veya Kamboç şehri civarına giden 

İngiliz Hindistan şirketi vapurunun topçu başıymış. Nasıl olup 

ta orada bulunduğunu bilmiyorduk. Yanıma geldi ve İngiliz’ce 

konuşarak: “Efendi dedi, siz bana bir yabancısınız, bende size. 

Fakat size, sizi çok yakından ilgilendiren bir şey söyleyeceğim.  

Kendisine bir süre dikkatle baktım, önce tanır gibi oldum fakat 

tanıyamadım: “Eğer beni yakından ilgilendiriyor ve sizi 

etmiyorsa bunu bana söylemenizdeki etken nedir?” dedim. 

“Beni buna sevk eden şey sizin içinde bulunduğunuz ani 

tehlikedir. Anladığıma göre siz bunun farkında değilsiniz” dedi. 

İçinde bulunduğum bir tehlike yok, yalnız gemim su alıyor. 

Nereden aldığını bulamıyorum. Bakalım su aldığı yeri bulabilir 

miyim diye niyetim yarın sabah gemiyi karaya çekmek, dedim. 

“Fakat efendi dedi, su alsın almasın, su alan yer bulunsun 

bulunmasın, size söyleyeceğim şeyi duyduğunuz zaman yarın 

sabah geminizi karaya çıkarmaktan daha akıllı bir harekette 

bulunursunuz. Efendim bilmiyorsunuz ki Kamboç şehri bu 

nehrin yukarısında, buradan elli mil ötededir ve beş mil beride 

de iki büyük İngiliz gemisi ile üç tane de Felemenk gemisi 

vardır.” “Varsın olsun bana ne?” dedim. “Nemi dedi, sizin 

durumunuzda bulunan bir adam limana gireceği zaman önce 



orada nasıl gemiler olup olmadığını ve onlarla başa çıkıp 

çıkamayacağını kontrol etmez mi? Zannetmem ki siz onlarla 

başa çıkabileceğinizi tahmin edebilesiniz.” 

Bu sözlerle çok ilgili oluyor, fakat ne demek istediğini 

anlayamadığım için hiç da şaşırmıyordum. Kendisine kısaca 

cevap verdim. “Efendi, kısa kesmenizi rica ederim. İngiliz veya 

Felemenk gemilerinden korkmaya hiçbir sebep görmüyorum.” 

Ben kaçakçı değilim, bana ne diyebilirler?” dedim. Yarı kızgın, 

yarı memnun bir adam gibiydi. Bir süre durduktan sonra 

gülerek “Çok ilgili efendim dedi, mademki kendinizi emniyette 

görüyorsunuz, şansınıza küsünüz. Kaderiniz iyi nasihatlere 

karşı sizin gözlerinizi bağlıyor. Fakat emin olunuz ki eğer 

hemen denize açılmazsanız denizin önümüzdeki met halinde 

insanla dolu beş kayık tarafından saldırıya uğrayacaksınız. 

Eğer tutulursanız, korsan olarak asılacaksınız. Detayı da sonra 

incelenir ve: “Size bu kadar önemli ihbar da bulunduğum için 

daha iyi bir kabul göreceğimi zannediyorum” demesinin 

ardından: 

“Hiçbir hizmete veya bana iyilik eden bir adama karşı asla 

nankörlük etmem, fakat niçin benim hakkımda böyle bir 

planda bulunduklarını anlayamıyorum. Fakat mademki siz 

kaybedilecek zaman yoktur diyorsunuz ve aleyhimde de kötü 

bir plan hazırlanıyormuş, şimdi gemiye gideceğim. Eğer 

gemiciler suyu durdurabilirlerse veya durdurmadan da gitme 

imkanı varsa hemen denize açılacağım. Fakat bütün bunların 

sebebini öğrenmeden mi gideyim? Bana bu mesele hakkında 

bundan fazla bilgi veremez misiniz?” dedim. “Size ancak 

meselenin bir kısmını anlatabilirim efendim dedi. “Yanımda 

bir Felemenkli gemici var, size hikayenin öbür tarafını 



anlatmaya belki kendisini kandırabilirim. Fakat bunun için 

zaman çok dar. Meselenin kısası şudur. Bunun ilk kısmını 

yeteri derecede bilirsiniz zannederim, yani bu gemi ile 

beraber Sumatra'da bulunduğunuzu ve üç adamı ile beraber 

kaptanların orada Malaya'lılar tarafından öldürüldüğünü, siz 

veya sizinle beraber gemide bulunan diğer bazıları gemiyi alıp 

kaçtığınızı ve o zamandan beri korsanlık ettiğinizi bilirsiniz. 

İşte hikayenin kısacası budur. Korsan olarak yakalanacaksınız 

ve sizi temin edebilirim ki kısa bir mahkemeden sonra 

asılacaksınız. Çünkü siz de bilirsiniz ki ticaret gemileri eğer 

ellerine geçirebilirlerse korsanlara çok de kanun perverlik 

göstermezler” 

“İşte dedim, şimdi tam açık söyledin, teşekkür ederim. Her ne 

kadar senin bahsettiğin şeylere benzer bir şey yaptığımızdan 

bilgimiz yok. Buraya dürüst bir şekilde geldiğimize eminsek de 

mademki dediğiniz gibi bazı şeyler hazırlanıyor ve siz de 

dürüst bir adam görünüyorsunuz, ben de hızlı davranacağım” 

dedim. 

“Hayır efendim dedi, hızlı davranmaktan falan bahsetmeyin. 

Savunmanın en iyisi tehlikeden uzak olmaktır. Eğer canınızı ve 

bütün adamlarınızın canını korumak istiyorsanız sular 

çekilmeden denize açılınız, önünüzde koca bir cezir vakti 

olduğundan onlar aşağıya inmeden önce siz adam akılı 

uzaklaşırsınız. Çünkü onlar denizin meddi ile geleceklerdir. 

Otuz millik yerden gelecekleri için yolun uzunluğunu hesaba 

katmayarak met farkı ile onlardan iki saate yakın fazla zaman 

kazanırsınız. Bundan başka onlar gemi değil sandal 

olduklarından açık denizlere kadar sizi takip etmeye cesaret 

edemezler, özellikle ile rüzgar eserse.” 



“Çok iyi dedim, bana bir iyilik ettiniz. Mükafatınız olmak üzere 

size ne yapabilirim?” “Efendim dedi, siz beni 

mükafatlandırmak istemezsiniz. Çünkü söylediğim sözlerin 

doğruluğuna inanmamış olabilirsiniz. Fakat bende size bir 

teklifte bulunayım. İngiltere’den buraya geldiğim gemide on 

aylık alacağım var. Benimle beraber bulunan Felemenklinin de 

yedi aylık alacağı var, eğer lütfeder de siz bunu bize verirseniz 

biz de sizinle beraber gideriz. Bundan başka daha bir şey 

vermek istemezseniz biz de başka bir şey istemeyiz. Fakat 

eğer bizim, sizin ve geminin ve gemideki bütün adamların 

hayatını kurtardığımıza sizi inandırabilirsek o zaman ne 

isterseniz veririz, onu sizin insaniyetinize bırakırız.” 

Buna razı oldum. Bu iki adamla beraber alelacele gemiye 

gittim. Geminin bordasına yaklaşır yaklaşmaz zaten gemide 

kalmış olan ortağım kıç kamarasına geldi. Bana bağırarak ve 

gayet büyük bir sevinçle: “Yahu dedi, suyu kestik.” “Öylemi 

dedim, Tanrı’ya çok şükür, öyleyse hemen demiri alalım.” 

“Demiri mi almak? Anlayamadım ne oluyoruz?” dedi. 

“Şimdi sorgu sualin sırası değil, herkesi iş başına topla ve bir 

dakika kaybetmeyerek demiri kaldır, dedim.” 

Şaşırmıştı, bununla beraber kaptanı çağırdı ve demirin 

alınmasını emretti. Her ne kadar met tamam olmamışsa da 

karadan hafif bir meltem estiğinden denize açıldık. Sonra 

ortağı kamaraya çağırdım ve kendisine hikayeyi baştan 

aşağıya anlattım. Adamları da çağırarak hikayenin gerisini de 

onlar anlattılar. Hikayenin anlatılması hayli zaman sürmüştü. 

Daha bitirememiştik kamaranın kapısına bir gemici geldi ve 

bizi çağırarak takip edildiğimizin bize söylenmesini kaptanın 

kendisine tembih ettiğini söyledi. “Takip mi? dedim. Kimin 



tarafından Ve neyle?” Gemici cevap verdi: “Beş çektirme veya 

preme tarafından, içleri adamla dolu.” 

“Pekala dedim. Demek ki mesele doğruymuş.” Sonra bütün 

gemicilerin yukarıya çağrılmasını tembih ettim ve gemiyi 

zaptedip bizi korsan olarak yakalama planları olduğunu 

söyledim. Bizimle mi kalacaklar, yoksa öbür tarafa mı 

geçeceklerini sordum. Hepsi birden memnuniyetle son 

nefeslerine kadar bizimle kalacaklarını söylediler. Onlarla 

kavgaya girişmek için en iyi yolun hangisi olduğunu kaptandan 

sordum. Çünkü onlara son derecede direnmeye karar 

vermiştim. Kaptan hemen en iyi çarenin büyük toplarımızla 

onları mümkün mertebe uzakta bırakmak, sonra da 

tüfeklerimizle mümkün mertebe uzun bir ateşe tutmak 

olduğunu söyledi: “Eğer bunların hiçbiri etki etmez ise 

bordalamaya çalışırız, belki” dedi.  

“Bölmelerimizi kıracak ve içeriye girecek aletleri yoktur? Bu 

esnada topçu, baş ve kıç toplarını güverteyi ateşleyebilmek 

üzere baş ve kıça çevirmesi emrini almışlar ve bunların küçük 

misket kurşunları ile, küçük eski demir parçaları ile, elde 

bulunan her şeyle doldurulmasını emretti. Bu şekilde savaşa 

hazırlandık. Fakat bütün bu esnada oldukça rüzgar 

olduğundan denize açılmıştık. Uzaktan bizi takip eden 

çektirmelerin beş tane olduğunu, tam takım yelkenle bizi 

takip ettiklerini görebiliyorduk. Bunlardan ikisinin İngiliz 

olduğunu ve diğerlerini geçerek iki mil kadar önde olduğunu 

ve bize fazlası ile yaklaştığını, bize yetişeceğini dürbünlerimizle 

görebiliyorduk. 

Bunun üzerine kendilerine orsa alabanda etmeleri için kuru 

sıkı bir top attık ve görüşme işareti olmak üzere bir de 



mükaleme bayrağı çektik. Fakat silah menziline gelinceye 

kadar bizi sıkıştırmakta devam ettiler. Hiçbir cevap 

vermedikleri için beyaz bayrağı indirerek kırmızı bir bayrak 

çektik ve üzerine kuru sıkı bir top attık. Buna rağmen 

konuşacak kadar yaklaştılar. Bununla kendilerine bağırarak 

alarga durmalarını ve kendilerine kıymamalarını söyledik. 

Fakat fayda etmedi. Bizi sıkıştırıyorlar ve kıç tarafımıza 

yanaşarak kıç omuzluğu üzerinde aborda etmeye 

çalışıyorlardı. Bunun üzerine bize kötülük etmeye adamakıllı 

karar verdiklerini ve arkalarından gelen kuvvete 

güvendiklerini görünce onları bordamıza getirmek üzere 

gemiyi orsa emrini verdim ve hemen beş topu birden ateş 

ettik. Topun biri ile en gerideki sandalın kıç tarafını uçuracak 

ve onları yelkenleri indirmeye ve batmamak için hatifleri baş 

tarafa koşmaya mecbur edecek kadar iyi nişan alınmış. O 

kayık öylece kalmış ve yeteri derecede işi görülmüştü. Fakat 

öndeki kayığın hala bizi sıkıştırdığını görünce özellikle onun 

üzerine ateş etmek üzere hazırlandık. Bunlar olurken gerideki 

üç kayıktan birinin diğer ikisini geçerek kırdığımız kayığa 

yanaştığını ve sonra da adamlarını topladığını gördük. Öndeki 

kayığa tekrar bağırarak konuşmak ve bizden ne istediklerini 

öğrenmek istedik. Cevap alamadan daima kıç altımıza 

sokulmak istiyordu. Bunun üzerine yeterince maharetli bir 

adam olan bizim topçu iki baş topunu hazırladı. Tekrar ateş 

etti. Fakat toplar isabet etmediği için sandaldaki herifler 

bağırdılar, şapkalarını salladılar ve ilerlemeye devam ettiler. 

Fakat topçu tekrar çarçabuk hazırlanarak üzerlerine ikinci defa 

ateş etti. Her ne kadar güllenin biri kayığa isabet etmediyse de 

adamların arasına düştü ve dehşetli zarar yaptı. Fakat biz 

buna önem vermeyerek gemiyi tekrar bocalattırarak kıç 

omuzluğunu onlardan tarafa çevirerek daha üç top attıktan 



sonra sandalın parçalandığını gördük. Özellikle dümeni ve kıç 

üstünün bir kısmı tamamı ile kopmuştu. Fakat işlerini 

büsbütün bitirmek için topçu üzerlerine daha iki top savurdu. 

İsabet etti mi, etmedi mi bilmiyoruz. Fakat sandalın batmakta 

olduğunu ve adamların da denize döküldüklerini gördük. 

Bunun üzerine mümkünse bu heriflerden bazılarını 

yakalamak, boğulanları kurtarmak ve hemen onlarla beraber 

gemiye dönmek emri ile bordada bulunan bataryayı avara 

ettirdim. Çünkü diğer kayıkların yaklaşmaya başladığını 

görüyorduk. Bizim gemiciler patalyaya bindiler ve emre 

istinaden üç adam yakaladılar. Bunlardan biri hemen hemen 

boğulmak üzereymiş. Onu kurtarabilmek hayli zaman aldı. 

Bunlar gemiye gelir gelmez mümkün olabildiği kadar 

toparlandık, yelken yaptık ve enginde uzaklara açıldık. Diğer 

üç kayık da ilk ikincinin yanına geldikleri zaman takipten 

vazgeçtiklerini gördük. 

Her ne kadar sebebini bilmiyorsam da korktuğumdan daha 

büyük olan bir tehlikeden bu şekilde kurtulunca yolumuzu 

değiştirmeye ve nereye gittiğimizi kimseye sezdirmemeye 

önem verdim. Bununla beraber doğu tarafına doğru Avrupa 

gemilerini gerek Çin’e ve gerek Avrupa milletlerinin ticaret 

ettikleri sair yerlere gidecekleri yolun tamamı ile haricine 

dışına çıktım. 

Artık denize açılınca o iki gemici ile tekrar görüşmeye başladık 

ve önce bütün bu işlerin anlamının ne olabileceğini sorduk. 

Felemenkli bize gemiyi satan herifin dediğimiz gibi gemiyi alıp 

kaçan hırsızdan başka bir adam olmadığını söyleyerek bize işin 

sırrını anlattı. 



Sonra ismini de söylediği halde şimdi hatırlayamadığım 

kaptanın adamlarından üç kişi ile beraber Malaka sahillerinde 

yerliler tarafından nasıl öldürüldüğünü ve kendisinin bu 

Felemenklinin daha dört kişi ile ormana nasıl kaçtıklarını ve 

nihayet kendisi Çin’den gelirken sahilin yanından geçen diğer 

bir Felemenk gemisine yüzerek gidip de kurtuluncaya kadar 

oralarda uzun süre nasıl dolaştıklarını anlattı. Bu Felemenk 

gemisinin su için sandalını karaya gönderdiğini, kendisi 

sandalın bulunduğu sahile inmeye cesaret edemediğini, fakat 

geceleyin daha uzak bir yerden dolmak için sandal yerini 

değiştirdiğini ve sonra Batavia'ya gittiğini ve sonra gemiden 

kaçan iki adamın da oraya gelerek herifin gemiyi alıp kaçtığını 

ve gemiyi Bengale'de bir korsan çetesine sattıklarını ve onların 

da gayet kıymettar eşya ile yüklü bir İngiliz ve iki Felemenk 

gemisini vurduklarını kendisine anlattıklarını söyledi. 

Bu son kısmı doğrudan doğruya bize aitti. Her ne kadar 

bunların uydurma ve yalan olduğu bizce malûm ise de 

ortağımın çok doğru olarak dediği gibi aleyhimizde öyle fikir 

edinmişler ki eğer ellerine düşmüş olsaymışız kendimizi 

savunmaya kalkışmak ve özellikle davacılarımız, hakimimiz 

olacağından hırslarının ve düşmanlıklarının eserinden başka 

bir şey beklemek ve affımızı ümit etmek çok boş olacakmış. 

Bununla beraber onun fikrince hiçbir yere uğramadan 

doğruca geldiğimiz yere, Bengale'ye gitmemiz gerekiyordu. 

Çünkü orada kendimizi anlatabilir, gemiye ne zaman 

girdiğimizi ve gemiyi ne zaman satın aldığımızı ancak orada 

ispat edebilirdik. Hepsinden vazgeçerek hakim huzuruna 

çıkacak olursak adalet göreceğimize de emin olabilirdik. Yoksa 

evvela asılıp da sonra mahkeme edilmek değil.  



Ben de başlangıçta bir süre ortağımın fikrindeydim. Fakat 

biraz daha ciddi düşününce Malaka boğazının ters olduğu için 

Bengale'ye gitmenin çok talih işi olduğunu sandığımı ortağıma 

söyledim. Eğer her tarafa haber verilmişse gerek Batavia'daki 

ve gerek başka yerlerdeki İngiliz’ler tarafından her taraftan 

yolumuzun kesileceğini ve kaçarken tutulacak olsak kendi 

kendimizi itham etmiş olacağımızı ve bizi mahvetmek için 

başka sebepler aramaya ihtiyaçları kalmayacağını söyledim. 

İngiliz gemisinin fikrini de sordum. O da benim fikrim de 

olduğunu ve yakalanmamızın kesin olduğunu söyledi. Bu 

tehlike ortağımı ve gemideki bütün halkı biraz ürküttü. Bunun 

üzerine ilk niyetimiz üzere ve Çin sahillerine giderek orada 

gemiyi bir şekilde elden çıkarmaya ve sonra orada 

bulabileceğimiz yerli gemileri ile geriye gelmeye hemen karar 

verdik. Bu yön selametimiz için en iyi bir çare olmak üzere 

herkes tarafından onaylandı. Kesinleşen yoldan elli mil doğuya 

dümen kullandık. Bununla beraber bunda bazı engeller vardı. 

Evvela rüzgarı. Karadan ayrıldıktan sonra ticaret rüzgarı 

dediğimiz rüzgar doğuşunun ve gün doğuşu poyrazından 

eserek bize daima aksi geliyordu. Bu itibarla seferimiz çok 

uzuyordu. Kumanyamız da bu kadar uzun bir sefere göre 

değildi. Bundan daha kötüsü sandalları bizi takip eden İngiliz 

ve Felemenk gemilerinin bazılarının bu yolu tutarak bizden 

önce varmış olmaları tehlikesi vardı. Bunlar o tarafa 

gelmeseler bile Çine gidecek diğer bazı gemilerin meseleyi 

bunlardan öğrenmiş olabilmeleri ve aynı şekilde bizi takip 

etmeleri büyük olasılıktı. Büyük bir endişede olduğumu itiraf 

ederim. Çektirmelerden son kurtuluşum da dahil olduğu halde 

hayatımda bu kadar tehlikeye düşmediğimi zannediyorum. 

Çünkü şimdiye kadar bulunduğum haller ne olursa olsun 

hiçbir zaman bir hırsız gibi takip edilmemiştim. Şimdiye kadar 



sahtekarlık veya namussuzluk diyecek hiçbir iş yapmadım 

nerede kaldı ki hırsızlık. Ben kendi kendimin düşmanıydım, 

veya daha doğrusu kimsenin değil, yalnız kendimin 

düşmanıydım. Fakat şimdi akla hayale sığmaz kötü bir duruma 

düştüm. Her ne kadar masum isem de bu masumiyetimi ispat 

edecek bir durumda değildim. Eğer yakalanacak olsam en 

kötü cinayetler suçlanmış olacaktım. Veya bu cinayet benim 

ilişki kurduğum tarafta en kötü telakki ediliyordu. 

Her ne kadar nasıl ve nereye ve hangi limana gideceğimi 

bilmiyorsam da yine kurtulma çarelerini aramakla kafam 

doluydu. Ortağım her ne kadar başlangıçta benden çok üzgün 

ise de beni böyle bitkin görünce bana cesaret vermeye 

başladı. O sahillerdeki birçok limanları tarif ederek bilahare 

Makao'ya gitmek üzere Koşin Çin sahiline veya Tunkin 

limanına gitmek istediğini söyledi. Makao Portekizlilere aitmiş, 

birçok Avrupa’lı aileler varmış ve misyoner papazlar genellikle 

Çine oradan giderlermiş. 

Ne olursa olsun oraya gitmeye karar verdik. Birçok karışık ve 

çapraşık yollardan ve erzak yüzünden de birçok sıkıntı 

çektikten sonra bir sabah erkenden sahili gördük. Geçirdiğimiz 

durumları ve hala kurtulmadığımız tehlikeyi düşünerek gemi 

var mı yok mu öğrenmek için bizi kaldıracak kadar suları derin 

olan küçük bir nehre girmeye karar verdik. Bu hareket 

hakikaten bizim kurtulmamıza sebep oldu. Çünkü her ne 

kadar Tunkin körfezinde hiçbir Avrupa’lı gemi görmedikse de 

bununla beraber ertesi sabah iki Felemenk gemisi geldi. Bir 

üçüncüsü de Çine doğru dümeni tutarak sahilden iki mil kadar 

uzaktan geçti. Bunun ne bayrağı, ne de rengi vardı. Fakat 

tahminimize göre Felemenk gemisi olmalıydı. Öğleden sonra 

da aynı yola dümen tutarak yakından iki İngiliz gemisi daha 



geçti. Bunun üzerine her iki yoldan da düşmanlar tarafından 

sıkıştırıldığımıza karar verdik. Bulunduğumuz yer ıssız ve 

yabani bir yerdi. Halkın da işleri, güçleri hatta sanatları 

hırsızlıktı. Gerçi ufak tefek erzaktan başka onlarla bir 

alışverişimiz yoktu. Onlarla ilişkimiz ne kadar az olursa olsun 

yine bin şekilde yaptıklar tecavüzlerine karşı kendimizi 

güçlükle koruyabiliyordu. 

Burada küçük bir nehrin içinde bulunuyorduk ve en kuzey 

sınırından da birkaç millik mesafe içindeydik. Sandalımızla 

poyraz tarafına Tunkin körfezine uzanan bir buruna çıktık. 

Bütün sahili ve sonuçta yukarıda söylediğim gibi düşmanlarla 

sarıldığımızı hep bu çıkıntıdan gördük. Arasına düştüğümüz 

halk bu sahillerde oturanların hepsinin en barbarıymış. Diğer 

milletlerle hiç ilişkileri yok. Yalnız balıkla, yağla ve daha böyle 

kasaba şeylerle yaşıyorlarmış. 

Dediğim gibi bunların buradaki halkın en barbarları olduğu 

bununla anlaşılabilir. Bunların en kötü adetlerinden biri de 

şayet bir gemi burada karaya düşme felaketine uğrarsa bunlar 

bütün gemicileri yakalarlar, esir ve köle yaparlarmış. Şu 

aşağıda anlatacağım tesadüfle az kalsın biz de bunların bu 

yoldaki nezaketlerine uğrayacaktık. Gemimizin su aldığını, ve 

nereden su aldığımızı bulamadığımızı ve Siyam körfezinde 

İngiliz, Felemenk gemileri tarafından yakalanacağımız sırada 

dediğim gibi her nasılsa suyun kesildiğini yukarda anlatmıştım. 

Bununla beraber gemiyi uygun ve o kadar sağlam 

görmediğimiz için hazır buradakini zaten çok olmayan 

ağırlıkları karaya çıkararak gemiyi karaya çekmeye ve 

karinesini yıkayıp temizlemeye ve eğer mümkün olursa 

nereden su aldığını anlamaya karar vermiştik. Fakat ikinci bir 

fikir geldi, gemiyi karaya çekmek istemedik. Zaten uygun bir 



yer de bulamamıştık, ne olursa olsun karinesine varabilelim 

diye gemiyi hafifleterek vesaire yerinden oynayan şeyleri bir 

tarafa getirmekle gemiyi bir yana yatırmıştık. 

Böyle bir şey görmeye alışık olmayan ahali sahillere bize 

bakmaya geliyorlardı. Gemiyi böyle yan tarafına yatmış 

görünce kendileri kara tarafında bulunduklarından ve öbür 

tarafın da sandal içinde geminin karinesinde ye içinde çalışan 

gemicilerimizi görünce hemen geminin kazaya uğradığına ve 

adeta karaya düştüğüne inanmışlar. 

Bunun üzerine şüphesiz gelip gemiyi yağma etmek ve bizi de 

orada bulabilirlerse esir ve köle olarak kendilerince her ne 

isim verilirse krallarına —çünkü bunların reisi kim olduğuna 

dair hiçbir şey bilmiyorduk— götürmek niyeti ile sandalların 

bazılarında onar, bazılarında da sekizer kişi olduğu halde on 

on iki sandal ile iki üç saat içinde etrafımıza toplandılar. 

Geminin yanına gelip de etrafında dolaşmaya başlayınca her 

gemicinin nasıl yapıldığını bildiği üzere bizi geminin yanında 

karinesini, şurasını burasını yıkamakla, raspalamakla 

tapalamakla meşgul buldular. Bir süre bize baka kaldılar. Biz 

de biraz şaşırmıştık ve niyetlerinin ne olduğunu 

anlayamıyorduk. Fakat emin olmak için bu fırsattan 

yararlanarak bazımız geminin içine, bazımız da gerektiğinde 

kendilerini koruyabilsinler diye iş başındakilere silah ve 

cephane verdi. Bu önlem boşuna değilmiş. Çünkü aralarında 

bir çeyrek saat kadar görüştükten sonra anlaşılan geminin 

hakikaten kazaya uğradığına ve bizim de hepimizin gemiyi 

veya sandallarımızla kendi canımızı kurtarmaya çalıştığımıza 

karar vermişler. Silahlarımızı sandala indirirlerken de bu 

hareketi eşyamızdan bazısını kurtarmak istediğimizi 



düşünmüşler. Bunun üzerine artık kendi malları olduğumuza 

hükmederek savaş safı gibi bir sıraya dizilerek bizimkilerin 

üzerine yürüdüler. 

Bizimkiler bu kadar kalabalığı görünce korkmaya başladılar. 

Çünkü durumumuz kavgaya müsait değildi ve ne yapmak 

gerektiğini bizden sordular. Borda tahtalarındakilerin hemen 

aşağıya geminin içine inmelerini ve sandaldakilerin dolaşarak 

gemiye girmelerini söyledim. Biz de içerdeki bir kaç kişi ile 

bütün kuvvetimizi harcayarak gemiyi doğrultmaya 

çalışıyorduk, fakat ne borda tahtalarındakilerin ne de 

sandaldakilerin kendilerine tembih edilen şeyi yapmaya 

zamanları kalmadan Koşinşin'liler hücum etmişlerdi. 

Sandallarından ikisi bizimki ile aborda etmiş ve gemicileri esir 

etmeye kalkışmışlardı. 

İlk yakalamak istedikleri adam bir İngiliz gemicisi, kuvvetli, 

kabadayı bir delikanlıydı. Elindeki misket tüfeğini kullanmadı, 

tüfeği deli gibi sandalın içine bıraktı zannetmiştim. Meğerse o 

işini benim kendisine öğreteceğimden daha iyi biliyormuş. 

Kafirlerden birini kuvvetli yakaladı ve kendi sandalından bizim 

sandala aldı. İki kulağından tutarak kafasını sandalın ıskarmoz 

yuvasına öyle çarptı ki o anda herifin hemen canı çıktı. 

Bu sırada İngiliz’in yanında duran bir Felemenkli de misketi 

eline alarak kundağını öyle indirdi ki sandala girmek 

isteyenlerden beşini yere serdi. Fakat bu iş, düştükleri 

tehlikeyi bilmediklerinden korku nedir bilmeyen otuz kırk 

kişiye karşı direnmek için yetmedi. Herifler müdafaa 

edeceklerin hepsi beş kişiden ibaret olan kayığa atlamaya 

başladılar. 



Fakat bir tesadüf bizimkilerin tamamı ile başarı kazanmasını 

sağladı. Bizi kahkahalarla güldürdü. O da şu idi: 

Bizim marangoz suyu kesmek için kalafatladığı armozlarla 

geminin bordasını raspalamaya hazırlanıyordu. Tam o sırada 

sandalın içine biri kaynar ziftle, diğeri de reçine, donyağı ve 

yağla gemi ustalarının bu işler için kullandığı mualece ile dolu 

iki patlak koymuştu. Marangoza yardım eden diğer bir 

gemicinin elinde de büyük bir demir kepçe vardı. Bu kepçe ile 

kaynar ziftle çalışan adama zift yetiştiriyordu. Düşmanlardan 

ikisi sandalın baş oturağına tam bu delikanlının bulunduğu 

yere girdiler. Delikanlı hemen bunları bir kepçe dolusu kaynar 

ziftle karşıladı. Herifler yarı çıplak olduklarından bu onları öyle 

yaktı, haşladı ki danalar gibi bağırdılar ve yanığın acısından 

kendilerini denize attılar. Marangoz bunu gördü. İyi yaptın 

Jacg! Heriflere ondan biraz daha yolla diye bağırdı. Kendi de 

biraz ilerleyerek zift tomarlarından birini aldı ve zift patlağına 

daldırarak kendisi ve arkadaşı öyle bol bol serptiler ki az bir 

zaman da her üç sandalda da korkulacak ve acınacak bir 

şekilde yanmadık, haşlanmadık hiçbir kimse kalmadı. Öyle 

bağrışıyorlar ki hayatımda bundan daha kötüsünü ve buna 

benzerini hiç duymadım. Çünkü her ne kadar acı ve ağrı 

herkesi doğal olarak kırdırsa da her milletin tıpkı konuşmaları 

gibi ağlayıp bağırmaları da başka türlü olduğu dikkate değer. 

Bu mahlûkların bağırmalarına ulumadan daha iyi bir isim 

veremeyeceğim gibi bu sesin ulumadan daha uygun bir ismi 

de yoktur. Çünkü Langedok sınırlarındaki ormanlarda 

ulumaklarını işittiğimi yukarıda söylediğim kurtların 

gürültüsüne bundan daha fazla benzeyen hiçbir şeyi asla 

işitmedim. 



Hayatımda hiçbir başarıdan bunun kadar hoşlanmamıştım. 

Çünkü benim için yalnız böyle hiç beklemediğim bir şekilde ve 

ansızın olmakla ve önceden bulunduğumuz tehlikenin ani 

olması ile kalmadı. Fakat delikanlının elleri ile öldürdüğü herif 

istisna olmak üzere hiç kan dökmeden galip gelmiştik. Ben o 

adamın öldürülmesine çok üzülmüştüm. Çünkü her ne kadar 

kendi nefsimi müdafaa için de olsa hak zannettikleri ve daha 

iyisini bilmedikleri bir iş için geldiklerini bildiğim için böyle 

zavallı, sefil bir vahşiyi öldürmeyi vicdanım kabul etmez. Her 

ne kadar zorunluluk böyle bir şeyi haklı yapabilir. — Çünkü 

tabiatta suç düşünülebilecek bir zorunluluk yoktur.— Ama 

kendi hayatımızı korumak için daima hemcinslerimizi 

öldürmek mecburiyeti ile yaşamak zannederim ki çok acıklı bir 

hayattır. Ve halen da bu düşüncedeyim. Hatta şimdi de bana 

kötülük etmek isteyen bir adamı öldürmektense acıya 

katlanmayı tercih ederim. Hayatın kıymetini takdir eden her 

düşünceli adamın benim düşüncemde olduğuna hiç olmazsa 

bu meseleyi ciddi şekilde düşündükleri zaman benim fikrimi 

kabul edeceklerine eminim. 

 

Otuz Yedinci Bölüm 

Ne ise hikayemize gelelim: Bütün bu işler görülmekteyken 

gemideki diğer adamları idare eden ben ve ortağım büyük bir 

maharetle gemiyi doğrultmuştuk, toplar da yerli yerine 

yerleştirilince üzerlerine ateş edeceği için sandalımızı oradan 

çektirmemi topçu rica etti. Onu tekrar çağırdım ve kendisinin 

yardımına gerek kalmadan marangoz bu işi becerdiği için ateş 

etmemesini ve bunun yerine bir patlak daha zift kaynatmasını 

kendisine tembih ettim. Bu işi de geminin içinde bulunan 



aşçımız üstlendi. Fakat düşman ilk saldırısında karşılaştıkları 

şeyden o kadar korkmuşlardı ki tekrar gelemediler ve 

uzaktakilerden bazıları da geminin doğrulduğunu ve 

yüzdüğünü görünce aldandıklarını ve işin bekledikleri gibi 

çıkmadığını anlamaya başladılar, işte bu tuhaf çatışmadan da 

bu şekilde yakayı sıyırdık. İki gün önce de gemiye bir miktar 

pirinç, kök, ekmek ve on altı kadar domuz aldığımız için uzun 

süre daha burada kalmamaya ve ne olursa olsun yolumuza 

devama karar verdik. Çünkü ertesi gün belki de bizim zift 

patlaklarının dağıtamayacağı kadar kalabalıkla bu çapkınlar 

tarafından saldırı olacağına şüphe etmiyorduk. Daha o akşam 

bütün eşyayı gemiye aldık ve ertesi sabah kalkmaya hazırdık. 

Bu sırada karadan oldukça uzak bir mesafede demirli 

olduğumuz tarafta hem savaşabilecek hem de kalkabilecek bir 

durumda olduğumuz için gelecek herhangi bir düşmana o 

kadar önem vermiyorduk. 

Gemideki bütün işlerimizi bitirdiğimiz ve geminin de su olan 

yerlerini tamir ettiğimiz için ertesi gün yelkeni açtık, oradaki 

Felemenk gemilerinin ne olduğunu anlamak için Tonken 

körfezine gitmek istiyorduk. Fakat biraz önce oraya birçok 

gemilerin gittiğini gördüğümüz için körfeze girmeye cesaret 

edemedik ve Akdeniz’de İngiliz ve Felemenk ticaret 

gemilerinin Cezayir savaş gemilerinden korktukları gibi biz de 

İngiliz ve Felemenk gemileri tarafından görülmeyelim diye 

poyraza, Formoza adasına doğru gittik. 

Denize açılınca sanki Manilla veya Filipin adalarına 

gidiyormuşuz gibi poyraza doğru gittik. Bunu Avrupa 

gemilerinin birinin yoluna düşmeyelim diye yapıyorduk. 

Bununla beraber 22,30 enlem derecesine gelinceye kadar hep 

yıldıza doğru dümen kullandık. Bu şekilde doğruca Formoza 



adasına geldik, su ve erzak almak için demirledik. Buranın 

halkı çok nazik ve medeni adamlardı, can ve gönülden bize 

hizmet ettiler. Pazarlık ettiğimiz ve anlaştığımız bütün 

şeylerde gayet doğruluk gösterdiler. Dürüst davrandılar. 

Halbuki diğer milletlerde böyle şey görmemiştik. 

Oradan da bizim Avrupa gemilerinin gelme olasılığı olan bütün 

Çin limanlarını geçtiğimizi anlayıncaya kadar ayni mesafeden 

Çin sahillerini takip ederek daima yıldıza doğru gittik. 

Durumumuza göre tamamı ile mahvolmaktan kurtulacağımızı 

bildiğimiz için eğer mümkünse özellikle bu memleketlerde 

Avrupa’lıların eline düşmemeye karar vermiştik. Bunlardan 

korkum o kadar çoktu ki bunların eline geçmektense İspanya 

engizisyonunun eline düşmeyi tercih ederdim. 

Artık otuzuncu enlem dairesine geldiğimiz için ilk rastladığımız 

ticaret limanına girmeye karar verdik. Gemiyi karaya doğru 

çevirince iki millik yerden üzerimize içinde Portekizli ihtiyar bir 

kılavuz olduğu halde bir kayık geldi. Kılavuz bizim Avrupa’lı bir 

gemi olduğumuzu anlamış, hizmet etmeye gelmişti. Bundan 

çok memnun olarak kılavuzu içeriye aldık. Bunun nereye 

gideceğimizi bile sormadan geldiği kayığı geri yolladı. 

Artık bu ihtiyarı, kendimizi istediğimiz yere götürebilmek 

elimizdedir diye düşündüğümüzden önce bizi Çinin en kuzey 

limanı olan Nang-King körfezine götürmesinden bahsettim. 

İhtiyar, Nang-King körfezini çok iyi bildiğini söyledi. Fakat 

gülerek orada ne yapacağımızı sordu. 

Orada yükümüzü satarak çini tabaklar, bezler, ham ve işlenmiş 

vesaire almak ve sonra yine aynı yoldan dönmek istediğimizi 

söyledim. Bunun için bize göre Makao'nun en iyi liman 

olduğunu ve afyonumuza orada iyi müşteri bulabileceğimizi 



ve paramızla da Nang-King'de alabileceğimiz kadar ucuz bir 

fiyatla her türlü Çin işi şeyler alabileceğimizi söyledi. 

İhtiyarı böyle çok fazla inat ve ısrar ettiği sözünden 

çeviremeyince bizim tüccar olduğumuz kadar da efendiden 

adamlar olduğumuzu ve Pekin ve Çin imparatorlarının meşhur 

saraylarını görmek istediğimizi söyledim. “Öyleyse, dedi, 

Ningpo'ya gitmelisiniz. Oradan denize akan büyük bir 

nehirden beş mil ötedeki büyük kanala girersiniz. Bu kanalın 

her yerin de gidiş geliş mümkündür. Ta Çin imparatorluğunun 

göbeğine kadar gider, bütün nehirlerle birleşir. Bentler ve 

kemerler aracılığı ile birçok büyük dağlardan geçer ve iki yüz 

yetmiş mil kadar uzakta bulunan Pekin şehrine gider.  

“Peki Portekiz efendi ama bu bizim işimiz değil. Asıl mesele 

senin bizi Nang-King'e götürüp götüremeyeceğin ve sonra 

oradan da bizim Pekine gidip gidemeyeceğimizdir dedim. 

“Evet, dedi. Pekala götürebilirim. Zaten biraz önce de aynı 

yoldan oraya büyük bir Felemenk gemisi gitti.” 

Bu haber beni biraz sarstı. Felemenk gemisi en korktuğumuz 

bir şeydi. Eğer Felemenk gemisi kıyafetine girip de karşımıza 

çıkarsa vergi memurundan bile o kadar korkmazdık. Felemenk 

gemisinin felaketimize sebep olacağını, çünkü bu taraflara 

sefer eden gemiler gayet büyük ve bizden çok güçlü oldukları 

için onlarla başa çıkabilecek bir halde değildik. Felemenk 

gemisinin adını söyler söylemez biraz şaşaladığım ve 

bozulduğumu ihtiyar sezdi. Ve “Efendim, Felemenklilerden 

korkmayınız. Şimdi onlar sizin milletle kavgalı değiller sanırım” 

dedi. “Hayır! dedim. Doğru. Fakat böyle ıssız ve ferman 

geçmeyen yerlerde ellerine geçen adamlara ne yapacaklarını 

bilmiyorum da.” “Niçin, dedi. Siz korsan değilsiniz. Niçin 



korkacaksınız. Onların böyle kendi halindeki tüccarlara 

dokunmayacakları kesin.” 

Bu laf üzerine eğer vücudumda yüzüme çıkmayan kan kaldıysa 

tabiatın damarlara koyduğu kapakların mani olmasındandır. 

Çünkü bu söz beni akıl ve hayale sığmayacak derecede 

mahcup etmişti. Bunu gizleyebilmek de mümkün değildi ve 

kolayca, ihtiyar düşürdü. 

“Efendim dedi. Sözlerimden sıkılmış gibi görünüyorsunuz. 

Canınızın istediği yere gidiniz. Ben de elimden gelen hizmet de 

kusur etmem.” 

“Evet dedim. Nereye gideceğimi tayin edemediğimizden 

sıkılıyorum. Korsanlara dair söylediğiniz sözleri de 

düşünüyordum. Bu denizlerde korsan bulunmadığını ümit 

ederim. Onlarla başa çıkabilecek halde değiliz. Görüyorsunuz, 

hem güçsüzüz hem de donanımımız eksik.”  

“Endişelenmeyiniz efendim, dedi. On beş seneden beri bu 

denizlerde bir korsanlık olduğunu bilmiyorum. Yalnız 

duyduğuma göre bundan bir ay önce Siam körfezinde bir tane 

görülmüş, fakat güneye doğru gitmiş, buna emin olabilirsiniz. 

Zaten korsanlığa yarar ve güçlü bir gemi değilmiş. Gemi 

korsanlık için yapılmamış. Kaptanını ve bazı adamları Sumatra 

adasında veya civarında Malayalılar tarafından öldürüldükten 

sonra bazı asi tayfalar tarafından alınıp kaçırılmış.” 

Hiçbir şeyden haberim yokmuş gibi “Nasıl, dedim. Kaptanımı 

öldürmüşler? Hayır dedi. Tayfaların kaptanı öldürdüklerini 

bilmiyorum, fakat sonradan gemiyi alıp kaçtıkları için herkes 

bunların Malaryalıların elinde kaptanlarına ihanet ettiklerini 



ve Malaryalıların da kaptanı öldürdüklerini ve belki de 

bunların öldürttüğünü zannediyordu.” 

“Öyleyse, dedim. Tıpkı kaptanı öldürmüşler gibi bunlarda 

ölümü hak etmişler.”  

“Evet dedi. Hak etmişler. Eğer bir İngiliz veya Felemenk 

gemisinin eline geçerlerse cezalarını görecekleri kesin. Çünkü 

İngiliz’ler ve Felemenkliler bu çapkınları ele geçirecek 

olurlarsa hiç soluk aldırmamaya karar vermişlerdi.” 

“Fakat dedim. Siz korsanları bu denizlerden defolup gitmişler 

diyorsunuz nasıl ele geçirebilecekler?” 

“Evet doğru dedi. Böyle deniyor ama gemiyi alıp kaçtıkları 

zaman kaptanla beraber dışarıda Felemenklilerden bir kaçı 

gemiyi Siam körfezinde Kamboç nehrinde görmüşler. Orada 

bazı İngiliz ve Felemenk ticaret gemileri varmış. Az kalsın 

yakalayacaklarmış hatta eğer öndeki kayıklara arkadakiler 

adamakıllı yardım edebilseymişler kesinlikle 

yakalanacaklarmış. Fakat korsanlar iki kayık kendilerine 

yaklaşır yaklaşmaz üzerlerine ateş açmışlar, diğer kayıklar 

yetişmeden önce bunları: berbat etmişler, sonra denize 

açılmışlar, diğerleri de takip edememişler. Bu şekilde 

kaçabilmiş. Fakat gemiyi öyle anlatmışlar ki onu görür görmez 

tanıyacaklarına şüphe etmiyorlar ve her nerede karşılaşırlarsa 

karşılaşsınlar ne kaptana, ne gemicilere aman vermeyerek 

hepsini asacaklarına yemin etmişler.” 

“Nasıl, dedim. Haklı, haksız hepimizi öldürecekler mi? önce 

asıp sonra mı mahkeme edecekler?” 



“Aman efendim, dedi. Böyle uğursuz herifler için öyle uzunca 

muamelelere gerek var mı ya, bunlar arkaya bağlanırlar 

denize iskandil edilirler. Bundan daha iyisini hak etmiyorlar?  

İhtiyarın adamakıllı avcında olduğunu ve bize fenalık 

edemeyeceğini biliyordum. Onun için hemen sözünü keserek: 

“Öyleyse sinyor” dedim “Bizi geriye Makaloya veya İngiliz ve 

Felemenk gemilerinin gittikleri diğer memleketlere 

götürmeyip de Nang-King'e götürmenizi istememizin de aslı 

bu ya! Bilmiş ol, bu İngiliz ve Felemenk kaptanları bu kindar, 

kasıntı, küstah herifler ne hak ve adaletin ne olduğunu bilirler, 

ve ne de Tanrı’nın ve tabiatın emrettiği kanunlara itaatin 

yolunu bilirler. Yetkilerini bilmediklerinden güçlerine mağrur 

olarak hırsızlara ceza vereceğiz diye katillik ederler. Yalan 

yanlış suçlanan adamlara hakaret etmeyi ve sorup 

soruşturmadan hatta yargılamayı üstlerine alırlar. 

Tanrı kısmet ederse de yaşar ve onları bu işlerinden dolayı 

hesap vermeye mecbur edersem o zaman hak ve adaletin 

nasıl icra edildiğini cinayet hakkında ve o adamın o cinayeti 

işlediğine dair iyi deliller bulamadığı bir adama cani 

muamelesi yapılmayacağını öğrenirler.” 

Bunları söylemekle beraber onların aradıkları geminin bu gemi 

olduğunu ve sandalları ile yaptığımız savaşı ve heriflerin nasıl 

delice ve korkakça davrandıklarını bütün detayı ile anlattım. 

Gemiyi nasıl satın aldığımızı ve Felemenklinin bize nasıl 

davrandığını söyledim. Gemicilerin kaptanlarını Malayalılara 

öldürttüklerinin ve gemiyi alıp kaçtıklarının aslı olduğuna 

inanmadığımın sebebini ve gemicilerinin korsan olduklarını da 

hep bunların uydurduklarını ve bize saldırma ve kendimizi 



savunmak zorunda bırakmazdan önce bunun doğru olup 

olmadığını anlayıp dinlemeleri gerektiğini söyledim ve 

kendimizi korumak için Öldürdüğümüz adamların 

kanunlarından yine onların sorumlu olduğunu ekledim. 

İhtiyar kılavuz bu hikayeye hayret etti. Kuzeye doğru gitmek 

istemekte hakkımız olduğunu söyledi. Bize bir akıl öğretmiş 

olmak için, gemiyi Çin’de satmamız gerektiğini ve çok iyi de 

satabileceğimizi ve orada başka bir gemi satın alabileceğimizi 

veya yaptırabileceğimizi söyledi. Her ne kadar bunun gibi iyi 

bir gemi bulamazsanız da bütün eşyanızla beraber sizi 

Bengale'ye veya başka bir yere götürebilecek bir gemi 

bulabilirsiniz, dedi. Dönüşümüz için bir gemi veya bunu satın 

alacak bir müşteri bulunabilecek bir yere gidersek nasihatini 

tutacağımı kendisine söyledim. Nankin'de oldukça müşteri 

bulabileceğimi ve tekrar geriye dönmek için bir Çinli yol 

gösterenin işimize yarayabileceğini, gerek bunu satmak, gerek 

öbürünü almak için bana adamlar buluvereceğini söyledi. 

“Çok ili sinyor dedim, fakat mademki gemiyi bu kadar iyi 

tanıyorlar diyorsunuz, sizin nasihatinizi dinleyecek olursam 

birtakım namuslu adamların başlarının belaya girmesine 

sebep ve belki de bile bile katilleri olmuş olmaz mıyım? Çünkü 

gemiyi her nerede yakalarlarsa yakalasınlar gemi o gemi 

olduğu için, içindeki adamları suçlayacaklar ve zavallı masum 

adamları yakalayarak öldürecekler.” “Yook dedi, ben bunun 

önüne geçecek bir çare bulurum. Çünkü bu dediğimiz 

kaptanların hepsini çok iyi tanıdığım ve buradan geçerlerken 

hepsini göreceğimi için her ne kadar önceden gemide 

bulunanlar gemiyi alıp kaçmışlarsa da korsan olduklarının 

doğru olmadığını ve şimdi gemide bulunanların gemiyi alıp 

kaçanlar olmadığını ve sırf ticaretleri için bu gemiyi 



bilmeyerek aldıklarını söyleyerek işini aslını kendilerine 

anlatırım ve eminim ki bu işte gayet haksız olduklarını da 

kendilerine kabul ettiririm. Bana inanacaklarına ve hiç 

olmazsa ileride daha tedbirli davranacaklarına eminim” Çok iyi 

dedim. “Benden bunlara bir mektup götürür müsün?” 

“Eğer bunun sizden olduğunu ve bu işin benim başımın 

altından çıkmadığını ispat edebilmek için mektubu siz kendi 

elinizle yazarsanız çok iyi götürürüm dedi. Derhal yazmaya 

hazır olduğumu, söyledim ve kalem kağıt, mürekkep alarak, 

çektirmelerle olan saldırılarına kadar hikayeyi ve iddia ettikleri 

bahaneyi ve niyetlerinde ki haksızlığı ve işkenceyi uzunca 

yazdım ve sonuçta da kaptanların bu yaptıkları işten yalnız 

utanmakla kalmayıp eğer bir gün İngiltere’ye gelirler ve ben 

de sağ olur, onları orada görürsem ben varmadan önce 

memleketimin kanunları uygulama eksik olmamış bulunursa 

bu işin kendilerine pahalıya oturacağını da söyledim. 

Bizim ihtiyar kılavuz bunu tekrar tekrar okudu ve bunda sebat 

edip etmediğimi birkaç kere sordu. Günün birinde bunu 

yapmak fırsatını elime geçireceğimi bildiğim için son nefesime 

kadar bunda ısrar edeceğimi söyledim. Fakat tekrar geriye 

dönmediği için ihtiyar kılavuzun bu mektubu yerine 

verebilmesine fırsat olmadı. Ben böyle şeyleri konuşurken 

doğruca Nang-King'e doğru ilerliyorduk. On üç gün 

yolculuktan sonra o koca Nang-King körfezinin lodos tarafında 

bir demir yerine geldik. Sırası gelmişken iki Felemenk 

gemisinin önümüz sıra gittiklerini ve kesinlikle ellerine 

düşeceğimizi de tesadüfen öğrendiğimi de söyleyeyim. Bu 

durumu da tekrar ortağımla görüştüm. Ortağım da benim 

kadar sıkılmıştı. Her yerden fazla selameti karada bulmak 

istiyordu. Ben bu kadar ümitsiz değildim. Fakat işimi doğrudan 



doğruya Çinlilerle görmek için gemiyi yanaştıracak düşman 

tehlikesi olmayan köy gibi bir yer olup olmadığını kılavuzdan 

sordum. Eğer güneye doğru gidersek kırk iki mil kadar uzakta 

Kin-Çang denilen küçük bir liman olduğunu, misyoner 

papazlarının ekseriya Makao'dan buraya geldikleri ve Avrupa 

gemilerinin buraya hiç uğramadıklarını ve oraya gitmeyi uygun 

görürsem ne yapmak gerektiğini karaya çıktıktan sonra 

düşünmem gerektiğini ve bazı kere Çin malları almak üzere 

Japon tüccarlarının geldiği zaman kurulan pazar gibi şeyler 

istisna edilirse orasının bir tüccar yeri olmadığını söyledi. 

Hepimiz oraya dönmeye karar verdik. Bu dedikleri yerin adını 

belki yanlış söylüyorum. Sırası geldiği zaman anlatacağım 

üzere burası gibi daha birçok yerlerin ismini yazdığım küçük 

bir cep defteri bir kazaya uğrayarak ıslandığı için buranın adını 

iyice hatırlayamıyorum. Fakat Çin ve Japon tüccarlarının 

buraya yukarda da söylediğim gibi Kin-Çang'dan başka bir isim 

verdiklerini hatırlayamıyorum. Oraya gitmeye hepimiz de 

karar verince ertesi gün demir kaldırdık. Su almak için yalnız 

iki yere uğradık. Bu uğradığımız her iki yerde de halk bize karşı 

çok nazik davrandılar ve bizlere satılık birçok şeyler getirdiler; 

yani erzak, sebze, kökler, çay, pirinç bazı da av kuşları demek 

isterim. Fakat parasız hiçbir şey yoktu. Rüzgar aksi estiğinden 

beş günden önce o limana gelemedik. Fakat bundan çok 

memnun olmuştuk. 

Ben ve ortağım her ne kadar çıkarımıza uygun bile olmasa 

başka bir çaresini bularak eğer mümkün olursa o şekilde 

harekete ve bir, daha bu uğursuz gemiye ayak atmamaya 

karar verdiğimiz için sağ ve salim ayağımı karaya basınca çok 

fazla sevindim. Hatta diyebilirim ki memnun bile oldum. 

Şimdiye kadar yaşadığım hayat şartlarına göre daimi bir korku 



içerisinde bulunmak gibi insanı hiçbir şeyin mutlu etmediğini 

itiraf etmek zorundayım.  

Tevratta “insanın korkusu bir tuzaktır denmekle ne kadar, iyi 

söylenmiş. Korku bir ölümdür ve fikir onunla o kadar ezilir ki 

rahatlamaya imkan kalmıyor. Hayat ruhu çöküyor ve 

genellikle diğer üzüntüler de insana sabır ve dayanma gücü 

veren ve bu gibi durumda vücuduna çok büyük ihtiyaç görülen 

tabii kuvvetler de korku ile yok oluyor. Korku, hayale de tesir 

etmekten hali kalmıyor. Her tehlikeyi büyültüyor. Mesela 

İngiliz ve Felemenk kaptanlarını doğruyu dinlemekten veya 

namuslu adamları alçaklardan ayırmaktan ve aleyhimize 

olarak mahsus ve hiçten uydurulmuş masallarla seyahatimizin 

gidiş tarzına ait olayları birbirinden ayırmaktan aciz farz 

ettiriyor. Halbuki bizim korsan olmadığımıza aklı başında her 

adamı inandırabilecek birçok delillerimiz vardı. Gemideki 

mallarımız, gittiğimiz yol, rahatça sağda solda görünmemiz, şu 

ve bu limanlara girmemiz ve hatta birçok hal ve hareketimiz, 

kuvvetimiz, adamlarımızın miktarı, silahlarımızın ve 

cephanemizin azlığı, erzakımızın kıtlığı, bütün bu şeyler bizim 

korsan olmadığımıza herkesi ikna edebilecek şeylerdi. 

Gemideki afyon vesaire eşyalar geminin Bengale'de bulunmuş 

olduğunu apaçık gösterebilirdi. O gemideki adamlar 

Felemenkliymiş. Halbuki bizim isimlerimizden anlaşılacağı 

üzere biz İngiliz, Portekiz ve Hintlilerden oluşuyorduk ve 

gemide yalnız iki tane Felemenkli idi. Bu ve diğer birçok 

şeyler, eline düşeceğimiz herhangi kaptana karşı bizim korsan 

olmadığımızı ispat edecek delillerdi. Fakat korku, bu kör ve 

olumsuz hırs başka türlü işliyor. Bizi birtakım mali hülyalara 

atıyor. Bilgimizi körletiyor belki de hiçbir zaman olmayacak 

bin türlü korkunç şeyleri aklımıza getiriyor. Hakikatte herkesin 



anlatışına göre biz de öncelikle İngiliz ve özellikle Felemenk 

gemilerindeki gemicilerin korsan adına kayıklarını 

vurduğumuz ve kaçtığımız için, özellikle bize karşı fevkalade 

kin ve garezleri olduğuna ve konuşmamıza imkan vermeden 

sorgusuz sualsiz bizim boynumuzu uçuracaklarına inanmıştık. 

Gerçi onların elinde görünüşte öyle deliller vardı ki uzun uzun 

sorgulamayacaklarına biz de emindik. Mesela: öncelikle gemi 

o gemiydi ve vakti ile bunda çalışan ve şimdi onlarla beraber 

bulunan gemiciler o gemi olduğunu biliyorlardı. İkincisi; 

Kamboç nehrinde bizi kontrole geleceklerini anlattığımız 

zaman onların kayıkları ile kavgaya girişmiş ve kaçmıştık, Bu 

şekilde bizim kendimizin korsan olmadığımıza kanaatimiz 

olduğu kadar, onların da bizim korsan olduğumuza kanaat 

ettiklerine şüphemiz kalmamıştı. Daima da dediğim gibi eğer 

aksine olsaydı da ben onların yerinde olsaydım ve bu gibi 

delillerin de doğruluğuna inanabilseydim, bütün gemicileri 

parçalamak için savunmalarını göz önüne alır mıydım,yoksa 

savunmalarına inanır mıydım? Her ne olursa olsun 

korkuyorduk. Ben ve ortağım ip ve kaya sereni, yani darağacı, 

kavga, yakalanmak, öldürmek, öldürülmek rüyalarını 

görmeden uyku uyuyamıyorduk. Bir gece rüyamda 

Felemenklilerin gemiyi aborda ettiklerini, gemicilerden biri ile 

boğuştuğumu görerek hiddetlenmiş ve yumruklarımı yattığım 

karamanın bölmesine öyle şiddetle vurmuşum ki elim ağır 

şekilde yaralandı. Boğumları kırıldı, parmaklarımın eti ezildi ve 

kesildi. Yalnız uykudan uyanmakla kalmadım, az kalsın iki 

parmağımı da kaybedeceğimden korkuyordum. Çektiğim diğer 

bir korku da ellerine düşecek olursak göreceğimiz işkenceydi. 

Amboniya'nın hikayesi aklıma geliyordu. Bu hemşehrimize ve 

diğer bazı adamlara yaptıkları gibi Felemenklilerin bize nasıl 



işkence edeceklerini düşünüyordum. Son derecede işkenceler 

ederek bazımızın hiçbir suçları olmadığı halde, kendilerinin 

hatta bizim de korsan olduğumuzu itiraf ettirecekler ve böyle 

düzmece bir adalet süsüyle hepimizi idam edeceklerdi. Bunu, 

gemimizi ve malımızı zaptetmiş olmak için de yapabilirlerdi. 

Gemimiz ve malımızın hepsi hesap edilirse beş bin lira kadar 

tutardı. Bu şeyler beni ve ortağımı gece gündüz rahatsız edip 

duruyordu. Kaptanlara böyle şeyler yapmaya yetkileri 

olmadığını ve eğer onlara esir düşecek olsak bizi 

öldürdüklerinden ve işkence ettiklerinden dolayı sorumlu 

olacaklarını ve memleketlerine gittikleri zaman 

tutuklanabileceklerini düşünmüyor değildik. Fakat bu beni 

kandırmıyordu. Çünkü bize böyle yaptıktan sonra onların 

memleketlerinde yargılanmış veya beni öldürttükten sonra 

onların da memleketlerinde ceza görmüş olmalarının bize ne 

faydası olabilirdi? O zaman geçen hayatımın çeşitli alanları 

hakkında da neler düşündüğümü yazmaktan kendimi 

alamıyorum. 

Sürekli bir zorluk içersinde kırk seneyi harcayarak sonunda 

herkesin hak ettiği bir istirahat ve servete sahip olduktan 

sonra sırf kendi arzumla yeni birtakım sıkıntılara gönüllü 

olarak atıldığımı ve gençliğimde birçok tehlikelerden 

kurtulduğum halde gerçekte hiç yakışıksız olmasından başka 

azıcık bir eğilim olmayan bir suçtan dolayı uzak ve 

masumiyetin bana hiçbir faydası olmayacak bir yerde bu 

ihtiyar yaşımda asılmayı düşünmek çok gücüme gidiyordu. Bu 

fikirlerden sonra dinden de bir şeyler karışıyordu. Bu durum 

bana Tanrı’nın bir takdiri gibi görünüyordu ve bunu bu şekilde 

düşünmeye ve buna boyun eğmeye kendimi mecbur 

görüyordum. Çünkü her ne kadar insanlara karşı masum isem 



de Tarıma karşı masum olmaktan çok uzaktım. Bunun için 

bana çok açık gelen diğer günahlarımı düşünüyor, 

sorguluyordum. Tanrı’nın bu cezayı onlara karşı vermiş 

olması, eğer Tanrı başıma bir felaket getirmek isteseydi 

mesela bir gemi kazasına karşı nasıl gösterecektiyse buna da 

tıpkı öyle razı olmak gerektiğini düşünüyordum. 

Sırası geldikçe bazı kereler de cesaretim yerine geliyordu. 

Böyle merhametsiz, insafsız bir avuç sefil tarafından 

yakalanarak, barbarca muamele görmemeye kesin kararlar 

veriyordum. İnsan yiyen ve beni yakaladıkları zaman etimle 

kendilerine bir ziyafet çekeceklerine emin olduğum vahşilerin 

eline düşmeyi, belki de bana karşı yapacakları barbarlıklarla ve 

insanlık dışı işkencelerle hırs ve öfkelerini yatıştıracak 

olanların eline düşmeye tercih ediyordum. Vahşilerle olan 

meselelerde son nefese kadar uğraşarak ölmeyi daima 

kararlaştırırdım. Bu heriflerin vahşilerden daha korkunç 

olmalarına, daha doğrusu bu adamların eline düşmeyi akıla 

getirmek, insanlar tarafından yenmeyi düşünmekten daha 

korkunç olmasına göre niçin bu heriflere karşı da öyle 

yapmamalıydım? Çünkü vahşiler işlerini bilirler ve ölmedikçe 

insan yemezler. Bizim tıpkı danalara yaptığımız gibi onlar da 

önce insanı öldürürler, sonra yerler. Halbuki bu heriflerin 

ölümden daha işkenceli marifetleri vardır. Bu gibi düşünceler 

aklıma geldikçe belli bir kavganın verdiği heyecanlarla bir tür 

titremeye tutuluyordum. Sanki kavgaya tutuşmuş gibi kanım 

kaynıyor, gözlerim parlıyordu. Ellerine düşersem bana imkan 

vermeyeceklerini bildiğimden, eğer uzun süre dayanamazsam 

içindeki bütün eşya ile beraber gemiyi havaya uçuracak onlara 

öğünecek çok az ganimet bırakmak istiyordum. 



Biz denizdeyken bu şeylerin aklımıza verdiği rahatsızlık ve 

şaşkınlık ne kadar büyük ve ağırsa da kendimizi karada 

gördüğümüz zaman hissettiğimiz sevinç de o derece büyük 

oldu. Ortağım bir rüya gördüğünü söyledi ve rüyasında 

arkasında gayet ağır bir yük varmış ve bunu bir tepeye 

çıkaracakmış. Yüke daha uzun süre dayanamayacak bir hale 

gelmiş. Fakat Portekizli kılavuz gelmiş, arkasından yükü almış, 

tepe kaybolmuş, önündeki arazi de düzelmiş ve açık bir yer 

olmuş. Gerçekten iş de böyle olmuştu. Hepimiz, arkalarından 

yükleri alınmış adamlara dönmüştük. Bana gelince, benim de 

vicdanımdan daha uzun süre taşımaya dayanamayacağım bir 

ağırlık kaldırılmıştı. Yukarıda dediğim gibi bir daha bu gemi ile 

denize çıkmamaya karar vermiştik. 

 

Otuz Sekizinci Bölüm 

Karaya çıktığımız zaman artık bir dostumuz olan ihtiyar kılavuz 

bize bir ev, eşyamız için de bir mağaza buldu. Sırası gelmişken 

söyleyeyim ki bunların her ikisi de birbirinin çok benzeriydi. 

Bunun bitişiğinde diğer büyük bir ev veya bir kulübe vardı. 

Hepsi kamıştan yapılmış ve etrafı da anlaşılan bu memlekette 

çok da az olmayan hırsızların girmesine engel olmak için yine 

kamışla çevrilmişti. Bununla beraber buranın memurları bize 

bir bekçi de lütfetmişlerdi. Elinde satır türünden yarım mızrak 

olan bir nöbetçi kapımızda nöbet bekliyordu. Ona da bir 

miktar pirinçle biraz para veriyorduk. Hepsi gün de altmış para 

tutardı. Bu şekilde mallarımız çok iyi korundu. 

Burada kurulması kesin olan pazarın zamanı geceli epeyce bir 

zaman olmuştu. Bununla beraber nehirde üç dört tane Çinli 



kayık ile Çin eşyaları satın alan Japon tüccarları 

bulunduğundan halen gitmemiş olan iki Japon gemi bulduk. 

Portekizli ihtiyar kılavuzun ilk yaptığı iş bize şehirdeki üç 

Katolik misyoner papazı getirerek tanıştırmak oldu. Bunlar bir 

süreden beri buradaymışlar ve halkı Hıristiyanlığa 

çeviriyorlarmış. Galiba yaptıkları iş çok zavallı ve Hıristiyan 

yaptıkları adamlar da çok aşağılık şeyler olmalı. Neyse bu 

bizim işimiz değil. 

Bunlardan biri Fransız’dı ve adı da baba Simon'du. Şen, iyi 

halli, konuşması serbest, öbürlerinin göründüğü kadar ciddi ve 

ağır başlı görünmüyordu. Diğerlerinin biri Portekiz, öbürüsü 

de Ceneviz’di. Fakat baba Simon nazik, sokulgan ve gayet hoş 

bir yoldaştı. Diğer ikisi daha çekingen, sert ve haşin 

görünüyorlar, işlerine ciddiyetle sarılıyorlardı. Yani nerede bir 

fırsat bulurlarsa yerlilerin arasına sokularak onlarla 

konuşmaya çalışıyorlardı. Genellikle bu adamlarla yiyip 

içiyorduk. 

Ne ise hikayemize gelelim. Anlaşılan bu Fransız papazı baba 

Simon misyoner reisinin emri ile Pekin'e, Çin imparatorunun 

yanına gitmek için görevlendirilmiş. Fakat kendisi ile beraber 

gitmekle görevli diğer bir papazın Makao'dan gelmesini 

bekliyordu. Kendisine rastladıkça bu seyahate beni davet 

ediyor ve bana bu kuvvetli imparatorluğun ihtişamlarını ve 

hepsinden vazgeçen dünyanın en büyük şehrini göstereceğini 

söylüyordu. “Sizin Londra ile bizim Paris’i bir araya koysak 

onun kadar bir şehir olamaz” diyordu. Bu dediği şehir Pekin'di. 

Gayet büyük ve son derece kalabalık bir şehir olduğunu itiraf 

ederim. Fakat böyle şeylere diğer adamlardan başka gözle 

baktığımdan buraya ait seyahatimden daha detaylı bir şekilde 



bahsettiğim zaman bu konuda ki düşüncemi bir kaç kelime ile 

anlatacağım. Fakat evvela bizim misyonere gelelim: Bir gün 

kendisi ile beraber yemek yiyorduk, gayet şen ve keyifliydik. 

Kendisi ile beraber gitmeye küçük bir meylim vardı. Misyoner 

de beni ve ortağımı çok sıkıştırıyor ve birtakım, delillerle 

kesinlikle bizi kandırmaya çalışıyordu.  

Ortağım kendisine: “Niçin baba Simon dedi, bizimle beraber 

gitmeyi bu kadar çok arzu ediyorsun? Bizim Rafızi olduğumuzu 

biliyorsun ve bizi sevmezsin. Yoldaşlığımızdan da hiçbir zevk 

duymazsın.” “Belki dedi, bir gün siz de Katolik olursunuz. 

Benim işim buradaki putperestleri Hıristiyan yapmak, kim bilir 

belki bir gün sizi de Katolik yaparım.” “Desene baba Simoi hep 

yolda bize vaaz edeceksin” dedim. “Sizi taciz etmem, dinimiz 

bizi terbiyeden ayırmaz. Bundan başka buralara göre biz 

hemşehri sayılırız. Siz Protestan olunuz, ben de Katolik, yine 

Hıristiyan’ız. Hem de efendiden adamlarız. Birbirimizi 

sıkmadan konuşabiliriz” dedi. Laflarının buraları hoşuma gitti 

ve aklıma Brezilya'da bıraktığım papazı getirdi. Bununla 

beraber baba Simon'un hali ona yaklaşamazdı. Baba Simon'da 

da hafif kişilik yok idiyse de kendisinden o kadar bahsettiğim 

öbür papaz kadar dine karşı samimi bağlılığı, tam inancı ve 

dünya zevklerinden korkusu yoktu. Her ne kadar kendisi 

beraber gitmemiz için hiç peşimizi bırakmadıysa da biz biraz 

kendisini bir tarafa bırakalım. Evvela daha yapılacak bazı 

şeylerimiz vardı. Gemiyi ve mallarımızı elden çıkaracaktık. Bu 

şeyleri yapabileceğimizden şüphelenmeye başlamıştık. Çünkü 

gayet az iş olan bir yerde bulunuyorduk. Hatta bir defa Kilam 

nehrine ve Nang-King şehrine kalkacak oldum. Fakat Tanrı’nın 

her zamankinden fazla bizimle alakadar olduğu çok açık 

görünüyordu zannederim. Bundan cesaret alarak nasıl 



olacağımı bilmiyorsam da ne olursa olsun bu karışık ve dolaşık 

işten kurtularak tekrar vatanıma kavuşabileceğime inanmaya 

başladım. Bazen buna emin oluyor, fakat bunun nasıl 

olabileceğini kestiremiyordum. 

Dediğim gibi şans yolumuzu açmaya başladı. İlk ortaya çıkan 

şey ihtiyar Portekizli kılavuzun bize bir Japon tüccarı getirmesi 

oldu. Japon tüccarı ne gibi mallarımız olduğunu sordu. İlk 

önce bütün afyonlarımızı aldı. İyi fiyat verdi, parasını da külçe 

altın olarak verdi. Bunların bazısı kendi memleketlerinin 

sikkesi, bazısı da onar, on ikişer dirhemlik çubuklardı. 

Japon, tüccar ile afyon işini yaparken aklıma belki gemiyi de 

alır fikri geldi ve tercümana bunu da teklif etmesini söyledim. 

Kendisine ilk teklif edildiği zaman omuzlarını silkinişti. fakat 

bir kaç gün sonra misyoner papazlarından birini kendine 

tercüman yaparak yanıma geldi ve bana bir teklifi olduğunu 

söyledi. O da şu imiş; 

Gemiyi satın alacağını (Veya bizim teklif edeceğimizi) 

düşünmeyerek bizden birçok mal almış, bunun için gemiyi 

almaya yetişecek kadar parası kalmamış. Eğer gemideki 

adamları gemide işlemek üzere bırakacak olursam gemiyi 

kiralayarak Japonya’ya ve oradan da başka bir mal yükleyerek 

Filipin adalarına göndermek istiyormuş ve navlunu da 

Japonya’ya gitmeden önce ödeyecekmiş. Filipin’den 

döndüğün de gemiyi satın alacakmış. Bu teklife kulak vermeye 

başladım. Basımevine serserilik hevesleri dolaştı. Onlarla 

beraber gitmek ve Filipin adalarından da güney denizlerine 

inmek arzusundanken kendimi alamamaya başladım. Ama bizi 

Filipin adalarına kadar navlun yapıp orada serbest bırakmayı 

kabul edip etmeyeceğini Japonyalıdan sordum. Hayır, bunu 



yapamazmış. Çünkü sonra Filipin’deki mallarını getiremezmiş. 

Fakat “Japonya’ya dönüşünde serbest bırakabileceğini 

söyledi. Bununla beraber kendim de gitmek istediğim tarafa 

bu teklifi göz önüne aldım. Fakat benden daha akıllı olan 

ortağım, sahtekar, zalim ve hain bir millet olan Japonyalıların 

ve onlardan daha sahtekar, daha zalim ve daha hain olan 

Filipin’deki İspanyol’ların ve denizin tehlikelerinden 

bahsederek beni bu işten caydırdı. Fakat işlerimizde meydana 

gelen bu değişimi bir sonuca bağlayabilmek için yapacağımız 

birinci iş kaptanla ve gemicilerle görüşmek ve Japonya’ya 

gitmek isteyip istemediklerini anlamaktı. Ben bu işleri 

yapmaktayken yeğenimin seyahatte bana yoldaşlık etsin diye 

bıraktığı genç delikanlı yanıma geldi. Bu seferin kendisine çok 

iyi göründüğünü ve kar ümidi bulunduğunu ve eğer buna 

girişirsem memnun olacağımı, eğer kendim gitmeyecek olur 

da kendisine izin verecek olursam bir tüccar sıfatı ile veya 

istediğim herhangi bir tarzda kendisinin gitmek istediğini ve 

İngiltere’ye dönüp de beni orada saf bulacak olursa kazancının 

tam hesabını vereceğini, istediğim kadar hisse alabileceğimi 

söyledi. Gerçi bu adamdan ayrılmak istemiyordum. Fakat 

gerçekten çok büyük olan kazanç ümitlerini, bu işi tanıdığım 

herhangi bir adamdan daha iyi yapabilecek bir genç olduğunu 

dikkate alarak gitmesine aklım yattı. İlk önce ortağımla 

meseleyi görüşeceğimi ve cevabını ertesi günü vereceğimi 

kendisine söyledim. Bu meseleye dair ortağımla görüştük, 

ortağım gayet ılımlı bir teklifte bulundu ve bana “Bunun 

uğursuz bir gemi olduğunu biliyorsun, her ikimiz de bir daha 

ona binmemeye karar verdik, eğer sizin kahya (bizim adama o 

böyle derdi) bu işe girişecekse gemideki hissemi kendisine 

bırakırım. İstediği gibi yapsın ve hayrını görsün. Eğer yaşar da 

İngiltere’de buluşursak ve o da oralarda kazanırsa geminin 



navlununun yarı karını bize versin, diğer yarısı da onun olsun” 

dedi. 

Adamımla hiçbir alakası olmayan ortağım ona böyle teklifte 

bulunursa artık ben ondan daha az bir teklifte bulunamazdım. 

Bütün tayfalar da onunla beraber gitmeyi arzu edince geminin 

yarısını ona verdik. Diğer yarısının hesabını vermek üzere de 

kendisinden bir senet aldık. O da Japonya’ya gitti. Japonyalı 

tüccar ona gayet doğruluk ve dürüstlük göstermiş, Japonya’da 

onu korumuş. Karaya çıkmak için de ona izin alıvermiş. Bu izni 

bir süreden beri hiçbir Avrupalı alamıyorlarmış, navlunu tam 

olarak vermiş. Gemiye Çin ve Japon malları yükleyerek bir 

adamı ile beraber Filipin adalarına göndermiş. Bu adam orada 

İspanyollarla iş yaparak tekrar geriye birçok Avrupa malları ve 

karanfil ve diğer baharat getirmiş. Orada yalnız iyi bir fiyatla 

navlununu almakla kalmamış. Artık gemiyi satmak da 

istemediğinden kendisinin bir miktar parası ve birlikte 

getirdiği bir miktar baharatına karşı kendi hesabına olmak 

üzere tüccar ona mal tedarik ediyormuş. Bunları tekrar 

Manilla'ya İspanyollara götürmüş. Orada yükünü gayet iyi 

satmış. Manila’da iyi bir dost edindiğinden gemisinin serbest 

bir gemi olduğunu tasdik ettirmiş. Amerika’da, Meksika 

sahilinde Akapulko'ya gitmek üzere Manilla valisi gemiyi 

navlun yapmış ve orada karaya çıkmak, Meksika'da seyahat 

etmek ve bütün adamları ile beraber İspanyol gemisine 

binerek Avrupa’ya gitmek üzere kendisine bir de vesika 

vermiş. Akapulko'ya gayet hayırlı bir sefer yapmış ve gemisini 

de orada satmış. Oradan da karadan Porto-Bello'ya gitme 

iznini almış ve her nasılsa bir yolunu bularak bütün hazinesi ile 

beraber Jamaika'yı tutmuş. Gayet zengin olduğu halde 

yaklaşık sekiz sene sonra İngiltere’ye geldi. Sırası geldiği 



zaman bundan bahsedeceğim. Şimdi özel işlerimize 

dönüyorum. 

Gemiden ve tayfalardan ayrıldığımız için şimdi artık birinci 

işimiz Kamboç nehrinde aleyhimizdeki düzenbazlığı tam 

zamanında bize haber veren iki adama ne gibi bir ödül vermek 

gerektiğini düşünmek olmuştu. Bu adamların bize çok büyük 

hizmet ettikleri doğruydu ve ödülümüzü hak etmişlerdi. Sırası 

geldi diye söylüyorum. Gerçi bunlar da bir çift uğursuz 

heriflerdi ya. Çünkü bunlar bizi hakikaten korsan ve gemiyi 

almış kaçmış zannettikleri halde yalnız bizim aleyhimizde 

yapılan planı bize haber vermekle kalmadılar, hatta korsanlık 

etmek üzere bizimle beraber geldiler. Bunları bu şekilde 

harekete hırsızlık yapmak ümidinin sevk ettiğini neden sonra 

içlerindeki birisi itiraf etmişti. Ama bize yaptıkları hizmet az 

değildi. Sonuçta kendilerine cömert davranacağımı vaat 

ettiğim için evvela her birinin kendi gemisinde alacağı olan, 

yani İngiliz’in on dokuz ve Felemenklinin yedi aylık alacaklarını 

verdim. Bundan başka ve fazla olarak her birine bir miktar 

altın para verdim. Bu, onları fazlası ile memnun etti. Sonra 

geminin topçusu ikinci kaptan, katip olduğu için İngiliz’i 

gemiye topçu ustası, ve Felemenkliyi de tayfa yaptım. Bu 

şekilde her ikisi de sevindiler. Her ikisi de hünerli gemici ve 

sanatkâr delikanlı olduklarından işgüzarlıklarını da gösterdiler. 

 

Otuz Dokuzuncu Bölüm 

Artık Çin sahilinde bulunuyorduk. Para sayesinde memlekete 

dönmenin birçok yolu olan Bengale'de ben kendimi sürgün ve 

vatanımdan uzak farz edersem, şimdi vatanımdan bin fersah 



uzak ve dönmek için her türlü araç ve ümitten mahrum 

bulunduğum zaman artık neler düşünmezdim? 

Bütün ümidimiz şuna kalmıştı: Bulunduğumuz yerde dört ay 

sonra diğer bir pazar kurulacaktı. Biz de yerli işlerinden her tür 

şeyler alabilecek, bizi ve mallarımızı istediğimiz yere 

götürebilecek, Tonkin'den gelme ve satılık Çin tekne veya 

gemileri bulabilecektik. Bu benim hoşuma gidiyordu ve 

beklemeye de karar vermiştim. Bundan başka, şayet buraya 

İngiliz ve Felemenk gemilerinden birisi gelecek olursa 

mallarımızı yükleterek kendimizi de Hindistan’ın bir tarafına, 

vatanımıza daha yakın bir yere atabilme ihtimali de vardı. 

Bu ümitlere kapılarak burada kalmaya karar verdik. Fakat 

zaman geçirmek için de memleketin iç taraflarına doğru iki üç 

seyahat yaptık. Evvela Nang-King şehrini görmek üzere on 

günlük bir seyahat yaptık. Hakikaten görülmeye değer bir 

şehirdi. Nang-King'de bir milyon insan olduğu söyleniyor ama 

ben buna inanmadım. Gayet düzgün inşaa edilmiş, sokakları 

tamamı ile düz ve birbirlerini düzlüğüne kesiyor. Bu da şehre 

iyi bir şekil veriyor. Fakat bu yerlerin fakir halkını, tezgahlarını, 

yaşayışlarını, hükümetlerini, dinlerini, servetlerini ve 

(bazılarının dedikleri gibi) gösterişlerini bizimkilerle 

kıyaslamak ve yazmak için harcayacağımız zamana veya bunu 

okuyacak olanların harcayacakları zamana değmez. 

Bu halkın, büyüklüğüne, zenginliğine, gösterişine, alaylarına, 

tezgahlarına, ticaretine, ahlakına hayret etmemiz, bunların 

hayret etmeye ve hiç olmazsa gerçekten bakmaya değer 

şeyler olduğundan değil; fakat önce emirde bu 

memleketlerdeki barbarlık ve buralarda her şeyden üstün 

olan kabalık ve cahillik hakkında doğru bir bilgimiz olduğu için 



böyle şeyleri burada göreceğimizi beklemediğimizden olması 

dikkate değer. Yoksa Avrupa’nın meydanları ve şahane 

binalarına göre bunların binaları nedir? İngiltere’nin, 

Felemengin, Fransa’nın, İspanyanın dünya ticaretleri yanında 

bunların alışverişleri nedir? Bizim müesseselerimizin serveti, 

kuvveti, şenliği, sonsuz çeşitleri ve zengin malzemeleri 

yanında bunların kasabaları nedir? Bizim seyahatimize, ticaret 

donanmamıza ve büyük, kuvvetli gemilerimize göre bunların 

bir kaç tekne veya sandal işleyen limanları nedir? Bizim yalnız 

Londra şehrinin bütün bu görkemli imparatorluktan fazla 

ticareti vardır. Sekiz toplu bir Fransız veya bir Felemenk veya 

bir İngiliz harp gemisi Çinin bütün gemilerini mahvedebilir. 

Fakat bunları vahşilerden biraz daha barbar ve putperest bir 

millet telakki ederek, bunlardan böyle şeyler beklemediğimiz 

için servetleri, ticaretleri, hükümetlerinin iktidarı, ordularının 

kuvveti dediğim gibi bizce hayreti sebep oluyor ve hakikaten 

büyüklük ve kudretlerinin gözümüzde büyümesine sebep 

oluyor. Yoksa bunlar gözümüzde hiçbir şey değildir. Çünkü 

gemileri için dediğim şey ordu ve askerleri için de söylenebilir. 

Savaş meydanına iki milyon sevk edebilmelerine rağmen 

İmparatorluğun bütün askeri kuvveti memleketi harap 

etmekten ve kendileri de açlıktan ölmekten başka bir şeye 

yaramaz. Flander'de sağlam bir şehre veya düzgün bir orduya 

karşı savaşacak olsalar bir Alman zırhlı taburu veya Fransız 

süvarisi Çinin bütün süvarilerini yenebilir. Çevrilemeyecek bir 

yer tuttuktan sonra yirmiye karşı bir de olsalar bizim 

piyademizin önünde bunların bir milyon piyadesi dayanamaz. 

Otuz bin İngiliz veya Alman piyadesi ile on bin Fransız süvarisi 

kolayca Çinin bütün kuvvetlerini mağlûp eder dersem 

öğünmüş olmam. Bizim dayanıklı şehirlerimiz, şehirlere saldırı 



ve savunma hususunda zabıta ve mühendislerimizin sanat ve 

mahareti de öyle. Bir Avrupa ordusunun saldırılarına karşı bir 

ay dayanabilecek hiçbir Çin kalesi yoktur. Aynı zamanda bütün 

Çin orduları Dunkerk gibi bir şehri, aç kalmaması şartı ile, on 

senede bile zaptedemez. Gerçi tüfekleri var. Fakat kendileri 

acemi, beceriksiz ve silah kullanmasını bilmiyorlar. Barutları 

var, fakat etkisiz. Ne savaşlarında bir düzen var, ne de silah 

talimi yapıyorlar; ne hücumda maharetleri, ne de savunmada 

donanımlılar.  

Bununla beraber vatanıma geldiğim zaman bizim halkın Çinin 

ticaretinden, servetinden, şevketinden, kuvvetinden öyle 

parlak parlak bahsettiklerini duymak itiraf ederim bana garip 

görünmüştü. Çünkü bunların değersiz bir sürü, cahil bir kitle, 

kıymetsiz bir köle ve ancak böyle bir halka hükmetmeye layık 

bir hükümete uygun olduklarını görmüş ve öğrenmiştim. 

Sonuçta (mademki konudan uzaklaşıyorum) eğer Moskoflar 

da hemen hemen bunlar gibi kaba, iktidarsız, kötü idareli bir 

sürü esir olmasaydılar ve eğer buraları akla sığmayacak kadar 

Moskova’dan uzak bir mesafede bulunmasaydı, Moskof çarı 

bir seferde ve gayet büyük bir kolaylıkla bütün bunları 

memleketlerinden kovar ve hepsini işgal ederdi. Yeni 

yetişmekte ve dünyaca önem kazanmakta olduğunu bir ara 

duydum Moskof çarı, cengaver İsveçlilere hücum edeceği 

yerde bu yola dökülseydi İsveçlilerin altıya karşı bir olmalarına 

rağmen İsveç kralı tarafından Narva'da yenileceği yerde şimdi 

Çin imparatoru olmuş olurdu. 

Avrupa’daki aynı şeylerle kıyas edilince bunların büyüklükleri 

ve güçleri, askeriyesi, ticareti, ziraatı gibi bilgileri, tahsilleri; 

ilim ve okumuş oranları da eksik ve zayıftır, cebir, daireleri, 

matematik aletleri var. Fakat bilgileri kontrol edilince en akıllı 



alimlerinin bile ne kadar cahil ve kalın kafalı oldukları görülür. 

Gök yıldızlarının harekatından hiçbir şey bilmiyorlar ve o kadar 

kaba ve kör cahiller ki güneş tutulduğu zaman büyük bir 

ejderhanın güneşe saldırdığını ve onu yakalayıp kaçacağına 

inanıyorlar. Ejderhayı ürkütüp kaçırmak için, tıpkı bizim arı 

oğullarına yaptığımız gibi memleketteki bütün tencereleri 

vurmaya, trampetleri çalmaya. koyuluyorlar. 

Bu olası şeyler seyahatlerime ait bütün hikayemde tek sadet 

harici şeylerdir. Bununla beraber bir daha memleketlerin ve 

halkından bahsetmeyeceğim. Bu benim işim değil ve niyetim 

de yok. Benim amacım ancak taklidi mümkün olmayan 

hayatta kendi başıma gelenleri ve belki de benden sonra 

geleceklerin de bir daha buna benzerini duymayacakları çeşitli 

değişmeleri, düşüp kalkmalarımı anlatmaktır. Bununla 

beraber gördüğüm birçok önemli yerlerden, çöllerden, 

milletlerden ancak bana alakası olup da söylenmesi zorunlu 

şeyleri özetleyerek anlatacağım. 

Nang-King'den döndüğümüz için artık Çinin, hesabıma göre, 

rotamızın otuz derece kuzeyinde bulunuyordum, Gerçekten 

birçok bahsini işittiğim ve baba Simon'un git diye her gün 

zorladığı Pekin'i görmeye niyet etmiştim. Kendisi ile beraber 

gidecek olan öbür misyoner de Makao'dan geldi, artık gidip 

gitmeyeceğimi kararlaştırmamız gerekti Bu işi ortağıma havale 

ettim, tamamı ile onun onayına bıraktım. Ortağım gitmeyi 

onayladı. Biz de yolculuk hazırlıklarını yaptık. 

Bir yolunu bularak seyahate çok uygun bir şekilde başladık. 

Çünkü Mandarinlerden birinin kontrolünde seyahat etmek 

iznini almıştık. Bunlar bulundukları ilin bir tür Hıdiv'i veya baş 

memurlarıdır. İllerde büyük bir nüfuzları var. Birçok amaçla 



seyahat ediyorlar. Halktan çok saygı görüyor ve bazen de hal 

bunlar tarafından adamakıllı soyuluyor. Çünkü geçtikleri 

yerlerdeki halk bunlara ve bütün idaresindekilere erzak ve 

yiyecek vermek zorundadır. Mandarinin yanında seyahat 

ettiğimiz için özellikle dikkatimi çeken şey şu olmuştur: 

kendimiz ve gerek atlarımız için halktan yeteri miktarda erzak 

aldığımız halde yine piyasa fiyatı üzerinden aldığımız her şeyin 

parasını vermeye mecbur olduk. Mandarinin kahyası veya 

kilerci başı bizden bunların parasını topladı. Bununla beraber 

Mandarinin yanında seyahat etmemiz bize karşı büyük bir 

lütuf olmakla beraber kişinin gözünde o kadar önemli bir 

durum değildi. Bizden başka aynı şartlar dahilinde Mandarinin 

korumasında seyahat eden daha otuzdan fazla diğer 

adamların da bulunduğunu düşününce gerçekten bu iş 

Mandarinin karına idi. Bu onun için büyük bir kardı diyorum. 

Çünkü memleket bu erzak ve levazımı bedava olarak veriyor. 

Oysa kendisi bunlar için bizim bütün paramızı alıyordu. 

Pekine gitmek için yirmi beş gün; halkı son derece kalabalık 

olmasına rağmen gayet kötü işlenmiş ve her ne kadar halkı 

sanatları ile övünüyorlarsa da tarımı, iktisadı ve yaşam tarzları 

berbat yerlerden geçtik. Berbat diyordum. Yaşamasını bilen 

bizler orada yaşamaya mecbur olur veya bunu kendi 

hayatımızla kıyaslarsak berbat buluruz. Fakat başka hayatı 

bilmeyen oradaki zavallı sefil mahlûklar için öyle değil. Bu, 

halkın son derecede büyük bir de kibirleri var. Kibirleri 

fakirliklerinden başka bir şeye geçemiyor. Bu da bahsettiğim 

sefaletlerine zam olunan bir haldir. Amerikanın çıplak 

vahşilerinin bunlardan daha mutlu yaşadıklarını düşünmeye 

bile gerek göremiyorum. Çünkü vahşilerin hiçbir şeyleri 

olmadığı için hiçbir şeyi de arzu etmiyorlar. Halbuki bunlar 



hem kibirli ve küstah ve hem de genellikle itibari ile sadece 

dilenci ve ekmek parasına muhtaç adamlar. Gösterişleriyse 

tarif edilemez. Bu halleri başlıca, elbiselerinde, binalarında ve 

birçok köle ve hizmetçi kullanmalarında görünüyor. Bu ise son 

derece gülünç oluyor ve kendilerini alemin maskarası ediyor. 

Burada yollar iyi kaldırımlı ve iyi bakılmış, seyyahlar için gayet 

elverişli olduğu halde sonra büyük Tataristan çöl ve sahralarını 

daha büyük bir zevkle dolaştığımı söyleyebilirim. 

Son derece kaba bir adilik ve cahillik içerisinde böyle kibirli ve 

azametli, atak bir milleti görmek kadar hiçbir şey gücüme 

gitmiyordu. Çünkü o meşhur kurnazlıklarından bir şey 

görünmüyordu. 

Arkadaşım baba Simon ve ben bu halkın çingenece kibirlerini 

görerek eğlenmeyi adet edinmiştik. 

Mesela: Nani-King'den on genişlik kadar uzakta (Baba 

Simon’un tabiri ile) taşralı bir kibarın evinin yanından 

geçerken atlı olarak iki mil kadar o evin efendisi ile beraber 

gitmek şerefine ulaştık 

Alayişle fakirlik birbirine karıştığından bu adamın hali tam bir 

Don Kişotluk'tu. Bu kirli paslı prensin elbisesi, uzun yenleri ve 

hemen hemen her taraftan sarkan peşleri ve oymaları, 

yırtmaçları ve püskülleri ile maskaraların kenarlıkları ve açık 

renkli elbiseleri gibi kirli bir bezden ibaret olduğundan tam bir 

palyaçoya çok yakışacak bir haldeydi. Üzerinde bir kasap 

yeleği kadar yağlı kadife bir yeleği vardı. Bu da onun şerefi son 

derece kirli olmasını gerekli saydığın gösteriyor gibiydi. Atı 

İngiltere’de şöyle otuz kırk şiline kadar satılanlar gibi miskin, 



zayıf, cansız, kötü bir hayvancağızdı. Zavallı hayvanı sürmek 

için yanımda asker olarak iki köle bulunuyordu. 

Elinde bir kırbaç vardı. Köleler hayvanın sırtına vurdukları 

kadar o da hayvanın başına sık sık vuruyordu. Yanında on, on 

iki kadar hizmetçi olduğu halde yanımızdan geçtik. Şehirden 

yarım fersah önümüzdeki köşküne gidiyormuş dediler. Bu 

kibar kılığındaki adam önde, biz arkada, yolumuza devam 

ediyorduk. Biz dinlenmek için bir saat kadar bir köyde 

kalmıştık. Bu adamın köşküne geldiğimiz zaman kendisini 

kapısının önündeki bir meydancığa oturmuş, yemek yiyor 

bulduk. Burası bahçe gibi bir yerdi. Fakat kolayca dışarıdan 

görülebiliyordu. Biz kendisine ne kadar bakarsak, onun da o 

kadar memnun olacağını söylediler. 

Baş ucuna gölgelik veren bir hurma ağacı gibi bir ağacın altına 

oturmuştu. Arka tarafında yine ağacın altında bir de büyük bir 

şemsiye açılmıştı. O taraf iyice görünüyordu. Kendisi kocaman 

ve şişman bir adam olduğundan büyük bir koltuğa yayılmış 

oturuyor ve yemeyi de iki cariye tarafından getiriliyordu. Diğer 

iki tanesi daha vardı. Bunların bu şekilde hizmetlerini kabul 

edecek Avrupa’da çok az kibar vardır zannederim. Çünkü 

bunlardan birisi kaşıkla efendiyi besliyor, diğeri de bir elinde 

tabağı tutuyor ve efendilerinin sakalına ve kadife yeleğine 

düşürdüklerini topluyordu. Halbuki şişman, kaba herif 

kralların, padişahların bile hizmetçilerinin kaba elleri ile 

rahatsız olmaktansa kendilerinin yapacağı bu doğal işler için 

ellerini kullanmayı kendisini alçaltır sanıyordu 

Ben bu medeni insanların kibir ve gururlarının kendilerine ne 

kadar zahmet verdiğini, bu derece su istimale varan kibirli bir 

tabiatın aklı başında bir adam için nasıl bir rahatsızlık 



olduğunu düşünmekle geçirdim. Zavallı adamcağız bizi kendi 

gösterişine hayran olduk zannediyordu. Halbuki biz hem 

acıyor, hem de nefret ediyorduk. Kendisini bu fikrinde 

bırakarak yolumuza devam ettik. Yalnız baba Simon bu taşra 

kibarına ne gibi güzel şeyler yediğini öğrenmek merakına 

düştü ve bunları tatmak şerefine nail olduğunu da söyledi. Bu 

herifin yediğini İngiltere’de bir köpeğe versek zor yer 

zannederim. Yediği şey bir karavana bol sarımsaklı pirinç 

haşlaması ve bir küçük torba karabiber; misk gibi kokan, fakat 

hardal tadında burada biten bizim zencefile benzer başka bir 

ot. Bunların hepsi bir araya karıştırılmış ve içersine de zayıf bir 

koyun haşlaması parçası atılmıştı. Biraz ötede daha dört beş 

hizmetçisi bulunduğu halde efendilerinin yediği yemek de işte 

bu idi Eğer bu kişi, baharat hariç olmak üzere hizmetçilerini de 

kendi yediği gibi besliyorsa, hizmetçilerin, hali çok kötü olması 

gerekir. Bizim birlikte seyahat ettiğimiz Mandarin'e gelince, 

etrafında birçok adamı vardı ve bir kral gibi saygı görüyordu. 

Bütün durumunda öyle bir gösteriş vardı ki kendisisi ancak 

uzaktan ve çok az görebildim. Fakat şuna dikkat ettim: 

Yanında hiçbir at yoktu ki İngiltere’de bizim sürücülerin kiralık 

beygirleri bunlardan daha iyi olmasın. Fakat o kadar 

takımlarla, eğerlerle, kenarlıklarla örtülmüşler ve bunlar insanı 

o kadar aldatıyordu ki, hayvanların zayıf veya beşli olduğunu 

görmek mümkün olamıyordu. Sonuçta atların başları ile 

bacaklarından başka hiçbir tarafını göremiyorduk. 

Artık neşem yerindeydi ve önceden bahsettiğim sıkıntılarım, 

dertlerim geçmişti. Fikrimde şahsa ait hiçbir endişe yoktu. Bu 

da seyahatime bir zevk ve keyif veriyordu. Hiçbir kazaya 

uğramadım. Yalnız küçük bir dereyi atlarken atım düştü, ben 

de dereye yuvarlandım. Su derin değildi ama tepeden tırnağa 



kadar sırılsıklam oldum. Bunu cep defterim ıslandığı için 

yazıyorum. Gerektiğinde hatırlayayım diye. Bu deftere birçok 

yerlerin ve milletlerin isimlerini yazmıştım. Sonra dikkat 

etmediğim için defterin yaprakları küflenmiş ve bu seyahatte 

uğradığım birçok yerlerin isimlerini kaybedecek şekilde 

kelimeler hiç okunmaz bir hale gelmişti. 

Sonuçta Pekin'e geldik. Yanımda yeğenim kaptanın hizmetçi 

olarak hizmetime verdiği ve çok çalışkan ve sadık çıkan o genç 

delikanlıdan başka bir adamım yoktu. Ortağımın da kendi 

adamlarından olan bir hizmetçisinden başka kimsesi yoktu. 

Portekiz’li kılavuza gelince: O da Çin sarayını görmek 

istediğinden yol arkadaşlığı için masrafını biz çekmiştik. 

Memleketin lisanını anladığı, iyi Fransızca ve azıcık İngiliz’ce 

bildiği için tercüman gibi kullanıyorduk. İhtiyar hakikaten her 

yerde işimize yarıyordu. Pekin'e geleli bir haftadan fazla 

değildi. Gülerek yanımıza geldi. “Ah sinyor İngiliz dedi, size 

gönlünüzü ferahlatacak bir şey söyleyeceğim. “Gönlümü mü 

ferahlandıracak? Hayır ola dedim. Ben burada gönlü öyle son 

derece ferahlandıracak veya kederlendirecek bir şey 

göremiyorum.” İhtiyar kırık bir İngiliz’ce ile “Evet, evet sizi 

ferah yapacak, ben keder” dedi. Kederlendirecek demek 

istiyordu. Bu beni daha fazla meraklandırdı. “Neden sizi 

kederlendirsin” dedim. “Çünkü dedi, otuz beş gün bir 

yolculuktan sonra beni buraya getirdiniz, şimdi beni 

bırakacaksınız. Yapayalnız geriye döneceğim. Sonra gemisiz, 

atsız, parasız acaba yerime gidebilecek miyim?” Sonuçta 

şehirde Leh ve Moskof tüccarlarının büyük bir kervanı 

olduğunu ve dört beş haftaya kadar Moskova’ya gitmek üzere 

hazırlık yaptıklarını ve bizim bu fırsattan yararlanarak onlarla 

beraber gitmek isteyeceğimizin ve yapayalnız geri dönmek 



için onu kesinlikle tek başına bırakacağımızı söyledi. İtiraf 

ederim, bu habere biraz şaşırdım. İçimi önceden ve şimdiye 

kadar hiç duymadığım ve tarif edemeyeceğim bir sevinç 

kapladı. Bir süre ihtiyara konuşacak gücüm kalmadı. Fakat 

Sonuçta kendisine cevap verdim. “Bunu nereden öğrendin, 

bunun doğru olduğuna emin misin?” dedim. “Evet dedi, bu 

sabah onlarla beraber bulunan eski tanıdıklarımdan bir 

Ermeni Ejderhan'dan gelmişti, kendisini önceden görmüştüm, 

fakat niyetini değiştirmiş. Bu kervanla Moskova’ya, oradan 

Volga nehrinden Ejderhan'a gidecekmiş. “Peki sinyor dedim, 

seni yalnız bırakacağımıza merak etme. Eğer bu benim 

İngiltere’ye dönmeme bir vesile ise, sende bir daha Makao'ya 

döner sen o kabahat senindir. Sonra kalktık, ne olacağını 

anlamak için birlikte gittik ve kılavuzun verdiği habere ne 

dediğini; ve bunun işine uyup uymayacağını ortağımdan 

sordum. Bengale'deki bütün işlerini gayet iyi yoluna koyduğu 

ve mallarını emniyetli adamların eline bıraktığı için nasıl 

istersem öyle yapacağımı ve burada iyi bir ticaret yaptığımıza 

göre eğer bunu götürmesi zahmete değer ham ve işlenmiş 

ipeğe yatırabilirse İngiltere’ye gitmekten memnun olacağını 

ve sonra da şirketi gemileri ile Bengaleye döneceğini söyledi. 

Buna karar verdikten sonra eğer bizim, Portekizli kılavuz da 

bizimle beraber gitmek isterse kendi arzusuna göre 

İngiltere’ye veya Moskova’ya kadar masrafını çekmekte de 

anlaştık. Bunu yapmış olmakla daha fazlasını bile vermekle de 

biz bu adama karşı fazla bir yardımseverlik yapmış olmazdık. 

Bize yaptığı hizmetler buna ve hatta daha fazlasına bile 

değerdi. Çünkü bu adam bizim yalnız denizde kılavuzumuz 

değil, karada arabulucumuz gibi bir şeydi ve Japon tüccarını 

bulması bize yüzlerce lira kazandırmıştı. Buna dair aramızda 

konuştuk. Hem kendisine bir mükafat vermek istedik ki 



doğrusu bu da hakkıydı; hem de bundan başka her fırsatta 

gerekli bir adam olduğundan yanımızda bulunmasını istedik 

ve kendisine bir miktar sikkeli altın vermeyi kararlaştırdık. Bu 

verdiğimiz altın benim hesabıma göre 120 İngiliz lirası kadar 

tutardı ve eşyasını taşıyan atın masrafı hariç olmak üzere hem 

kendisinin, hem de atının masrafını çekmeyi de aramızda 

kararlaştırdık. Aramızda buna karar verdikten sonra kararımızı 

bildirmek üzere kendisini çağırdık. Geriye gitmek üzere 

kendisini yapayalnız bırakacağımızdan şikayet etmiş olduğunu, 

fakat bizim kendisini bir daha geriye göndermemeye karar 

verdiğimizi, kendimiz kervanla Avrupa’ya gitmeyi 

kararlaştırdığımız gibi onu da birlikte götürmeyi 

kararlaştırdığımızı söyledim. Başını salladı. Bunun uzun bir 

sefer olduğunu, ne oraya gidebilecek ve ne de oraya giderse 

geçinecek parası olmadığını söyledi. Bunun böyle olduğunu ve 

bununla beraber kendisine bir şey yapacağımızı, bununla bize 

yaptığı hizmetlerden ne derece memnun olduğumuzu, 

kendisinin de bizi ne derece memnun ettiğini anlayacağını 

söyledik. Sonra kendisine burada vermeyi kararlaştırdığımız 

şeyi ve bunu bizim borcumuz olarak yaptığımızı ve eğer 

bizimle beraber gitmek isterse Moskova’ya, isterse Londra’ya 

götüreceğimizi ve götüreceği malların masrafından başka 

kendisinin bütün masrafını çekeceğimizi söyledim. 

Bu teklifi sevine sevine kabul etti. Bizimle dünyanın her 

tarafına gitmeye razı olduğunu söyledi. Sonuçta bu şekilde 

hepimiz yolculuğa hazırlandık. Ama onların da birçok yapacak 

işleri varmış. Her şey olup bitinceye kadar beş hafta yerine 

dört ay ve daha bilmem kaç gün geçti. 

Pekin'den çıktığımız zaman bizim takvime göre şubatın 

başlangıcı idi. Ortağım ve ihtiyar kılavuz bıraktığımız bazı 



malları yoluna koymak için ilk yanaştığımız limana döndüler. 

Ben de Nankin'de tanıdığım ve kendi işleri için Pekin'e gelmiş 

olan bir Çin tüccarı ile Nankin'e gittim. Orada doksan parça iyi 

kumaş ve her türden bazıları altın sırma ile karışık birçok ipekli 

mallar aldım. Ortağımın dönüşüne kadar bunların hepsini 

Pekine taşıdım. Bundan başka külliyetli ham ipek ve diğer bazı 

şeyler aldık. Bu eşyaların kıymeti üç bin beş yüz İngiliz lirasına 

kadar varıyordu. Çay ve bazı kıymetli kumaşlar ve üç deve 

yükü Hindistan cevizi ve karanfil ile beraber bunların hepsi 

yalnız kendi hissemiz olarak on sekiz deve yükü olmuştu. 

Bundan başka kendi bineklerimiz de vardı. İki üç yedek ve 

erzak yüklü iki atla beraber toplam yirmi altı deve ve at vardı.  

Kervanımız gayet büyüktü. Hatırlayabildiğime göre aşağı 

yukarı üç yüzle dört yüz arasında attan ve her ihtimale karşı 

hazırlanmış ve iyi silahlı yüz yirmiden fazla insandan 

oluşmaktaydı. Çünkü nasıl doğudaki kervanlar Arapların 

hücumuna uğruyorsa buradakiler de Tatarların hücumuna 

uğruyor. Bununla beraber Tatarlar, Araplar kadar tehlikeli 

olmadığı gibi, galip geldikleri zaman Araplar kadar barbarlık 

etmiyorlar. Kervan birçok milletlerden karmaydı. Başlıca 

görünen Moskoflardı. Çünkü içlerinden bazıları Livovanyalı 

olmakla beraber altmıştan fazlası Moskova’lı veya Moskova 

tüccarıydı. Memnun olduğumuz bir şey varsa o da bunlardan 

beş tanesinin İskoçya’lı olmasıydı. Bunların işlerde büyük 

tecrübe sahibi ve zengin adamlar olduğu görünüyordu. 

Bir gün yolculuktan sonra beş kişiden ibaret olan kılavuzlar 

bütün mal sahiplerini ve tüccarları, yani hizmetçilerden başka 

bütün yolcuları, kendi tabirleri ile büyük bir meclise çağırdılar. 

Bu büyük mecliste yolda hayvanlara ot ve saman almak ve 

kılavuzları memnun etmek üzere kendilerine at alıvermek için 



herkes orta kasasına bir miktar para yatırdı. Burada kendi 

dedikleri gibi seferi düzenlediler, yani hepimizi idare etmek ve 

saldırıya uğrarsak kumanda etmek üzere askerler ve 

kumandanlar belirlediler ve herkese sıra ile kumandanlık 

verdiler. 

Memleketin bu tarafındaki yollar çok kalabalıktı. 

Çömlekçilerle, yani topraktan Çin işi tabak ve çanak çömlek 

yapanlarla dolu idi. Yolda giderken yanıma eğlenerek bizi 

güldürmek için daima bir şeyler bulan bizim Portekizli geldi ve 

bütün memlekette en nadir olan bir şey göstereceğini, şayet 

bunu görecek olursam Çin hakkında can sıkacak birçok şeyler 

söyledikten sonra dünyanın hiçbir tarafında görülmesi 

mümkün olmayan bir şey de gördüğünden bahsedebileceğini 

söyledi. Bunun ne olduğunu çok merak ettim. Sonuçta bunun 

Çin işinden yapılmış bir ev olduğunu söyledi “Pekala dedim, 

bunların binalarının harcı, malzemesi hep memleketlerinin 

ürünü değil mi? O halde hepsi Çin işi demektir, öyle değil mi?” 

“Hayır, hayır dedi, sizin İngiltere’de dediğiniz gibi tamamı ile 

Çin işinden veya bizim memlekette dediğimiz gibi porselenden 

yapılmış bir ev demek isterim.” “Ha, bu olabilir. Büyüklüğü ne 

kadar? Bir kutuya koyarak deve ile taşıyabilir miyiz, eğer 

götürebilirsek satın alalım” dedim. 

İhtiyar kılavuz iki elini havaya kaldırarak “Deve üzerinde mi? 

Onda otuz kişilik bir aile oturuyor” dedi. 

Gerçekten bunu görmeyi çok istemiştim. O evin yanına 

gittiğim zaman şundan başka bir şey değildi: Tahtadan 

yapılmış, yani İngiltere’de bizim ahşap bina dediğimiz bir evdi. 

Fakat sıvası gerçekten çiniden, yani Çin çanak ve çömleklerinin 

yapıldığı topraktandı. Dış tarafı güneşin sıcağı ile sırlanmış, 



tamamı ile beyaz, İngiltere’deki büyük Çin tabakları gibi mavi 

resimli ve adeta pişirilmiş gibi sert ve çok güzel görünüyordu, 

iç tarafına gelince, kaplama yerine İngiltere’de bizim tuğla 

dediğimiz küçük dört köşe kiremitler gibi sertleştirilmiş ve 

boyalı çinilerle kaplanmıştı. Bunların hepsi de altınla karışık 

birçok renklerle, son derece güzel resimlerle, en iyi 

çinilerdendi. Fakat aralarındaki harç ayni topraktan yapıldığı 

yönüyle çiniler o kadar sanatla birbirine yapıştırılmışlardı ki bu 

çinilerin bitiştiği yeri görmek çok güçtü. Odaların taban 

tahtaları da ayni şeylerden yapılmıştı. İngiltere’nin birçok 

yerlerinde kullanılan toprak tabanlar gibi taş kadar sert ve 

düzgündü. Fakat ayni çinilerle döşenmiş bazı küçücük odalar 

istisna olmak üzere bu döşemeler pişirilmiş ve boyalı değildi. 

Bütün evin tavanı ve sıva işleri ayni topraktandı. Hepsinden 

sonra da evin damı ayni tuğlalarla örtülmüştü. Fakat bunlar 

koyu parlak siyah renkteydi. 

Bu gerçekten çiniden yapılmış bir evdi ve bu isme de layıktı. 

Eğer yolcu olmasaydım bu evin ayrıntısını iyice öğrenmek için 

bir kaç gün kalabilirdim. Evde tamamı ile porselen 

toprağından yapılmış ve pişirilmiş çeşmeler ve balık havuzlan 

ve nefis heykeller bulunduğunu söylediler. Çin’in görülecek 

şeylerinden biri de bu çiniciliktir. Bunda çok ileri gittikleri 

kabul olunabilir. Fakat bu çinicilik ve çanak çömlekçilik 

işlenmesinde öyle şeyler söylediler ki ve o kadar 

inanılmayacak gibi ki bunların doğru olmadığını bildiğim için 

anlatmıyorum. Özellikle bir çömlekçinin direkleri ile, takımları 

ile, yelkenleri ile ve elli kişiyi taşıyacak kadar büyük topraktan 

bir gemi yaptığını söylemişlerdi. Eğer bunu denize atarak 

bununla Japonya’ya sefer yaptığını söyleselerdi hakikaten bazı 

şeyler söyleyecektim. Fakat bütün bu masalı, affınıza 



sığınarak, herifin uydurduğunu bildiğim için güldüm ve bir şey 

söylemedim. 

Bu tuhaf evin manzarası beni iki saat kadar kervandan 

alıkoydu. Bunun için kervanın reisi benden üç şilin kadar ceza 

aldı ve sürünün dahilinde seyahatin üçüncü günü olduğu gibi 

eğer sürü haricinde yolculuğumuzun üçüncü günü böyle bir 

şey olsaydı bundan dört defa fazla ceza almış olacağını ve 

toplantı gününde beni af talebime mecbur etmiş olacağını 

söyledi. Ben de nizama daha uygun olacağıma söz verdim. 

Çünkü hepimizin düzgün ve sürekli bir arada bulunmamızın 

hepimiz için gerekli olduğunu sonradan ben de anladım. 

İki gün sonra Tatarlara karşı kale olarak yapılan Çinin büyük 

setlerini geçtik. Yalçın kayalardan, hiçbir düşmanın 

geçemeyeceği ve tırmanamayacağı uçurumlardan geçerek bir 

düzlüğe dağlardan, tepelerden geçen bu duvarlar gerçekten 

bir iş. Eğer düşman bu kayaları, bu uçurumları geçebilirse artık 

duvara da gerek kalmaz. Bunun bin İngiliz miline yakın 

uzunluğu olduğunu söylediler. Fakat duvarın dirseklerini, 

çıkıntılarını ve dolaşıklarını ölçmeden geçtiği yeri uzunluğuna 

ölçersek beş yüz mil kadar tutar. Yüksekliği de kırk arşın kadar 

var ve bazı yerleri de enli. Düzeni bozmadan duvarların uzak 

yakın, yani gözümün görebileceği yerlerin ötesini berisini 

görmek için bir saat kadar kaldım. Çünkü kervanımız o kadar 

uzundu ki kapıyı geçmesi bu kadar zaman tutuyordu. 

Dünyanın tuhafına giden olan bu şeyi çok fazla anlatan 

kılavuzun bu konudaki fikrimi anlamaya çok merakı vardı. 

Tatarların girmesine engel olacak çok iyi bir şey dedim. 

Bundaki amacımı anlamadı. Methediyorum zannetti. Fakat 

ihtiyar kılavuz güldü. “Ah sinyor İngiliz dedi, renkli 

konuşuyorsun.” “Nasıl renkli, ne demek istiyorsun” dedim. 



“Çünkü, dedi, söylediğinin bir tarafı beyaz bir tarafı kara, yani 

bir tarafı şen, bir tarafı acı. Ona bunun Tatarları tutacak iyi bir 

set olduğunu söylüyorsun. Bununla bana da yalnız Tatarlara 

engel olacak, bir yolun Tatarlardan başkasına engel 

olamayacağını söylüyorsun. Amacımızı anlıyorum sinyor, 

anlıyorum sinyor İngiliz, fakat sinyor Çinli sözünüzü kendi 

tarafına çekti” dedi. “Öyle dedim, yolun buraları iyi bir topçu 

bataryası ile gelen bizim memleketin halkına veya iki bölük 

lağımcıları ile bizim kalecilere karşı dayanabilir mi sanırsın? Ve 

ordunun savaş düzeni ile gireceği kadar on günde bir gedik 

açmayacağını ve yeri belli olmayacak kadar temelinden 

yıkmayacağını aklına getirir misin? “Evet, evet dedi, bunu 

bilirim.” Çinli ne dediğimi çok öğrenmek istedi. Ne söylediğimi 

kendisine birkaç gün sonra söyledim. Çünkü artık 

memleketlerinden çıkmış ve biraz sonra bizi terk etmiş 

olacaktı. Ne söylediğimi öğrendiği zaman yol bitinceye kadar 

suratını astı ve bir daha durduğu zaman anlattığı Çinin 

büyüklüğüne ve kuvvetine ait güzel güzel hikayeleri 

dinleyemedik. 

Northumbeeland'da Romalıların yaptığı meşhur yuvalar gibi 

bir şey olan ve Çin setti denilen bu koca hiçi geçtikten sonra 

memleket tenhalaşmaya başladı. Tatarların akın, yağma ve 

talanlarına maruz kalan halk daha fazla güvenilir şehir ve 

kasabalarda yaşıyorlardı. Tatarlar ordularla hırsızlık ettikleri 

için açık şehirlerde silahsız halkın rahat ve refahına imkan 

yoktu. İşte burada kervanda bir arada gitmenin gereğini 

anlamaya başladım. Çünkü birçok tatar kütleleri etrafımızda 

dolaşıp duruyorlardı. Bunlarla düzen bilmez, nasıl savaş 

yapılacağından ve emirden anlamaz bir kütle tarafından Çin 

imparatorluğunun işgal edilebilmesine çok hayret ediyordum. 



Bunların atları miskin, zayıf, antrenmansız ve hiçbir şeye 

yaramaz şeylerdi, ilk gördüğümüz zaman karşılaştığımız bu 

durum memleketin içerlerine girdiğimiz zamanda da aynıydı. 

Kervanın reisi içimizden altmış kadarına, kendi değimiyle ava 

izin vermişti. Oysa bu av koyun avından başka bir şey değildi. 

Bununla beraber bu hayvanlar şimdiye kadar gördüğüm türler 

içerisinden gayet çevik ve yabani olduklarından buna av da 

denilebilirdi. Yalnız çok uzak kaçamıyorlardı. Onları 

kovalamaya başlayınca avlayabileceğinize emin olabilirsiniz. 

Çünkü genellikle otuzu, kırkı bir arada sürü olarak geziyorlar 

ve tıpkı mandıra sürüleri gibi koştukları zaman hep bir arada 

bulunuyorlar. Bu tuhaf avın peşinde koşarken tatarlarla da 

karşılaşmak kaderimizde varmış. Onlar da bizim gibi koyun mu 

avlıyorlardı, yoksa başka türden bir av mı gözetliyorlardı 

bilemem. Fakat bizi görür görmez içlerinden biri gayet keskin 

ve şimdiye kadar hiç duymadığım ve bu sebeple söyleyeyim 

bundan sonra da hiç işitmek istemediğim gayet kaba sesli bir 

boynuz çaldı. Hepimiz bunun arkadaşlarını toplamak için 

çalındığına karar. İşin aslı da böyleymiş. Çünkü on beş 

dakikadan az bir zamanda bir millik kadar mesafede kırk elli 

kişi birden gözüktü. Fakat bereket versin biz daha önce 

toplanıp düzeni kurmuştuk. 

Tanrı’dan olacak, Moskova tüccarlarından İskoçyalı aramızda 

boru sesini işitir işitmez zaman kaybetmeden saldırıdan başka 

bulundurabilecek bir şey olmadığını söyledi ve bizi bir sıraya 

dizerek buna razı olup olmadığımızı sordu. Kendini takibe 

hazır olduğumuzu söyledik. Bunun üzerine doğruca atı 

onlardan tarafa sürdü. Tatarlar hiçbir düzen almayarak 

karmakarışık bir küme gibi bize baka kaldılar. Fakat bizim 

ilerlediğimizi görür görmez oklarını yağdırmaya başladılar. 



Bereket versin isabet ettiremediler. Anlaşılan nişanda değil, 

mesafede aldanmışlar. Çünkü oklarının hepsi biraz ilerimize 

düştü. Fakat o kadar iyi nişan alınmıştı ki eğer yirmi otuz 

metre daha yakında olsaydık içimizden birçoğu ölmezse bile 

kesin yaralanırdı. Hemen durduk, mesafenin uzak olmasına 

rağmen ateş ettik ve onların ağaçtan oklarına karşı kurşundan 

taneler savurduk ve ateşimizi yalın kılıçla hücumumuz takip 

etti. Çünkü bizim yiğit İskoçya’lı bize böyle emretmişti. Gerçi 

kendisi bir tüccardı amma bu işte öyle şiddetli ve öyle 

cesaretli ve o kadar soğuk kanlılıkla hareket etti ki hiçbir 

kavgada kumandaya bundan daha layık bir adam göremedim. 

Tatarların yanına sokulur sokulmaz tabancalarımızı suratlarına 

doğru boşalttık, sonra çekildik, fakat tatarlar akla sığmaz bir 

karışıklıkla kaçtılar. Yalnız sağ tarafımızda birkaç kişi kalmıştı. 

Bunlar üç kişiydi ve işaretle diğerlerini yanlarına çağırıyorlardı. 

Ellerinde kılıç gibi bir şey vardı. Yayları da arkalarında asılıydı. 

Bizim cesur kumandan kendisi ile beraber gitmesini kimseye 

söylemeyerek dört nala üzerlerine gitti. Tüfeğinin namlusu ile 

onlardan birini atından düşürdü. İkincisini de tabancası ile 

öldürdü. Üçüncüsü de kaçtı. Böylece savaşımız da bitti. Fakat 

bunun bir de kötü sonucu oldu. Yani kovaladığımız koyunlar 

kaçtı. Bizden hiçbir kimse ne yaralandı, ne de öldü. 

Tatarlardan beşten fazla ölü vardı. Yaralananları bilmiyoruz. 

Fakat bildiğimiz şey tüfeklerimizin gürültülerinin onları son 

derece korkutmuş olmasıydı. Bir defa daha üzerimize 

gelemediler. O sırada hep Çin toprağında bulunuyorduk. 

Bundan sonra tatarlar sonradan gördüklerimiz kadar cesaret 

gösteremiyorlardı. Fakat beş gün kadar sonra büyük ve geniş 

bir çöle girdik. Bunu geçmek üç gün, üç gece tuttu. Sularımızı 

büyük deri kırbalarda birlikte götürmek ve Arabistan 



çöllerinde olduğunu işittiğim tarzda geceleri bir yerde 

konaklamak zorunda kalıyorduk. 

Buralarının kimin olduğunu sordum. Buranın bir tür sınır 

olduğunu, yani sahipsiz bulunduğunu ve kısmen büyük Kara 

Hatay'a, veya büyük Tataristan’a ait olduğunu, fakat herkes 

Çinin olarak bildiğini söylediler. Eşkıyanın saldırısından 

korunma kısmı asla düşünülmüyordu. Bununla beraber burası 

dünyanın en kötü bir çölü olarak tanınıyordu. Çölün geçilecek 

daha büyük bir kısmı kalmıştı. Başlangıçta bana çok korkunç 

geldiğini itiraf ettiğim bu çölü geçerken iki üç defa küçük tatar 

kümelerine rastladık. Bunlar kendi işleri ile meşgul 

görünüyordu ve bize karşı bir planları yoktu. Tıpkı şeytan 

görmüş adamlar gibi bize karşı bir diyecekleri yoksa, bizim de 

onlara bir diyeceğimiz yoktu. Biz de onları kendi hallerine 

bıraktık. 

Bununla beraber bir defa onlardan bir bölümü yanımıza kadar 

geldiler. Bize bakıyorlardı. Ne yapacaklarını mı 

düşünüyorlardı, yoksa bize saldıracaklar mıydı? bilmiyorduk. 

Hayli uzaktan onların yanından geçerken aramızdan kırk kişiyi 

arkamızı koruması için ayırdık Kervan takriben yarım mil 

ilerleyinceye kadar onlara karşı hazır ol durumundaydık. Fakat 

kervan hayli ilerledikten sonra tatarlar hareket ederken beş 

tane oklu bizi selamladılar. Oklardan biri atın birini yaraladı. O 

derecede ki zavallı hayvanı kötürümleşti. Biçareyi iyi bir 

veterinere çok muhtaç bir halde ertesi günü bırakmak 

zorunda kaldık. Daha birçok ok atılacağına ve onların çok 

yanımıza düşeceğine ihtimal veriyorduk. Fakat bir daha ne 

tatar gördük, ne de ok. Bundan sonra yaklaşık bir ay yürüdük. 

Her ne kadar Çin imparatorunun ülkelerinde bulunuyorduysak 

da yollar önceki kadar kötü değildi ve yollar genellikle 



köylerden geçiyordu ve köylülerin bazıları da tatarların 

saldırıları olduğu için sığınak edilmişti. Bunlardan birine 

geldiğimiz zaman (Naum kasabasına gelmezden bir buçuk 

günlük kadar ilerideydi) bir deve almak istedim. Bu yolun 

üzerinde her tarafta birçok satılık develer ve atlar vardı. Birçok 

kervanlar bu yoldan geldiği ve genellikle ihtiyaç bulunduğu 

için çok satılık develer ve atlar bulunuyordu. Bana bir deve 

alıvermesini söylediğim adam gidecek, bana bir tane 

buluverecekti. Fakat özenmek olacak, ben de onunla berber 

gitmek istedim. Orası köyden iki mil kadar dışarıda imiş. 

Anlaşılan develeri, atları bir çobanın nezareti altında otlatmak 

için orada bulunduruyorlarmış. Bizim ihtiyar kılavuzla beraber, 

Tanrı bilir biraz değişikliği çok arzu ettiğim için, beraber yaya 

olarak gittim. Oraya geldiğimiz zaman oranın, harçsız olarak 

kuru kuruya örülmüş taştan bir duvarla çevrili ağıl gibi bir yer 

olduğunu ve kapısında Çinli bir bekçi bulunduğunu gördük. 

Fiyatını kararlaştırarak bir deve satın aldıktan sonra geriye 

döndüm. Benimle beraber giden Çinlide deveyi çekiyordu. 

Birdenbire atlı olarak beş tane tatar çıkıverdi. Bunlardan ikisi 

Çinli'yi yakaladılar ve deveyi elinden aldılar. Diğer üçü bizim 

silahsız olduğumuzu görerek benim ve ihtiyar kılavuzun 

üzerimize yürüdüler. Çünkü yanımda bir kılıçtan başka bir 

silah yoktu ve tek bir kılıç da üç atlıya karşı beni çok kötü 

koruyabilirdi. En önce gelen kılıç çektiğimi görünce olduğu 

yerde kaldı. (Çünkü bunlar çok korkak şeyler). Fakat ikincisi 

solumdan gelerek kafama bir darbe indirdi. Ne olduğunu 

anlayamadım. Yere serilmiş kalmış olduğumdan kendime 

geldiğim zaman de bana, ne olduğuna ve nerede 

bulunduğuma hayret ediyordum. Fakat bizim hiç şaşırmaz 

Portekizli ihtiyar kılavuzun cebinde bir tabancası varmış. Bunu 

ne ben biliyordum, ne de tatarlar. Eğer tatarlar bunu bilmiş 



olsalardı sanırım bize hücum etmezlerdi. Fakat korkaklar 

tehlike olmayan yerlerde daima cesur olurlar.  

İhtiyar beni yerde görünce büyük bir yürekle bana vuran 

herifin üzerine doğru yürümüş. Bir eline silahını almış, diğer 

eli ile de bütün kuvveti ile herifi kendisinden tarafa çekerek 

tabancasını kafasına patlatmış ve herifi olduğu yerde 

öldürmüş, sonra hemen bizi durdurduğunu yukarıda 

söylediğim herif ilerlemeden önce kılavuz onun üzerine 

yürümüş. (Çünkü kılavuz bunu çok büyük hızla yapmış) ve 

daima yanında taşıdığı kılıçla ona bir darbe indirmiş. Adama 

denk getirememiş ama atını başının yanından vurmuş ve 

kulağının birini dibinden koparmış atmış ve yüzünden bir dilim 

çıkarmış. Yaradan kuduran zavallı hayvan, her ne kadar herif 

iyi bir biniciyse de, süvarisini dinlememiş, kaçmış ve tatarı da 

ihtiyarın erişemeyeceği yere götürmüş ve biraz ötede de şaha 

kalkmış, tatarı yere bulunmayan Çinli de bu sırada geldi. 

Bununla beraber tatarın yerde olduğunu ve atının da üstüne 

düştüğünü görerek ona doğru koştu ve tatarın yanındaki orak 

gibi, fakat tamamı ile orak değil, çirkin ve biçimsiz silahını 

alarak onunla herifin beynini dışarıya fırlattı; Fakat bizim 

ihtiyarın daha uğraşacağı üçüncü tatarı vardı. İhtiyar ümit 

ettiği üzere kaçmadığını ve korktuğu için de gelip kavgaya 

girişmediğini, fakat kazık gibi dikilip kaldığını görünce ihtiyar 

da durdu ve tabancasını doldurmağa koyuldu. Fakat tatar 

tabancayı görür görmez, tabancayı anladı mı anlamadı mı? 

bilmiyorum, hemen kaçtı. Bizim kılavuz da (artık ben ona 

kahraman diyorum) dövüş meydanını terk etti. 

O sırada benim de biraz aklım başıma geldi. İlk defa uyandığım 

zaman kendimi tatlı bir uykudan uyanıyor zannettim. Ve 



yukarıda da söylediğim üzere nerede bulunduğuma, nasıl olup 

da yerde yattığıma ve işin ne olduğuna hayret ediyordum. 

Sonuçta biraz sonra neremde olduğunu bilmeyerek 

vücudumda bir ağrı hissettim. Elimi başıma götürdüm. Elim 

kanlandı ve sonra da başımda bir acı hissettim. Sonra da aklım 

yerine geldi ve her şeyi hatırladım. 

Hemen ayağa sıçradım, kılıcıma yapıştım. Fakat meydanda 

düşman kalmamıştı. Yerde bir tatar ölüsünün yattığını ve 

yanın da atının rahat rahat uzandığını gördüm. Biraz daha 

öteye bakınca beni kurtaran o kahramanı gördüm. Çinlinin ne 

yaptığını görmeye gitmiş. Elinde hançeri olduğu halde geri 

geliyordu. İhtiyar ölmüş olmamdan korktuğundan beni ayakta 

görünce koşarak yanıma geldi ve büyük bir sevinçle beni 

öpüyordu ve nasıl yaralandığımı görmek istiyordu. Fakat 

büyük bir şey değildi. Yalnız başım yarılmıştı. Sonrada yaranın 

olduğu yerden başka bir tarafımda büyük bir sıkıntı 

çekmedim. O da iki üç günün içersinde iyileşmişti. Bununla 

beraber bu galibiyetten çok bir şey kazanmadık. Çünkü deveyi 

kaybetmiş, yerine bir at kazanmıştık. Köye geldiğimiz zaman 

de herif devenin parasını istiyordu. Gürültü ettim. Oradaki Çin 

yargıcına, yani sulh hakiminin önüne çıktık, harcı verdik, o da 

gayet ihtiyatlı ve doğrulukla hüküm verdi ve iki tarafı da 

dinledikten sonra gayet büyük bir ciddiyetle deveyi satın 

almak üzere benimle beraber giden Çinlinin kimin hizmetçisi 

olduğunu sordu. “Ben hizmetçi değilim. Fakat bu yabancı ile 

beraber gittim dedi. Hakim “Kimin arzusu ile gittin? dedi. Herif 

“Bu yabancının arzusu ile cevabını verdi. Hakim “Öyleyse o 

sırada sen onun hizmetçisiydin” ve deve de onun hizmetçisine 

teslim edilmekle kendisine teslim edilmiş demektir ve bununla 

beraber parasını vermeye mecburdur” dedi. 



Mesele o kadar açıktı ki itiraf ederim söyleyecek bir sözüm 

yoktu. Bu adaletli mahkemeye ve doğru hükme hayran olarak 

sevine sevine devenin parasını verdim ve başka bir deve 

aldırmaya yolladım. Rica ederim dikkat ediniz, aldırmaya 

yolladım diyorum. Bir daha kendim gidip alayım demedim. 

Ders bana kafiydi. 

Naum şehri Çin imparatorluğunun bir sınırıdır. Buna 

evlâdiyelik bir şehir diyorlar. Bu kalelerin buradaki haline göre 

Karahatay'da milyonlara yetişkin olan bütün tatarların okları 

ile, yayları ile bu duvarları deviremeyeceğini de söyleyebilirim. 

Fakat toplarla saldırıldığı takdirde buna sağlam demek, bunun 

ne olduğunu bilenleri kendinize güldürtmek olur. Dediğim gibi 

bu şehre varmak için daha iki günlük yolumuz vardı. O sırada 

kendilerine muhafız gönderilinceye kadar bütün yolcuların, 

kervanların oldukları yerde durmaları için etrafa haber 

göndermişler. Bize de haberciler geldi. Çünkü şehrin otuz mil 

kadar ötesindeki yollar da hepsi on bin yetişkin olan bir tatar 

çetesi görülmüş. 

Yolcular için bu gayet kötü bir haberdi. Bununla beraber vali 

dikkatli davranmış. Muhafız geleceğini duyunca çok memnun 

oldu. Gerçekten iki gün sonra solumuzdaki Çin kışlalarının 

birinden iki yüz Çin askeri gönderildi. Üç yüz tane de Naum 

şehrinden geldi. Bunlarla beraber cesurca yolumuza devam 

ettik. Naum'dan gelen üç yüz asker önümüzde, diğer iki yüz 

asker de arkamızda yürüyordu. Bizim adamlar da eşyalarla, 

develerle beraber iki tarafında ve bütün kervan da ortada idi. 

Bu durum ile savaş çok elverişliydik. Eğer gelecek olurlarsa 

kendimizi on bin Moğol tatarına karşı koyabileceğiz 

zannediyorduk. Fakat ertesi gün Tatarlar görünür görünmez iş 

büsbütün başkalaştı. 



Sabahleyin erkenden Şango denilen iyi mevkili bir kasabadan 

çıkmış ve bir dereyi geçmek üzere bulunuyorduk. Dereyi 

sallarla geçecektik. Eğer Tatarların zerre kadar akılları olsaydı 

kervanın geçtiği ve arka korumaların geride kaldığı zaman 

hücum ederlerdi. Fakat gözükmediler. Üç saat kadar sonra on 

beş on altı mil kadar çölün içine girdiğimiz zaman Tatarların 

kaldırdıkları tozu gördük ve civarda bir düşman olduğunu 

anladık. Dört nala geldikleri için gerçekten çok de yakınmışlar. 

Bir gün öncesi kaba kaba atan öndeki muhafızımız Çinliler 

tereddüde kalmaya ve askerler de arkalarına bakmaya 

başladılar. Bir askerin arkaya bakması kaçacağına en sağlam 

işarettir. Bizim ihtiyar kılavuz da benim düşüncemdeymiş ve 

yakınımda olduğundan “Sinyor İngiliz” diye çağırdı. Bu 

heriflere cesaret vermeli, yoksa hepimizi mahvedecekler. 

Çünkü Tatarlar gelirlerse bunlar hiç durmayacaklar” dedi. 

“Ben de sizin düşüncendeyim, fakat ne yapmalı” dedim. “Ne 

mi yapmalı dedi, onlara cesaret vermek için bizim adamlardan 

ellisini gönderdik, her iki tarafa da dağıttık. Bunlar cesur 

askerler arasında olursa yiğitler gibi dövüşürler. Fakat böyle 

yapılmazsa hepsi arkalarını çevirirler” dedi. 

Hemen reisin yanına gittim ve anlattım. O da tamamı ile bizim 

düşüncemizdeydi. Bizden elli kişiyi sağ tarafa, ellisini sol tarafa 

gönderdik. Diğerlerini muhafız bıraktık. Diğer iki yüz kişiyi 

develerin korumasına ve kendi kendilerine bir kıta teşkiline 

bırakarak bu şekilde ilerledik. Yalnız gerek olursa son elli kişiye 

yardım olarak bize yüz kişi göndereceklerdi. Sonuçta Tatarlar 

ilerlediler. Gayet çoktular. Ne kadar olduklarını anlayamadık. 

Her halde on bin kişi olduklarını düşünüyorduk. Evvela 

Tatarlardan bir kısmı ilerledi ve cephemizin, önünden 

çaprazvari geçerek durumumuzu anlamak istedi. Tüfek 



menziline geldiklerini gördüğümüzden bizim reis iki tarafa da 

yavaş yavaş ilerleyerek tüfekleri ile bir yaylım ateş etmelerini 

emretti. Ateş edildi. Tatarlar geri çekildiler. Sanırım, 

görecekleri şekli kabulü anlatmaya gittiler. Gerçekten bu 

selam onların midesini bulandırdı. Çünkü hemen durdular ve 

bir süre düşünmeye vardılar ve soldan geri giderek 

amaçlarından vazgeçtiler. O zaman bize hiçbir şey yapmadılar. 

Bu da bizim çok hoşumuza gitmişti. Çünkü halimiz onlarla 

savaşa hiç de uygun değildi. 

Bundan iki gün sonra Naum şehrine geldik. Desteğinden 

dolayı valiye teşekkür ettik ve yüz kravon kıymetinde veya ona 

yakın bir para topladık. Bizim korumamıza gönderilen 

askerlere verdik. Burada da bir hafta kaldık. Burası gerçi bir 

kışladır ve burada dokuz yüz asker bulunduruluyor. Bunun 

sebebi vakti ile Moskof sınırının buraya yakın bulunmasıymış, 

halbuki şimdi değil. Issız ve işe yaramadığı ve özellikle gayet 

uzak ve savunması için asker göndermek çok zor olduğu için 

Moskoflar memleketin bu kısmını terk etmişler. (Sınır bu 

şehrin iki yüz mil batısında bulunuyor). Yine burası doğru bir 

tabirle Moskova’dan iki bin mil uzakta bulunuyor. 

 

Kırkıncı Bölüm 

Bundan sonra birçok büyük nehirlerden ve gayet korkunç iki 

çölden geçtik. Bunlardan birini geçmek için on altı gün sarf 

ettik. Buraya sahipsiz topraklar denilebilirdi. Nisanın üçüncü 

günü Moskof ülkesi hudutlarına geldik. 



Moskof çarına ait olmak üzere ilk rastladığımız şehir, kale, 

hisar neyse, her ne denilirse denilsin, Argun nehrinin batı 

tarafında bulunan Argun şehriydi sanırım. 

Buraya ve benim tabirim üzere Avrupalı bir memlekete 

geldiğimden dolayı çok memnundum. Çünkü benim fikrimce 

her ne kadar Moskoflar Avrupalılık sınıfına layık değillerse de 

kendileri Avrupalılık iddiasında, bulunuyorlar. Bizim kahraman 

İskoçyalının yanıma sokularak ve elinden tutarak “Tanrı’ya çok 

şükür, tekrar bir defa daha Hıristiyanlar arasına geldik” dedim. 

Güldü ve “O kadar çabuk sevinme hemşehri, dedi. Bu 

Moskof’lar tuhaf bir tür Hıristiyanlardır.” “Ne olsa yine 

putperestlikten, şeytana tapmaktan iyidir ya” dedim. “Çünkü 

efendim dedi, kışlalardaki askerler yol üzerindeki şehirlerin 

küçük bir kısmı istisna olmak üzere yüzlerce milden fazla 

yerler en kötü, en cahil dinsizlerle doludur” dedi. Gerçekten 

de iş dediği gibi çıktı. 

Eğer ben bu yuvarlak dünyadan bir şey anlıyorsam dünyanın 

hiçbir tarafında bulunmayan sağlam bir toprak üzerinde 

bulunuyorduk. Çünkü doğu tarafında denize en az bin iki yüz 

mil ve batı tarafından da Baltık denizine en azdan iki bin mil ve 

eğer bu denizi bırakıp da batı tarafına Fransa ve İngiliz 

kanallarına gidecek olsak üç bin mil ve güneyde Hindistan ve 

veya Acem denizine sağlam beş bin mil, kuzeyden de buz 

denizine sekiz yüz mil vardı ve hatta bazı kimselere inanmak 

gerekirse kutbu dönünceye kadar kuzeydoğu tarafında deniz 

yokmuş ve sonuçta kuzeybatı tarafında da kara devam ediyor 

ve Amerikanın bilmem neresi ile birleşiyormuş. Bununla 

beraber bunun bir hata olduğuna dair elimde bazı deliller de 

vardır. Moskof ülkesine girdiğimiz halde önemli bir şehre 

gelebilmek için hayli yol yaptık. Şundan başka da zikre şayan 



hiçbir şey göremedik. Birincisi bütün nehirler gündoğusuna 

doğru akıyor. Kervanda bulunan bazı haritalardan anladığıma 

göre bütün bu nehirlerin hepsinin de Yamur, veya Gamur 

nehrine aktıkları besbelli. Bu nehir de akıntı yönüne göre doğu 

denizine, veya Çin Okyanusuna akıyor olmalı. Bunların ağzının 

çok büyük, yani üç kadem kalınlığında ve yirmi otuz kadem 

uzunluğunda saz ve kamışlarla tıkanmış olduğunu söylediler. 

Müsaadenizle buna asla inanmadığımı da söyleyeyim. Fakat 

bu taraflarda ticaret olmadığı ve buraların sahibi olan Tatarlar 

da hayvan yetiştirmekten başka bir şey yapmadıkları için 

bunlar yolculuğa yaramıyor. Hiçbir kimsenin merak ederek 

kayıkla bunların gemilerle nehre girdiğini duymadım. Fakat 

şurası kesin ki tahminen elli derece enlem kuzeyde birçok 

dereler de ona akıyor ve derece kuzeyde sularını boşaltacak 

bir deniz bulabiliyor, da bir deniz olduğu kesindir. Yağmur 

nehri nasıl gündoğusuna doğru akıyorsa bunun bir kaç fersah 

kuzeyinde de yıldıza akan birçok çaylar var. Bütün bunların 

suları Çinlilerin dünyanın ilk Tatarları dedikleri daha kuzeydeki 

Moğol tatarlarının ismine oranla Tatarus denilen büyük bir 

nehrin suları ile karışıyor ve bizim coğrafyacılar Tarih 

kitaplarında yazılan Magog ve Gogların bunlar olduğunu iddia 

ediyor. Diğerleri, sütün nehirlerin hepsi de kuzeye doğru 

akması bu kıtayı daha kuzey bir okyanusun kuşattığını ispat 

ediyor diyeceğim ve bu karanın uzanarak Amerika ile birleşmiş 

olması veya doğu ve kuzey okyanuslar arasında ilişki 

bulunmadığı fikrinin hiç de mantıklı olmadığını gösteriyor. 

O zaman buna dikkat etmiş olduğum için şimdi burada 

yazıyorum. Fakat bir daha bundan bahsetmeyeceğim. Kolay 

ve dengeli bir yolculukla artık Arguna nehrine ilerliyorduk. 

Mümkün olabildiği kadar birçok yerlerde şehirler, beldeler 



inşasına emek veren Moskof çarına özgü bir derecede 

minnettar oluyorduk. Moskofların buralarda tıpkı Romalıların 

imparatorluğun en uzak bölümlerinde yerleştirdikleri askeri 

istasyonları gibi askeri kışlaları vardı. Romalıların ticaretin 

güven altına alınması ve yolcuların barındırılması için özellikle 

Britanya'da böyle şeyler yaptıklarını da, okumuştum. Burada 

da öyleydi! Buralarda her nereye gittikse, her ne kadar 

şehirlerdeki ve kışlalardaki askerler ve vali Rus, dinleri 

Hıristiyan ise de memleketin halkı putlara ibadet eden, 

güneşe, aya ve yıldızlara ve bütün cansız olan şeylere tapman 

sıradan putperestlerden ibaretti. Yalnız bu kadar değil. Bizim 

Amerika vahşilerinin yaptıkları gibi insan eti yememeleri 

istisna edilirse şimdiye kadar rastladığım bütün putperestlerin 

en barbarıydılar. Bunların bazı numunelerine Moskof ülkesine 

girdiğimiz Arguna memleketi ile, Ruslarla Tatarların birlikte 

oturdukları Nortziuskoy şehri arasında rastladık. Burası daima 

çöl ve orman olduğundan bize yirmi gün yolculuğa denk geldi. 

Nortziuskoy'un yanındaki bir köyde gidip nasıl yaşadıklarını 

merak ettim. Gayet kaba ve çekilmez bir şey. Sanırım o gün 

büyük bir kurbanlara ibadetleri varmış. Çünkü ağaçtan 

yapılmış ve eğer şeytanı temsil edecek bir şey yapabileceğine 

ihtimal verirsek şeytan kadar korkunç bir putu çıkarmışlar bir 

ağaç kütüğünün üzerine koymuşlardı. Putun başı dünyada 

görülen mahlûkların hiçbirinin kafasına benzemediği kesindi. 

Kulakları keçilerin boynuzları kadar büyük ve o kadar yüksek, 

gözleri mecidiye kadar büyük, burnu koçların kıvrık boynuzları 

gibi, ağzı da papağan gagası gibi ve müthiş dişleri ile arsanınki 

gibi dört köşeli yayık bir ağızdı. Tahmin edebileceğiniz kadar 

iğrenç bir şekilde giydirilmişti. Üstünde yünleri dış tarafa 

gelmek üzere koyun pöstekisinden bir elbisesi, başının 

arasında iki boynuz çıkan büyük bir tatar külahı vardı. 



Uzunluğu sekiz metre kadar vardı. Ama ayakları, kolları ve 

diğer uzuvları yoktu.  

Bu bostan korkuluğu köyün dış tarafına yerleştirilmişti. Bunun 

yanına geldiğim zaman orada erkek mi, kadın mı 

söyleyemeyeceğim — Çünkü ne başları, ne vücutları 

elbiselerinden fark olunmuyor,— altmış, yetmiş kadar mahlûk 

vardı. Hepsi de bu biçimsiz kocaman ağaç kütüğünün 

etrafında upuzun yere yatmışlardı. Tıpkı bir put gibi ağaçtan 

yapılmışçasına hiç kımıldamıyorlardı, başlangıçta gerçekten 

bunları da odundan başka bir şey zannetmedim. Fakat biraz 

yanlarına sokulduğum zaman hepsi ayağa kalktılar ve köpekler 

gibi ulumaya başladılar. Sanki onları rahatsız etmişiz gibi 

oradan uzaklaştılar. Putun biraz ötesinde kurutulmuş, koyun 

ve öküz derilerinden yapılmış çadır veya bir kulübenin 

kapısında üç tane kasap duruyordu. Ben onları kasap 

zannettim. Onların daha fazla yanlarına gittiğim zaman 

ellerinde uzun bıçaklar olduğunu ve çadırın ortasında kesilmiş 

üç koyunla bir taze boğa bulunduğunu gördüm. Bunlar 

anlaşılan bu odun parçasından, bu anlamsız puta yapılan 

kurbanlar ve bu üç adam da ona mensup papazlar. Secdedeki 

yetmiş kadar sefil de bu adakları getirenler ve bu kütüğe karşı 

ibadetlerini yapan halkmış. Bunların bu kaba ibadetlerine ve 

inançlarına hayret ettim ve üzüldüm. Fakat bütün hayretler ve 

üzüntülerin ne anlamı vardı. Bu iş böyleydi ve mesele de 

gözümün önündeydi. Hayrete düşmeye ve bu işin 

imkansızlığını düşünmeye mahal yoktu. Hayretim öfkeye 

dönüştü. Artık siz ne derseniz deyin. Bu korkuluğa, bu puta 

saldırdım ve elimdeki kılıçla başındaki külahı ortasından ikiye 

ayırdım. O şekilde külah boynuzlardan birinin üstünde sallandı 

kaldı ve benimle beraber bulunan adamlarımızdan biri de 



putun üzerini örten koyun derisini tuttu çekti ve söktü attı. O 

sırada köyün içersinde korkunç bağırma, uluma koptu ve iki üç 

yüz kişinin gürültüsü kulaklarıma kadar geldi. Hatta 

bazılarında ok ve yay gördüğümüz için zor kaçtık. Fakat bu 

saniyeden itibaren tekrar ziyarete karar verdim. 

Yolların kötülüğünden ve son geçtiğimiz çölde uzun süre 

yürümelerinden atlarımızın birçoğu topalladığından ve güçsüz 

kaldığından bir kaç at kazanmak için kervanımız buraya dört 

mil mesafede bulunan bir kasabada üç gece kalmıştı. Sonuçta 

planımı gerçekleştirmek için bir fırsat çıkmıştı. Yukarıda 

söylediğim gibi cesareti hakkında kafi delillere sahip olduğum 

Moskova tüccarından olan İskoçyalıya açtım. Gördüklerimi ve 

insan tabiatının bu kadar alçalmış olmasına o zamandan beri 

nasıl kızdığımı anlattım ve eğer iyi silahlanmış dört beş adamı 

yanıma alabilirsem bu iğrenç ve çirkin putu gidip bozmaya ve 

bunun kendisine yardım edecek gücü olmadığını ve bununla 

beraber tapmaya, ibadete ve kendilerine yardım için kurban 

kesmeye, adağa hiç da layık bir şey olmadığını bu köylülere 

göstermeye karar verdiğimi söyledim. 

İskoçyalı bana güldü. “Gayretiniz iyi olabilir, fakat bundan ne 

kazanacaksınız dedi. “Bu şeytanı tanımakla tecavüze uğrayan 

şerefi İlahinin intikamını almak” dedim. “Siz onlara bunun 

böyle olduğunu söylemedikçe bu halk için Tanrı’nın ne demek 

olduğunu anlamak mümkün olmazsa şerefi ilahinin intikamı 

nasıl alınabilir? Emin ol ki bu herifler seninle kavga ederler. 

Hatta seni vururlar bile. Çünkü bu herifler özellikle 

putperestliklerinin savunmasında çok şirrettirler” dedi. “Bunu 

gece yapıp da bunun esasını kendi dillerinde yazarak oraya 

bırakamaz mıyız?” dedim. “Yazmak mı dedi, bu beş milletin 

içersinde bir harfin ne olduğunu bilecek gerek kendi 



dillerinde, gerek herhangi bir dilde bir tek harfi okuyacak bir 

adam yoktur.” “Ah cahiller ah, bununla beraber bunu 

yapmaya büyük bir niyetim var” dedim. “Baksanıza efendi, 

dedi. Eğer gayretiniz sizi bunu yapmaya sevk ediyorsa 

yapmalısınız. Fakat sonra da bu vahşi milletlerin kuvveti 

sayesinde Moskof çarının hükümetine tabi olduklarını ve eğer 

siz bunu yapacak olursanız yüzde yüz bunların binlercesi 

Nortziuskoy valisine gelerek şikayet edeceklerini ve bunun 

tazminini isteyeceklerini, eğer vali bunları ikna edemezse 

onda dokuz bunların ayaklanma çıkaracaklarını ve bunun 

memlekette bütün Tatarlarla yeni bir savaşa sebep olacağını 

düşünmelisiniz” dedi. İtiraf ederim bu sözler bir süre aklıma 

yeni birtakım düşünceler getirdi. Fakat hep ayni şeyi 

düşünüyordum. Planımı mevkii tatbike koymak endişesi ile 

bütün gün rahatsız oldum. Akşama doğru şehir etrafında 

dolaşırken tesadüfen İskoçya’lı tüccara rastladım. Benimle 

konuşmak istedi. “Sanırım sizi iyi bir niyetinizden çevirdim, 

bundan dolayı o zamandan beri çok üzgünüm. Çünkü ben de 

sizin kadar putperestlikten nefret ederim. “Gerçek, niyetimin 

icrasına biraz mani oldunuz ama, fakat bütünüyle aklımdan 

çıkaramadınız. Tazminat olarak onlara kendimin teslim 

edileceğini bilsem yine burayı terk etmeden önce bu işi 

yapacağımı zannediyorum.” “Yok, yok seni böyle vahşi bir 

halka teslim etmekten Tanrı korusun. Zaten Ruslar da bunu 

yapmazlar. Bu senin katilin olmak demektir” dedi. “Niçin? 

Bana ne yaparlar” dedim. “Ne mi yaparlar? Tıpkı senin 

yapmak istediğin gibi adetlerinde bunlara hakaret edip de 

yakalanan zavallı bir Rusyalıya ne yaptıklarını söyleyeyim. 

Kaçamasın diye bir okla adamcağızı topal yaptıktan sonra 

çırçıplak soymuşlar. O koca putun tepesine oturtmuşlar ve 

etrafına toplanmışlar. Vücudunun aldığı kadar ok atmışlar ve 



puta kurban olmak üzere herifi vücudundaki oklarla beraber 

yakmışlar” dedi. “Bu yine o ayni put mu imiş?” diye sordum. 

“Evet ta kendisi” dedi. Öyle ise sana bir hikaye anlatayım 

dedim ve Madagaskar’daki bizim adamların hikayesini 

anlattım. Oradaki köyü nasıl yaktıklarını ve yağma ettiklerini 

ve bizimkilerden birini öldürdükleri için kadınları, erkekleri, 

çocukları nasıl öldürdüklerini önceden anlatıldığı gibi 

kendisine söyledim ve hikayeyi bitirdiğim zaman bu köyü de 

böyle yapmamız gerektiği düşüncesinde olduğumu ekledim. 

İskoçyalı bu hikayeyi gayet dikkatle dinledi. Fakat bu köyü de 

öyle yapmalı dediğim zaman: “Çok aldanıyorsunuz. O bu köy 

değildi, o köy buradan hemen hemen yüz mil ötededir. Fakat 

put o puttur. Çünkü bunu memleketin her tarafına taşırlar” 

dedi. Öyleyse iyi, dedim, bu put onun cezasını çekmeli ve eğer 

bu gece sağ kalırsam cezasını çekecektir, dedim. 

Sonuçta inadımı görerek niyetim hoşuna gitti. Yalnız 

kalmayacağımı, kendisinin benimle beraber geleceğini ve 

bizimle beraber gitmek için hemşehrilerinin, babayiğit bir 

delikanlıyı da getireceğini söyledi “Bunun gibi şeytan işlerine 

karşı tam senin istediğin gibi ve senin kadir dini gayretle 

meşhur biri” dedi. Uzun lafın kısası kaptan Riçardson 

namımdaki İskoçya’lı arkadaşını getirdi. Gördüklerimi ona 

anlattım ve niyetimi de söyledim. Hayatı pahasına olsa 

benimle gitmeye hazır olduğunu söyledi. Gerçi bizim ortağa 

da teklif etmiştim. Fakat red etti. Yardıma ve her türlü 

durumda beni müdafaa için son dereceye kadar bana yardıma 

hazır bulunduğunu, fakat böylece maceraperestliklerin 

tamamı ile işine aykırı olduğunu söyledi. İşte dediğim gibi 

yalnız üç kişi bir de benim hizmetçi olduğu halde işe girişmeye 

ve o gece, gece yarısına doğru son derece gizli olarak bunu 



yapmaya karar verdik. Bununla beraber ikinci bir düşünceye 

için bunu ertesi geceye bırakmak istiyorduk. Çünkü sabahleyin 

kervan yola çıkacağı yönüyle buradan ayrılacağımız için valinin 

köylülere işi bizim yaptığımız iddiasında bulunamayacağını 

tahmin ediyorduk. 

İşe girişmek başlama kararında cesur olan İskoçya’lı, şayet 

halk bizi görecek olursa kim olduğumuzu anlayamasın diye 

bana bir tatar elbisesi, veya koyun pöstekisi bir tatar külahı, 

ok ve yay getirdi. Kendisine ve hemşehrisine de aynını tedarik 

etmişti. Bütün ilk geceyi kezzap, barut ve saire elde ettiğimiz 

şeylerle yakıcı bir madde imali yapmakla geçirdik ve bu 

çömleğin içine külliyetli miktarda katran koyarak geceden bir 

saat kadar sonra işimize başladık. Geceleyin saat on bire 

doğru oraya vardık ve putlarının maruz kaldığı tehlikeden 

halkın en küçük bir endişeleri bile olmadığını gördük. Gece 

bulutluydu, bununla beraber ay putun yine tam eski yerinde 

ve eski durumunda olduğunu, görecek kadar aydınlık 

veriyordu. Halkın uykuda olduğu anlaşılıyordu. Yalnız kasap 

sandığımız o üç rahibi gördüğümüz o büyük kulübede veya 

çadır dediğimiz yerde bir ışık gördük. Yanına sokularak beş altı 

kadar olduklarını tahmin ettiğimiz birkaç adamın konuştuğunu 

duyduk. Bundan sonra yine kundak koyacak olursak bu 

adamların hemen dışarı çıkarak tahrip etmek istediğimiz şeyi 

kurtarmaya koşacaklarını tahmin ettik. Bir defa da putu alıp 

götürerek uzak bir yerde ateşlemeyi düşündük. Yine ne 

yapacağımızı şaşırdık. İkinci İskoçya’lı çadıra ateş vermek ve 

içerideki herifler çıktıkları zaman kafalarını parçalama fikrini 

söyledi. Fakat ben bunu kabul etmedim, eğer korkma 

mümkünse bunları öldürmenin aleyhindeydim. İskoçya’lı 

tüccar: “Öyleyse ne yapacağımızı ben size söyleyeyim. Onları 



esir etmeye çalışalım, ellerini arkalarına bağlıyalım, bir tarafa 

bırakalım ve putlarını yok oluşunu kendilerine gösterelim” 

dedi. Olacak. Yanımızda ip veya eşya bağlıyacak urgan 

bulundu. Bunun üzerine mümkün olduğu kadar az bir 

gürültüyle önce oradaki adamlara saldırmaya karar verdik. İlk 

yaptığımız iş kapıyı çalmak oldu. İş tam istediğimiz gibi çıktı. 

Yani mabudun rahiplerinin biri kapıya geldi. Bir gürültü 

yapmasın diye ağzını tıkadık, ayaklarını da birbirine bağladık 

ve yere bıraktık. İşin ne olduğunu anlamak, dışarıya çıkacak 

diğerini beklemek üzere ikimiz kapıda bekledik. Üçüncü 

arkadaşımız yanımıza gelinceye kadar bir hayli bekledik. Fakat 

dışarıya kimse çıkmadı. Yine yavaşça kapıyı çaldık. Hemen ikisi 

daha dışarıya çıktı. Onları da tıpkı ötekiler gibi yaptık. Fakat 

bunları putun yanına götürmeye ve birbirinden uzak bir 

şekilde oraya bırakmak zorunda kaldık. Tekrar geriye 

geldiğimiz zaman daha iki kişinin kapıya çıktığını ve bir 

üçüncüsünün bunların arasında kapının içinde durduğunu 

gördük. Bu ikisini yakaladık. Hemen bağladık. Oysa üçüncüsü 

içeriye doğru gidiyor ve bağırıyordu. Bizim İskoçya’lı tüccar 

arkasından içeri girdi ve tüterek kötü bir koku çıkarmak için 

yaptığımız bir tütsüyü yaktı ve içeriye attı. O sırada biraz önce 

bağlanan iki herifi korumak için görevli olan öteki İskoçya’lı ile 

hizmetçi bu heriflerin kollarını da bağlayarak birbirine 

çatmışlar. Bakalım kendilerini kurtarabilecek mi görsünler diye 

putun yanına götürmüşler. Acele yanımıza geldiler. İçeriye 

attığımız fitil içerisini o kadar dumanla doldurmuş ki 

içerdekiler hemen hemen boğulmak derecelerine gelmişler. 

İçeriye mum gibi yanan bir maddeyle dolu diğer küçük deri 

dağarcık attık ve bunu kendimiz de takip ettik. İçeride ancak 

dört kişi bulabildik. Bunların ikisinin erkek, ikisinin de kadın 

oldukları görülüyordu. Tahminimize göre anlaşılan bazı 



şeytani ibadetlerini yapmak üzereymişler. Hülasa ölecek gibi 

korktukları görünüyordu. Titreyerek ahmak ahmak 

oturmuşlar; hem korkudan, hem dumandan söz 

söyleyemeyecek bir hale gelmişlerdi. 

Uzun lafın kısası bunları da yakaladık ve gürültüsüzce diğerleri 

gibi bağladık. Bunları kulübeden dışarıya çıkardık. Çünkü onlar 

gibi biz de dumana dayanamayacak bir haldeydik. Bunu 

yaptıktan sonra hepsini bir arada putun yanına götürdük. 

Oraya gidince putla işimize giriştik. Önce, elbisesinin her 

tarafına, katran ve yanımızda; bulunan ziftle karışık kükürt gibi 

şeyleri sürdük. Sonra gözlerini, kulaklarını, ağzını barutla 

doldurduk ve külahının üzerine de büyük bir parça 

(şenliklerde yapılan) fişek koyduk. Sonra taşıdığımız bütün 

yanacak şeyleri üzerine yığdık. Yanmasına yardım edecek 

başka bir şeyler de bulabilir miyiz diye etrafımıza 

bakmıyorduk. Benim hizmetçim heriflerin bulunduğu 

kulübede saz mıdır, kamış mıdır hatırlayamıyorum bir yığın 

kuru ot bulunduğunu hatırladı. Hizmetçi ile İskoçyalı’lardan 

biri koştular. Kucak dolusu getirdiler. Bunu yaptıktan sonra 

esirlerimizin ayaklarını ve ağızlarını çözerek getirdik ve ayağa 

kaldırarak tam o kaba sapa putlarının önüne bıraktık ve putu 

ateşe verdik. 

Putun gözlerinde, kulaklarında, ağzındaki barutlar 

patlayıncaya kadar bir çeyrek saat orada kaldık. Sonuçta kütük 

parçası yanıncaya kadar bekledik. Sonra kuru otlar da koyarak 

gitme zamanının geldiğini düşününceye kadar hepsinin 

tamamı ile yanıp kül olacağını tahmin ediyorduk. Fakat 

İskoçya’lı: “Gitmeyelim. Çünkü bu sefil herifler üzüntüden 

kendilerini ateşe atarlar ve putla beraber yanarlar” dedi. Kuru 



otların da tamamı ile yanıp bitmesine kadar beklemeye karar 

verdik. Sonra onları orada bırakarak çekip gittik. 

Sabahleyin yine yolcu arkadaşlarımızın arasında idik ve 

yolculuk hazırlığından dolayı çok yorulmuş gibi görünüyorduk. 

Kimse bizim bir tarafa gittiğimizden şüphelenmiyordu. Herkes 

kendi yorgunluğuna bakarak bizi yatağımızdan ayrılmamış 

zannediyordu. Fakat işin sonu öyle çıkmadı. Ertesi gün yalnız 

bu köyden değil, bilmem daha yüzlerce köylerden birçok 

köylüler şehrin kapısına dayanmışlar ve ruhbanlarına edilen 

hakaretten ve büyük Çamçı Tangunun — tapındıkları bu şeye 

böyle bir isim veriyorlarmış — yakılmasından dolayı Rusyalı 

validen uygun bir tarzda tazminat istemeye başlamışlar. 

Nortziuskoy halkı başlangıçta korkmuşlar. Çünkü tatarların üç 

binden aşağı olmadıkları ve birkaç gün içinde da yüz bin 

kişiden fazla bir kuvvet edinecekleri söyleniyormuş. 

Rus valisi tatarları teskin etmek için dışarıya elçiler göndermiş 

ve birçok tatlı diller dökmüş. Meselenin ne olduğunu 

bilmediğini ve kışladan dışarıya bile bir kişi çıkmadığı için 

bunlardan biri olamayacağını, bunu yapanın kim olduğunu 

kendisine söyleyecek olurlarsa ibreti alem olmak üzere bunu 

son derecede cezalandıracağını söylemiş. 

Tatarlar yüksek bir tarzda: Güneşte sakin olan büyük Çamçi-

tanga bütün memleket tapındığı için onun resmine kimsenin 

saldırmaya cesaret edemeyeceğini, ancak bunu Avrupa 

gavurlarının yapabileceğini — Çünkü anlaşılan Avrupalılara 

gavur diyorlar — ve bununla beraber onlara karşı savaş ilan 

ettiklerini ve Rusların da hepsinin Hıristiyan ve gavur olduğu 

cevabını vermişler. 



Vali yine sabretmiş ve çar kendisine zapt olunan 

memleketlerin güzellikle ve nezaketle idaresini emrettiği için 

tatarların eline bir savaş bahanesi vermek istememiş ve 

elinden geldiği kadar tatlılıkla davranmış. Sonuçta bu sabah 

Rusya’ya doğru giden bir kervan olduğunu, eğer bu suçu 

bunlardan biri işlemişse ve buna razı olurlarsa bunları 

incelemeye adam göndereceğini söylemiş. Tatarları bu 

konuşma biraz sakinleştirmiş ve buna binaen vali de 

arkamızdan bir adam göndermiş. İşin ne merkezde olduğunu 

anlatarak eğer bunu bizim kervandan biri yapmışsa kervanın 

hemen kaçması ve bununla beraber gerek bu işi yapmış 

olalım, gerek olmayalım herhalde hareketimizi 

hızlandırmamız, ve bu esnada kendisinin elinden geldiği kadar 

aldatarak tatarları uzun süre alıkoyacağı haberini göndermiş. 

Bu, valinin büyük bir dostluğuydu. Bununla beraber bu haber 

kervana geldiği zaman buna dair bir şey bilen hiçbir kimse 

çıkmadı. Suçlu olan bizlere gelince en az şüphe edilen 

bizlerden hiçbir şey sormaya gerek görmediler. Kervanın reisi 

valinin sözünü tuttu. Hiçbir yerde önemli bir mola vermeden 

iki gün iki gece yürüdük ve Palothus denilen köye geldik. 

Burada da uzun süre kalmadık. Moskof Çarının diğer bir şehri 

olan ve orada emin olacağımıza inandığımız Çarevena doğru 

ilerledik. Şurasını da dikkate almalı ki burada da iki üç günlük 

yolculuktan sonra sırası geldiği zaman anlatacağım büyük ve 

ıssız bir çöle girmeye başladık. Eğer şimdi orada bulunsaydık 

hepimizin mahvolacağına şüphe yoktu. 

Plothus'dan çıktığımızın ikinci günüydü. Ta uzakta arkamızda 

kalkan toz bulutlarından içlerimizden bazısı takip ediliyoruz 

diye şüphelenmeye başladı. Artık çöle girmiştik. Şaks-Ozer'in, 

büyük bir gölün yanından geçmiştik. Batıya doğru gölün diğer 



tarafında, kuzeyinde birçok atlar göründü. Onların da bizim 

gibi batıya gittiklerini gördük. Bizim de gölün o tarafına 

gideceğimizi mi zannettiler ne. Bereket versin güney tarafını 

tutmuştuk. 

Onları iki gün gözden kaybettik. Çünkü bizi daima önlerinde 

farz ederek Udda nehrine gidinceye kadar o şekilde ilerlemiş 

olacaklar. Bunların kuzey tarafları gayet geniş, fakat bizim 

gittiğimiz tarafı dar bir geçitti. 

Üçüncü gün yanıldıklarını mı anladılar, yoksa bizden bir haber 

mi aldılar, akşam karanlığına doğru üzerimize gelmeye 

başladılar Bereket versin konağımızı gayet müsait bir yere 

kurmuştuk. Her ne kadar daha başlangıcında da olsa beş yüz 

milden geniş bir çölde bulunduğumuzu bilmiyor ve daha iki 

gün yolculuktan sonra bulacağımız Çarave'na şehrinden başka 

yatacak bir yer bulabileceğimizi beklemiyorduk. Bununla 

beraber çölün bu kısmında biraz ağaçlıklar ve büyük Udda 

nehrine akan birçok çaylar vardı. Geceleyin bize karşı 

yapılacak saldırıya karşı konağımızı iki ormanlığın arasında dar 

bir boğaza kurmuştuk. 

Niçin takip edildiğimizi bizden başka bilen kimse yoktu. Fakat 

bu çöl tatarlarının böyle kalabalık dolaşmaları alışkanlıkları 

olduğundan, kervanları geceleri hırsız ordularına karşı 

kendilerini korumaları da adetmiş. Bununla beraber takip 

edilmek de yeni bir şey değildi. Fakat bizim bu geceki 

konağımız bütün seyahatimizdekilerin en iyisiydi. Çünkü tam 

iki ormanın, arasında bulunuyordu. Ödünümüzden de küçük 

bir derecik akıyordu. Arkamızla önümüzden başka hiçbir 

tarafımızdan saldırılma veya kuşatılmamıza imkan yoktu. 



Eşya denklerimizi, develeri, atları bir sıraya dizerek derenin 

bizden tarafına yerleştirmeye, cephemizi ve birkaç ağaç 

devirerek arkamızı da korumaya dikkat etmiştik. Böylece gece 

ordugahımızı kurmuştuk. Fakat daha durumumuzu 

düzeltmeden önce düşman da geldi çattı. 

Fakat üzerimize hırsız gibi gelmediler. Üç elçi gönderdiler ve 

rahiplerine hakaret eden, tanrıları Çam-Çitangu'yu ateşte 

yakan adamın ateşte yakılmak üzere kendilerine teslimini 

istediler ve bunu aldıktan sonra geri gideceklerini ve bize daha 

fazla bir kötülük yapmayacaklarını, aksi takdirde hepimizi 

ateşte yakacaklarını söylediler. Bu haber üzerine bizimkiler 

bembeyaz kesildiler ve bu yüzden en fazla kim suçlu 

görünüyor diye birbirlerine bakmaya başladılar. Fakat kimse 

ağzını açmadı ve yapan da yoktu. Kervanın reisi bunu 

bizimkilerinden hiçbirinin yapmadığına emin olduğunu ve 

bizim kendi işimize giden kendi halinde tüccarlar olduğumuzu 

ve kendilerine ve başka birine bir kötülüğümüz 

dokunmadığını, kötülük eden biz olmadığımız için 

düşmanlarını başka yerlerde aramalarını, bizi rahatız 

etmemelerini, çünkü eğer bize saldıracak olurlarsa kendimizi 

savunacağımız haberini gönderdi. Tatarlar bunu bir cevap 

düşünerek rahat olmaktan çok uzaktılar. Bunlardan kalabalık 

bir kısmı sabahleyin şafak sökerken bizim karargahımıza doğru 

geldiler. Bizi öyle beklemedikleri bir durumda görünce 

önümüzdeki dereden ileriye gitmeye cesaret 

edemediklerinden orada kaldılar ve öyle bir gösteriş yaptılar 

ki hepimiz de çok korktuk. Çünkü bunlar en aşağı on bin kişi 

tahmin ediliyordu. Orada durdular, bir süre bize baktılar ve 

sonra dehşetli bir şekilde uluyarak üzerimize birçok ok 

savurdular. Fakat biz buna karşı kafi derecede korunaklıydık. 



Çünkü eşyalarımızın altına gizlenmiştik, bir adamın bile 

yaralandığını hatırlayamıyorum. 

Bir süre sonra bunların sağımıza doğru hareket ettiklerini 

gördük ve arkamızdan da geleceklerini bekliyordu. 

Moskofların hizmetinde bulunan Çaravene'li kurnaz bir kazak 

— bunlar kendilerine kazak diyorlar— o sırada kervanın reisini 

çağırarak: “Ben bunların hepsini Siheilka'ya göndereceğim 

dedi. Bu şehir tamamı ile arkamızda ve hiç olmazsa bizden 

dört beş günlük uzakta idi. Bunun üzerine yayını, okunu aldı 

yel bir ata atlayarak geriye Nortziusko'ya gidiyormuş gibi 

doğruca arka tarafımızdan çıktı gitti. Uzun bir daire yaparak 

güya özel şekilde onlara bir şeyler anlatmak için mahsus 

gönderilmiş gibi Tatar ordusuna gitti ve Çam-Çi-Tangu'yu 

yakan adamların, kendi tabirleri üzere gavurların, yani 

Hıristiyanların kervanıyla Siheilka'ya gittiklerini ve orada 

Tunguzlara ait Şal-İzar ilahını yakmaya karar verdiklerini 

söylemiş. Bu herifin kendisi doğrudan doğruya Tatar olduğu 

için lisanlarını gayeti iyi bildiğinden meseleyi o kadar güzel 

uydurmuş ki, hepsi inanmışlar ve hepsi de büyük bir süratle 

Siheilka'ya doğru yola çıktılar. Siheilka beş günlük güneyde 

imiş ve üç saatten az bir zaman içinde hepsi de gözden 

kayboldular. Biz de bir daha bunların ne olduğunu duymadık. 

Siheilka denilen öbür kasabaya gidip gitmediklerini 

öğrenemedik ve böylelikle Moskofların bir kışlası bulunan: 

Çarevena şehrine selametle vardık. Kervanın son günlerde 

zoraki yürüyüşlerle çok yorulduğu ve geceyi de rahatsız 

geçirdiği için beş gün orada istirahat ettik. Bu şehirden sonra 

korkunç bir çöle rastladık. Bu çöl bize yirmi üç günlük bir 

yürüyüşe mal oldu. Geceleri daha iyi rahat edebilmek için 

buradan bir kaç çadır aldık. Reis de suyu ve erzakımızı taşımak 



için memleketin arabalarından on altı tane aldı. Bu arabalar 

her gece bize kale görevi de görüyordu. O şekilde ki eğer 

Tatarlar gelmiş olsalar fevkalade çokluk olmadıkça bize fenalık 

yapmayı başaramayacaklardı.  

Bu uzun yolculuktan sonra da biraz dinlenmeye ihtiyacımız 

olduğu çok iyi tahmin edilebilir. Çünkü bu çölde kendi tabirleri 

ile birçok samur avcılarına rastladık. Bunlar Moğolistan 

tatarlarıydı ve burası Moğolistan’ın bir kısmıydı. Bunlar küçük 

kervanlara sık sık saldırırlarmış. Fakat biz onların 

kalabalıklarına rastlamadık. Ben bunların avladığı samur 

derilerini görmeyi istiyordum. Onlar bizim yanımıza gelmeye 

cesaret edemedikleri gibi biz de arkadaşlardan ayrılıp onların 

yanına gitmeye cesaret edemediğimiz için bunlardan hiçbiri 

ile görüşmek mümkün olamadı. Bu çölü geçtikten sonra 

oldukça iyi uygun bir yere geldik. Yani Moskof çarının tesis 

ettiği şehirler ve kaleler gördük. Buralarda gerek yolcuları ve 

gerek şehirleri Tatarların saldırısından korumak için kışlalar, 

veya askeri mevkiler vardı. Çünkü aksi takdirde Tatarlar 

buralarda seyahati çok tehlikeli bir hale sokabilirlerdi. Moskof 

çarı kervanların ve tüccarların iyi korunması için öyle sıkı bir 

disiplin kurmuş ki memlekette Tatarlar duyulur duyulmaz 

tüccarları bir yerden diğerine rahatça geçirmek için daima 

asker gönderiliyor. 

Kendisi ile tanışan İskoçya’lı tüccar aracılığı ile kendisini 

ziyaret etmek fırsatını yakaladım. Adinskoy valisi bunun için 

ikinci istasyona kadar bir tehlike görüyorsak bize elli koruma 

askeri vermek teklifinde bulunmuştu. 

Avrupa’ya yaklaştığımız için halkı daha iyi bir memleket ve 

daha medeni bir halk bulacağız diye önceden beri düşünüp 



duruyordum. Fakat her iki itibarla da aldandığımı gördüm. 

Çünkü daha aralarından geçeceğimiz Tonguz milleti vardı. 

Orada yapılan ve putperestliğin ayni eşkalini, hatta 

öncekinden daha fenalarını gördük. Yalnız bunlar Moskoflar 

tarafından istila edilmişler ve tamamı ile yatıştırılmışlar. Fakat 

durumlarında ki kabalık, putperestlik ve saldırganlık itibari ile 

dünyada bunlardan daha ileriye giden hiçbir millet yoktur. 

Bunların hepsi hayvan derileri ile giyiniyorlar. Evleri de ayni 

şeyden yapılmış. Ne doğalarındaki kabalık, ne de elbiseleri 

itibari ile bir kadını bir erkekten ayırt edemezsiniz. Kışın yer 

yüzü karlarla örtüldüğü zaman bunlar yer altındaki kubbe gibi 

evlerinde oturuyorlar. Bu evlerin aralarında birbirine geçen 

delikler varmış. Eğer Tatarların bir köy veya bir memlekete 

mahsus Çam-Çi-Tanrı'ları varsa bunların her evde, her 

mahzende bir putları var. Bundan başka bunlar yıldıza, 

güneşe, suya, kara, sonuçta anlamadıkları ve çok az 

anlayabildikleri her şeye tapınıyorlar. Hemen hemen 

maddeden her biri, alelade olmayan her şey bunlar için 

ibadete, kurbana bir konu oluyor 

Fakat hikayemin alakadar olmadığı memleket ve milletlerden 

uzunca bahsetmemeliyim. Bu memlekette kendime ait olarak 

önemli bir şeye rastladım. Benim hesabıma göre buraları da 

son bahsettiğim hiç olmazsa dört yüz mil olan çölden olmalı, 

diğer yarısı da başka bir çöl. Bunu geçmek de on iki günlük 

gayet zor bir yolculuğa mal oldu. Burada ev, ağaç, çalı yok. 

Ekmek ve su gibi erzakımızı yine birlikte taşımak zorunda 

kalmıştık. Bu çölü geçtikten ve iki gün gayet zor bir 

yolculuktan sonra Yenisey nehri üzerinde bir Rus şehri veya 

askeri noktası olan Janezay, veya Nisey şehrine geldik. Her ne 

kadar bizim haritacıların bunu kabul etmediğini duymuşsam 



da bu nehrin Avrupa’yı Asya’dan ayırdığını söylüyorlar. Her ne 

olursa olsun burası eski Sibirya’nın en doğu sınırıdır. Burası 

şimdi engin Moskof imparatorluğunun bir ilini örnektir. 

Büyüklükçe yalnız başına koca Alman imparatorluğuna 

denktir. Bununla beraber burada da Moskof kışlaları istisna 

olmak üzere cehalet çok fazla olduğunu gördüm. Oby nehri ile 

Janezay nehri arasındaki bütün memleketin putperest 

olduğunu ve halkın tıpkı en uzaklardaki tatarlar gibi ve şimdiye 

kadar ne Amerika’da ve ne de Asya’da rastladığım bir şekilde 

barbar olduklarını gördüm ve zavallı halkın Rus idaresinde 

bulunmakla daha fazla uyanmış ve aydınlaşmış olmadıklarını 

gördüm. Hatta kendisi ile görüşme fırsatını buldum. Moskof 

valilerine anlattım. Onlar da bunların doğru olduğunu, fakat 

bu kısmın kendi görevleri olmadığını söylediler. 

Bu nehirden Oby nehrine gelinceye kadar yabani, çorak 

yerlerden geçtik. Burası yalnız nüfusça ve idarece çorak; yoksa 

toprak olarak gayet güzel, verimli ve iyi bir yer. Rusya’dan 

buraya gönderilenler istisna edilirse, burada rastladığımız 

halkın hepsi de putperesttiler. Çünkü burası, yani Oby 

nehrinin iki tarafı, idam edilmeyerek sürgün edilen Rus 

canilerinin bulundukları yer. Bunlar bir defa buraya geldiler mi 

artık buradan çıkmalarının hemen hemen imkanı yoktur. 

Sibirya’nın idare merkezi olan Tobolska'ya gelinceye kadar 

kendi işlerime ait söyleyeceğim hiçbir şey olmadı. Şu sebepler 

dolaysı ile burada bir süre kalmaya mecbur oldum. 

 

Kırk Birinci Bölüm 



Seyahate çıkalı hemen hemen yedi ay olmuş ve kış da süratle 

gelmeye başlamıştı. Bunun üzerine ben ve ortağım işlerimiz 

hakkında bir konuşma yaptık. Moskova’ya değil, İngiltere’ye 

gideceğimiz için hareketimize en uygun olan yönü konuştuk. 

Kışın: kar üzerinde kızaklarla ve Ren geyikleri ile gidildiğini 

söylemişlerdi. Gerçekten bunların öyle şeyleri var ki bütün 

ayrıntısı ile anlatılsa inanılmaz. Ruslar bunlarla kışın yazdan 

daha çok seferler yapıyorlar. Çünkü bu kızakları geceli 

gündüzlü koşturabiliyorlar. Kar donuyor ve bütün tabiatı 

kaplıyor. Bu sayede dağlar, dereler, nehirler, göller düz ve taş 

gibi kaskatı oluyor ve bunlar da altında ne olduğuna önem 

vermeyerek bunun üzerinden gidiyorlar. Fakat benim böyle 

bir kış seyahati yapmaya ihtiyacım yoktu. İngiltere’ye 

gidiyordum, Moskova’ya değil. iki taraftan yolum vardı. Ya 

Jaroslaw'ya kadar kervanların gittiği yoldan gitmeliydim; 

oradan batıya doğru Narva'ya ve Finlandiya körfezine, oradan 

da ya denizle veya karadan Danzig'e gidebilirdim ve orada da 

çini mallarımı gayet karlı olarak satabilirdim veya kervanı 

Diwina üzerindeki küçük bir şehirde bırakmalıydım. Oradan da 

gemi ile İngiltere’ye, Hollanda’ya veya Hamburg’a 

gidebileceğime emindim. Fakat kışın bu iki yolun ikisinden de 

gitmek anlamsızdı. Çünkü Danzig'e gidecek olsam Baltık 

donmuş olurdu ve geçemezdim. Oraya karadan gitmek ise 

Moğol tatarlarının arasından geçmekten daha az tehlikeli 

değildi. 

Kasım ayında Arkanjel'e gitmiş olsam bütün gemileri ve hatta 

yazın burada oturan ve kışın güneyde Moskova’ya giden 

bütün tüccarları da gemilerle beraber gitmiş bulacaktım. 

Bununla beraber orada gayet az erzakla boş bir kasabada 

oturmaya mecbur olarak şiddetli bir soğuktan başka bir şeye 



rastlamayacaktım. Bütün bunları dikkate alarak kervanı 

bırakmayı ve bulunduğum yerde, yani Sibirya’da altmış derece 

kuzeyde bulunan Tobolsk kasabasında kışı geçirmek üzere 

hazırlık yapmayı daha uygun buldum. Hiç olmazsa burada 

şiddetli bir kış geçirmek için üç şey bulabileceğime emindim. 

Yani memleketin ürününe göre bol bir erzak, yeteri kadar 

odun ve kömürle sıcak bir ev, ve gayet iyi dostlar. Sırası geldiği 

zaman bütün bunlardan uzunca bahsedeceğim. 

Artık şimdi benim sevgili adamdan büsbütün başka bir 

iklimdeydim. Sıtma tuttuğu zaman istisna olmak üzere ben 

orada hiç soğuk duymamıştım. Aksine sırtımdaki elbiseye zor 

tahammül ediyor, yemek pişirmek vesaire ihtiyacım için ancak 

evin dışında ateş yakabiliyordum. Şimdi ise altında ayaklarıma 

kadar iyi, kolları düğmeli ve sıcak tutsun diye kürk kaplı 

elbiseler olduğu halde üç tane yeleğim vardı. Sıcak bir eve 

gelince itiraf ederim bizim İngiltere’de evin her odasında açık 

ocaklarda ateş yakmak usulünü hiç de beğenmedim. Ateş 

söndüğü zaman odanın havası dışarısı kadar soğuk olur. Fakat 

şehirde iyi bir evde bir daire alarak altı odanın ortasında fırın 

gibi tandıra benzer bir ocak yapılmasını emretmiştim. Dumanı 

çeken baca, bir tarafında, ateş yakılacak ağzı da diğer 

tarafındaydı. Ateş görünmediği halde bütün odalar aynı 

şekilde sıcak oluyordu. Tıpkı İngiltere’de hamamları 

kızdırdıkları gibi. Bu usul sayesinde bütün odalarda ayni 

sıcaklık oluyor ve ayni sıcaklığı korumak mümkündü. 

Dışarıdaki soğuk ne olursa olsun içersi daima sıcak bulunuyor, 

içerde hem ateş görülmüyor, hem de insanı duman rahatsız 

etmiyor. 

Bütün bunların en garibi Yeni Zembl, bir kaç derece içerde Buz 

denizine yakın Avrupa’nın en uzak bir yerinde ve bu kadar 



barbar olan bir memlekette iyi arkadaşlara rastlama 

imkanıydı. Önceden de söylediğim gibi burası Moskova’nın 

bütün siyasi suçlularının sürgün edildiği bir yer olduğu için, 

asilzadeler, prensler, kibarlar, albaylarla dolu. Sonuçta burada 

soyludan, kibarlardan, askerlerden, tüccarlardan ve saray 

adamlarından her tür vardı. Meşhur prens Galitzin, ihtiyar 

general Robostiski, daha birtakım önemli hükümet adamları 

ve kadınları da burada idi. 

Artık burada kendisinden ayrıldığım İskoçya’lı tüccarın yardımı 

ile bu kişilerden birçoğu ile ve birinci dereceden olanlardan 

bazılar ile tanıştım. Burada geçirdiğim uzun kış gecelerinde 

bunların birçok güzel ziyaretlerine şahit oldum. Bir gece 

prensle çarının sürgün vekillerinden biri ile görüşüyordum. 

Konu benim kendi durumuma geldi. O bana Rus 

imparatorunun büyüklüğünden, şevketinden, kudretinden bol 

bol, bu güzel şeylerden bahsediyordu. Sözünü kestim. 

Kendisine benim bir zaman her ne kadar ülkem o kadar geniş 

değil ve uyruğum da o kadar çok değilse de Moskof çarının 

sahip olduğun daha fazla, daha büyük ve daha kadir 

olduğumu söyledim. Prens biraz şaşırır gibi oldu ve gözlerini 

bana dikerek dediklerime hayret etmeye başladı. Amacımı 

açıkladım zaman hayretinin yok olacağını söyledim. Kendisine 

önce bütün uyruğumun canlarına ve mallarına kesin bir 

şekilde tasarruf ettiğimi ve bütün ülkemde; hükümetimden ve 

şahsımdan memnun olamayan hiçbir kimse bulunmadığını 

söyledim. Bunun üzerine başını salladı ve gerçekten bu 

konuda Moskof çarını geçmiş olduğumu itiraf etti. 

Krallığımdaki bütün arazinin kendi malım olduğunu ve bütün 

uyruğumun yalnız ortakçılarım değil, fakat gönüllü 

ortakçılarım olduğunu ve kanlarının son damlasına kadar 



benim için dövüşeceklerini, hiçbir diktatör hükümdarın (çünkü 

kendimin böyle olduğunu takdir ediyorum) uyruğu tarafından 

benim kadar sevilmediğini ve benden olduğu kadar müthiş 

şekilde korkulmadığını söyledim. Onları bir süre bu hükümet 

konuları ile eğlendirdikten sonra rahatlığı açtım. 

Adadaki hayat tarzımı, gerek kendimi ve gerek elimdeki 

adamları nasıl idare ettiğimi uzunca anlattım. Bunlar ve 

özellikle prens hikayemle fazla alakadar oldular. Prens bir ah 

çekerek hayatın hakiki büyüklüğünün kendi kendimize hakim 

olmakta bulunduğunu ve böyle bir hayatı Moskof çarı olmaya 

değişemeyeceğini ve sürgün gönderildiği bu inzivada bulduğu 

mutluluğun efendisi çarın sarayında sahip olduğu en yüksek 

makamlardan bulabildiği mutluluklardan daha büyük 

olduğunu ve insan aklının büyüklüğü kendimizi duruma 

uydurmak ve dışarıdaki en büyük fırtınaların baskısı altında 

vicdanda sessizliği korumak olduğunu söyledi. İlk defa buraya 

geldiği zaman kendinden önce gelenlerin yaptığı gibi o da 

başının saçlarını yolduğunu ve arkasından elbiselerini 

parçaladığını anlattı. Fakat kısa bir zaman ve düşünce onu 

kendi vicdanını ve etrafındaki harici eşyayı incelemeye 

yönlendirmiş, insan düşüncesi, hayatı ilmin durumunu ve bu 

alemin gerçek mutlulukla ne kadar az ilgili bulunduğunu bir 

kere düşünecek olursa dışarıdan olacak küçük bir yardımla, 

kendisinin en son amaç ve arzusuna uygun ve kendisini 

tamamı ile tatmin ettirebilecek bir mutluluk temin 

edebilirmiş. Fikrine göre dinlenmek için havayı, hayatı 

yaşatmak için rızka, sıcak için elbiseye ihtiyaç varmış. Fakat 

hürriyet bunların hepsinden üstün bir kıymete sahipmiş. Her 

ne kadar vakti ile kendisinin sahip olduğu ve bugün bazılarının 

sahip bulunduğu büyüklük, nüfuz, zenginlik ve eğlencenin 



bizim hoşumuza giden çok tarafları varsa da bütün bu şeylerin 

esas itibari ile hırsımız, kibrimiz, açgözlülüğümüz, gururumuz 

ve dileğimiz gibi en kaba ve en adi hislerimizi tatmin etmekte 

olduğunu görmüş. Bütün bu hisler gerçekten insanların 

kötülüğünün ürünleriymiş ve kişinin de bir cinayetmiş. Her tür 

cinayetlerin tohumları da bu hislerde bulunuyormuş. Bu 

hislerin insaniyetlerin hiçbiri ile ilgisi yokmuş. Tamamı ile 

içinde bulunduğu bu iğrençlik ve rezaletlerden, bu yalancı 

mutluluklardan artık mahrum kalınca bunların karanlık 

taraflarına bakmaya da fırsatı olduğunu ve her türlü kötülüğü 

ve ayıpları onlarda bulduğunu söyledi. Şimdi artık insanı 

gerçekten akıllı, dürüst, zengin, büyük yapan ve yarın ahrette 

insana gerçek mutluluk yollarını hazırlayan şeyin yalnız adalet 

olduğuna inanmış ve bunu için kendilerinin burada, sürgünde, 

orada bıraktıkları bütün güçlere, servetlere kesin şekilde sahip 

olan düşmanlarından daha çok mutlu olduklarını söyledi. 

“Hayır efendi, dedi. Ben bunları; bazılarının sefil diye 

niteledikleri şu halden dolayı söylüyor değilim. Eğer ben 

kendimi anlamışsam, eğer çar efendimiz beni tekrar çağırsa ve 

bana bütün eski büyüklüğümü iade etse bile artık gitmem 

diyebilirim. Ruhum nasıl beden hapsinden kurtulup da yarın 

ahrette manevi saadeti tattığı zaman semayı bırakarak insan 

işlerinin kirleri ile, pislikleri ile uğraşmak için tekrar şimdi 

bulunduğu et ve kan hapsine girmek istemezse, ben de tekrar 

geriye gitmek istemem” dedi. 

Bunları, hareketlerinde o kadar hararet ve fikrinde de o kadar 

ciddiyet ve heyecan olduğu halde söyledi ki, söylediği şeylerin 

ruhunun hakiki anlamı olduğu durumundan apaçık 

anlaşılıyordu. Samimiyetinde şüpheye yer yoktu. 



Eski halimde bir zaman kendimi bir tür padişah zannettiğimi 

söyledim ve bunu kendisine anlattım. Fakat kendisinin yalnız 

bir padişah değil, aynı zamanda da büyük bir fatih olduğunu 

söyledim. Çünkü tutkularında başarılı gelmiş ve kendisine 

kesin şekilde hakim olmuştu. Aklını iyilik idare ediyordu. Bu ise 

bir şehir fethinden elbette daha büyüktü. 

“Fakat efendi hazretleri, size bir soru sorabilir miyim? dedim. 

“Memnuniyetle” dedi. “Eğer hürriyetinizin kapıları açılsa bu 

durumdan kurtulmak istemez misiniz?” diye sordum. 

“Bak! dedi. Bu gayet nazik bir soru ve buna samimi bir cevap 

verilebilmesi için bazı şeyleri ayırmaya ve incelemeye ihtiyaç 

vardır. Fakat bütün samimiyetle size bunun cevabını 

vereceğim. Şu iki şeyden başka kendimi bu durumdan 

kurtarmaya yönlendirecek hiçbir şey bilmiyorum. Birincisi, 

hısım ve akrabama kavuşmak, ikincisi, biraz daha sıcak bir 

iklim. Fakat sarayın gösterişine, şöhrete, nüfuza, bakanlık 

görevine, servete, zevk ve sefaya, eğlentiye, yani bir saray 

adamının çılgınlıklarına kavuşmak istemediğime sizi temin 

ederim. Eğer efendimiz benden aldığı bütün şeyleri iade 

edeceğine dair bana şu dakikada bir haber gönderse, sizi 

temin ederim ki bu çorak yerleri, bu çölleri, bu donmuş gölleri 

Moskova sarayına değişmem dedi. “Fakat efendim dedim. 

Belki siz yalnız sarayın zevk ve sefasından, kudretten, 

nüfuzdan ve önceden tasarruf ettiğiniz servetten mahrum 

bırakılmadınız. Belki de hayatın ihtiyaçlarından ve mallarından 

mahrum kaldınız, olasılık ki mallarınıza el konulmuş ve 

eşyalarınız da yağma edilmiştir ve size kalan gerekli şeyler 

zorunlu ihtiyaçlarınıza uygun bir halde değildir. “Evet dedi. 

Eğer siz beni bir lort veya bir prens olarak düşünürseniz iş 

öyle. Fakat siz bana bir adam, diğerlerinden hiç farkı olmayan 



bir insan gözü ile bakarsanız o zaman hastalık ve rahatsızlığa 

uğramadıkça bir şeye ihtiyacım olmadığına emin olursunuz. 

Meseleyi tartışmaya sürüklememek için durumumuzu 

inceleyiniz. Biz burada ileri gelenlerden beş kişi varız. Tam 

sürgün hayatına layık ilgisiz bir hayat geçiriyoruz. Kazaya 

uğrayan servetimizden bazı şeyler kurtarabilmiştik. Bu bizi 

hayatımızı kazanmak için avcılık yapmak ihtiyacından 

kurtarıyor. Fakat buradaki zavallı askerceğizler, bir yardım 

olmadığı halde dahi bizim kadar geniş yaşıyorlar. Ormanlara 

gidiyorlar. Tilki ve samur yakalıyorlar, bir aylık çalışmaları 

onlara bir sene yetiyor. Buradaki yaşamamız da çok masraflı 

olmadığı için ihtiyacımızı bulmak da zor olmuyor. Bunun için 

var olan itirazınız da geçerli değildir, dedi.” Bu gerçekten 

büyük adamla yaptığım gayet hoş sohbetleri detaylı 

anlatmaya yerim uygun değil. 

Prens bu sohbetleri ile fikrinin alem hakkında ne kadar yüksek 

bir bilgi ile donanmış olduğunu ve geniş bir ölçütte akıl ve 

bilgiye sahip olduğunu ve dünyaya karşı gösterdiği nefretin 

tıpkı söylediği gibi doğru ve gerçek olduğunu ispat ediyordu. 

Anlatacağım hikayeden de anlaşılacağı üzere bu kişi sonuna 

kadar daima böyle kaldı. 

Burada sekiz ay kaldım. Korkunç kara bir kış geçirdim. Soğuk o 

kadar şiddetliydi ki kürklere sarınmadan etrafıma 

bakınamıyordum. Yüzümde de kürkten, daha doğrusu nefes 

almak için ve görmek için üç deliği olan bir kukuleta vardı. 

Azıcık gördüğümüz gün aydınlığı hesabımıza göre, üç ay günde 

beş saatten ve sonraları da günde altı saatten fazla değildi. 

Yalnız yerler daima karla örtülü ve hava da açık olduğundan 

ortalık çok karanlık olmuyordu. Atlarımız yer altında 

barındırılıyor, daha doğrusu açlıktan ölecek hale geliyorlardı. 



Hizmetçilerimize gelince (çünkü atlarımıza ve kendimize 

baksınlar diye üç tane tutmuştuk) parmakları donup düşmesin 

diye her dakika onlara bakmak ve ilaç yapmak mecburiyetinde 

kalıyorduk. Evler muhafazalı, duvarlar kalın, pencereler küçük 

ve camlar iki kat olduğundan evlerin içi oldukça sıcaktı. Başlıca 

erzakımız kurutulmuş ve mevsiminde salamura edilmiş geyik 

etinden ibaretti. Ekmeğimiz oldukça iyi, fakat peksimet gibi 

pişirilmişti. Birçok türden kurutulmuş balıklar, bir miktar 

koyun eti, oldukça iyi bir öküz eti sayılabilen Bokalo eti de 

vardı. Bütün bu kışlık kumanyalar yazdan hazırlanmış ve iyice 

salamura edilmişti. İçkimiz konyak yerine suyla karıştırılmış 

rakı, yemekte de şarap yerine “Bal şarabı” idi. Gerçekten çok 

nefisleri vardı. Her havada dışarıya çıkmaktan çekinmeyen 

avcılar gayet semiz ve iyi taze karaca ve bazen de ayı etleri 

getiriyorlardı. Fakat biz bu sondakine önem vermiyorduk. 

Gayet çok miktarda çayımız vardı. Bununla, yukarda 

söylediğim gibi dostlarıma ikram ediyorduk. Sonuçta nispeten 

gayet iyi ve hoş geçiniyorduk. 

Artık mart gelmişti. Günler haylice uzamış ve hava da 

dayanılabilecek bir hale gelmişti. Diğer yolcular kendilerini 

karda taşıyacak kızaklarını ve yolculuğa ait her şeylerini 

hazırlamaya başlamışlardı. Fakat ben dediğim gibi Baltık'a 

değil Arkanjel'e gitmeyi kararlaştırdığımdan güneyden 

dünyanın bu kısmına kalkacak gemilerin mayıstan ve 

hazirandan önce çıkmadıklarını ve eğer oraya ağustos 

başlarında bile gidecek olsam harekete hazır bir gemi 

bulamayacağımı bildiğim için hiç kımıldamıyor, diğer yolcular 

gibi acele etmiyordum. Birçok halkın, hatta bütün yolcuların 

benden önce şehri terk ettiklerini gördüm. Anlaşılan bunlar 

ticaret yapmak, yani kürk götürerek karşılığında dükkanları 



için gerekli eşya almak için her sene buradan Moskova’ya 

gidermiş.  

Aynı iş için sekiz yüz mil yapmak zorunda olduklarından hepsi 

de benden önce hareket etmişlerdi. Sonuçta mayısın sonuna 

doğru ben de hazırlanmaya başladım. Bunları yaparken bütün 

bu adamların çar tarafından Sibirya'ya sürüldüklerini, fakat 

buraya geldikten sonra istediği tarafa gitmek için serbest 

bırakıldıklarını görerek hatırıma bunların niçin dünyanın başka 

taraflarına, uygun gördükleri bir yere gitmedikleri geldi. Böyle 

bir girişimden bunları men eden şeyin ne olduğunu 

incelemeye başladım. Fakat bu mesele hakkında yukarda 

bahsettiğim kişiyle görüştüğüm zaman merakım yok oldu ve 

bana şu şekilde cevap verdi: Öncelikle; bulunduğumuz yeri; 

ikincisi ne halde bulunduğumuzu ve özellikle buraya sürülen 

adamların hepsini birden göz önüne alınız. Bizim etrafımız, 

parmaklıklardan, kilitlerden daha kesin şeylerle çevrilmiştir. 

Kuzeyde seyahat edilmez bir deniz. Orada ne bir gemi 

gezmiştir, ne de bir kayık yüzmüştür. Gemi de, kayık da olsa 

nereye gideceğimizi nasıl bilelim. Diğer yolların herhangi 

birisini geçmek için binlerce mil çarın ülkelerinden geçmeli. 

Buralarda valilerin ve kışlalardaki askerin yaptıkları yollardan 

başka geçitler yoktur. Bundan dolayı ne belli olmadan bu 

yollardan geçmenin, ne de başka bir yol bulmanın imkanı 

vardır ve böyle bir girişimde boşunadır, dedi. Gerçekten 

sustum ve bunların tıpkı Moskova kalesinde kilit 

altındaymışlar gibi sıkı bir hapishanede bulunduklarını 

anladım. Fakat bu iyi adamın kaçmasına yardımcı olabilmek ve 

nereye gidersem gideyim onu da götürmeyi denemek aklıma 

geldi. Bir gece fırsattan istifade ederek düşüncemi kendisine 

açtım. Burada etrafında bekçi olmadığı için kendisini 



kaçırmanın benim için kolay olacağını söyledim. Moskova’ya 

değil, Arkanjel’e gideceğim. Çöllerdeki konaklarda yatmaya 

mecbur olmayarak keyfimizin istediği yerde 

konaklayabileceğimiz için hiç rahatsız edilmeden kolayca 

Arkanjel’e gidebileceğimizi ve orada kendisini hemen bir 

İngiliz veya Felemenk gemisinde koruyarak ve sağ salim 

beraber gidebileceğimizi anlattım. Masrafına vesaire 

ihtiyaçlarına gelince, kendi kendisine masrafını görebilecek 

daha iyi bir zaman ve hale gelinceye kadar, bunları görmek 

benim için bir görev olduğunu söyledim. 

Beni gayet dikkatli dinliyor ve ben söylerken gözlerini benden 

ayırmıyordu. Hatta söylediklerimin onun düşüncesini son 

derecede etkilediğini yüzünden. Rengi daima değişiyor, gözleri 

kızarıyor ve kalbinin şiddetli vurduğu halinden 

anlaşılabiliyordu. Hatta ben bitirdiğim zaman söylediklerime 

karşı bir şey söylemek gerektiği halde hemen cevap veremedi. 

Bir süre durduktan sonra kalktı. Bana sarıldı “Ah dedi, biz ne 

kadar sefil ve şaşkın adamlarız. En büyük dostluğumuz bile 

bize bir tuzak oluyor ve birbirimizi aldatıyoruz.  

“Azizim, teklifiniz o kadar samimi ve onda o kadar lütufkarlık 

var ve yaradılışta o kadar kinsiz ve benim çıkarıma o kadar 

uygun olarak düşünülmüş ki buna karşı hem hayret, hem de 

bana sunduğun teklife karşı minnete ve teşekkür etmeyecek 

olursam dünyayı çok az anlamış olmam gerekirdi. “Dünyaya 

nefret ettiğime, size her zaman söylediğim şeylerin 

samimiyetine inandınız mıydı? Benim burada kazandığım 

vicdan huzurumun dünyaların bana verebileceği ve benim için 

yapabileceği her şeyin üstünde olduğunu söylediğim zaman 

bunların samimi kalbimden geldiğine emin miydiniz? Hatta çar 

efendimizin lütuf ve insani ile zamanında olduğu gibi yine 



saraya davet edilecek olursam dönmeyeceğimi söylediğim 

zaman samimi olduğuna inandınız mıydı? Azizim, benim 

namuslu bir adam olduğuma mı eminsiniz, yoksa beni iki yüzlü 

bir adam mı sanıyorsunuz?” Sanki söyleyeceğimi dinlemek 

istiyormuş gibi burada durdu. Fakat fikrinin heyecanından 

dolayı durduğunu hemen anladım Büyük kalbi savaşı 

içersindeydi. Sözüne devam edemiyordu. Bu adama olduğu 

kadar bu işe de hayret ettiğimi itiraf ederim. Özgürlüğünü 

kazanması için kendisine bazı deliller getirdim. Bu teklifimin 

kendisinin kurtuluşu için Tanrı tarafından açılmış bir kapı gibi 

ve buna kendisini iyi ve dünyada yararlı yapmak için her olayı 

takdir ve idare eden Tanrı’nın bir evi gözü ile bakılmasını 

söyledim. 

Bu sırada o da kendisini toplamıştı. Gayet hararetli “Bunun 

Tanrı’dan bir ev olacak yerde kişiliğinde benim için bir tuzak 

ve doğrudan doğruya mahvolmama sebep olduğu halde 

aldatıcı renkler altında bunu bana sahte bir kurtuluş veya bir 

mutluluk gibi gösteren başka bir aracın aldatma eseri olup 

olmadığını nereden biliyorsun? Burada ben eski sefil 

büyüklüğüme dönmek için ayartılmanın dışındayım. Orada 

insanın doğasında olduğunu bildiğim gurur, hırs, aç gözlülük 

ve onur tohumlarının tekrar çimlenerek yeniden kök 

salmayacağına, sonuçta bana tekrar zorbalık etmeyeceğine 

emin değilim. Ruhunun özgürlüğüne sahip olduğunu 

gördüğünüz şu mahpus o zaman şahsı tamamıyla hür olduğu 

halde kendi hislerinin sefil bir esiri olacaktır. Muhakememin 

hürriyeti pahasına ve yarın ahrette göreceğimi ümit ettiğim, 

fakat elden kaçıracağımdan çok fazla korktuğum saadeti 

müstakbelimin zararına olarak sahte bir özgürlük peşinde 

koşmaktansa aziz dostum bırak beni, hayatın yaşamından 



arınmış olan bu mübarek hapishanede kalayım. Çünkü ben de 

zayıf, bir insan, sıradan bir adamım ve ben de diğer adamlar 

gibi ihtiraslardan arınmış değilim. Rica ederim ayni zamanda 

benim hem dostum ve hem de şeytanım olma dedi. Önceden 

hayret etmiştim, şimdi de dilsiz oldum. Ona bakarak bir şey 

söyleyemedim. Hakikaten gördüğüme hayran olmuştum. 

Ruhundaki mücadele o kadar büyüktü ki havanın son derece 

soğuk olmasına rağmen onu şiddetli bir ter basmıştı. Ruhunun 

yalnız kalmaya ihtiyacı olduğunu hissettim. Düşünsün diye 

kendini bırakacağımı ve tekrar kendisine bekleyeceğimi 

söylemek gibi kendisine bir kaç söz söyledim ve kendi daireme 

çekildim. İki saat kadar sonra odamın kapısında birinin 

bulunduğunu gördüm. Kapıyı açmaya gidiyordum. Fakat o 

kendi açtı ve içeriye girdi. “Azizim dedi. Beni hemen hemen 

yenmiştiniz, fakat kendimi topladım, eğer teklifinizi kabul 

etmezsem üzüntü duyacağım. Sizi temin ederim ki kabul 

etmemem sizin lûtfunuzu anlayamadığım için değildir. Hatta 

bunun için minnettar olduğumu bile söylüyorum. Fakat 

kendime galip geldiğimi ümit ediyorum.” “Efendim dedim, 

Tanrı’nın davetine dayanamayacağınıza tamamı ile emin 

olduğunuzu ümit ederim. “ “Efendim dedi, eğer bu davet 

Tanrı’dan olsaydı, ayni kuvvet beni onu kabule de sevk ederdi. 

Fakat benim bunu Tanrı’dan olarak kabul etmediğimi ümit 

ediyor ve buna tamamı ile inanmış bulunuyorum. Ayrılırken 

beni her ne kadar hür bir adam değilse de namuslu bir adam 

olarak bırakacağınızdan sonsuz memnunum.” Artık buna karşı 

boyun eğmekten başka yapacak bir şeyim kalmamıştı. 

Bu işte kendisine samimi bir şekilde hizmet etmekten başka 

bir amacım olmadığını anlattım. Gayet heyecanlı bir şekilde 

beni öptü ve bundan çok duygulandığını ve buna karşı daima 



minnettar kalacağını bana temin etti. Ve bununla beraber 

gayet nefis samurlar verdi. Bunları böyle almak bana 

gerçekten ağır geliyordu. İtiraz etmek istedim, fakat 

reddedilmek istemiyordu. 

Ertesi sabah, biraz çay, iki parça Çin kumaşı, hepsinin altı 

onsdan fazla ağırlığı olmayan dört tane Japon çubuk altınları 

gibi küçük bir hediye ile hizmetçimi kendisine gönderdim. 

Bunların fiyatı İngiltere’ye gittiğim zaman onun bana verdiği 

samurların fiyatından çok aşağıydı. Hakikatte bu kürklerin 

kıymeti iki yüz İngiliz lirasına yakındı. Çayla kumaşların bir 

parçasını ve üzerinde güzel bir Japon sikkesi bulunan çubuk 

altınlardan birini, zannederim o da nadide olduğu için almış. 

Fakat fazlasını aylam istememiş ve benimle görüşmek 

istediğini hizmetçi ile bana haber göndermiş. Yanına gittiğim 

zaman aramızda ne geçtiğini bilmediğim kısmıyla bir daha bu 

mesele ile kendisini üzmememi söyledi. Fakat mademki 

kendisine böyle bir lütufkarlık teklifinde bulunmuşum, ayni 

lütufkarlığı kendilinin çok fazla alakadar olduğu bana daimi 

vereceği diğer bir adam hakkında da yapmak lûtfunda 

bulunup bulunmayacağımı sordu. Çok fazla hürmet ettiğim ve 

kurtulmasına aracı olmakla çok fazla mutlu olacağım 

kendisinden başka bir adama bu kadar fedakarlığa eğilimim 

olduğunu söylemeyeceğimi, bununla beraber o kişinin ismini 

verecek olursa kendisine bir cevap verebileceğimi ve eğer 

cevabımdan hoşlanmayacak olursa lütfen benden de 

hoşlanmamazlık etmemesini söyledim. Bunun kendi oğlu 

olduğunu ve halen kendisini görmediğini sandığını ve o da 

kendisi gibi sürgün ise de fakat Oby nehrinin öbür tarafına iki 

yüz mil uzakta bulunduğunu ve eğer razı olacak olursam 

kendisini getireceğini söyledi. 



Hiç tereddüt etmedim. Yapacağımı kendisine söyledim. 

Yapacağım şeyleri kendisi için yapacağımı ve kendisine bir 

hizmette bulunamadığımı görünce hürmetimi oğluna alakadar 

olmakla ispat edeceğimi söyledim. Fakat bu şeyleri burada 

tekrar etmek anlamsızdır. Ertesi gün oğluna haber gönderdi. 

Yirmi gün içinde oğlu da, haberi gönderen de geldi. Birlikte altı 

yedi beygir yükü kadar gayet iyi kürkler getirmiş ki bunların 

kıymeti gayet yüksek bir şey tutuyordu. 

Hizmetçileri atları şehre soktular. Fakat efendilerini geceye 

kadar şehrin haricinde bırakmışlar. Takas olarak bizim daireye 

geldiği zaman babası kendisini benimle tanıştırdı. Sonuçta 

yolculuğumuzun tarzını ve yolculuğa ait her şeyi görüştük, 

hemfikir kaldık. 

Çok miktarda samur, siyah tilki derisi, güzel sincaplar ve daha 

birçok kürkler satın aldım. Bunları Çin’den getirdiğini eşyalarla 

ve özellikle karanfil ve Hindistan cevizi gibi bazı şeylerle takas 

etmiştim. Londra’da bulabileceğim fiyatlardan daha iyi fiyatlar 

bulduğum için mallarımın büyük bir kısmını burada, kalanını 

da sonradan Arkanjel'de sattım. Kârı çok seven ve benden 

fazla işi tüccarlık olan ortağım yaptığımız ticareti görerek 

burada kaldığımıza memnun oldu. 

Haziranın başlangıcında bu uzak yeri ve zannederim ki 

dünyada kendisinden çok az bahsedilen bu şehri terk ettim. 

Burası ticaret yollarından o kadar uzak ki buradan niçin 

bahsedileceğine aklım ermiyor. Hepsi otuz iki at ve deveden 

oluştuğu için gayet küçük bir kervan yapmıştık. Her ne kadar 

hayvanların on birinin sahibi misafirimse de hepsi de benim 

olarak tanılıyordu. Öncekinden fazla hizmetçi almadığım da 

çok doğaldı. Genç prens de kahyam olarak biliniyordu. Ben 



nasıl büyük bir adam zannediyordum. Bunu öğrenmek için de 

merak etmedim. Şimdiye kadar yolculuğumuzda 

karşılaştığımız çöllerin en büyük ve en kötüsünü geçecektik. 

En kötüsü diyordum. Çünkü yollar bazı taraflarda gayet çukur 

ve bazı yerlerde gayet arızalıydı. Söylenebilecek en büyük 

iyiliği de tatar ve hırsız çetelerinin bulunmamasını, Oby 

nehrinin bu tarafına asla gelmemelerini veya hiç olmazsa çok 

nadir geldiklerini zannetmemizdi. Bizim genç prensin Moskof, 

daha doğrusu Sibiryalı ve kendisine gayet sadık bir hizmetçisi 

vardı. Bu hizmetçi buralara çok alışkındı ve büyük yollar 

üzerinde bulunan Turnen, Soloy Kamskoy ve daha birçok şehir 

ve kasabalar gibi önemli yerlere uğrayalım diye bizi özellikle 

yollarken götürüyordu. Çünkü oralarda bulunan Moskof 

karakolları, sürgünlerden hiç kimse bu şekilde Moskova’ya 

kaçamasınlar diye yolculara gayet dikkat ediyorlar ve sıkı 

kontrol yapıyorlardı Fakat bu şekilde şehirlerden sakınmamız 

bizi daima çölden gitmeye ve yol üzerindeki şehirlerde 

konaklamak yerine bizi kırda, çadırlarımızda yatmaya mecbur 

ediyordu. Bu durum genç prensi çok üzüyor ve yolda bazı 

kasabalara geldiğimiz zaman prens bizim dışarıda yatmamıza 

izin vermiyor; kendisi hizmetçisi ile beraber dışarıda 

ormanlarda yatıyor, sonra belirlediğimiz yerlerde birleşiyordu. 

Bu civarlarda Avrupa ile Asya arasında sınır olan Kama nehrini 

geçerek Avrupa tarafındaki ilk şehir ve manası Kama çayı 

üzerindeki büyük kasaba demek olan Soloy Kamskoi şehrine 

girdik. Artık burada halkın ahlak ve adetinde, elbiselerinde, 

dinlerinde açık bir değişiklik görüleceğini sanıyorduk. Çünkü 

rivayete göre bazı yerleri yedi yüz mile yakın bir çölü 

geçecektik. Fakat geçtiğimiz bir iki yüz milden fazla değildi. Bu 

berbat yeri geçinceye kadar bu memleketle Moğol Tataristan’ı 



arasında çok az bir fark bulabildik. Halkın çoğu putperest ve 

Amerika vahşilerinden biraz iyiceydiler. Evler ve kasabalar 

putlarla doluydu. Yukarıdaki gibi şehir ve onlara yakın köyler 

hariç, kendi tabirlerine göre oraların halkı Hıristiyan ve Rum 

kilisesine tabi, fakat o kadar kuruntu ve hayaller ve batıl 

inançlarla karışık ki bazı taraflarında bunları büyücülerden ve 

sihirbazlardan ayırt etmek çok zor. 

Bu ormanı geçtiğimiz sırada, yukarıda söylediğim gibi 

hatırımıza gelen bütün tehlikelerden kurtulduk zannederken 

az kalsın bir hırsız çetesi tarafından soyulacak, yağma 

edilecek, belki de öldürülecektik. Bunlar bu memleketten 

miydi, yoksa Oby kenarlarının yabani halkı veya bir tür tatar 

olan ve bu kadar uzaklara gelmiş Ostiyaki göçebe çetelerimi, 

yoksa Sibirya samur avcıları mı, hala anlayamadım. Fakat 

bunların hepsi de atlıydı. Hepsinin de yay ve okları vardı ve ilk 

önce kırk kişi kadar vardılar. İki tüfek menzili kadar yanımıza 

sokuldular ve bize hiçbir şey sormayarak iki defa atları ile 

etrafımızı çevirdiler ve bize dikkatli dikkatli baktılar; Sonuçta 

geldiler. Bunun üzerine biz de develerimizin önünde küçük bir 

hat oluşturduk ve on altı kişiden fazla değildik. Hepimiz böyle 

hizaya geldikten sonra durduk ve genç prensin hizmetinde ki 

Sibiryalı hizmetçiyi kimler olduklarını anlasın diye oraya 

gönderdik. Efendisi hizmetçinin oraya gönderilmesini 

herkesten fazla istiyordu. Çünkü bunların kendisini takibe 

gönderilmiş Sibirya askeri olmasından korkuyordu. Adamcağız 

elinde bir görüşme bayrağı olduğu halde onların yanına gitti. 

Fakat onların dillerinden, birçok şeyler söylediği halde onların 

söylediklerinden bir kelime bile anlayamamış. Bununla 

beraber işaretlerinden yanlarına sokulmamasını (eğer 

sokulursa kendisini vuracaklarını) anlamış. Adamcağız 



giderken bildiğinden fazla bir şey öğrenemeyerek geri geldi. 

Yalnız elbiselerinden, bunların Kalmuk tatarları veya Çerkez 

çeteleri olduğunu sandığını ve her ne kadar bunların bu kadar 

uzaklara ve kuzey taraflara geldiklerini önceden hiç 

duymadıysa da büyük çölde bunlardan daha çok olması 

gerektiğini söyledi. Bizim için bu çok zor bir teselliydi. Bununla 

beraber başka çaremiz de yoktu. Sol tarafımıza bir mil kadar 

mesafede yola çok yakın bir yerde gayet sık bir ağaçlık vardı. 

Derhal bu ağaçlara doğru gitmeye ve elimizden geldiği kadar 

kendimizi orada savunma durumu alma karar verdim. Çünkü 

evvela, bu ağaçlar bizi oklarından oldukça koruyabilirdi. Sonra 

da hep birden üzerimize saldıramazlardı. Doğrusu ya asıl bunu 

teklif eden bizim ihtiyar Portekizli kılavuzdu. Bu adamın gayet 

iyi bir meziyeti vardı. Yani en büyük tehlike zamanlarında bizi 

idare eden ve bize cesaret veren ve en fazla önde gidenimiz 

ve en fazla mantıklı olanımız oydu. Elimizden geldiği kadar 

çabuk ilerledik. Küçük ormana vardık. Tatarlar veya hırsızlar — 

çünkü bunlara ne diyeceğimizi bilmiyorduk — yerlerini 

koruma ederek bize engel olmaya kalkışmadılar. Oraya 

gittiğimiz zaman oranın bizim kârımıza olarak bataklık ve sulak 

bir yer olduğunu anladık. Bir tarafında büyük bir pınar vardı. 

Onun kadar büyüklükte diğer bir pınarla birleşerek ve hülasa 

sonra aşağılarda Wirtzka denilen önemli bir nehrin başını 

oluşturuyorlardı. Ağaçlar bu pınarın etrafında yetişmişti ve iki 

yüzden fazla değildi. Amma oldukça büyük ve çok fazla 

sıktılar. Ağaçlığın içine girer girmez kendimizin düşmandan 

emin olduğunu gördük. Düşmanın bize saldırabilmesi için 

atlarından inmesi, ve piyade olarak gelmesi lazımdı. Fakat 

bizim Portekizli bunu daha fazla zorlaştırmak için yorulmaz bir 

gayretle büyük ağaç dalları kesti ve tam kesmeyerek bir 



ağaçtan öbür ağaca asılı bıraktı. Bu şekilde hemen hemen 

çevremize bir siper yaptı.  

Hiçbir hareketlerini görmeyerek birkaç saat düşmanın 

hareketini bekledik. Geceden iki saat kadar önce doğruca 

üzerimize yürüdüler. Her ne kadar görmedikse de aynı cinsten 

daha birtakımları ile birleştiklerini anlıyorduk. Bu şekilde 

seksene yakın atlı olmuştu. Bununla beraber bunların arasında 

birkaç kadın da bulunduğunu zannediyorduk. Bulunduğumuz 

küçük ormanın yarım tüfek menziline kadar sokuldukları 

zaman kuru sıkı bir tüfek attık ve Rus dili ile ne istediklerini 

sorduk ve açık durmalarını tembih ettik. Fakat bizim ne 

dediğimizi anlamadıklarından ve kendilerinin geçemeyeceği 

derecede bir siper altında bulunduğumuzu bilmediklerinden 

iki kat bir hiddetle yürüdüler. Bizim ihtiyar kılavuz hem 

kalecimiz hem de kumandanımızdı. Tüfek menziline girip de 

öldüreceğimize emin olmadıkça ateş etmememizi ve ateş 

edeceğimiz zaman iyi nişan almamızı istiyordu. Biz de 

kumandayı kendisine verdik. Fakat kumandayı o kadar 

geciktirdi ki ateş ettiğimiz zaman onlardan birkaçı iki arşın 

boyuna kadar sokulmuşlardı. O kadar iyi nişan aldık veya şans 

kurşunlarımızı o kadar doğru götürdü ki onlardan kırkını 

öldürdük. Atları gibi kendilerinin de birçoğunu yaraladık. 

Çünkü her birimiz tüfeklerimizi en aşağı iki üç kurşunla 

doldurmuştuk. Ateşimizden kötü halde şaşırdılar ve hemen 

bizden yüz urgan boyu kadar geri çekildiler. Bu sırada biz 

tekrar tüfeklerimizi doldurduk ve onların aynı mesafede 

kaldıklarını görerek dışarıya fırladık ve süvarilerinin ölmüş 

olduğunu düşündüğümüz dört beş kadar at yakaladık ve 

ölülerin yanına gelerek onların tatar olduğunu anladık. Fakat 



hangi memleketten olduklarını ve nasıl olup da görünmeden 

böyle uzaklara geldiklerini anlayamadık. 

Bir saat kadar sonra tekrar bize saldırmak gibi bir harekette 

bulundular. Nereden girebileceklerini anlamak için küçük 

ormanın etrafında dolaştılar. Fakat bizi daima karşılarında 

görerek tekrar döndüler. Biz de bu gece bu yerden çıkmamaya 

karar verdik. 

Az uyuduğumuza ve gecenin büyük bir kısmını durumumuzun 

kontrolüne ve ormanın girilecek yerini siper altına almaya ve 

sıkı bir korumaya harcadığımıza emin olabilirsiniz. Gün 

aydınlığını bekledik. Sabah aydınlığı bize kötü bir haber 

getirdi. Çünkü gördükleri yenilgiden dolayı cesaretlerini 

kaybetmiş sandığımız düşman üç yüzden aşağı olmamak üzere 

çoğalmıştı. Sanki bizi kuşatmamaya karar vermişler gibi on bir, 

on iki kadar çadır kurmuşlardı. Açık ovaya kurdukları bu küçük 

karargah bizden üç çeyrek mil kadar bir mesafedeydi. 

Gerçekten bu manzaradan şaşırmış kalmıştık. İtiraf ederim ki, 

artık kendimin ve bütün mallarımın mahvolduğuna 

inanmıştım. Her ne kadar çok önemli olsa da mallarımı 

kaybetmek, bu kadar sıkıntı ve engelleri atlattıktan sonra 

kurtuluş ve selamet ümit ettiğimiz yerleri gözümüzle görmek 

üzere iken bu son yaşımda böyle barbarların eline düşme fikri 

kadar beni üzmüyordu. Ortağıma gelince artık kuduruyordu. 

Mallarını kaybetmek kendisinin mahvı demek olduğunu ve aç 

kalmaktansa ölmeyi tercih edeceğini söylüyor ve kanının son 

damlasına kadar savaşma taraftarı olduğunu söylüyordu. 

Olabildiği kadar cesur olan genç prens de son damlaya kadar 

savaşa taraftardı. Bizim ihtiyar kılavuz da bulunduğumuz 

durumda düşmanlarımıza dayanabileceğimiz 

düşüncesindeydi. Bu şekilde günü ne yapacağımızı konuşarak 



geçirdik. Fakat akşama doğru düşmanlarımızın tekrar 

çoğaldığını gördük. Bunların takım takım ganimet peşinde 

koşmalarına göre ihtimal ki bu birinci bölüm buldukları 

ganimeti haber vererek yardım için diğerlerine izciler 

göndermişlerdi. Ertesi sabah daha fazla çoğalmış olup 

olmayacaklarını bilemiyorduk. Bunun üzerine geceleyin 

bunlardan kurtulmak ve belki de bir şehre iltica veya çölde bizi 

koruma için yanımıza asker almak için başka veya daha özel 

bir yol olup olmadığını Tobolski'den getirdiğimiz adamlardan 

sormaya başladım. 

Genç prensin hizmetçisi olan Sibiryalı, eğer onlardan kaçmak 

ve savaşmama düşüncesinde isek Petru tarafına giden yoldan 

geceleyin bizi götürmeye söz verdiğini ve bunun işten bile 

olmadığını, bunu tatarların asla sezmeyeceklerini, fakat 

efendisinin kendisine kaçmak istemediğini ve kavga etmek 

istediğini anlattığını söyledi. Kendisine efendisini 

anlayamadığını, efendisinin sırf kavga sevdası için kavga 

yapmayacak kadar akıllı olduğunu ve onun ne kadar cesur 

olduğunu bildiğini ve bunu önceden göstermiş olduğunu, 

fakat sakınmanın mümkün olmayan bir yükümlülükle mecbur 

oldukça on yedi, on sekiz kişinin beş yüz kişi ile savaş etmesini 

istemeyeceğini ve bizim için kaçma olasılığını görüyorsa buna 

denemeden başka bir çaremiz olmadığını söyledim. Eğer 

efendisi kendisine emreder, bu işi yaparsa, canını feda 

edeceği cevabını verdi. Hemen efendisini bu emri vermeye -

fakat gizlice- ikna ettik. Acele bunu uygulamaya hazırlandık. 

Evvela, karanlık olmaya başlar başlamaz karargâhımızda bir 

ateş yaktık. Tatarlar bizi hala orada zannetsinler diye ateşin 

bütün gece devam etmesi için önlem aldık. Bütün develerimizi 

ve atlarımızı yükleyerek hazırladığımızdan karanlık olur olmaz 



yıldızı görmeye başlayınca (çünkü kılavuzumuz daha önce 

hareket etmek istemiyordu) yeni kılavuzumuzun arkasına 

düştük. Buraları göz alabildiği kadar dümdüz olduğu için 

kılavuzumuzun kutup, yani demir kazık yıldızı ile hareket 

ettiğini hemen anladım. İki saat gayet zor bir yolculuktan 

sonra ortalık daha fazla aydınlanmaya başladı. Zaten gece 

zifiri karanlık değildi. Fakat ay doğmaya başladı. Sonuçta bu 

şekilde ortalık istediğimizden daha fazla aydınlandı. Sabahın 

saat altısına kadar kırk mile yakın yol yapmıştık. Doğrusuya, 

atlarımızı da bitirmiştik Kermazinskoy adında bir köye geldik. 

Orada dinlendik ve o gün: Kalmuk tatarlarına dair hiçbir şey 

duymadık. Takriben geceden iki, iki buçuk saat önce tekrar 

yola koyulduk. Her ne kadar önceki kadar hızlı değilse de 

ertesi sabah saat sekize kadar yol aldık. Saat yediye doğru 

Kirtza denilen küçük bir çayı geçtik ve Ruslarla dolu ve gayet 

kalabalık Ozamoys denilen büyük bir kasabaya geldik. Orada 

birçok Tatar kabilelerinin çete halinde çölde dolaştıklarını, 

fakat şimdi onların tehlikesinden tamamı ile kurtulduğumuzu 

işittik. Emin olabilirsiniz, buna çok memnun olduk. Burada 

yeni atlar almak zorunda kaldık. Oldukça dinlenmeye muhtaç 

olduğumuz için beş gün kaldık. Ben ve ortağım bizi buraya 

getiren bu iyi Sibiryalıya on pistol kıymetinde bir şey vermeye 

karar verdik. 

Beş gün sonra Diviniya'ya akan Wırtzogda çayı üzerinde 

Vöslima'ya geldik. Bu çaydan yedi günde Arkanjel'e gidildiği 

için artık elhamdülillah kara yolculuğumuzun sonuna 

yaklaşmıştık. Burada Haziranın üçüncü günü Lawrenskoya 

geldik ve iki yük kayığı ve kendi dinlenmemiz için de diğer bir 

kayık alarak ayın yedisinde kayığa bindik ve Tabolskda 

kaldığımız sekiz ay bir kaç gün de dahil olduğu halde bir yıl beş 



ay ve üç gün yolculuktan sonra ayın on sekizinde sağ ve 

selamet hepimiz Arkanjel'e ulaştık. Gemilerin gelmesini 

beklemek için burada altı hafta kalmaya mecbur olduk. Eğer 

Hamburglu İngiliz gemileri bir ay önce gelmemiş olsaydı daha, 

çok kalacaktık. Bizim mallar için Hamburg’un da Londra kadar 

iyi bir pazar olabileceğine dair bazı bilgilerden sonra hepimiz 

bu gemiye binmeye karar verdik. Mallarımızı gemiye 

koyduktan sonra bunların korunması için kahyamı da gemiye 

göndermek benim için çok doğal bir şeydi. Bu sayede bizim 

genç prens de kendini gizleme fırsatını elde etti ve orada 

kaldığımız sürece karaya hiç çıkmadı. Çünkü orada bazı 

Moskof tüccarlarının kendisini tanıyacağı ve ele vereceği çok 

kesindi. 

Ayni sene ağustosunun yirmisinde Arkanjel'den yelken açtık 

ve kötü bir duruma rastlamadan eylülün otuz birinde Elbe 

nehrine girdik ve orada ben ve ortağım gerek Çin ve gerek 

samur vesaire Sibirya malları için gayet iyi fiyatlar, bulduk. 

Mallarımızın tutarını alarak çektiğimiz o kadar zarara ve 

yaptığımız masraflara rağmen benim hissem üç bin dört yüz 

yetmiş lira on yedi şilin üç peniye baliğ oldu. Yalnız buna 

Bengale'den aldığım elmasların altı yüz lira kadar tutan 

değerini ilave ettiğimi de hatırlıyorum. Genç prens burada 

bizden izin istedi. Viyana’ya gitmek üzere Elbe'ye ilerledi. 

Viyana sarayında bir himaye aramaya karar vermişti. Oradan 

babasının sağ kalan dostları ile de mektuplaşacaktı. 

İşe bir son vermek için, dört aya yakın bir süre Hamburg'da 

kaldıktan sonra karadan La Hay'e geldim ve oradan bir posta 

gemisine binerek İngiltere’den on sene dokuz ay ayrıldıktan 

sonra 1705 senesi Ocak ayının onunda Londra’ya geldim. Çok 

karışık bir şekilde yetmiş iki yaşıma girdikten ve bir kenara 



çekilmenin ve son günleri rahat rahat bitirmenin saadetini 

öğrendikten sonra kendimi daha fazla yormamaya karar 

verdim. 
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