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N.01

K R İ S T O F
K O L O M B
batıya doğru seyahat ederek 
Hindistan’a ve Doğu’ya ulaşmak 
için daha hızlı bir rota ararken  
yeni bir kıta ile karşılaşır.

K aptan Kolomb iç çe-
kerek, yön bulmada 
işine yarayacağı umu-

duyla yanında getirdiği usturla-
bın kutusunu kapattı. Bu sefer de 
usturlabı kullanamamıştı çünkü 
gemi çok sallanıyordu. Dalgalar du-
rulunca hemen kullanmayı deniyor 
ama her seferinde okyanus hızla 
kabarıyordu. Denizde sadece pusu-
layla içgüdülerini kullanarak yol al-
mak zorundaydı: Kolomb çok iyi bir 
denizciydi ve katedilen mesafelerin 
hesaplanmasında kendi yeteneğine, 
zekâsına güveniyordu.
Kararlılığının ve ısrarının peşinde 
okyanusa açılalı bir ayı geçmişti. Üç 
geminin pruvası batıya çevriliydi ve 
her akşam tam karşılarında batan 
güneş tüm ekibe evden ne kadar 
uzakta olduklarını hatırlatıyordu.
Birkaç gün önce, geçmekte olduk-
ları geniş bir suyosunu bölgesinin 
ortasında bir yengecin su üstünde  

1492
tesad�fen bulunan b�r kIta

amerika
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yüzen iskeletini görmüşlerdi; muh-
temelen bir martının kahvaltı ar-
tıklarıydı. Ağızdan ağıza dolaşan 
haber, filoyu oluşturan üç gemi 
arasında yıldırım hızıyla yayıldı: 
Yengeçler kayalıklarda yaşardı, öy-
leyse karanın yakınlarında olmalıy-
dılar.

Oysa yosun halının sonu gelmiş ve 
koyu, karanlık mavinin içinde, yük-
sek dalgalara yeniden yer açılmış, 
aynı bilinmezlik başlamıştı. Günler 
geçti, karadan hâlâ hiçbir iz yoktu. 
Denizciler gergindi: Yolculuk çok 
uzun sürmüştü. Bu iş için yıllarca 
çalışan Kolomb onlara denizdeki 
yolculuklarının 2500 milden fazla 
sürmeyeceğine dair söz vermişti. 
Neredeyse her gün arkalarından al-
dıkları rüzgârla şimdiye kadar varış 
noktalarına, yani Hindistan’a ya da 
Çin’e veya Cipangu adındaki büyük 
adalardan birine (bir gün bu adalar 

‘Japonya’ adıyla bilinecekti) ulaş-
mış olmaları gerekiyordu. Onun 
yerine, ufukta, önce ada zannedip 
sonra hayalkırıklığına uğradıkları, 
komutanlarına duydukları şüpheyi 
daha da artıran birkaç bulutun dı-
şında hiçbir şey yoktu. Ekim ayının 
sekiziydi artık ve bu yolculuğun, 

Kolomb’un kendi teorilerine olan 
sarsılmaz inancından başka bir itici 
gücü kalmamıştı. 
Filodaki üç gemiden en büyüğü 
olan Santa Maria’nın gemi dire-
ğinin tepesindeki gözcü denizci, 
“Hey!” diye bağırdı. “Yukarıya ba-
kın.”
Bitkinlikten ve hayal kırıklığından 
kızarmış gözleri ve tuzlu havadan 
diken diken olmuş uzun sakallarıy-
la onlarca yorgun yüz gökyüzüne 
doğru çevrilmiş, denizcinin göster-
diği yöne doğru dikkatle bakıyordu.
Bir kuş sürüsü gökyüzünü yararak, 

– K A P T A N ! 
GEL�p b�r bak�n!

kendilerine has V şeklindeki düzen-
leriyle, güneydoğuya doğru ilerli-
yordu. Denizcilerden biri Kolomb’ 
un kamarasına koştu.
“Kaptan! Gelip bir bakın!”
Kolomb usturlabın kutusunu kü-
çük bir dolaba kaldırıp adamın pe-
şinden gitti. Eğer yakınlarda kara 
olsaydı bunu önceden tahmin et-
miş olurdu. O halde ne görmeye 
gidiyordu?
Dışarıya çıktıklarında bakışlarını 
hemen bütün denizcilerin kollarıy-
la işaret ettiği noktaya doğru çevir-
di. Boğazında bir yumru oluşmuş-
tu.
“Göç eden kuşlar,” diye mırıldandı. 
“Nereye gidiyorlar kaptan?” diye 
sordu Felipe adındaki denizci. 
Kolomb bir süre dikkatlice onları 
inceledi. Ağzından dökülecek keli-
meleri telaffuz etmeye korkuyordu 
neredeyse. “Karaya doğru gidiyor-
lar,” dedi sonunda. Sonra sesini 
yükseltti ve coşkuyla haykırdı. “On-
ları izleyelim!”
Bu emir diğer iki gemiye, Pinta ve 
Niña’ya da ulaştırıldı ve kısa sürede 
tüm gemiler pruvalarını güneybatı-
ya, pırıl pırıl gökyüzünde artık güç-
lükle görebildikleri kuş sürüsüne 
doğru çevirdiler.
“Kara yakın mı?” diye sordu Felipe.

ONLARCA  
YORGUN YÜZ 
GÖKYÜZÜNE 

DOĞRU ÇEVRILMIŞ, 
DENIZCININ 

GÖSTERDIĞI YÖNE 
DOĞRU DIKKATLE 

BAKIYORDU
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