Keﬂiflerin Öteki Yüzü:

Keﬂfedilenler
"Aslanlar›n bir tarihçisi oluncaya dek hep avc›lar›n tarihi anlat›lacak." Böyle diyor bir Afrika
atasözü. Bugüne dek keﬂifleri hep keﬂfedenlerin, yani beyaz adam›n gözünden izledik. Tarih kitaplar› hep ünlü kaﬂiflerden söz ediyor. Peki ya keﬂfedilenler? Keﬂfedilen bölgelerdeki yerli
halklar, beyaz adamla karﬂ›laﬂ›nca ne düﬂündü? Keﬂiflerden sonra onlar›n hayat›nda ne de¤iﬂti?
Keﬂfedilenlerin anlat›lmayan öyküsü nas›l?
Avrupal›lar yüzy›llar boyunca "kara derililere", "k›z›l derililere" hatta
"sar› derililere baﬂka bir dünyan›n
insan› olarak bakt›. Kendi politik ç›karlar› ya da önceden sahip oldu¤u
önyarg›lar çerçevesinde gördü di¤erlerini. "Vahﬂiler" olarak adland›rd›¤›
bu halklar›n kültürlerine ço¤u zaman yabanc› kald›. Co¤rafi keﬂifler,
peﬂinden y›k›m, ya¤ma ve sömürgecilik getirdi. Sorulmas› gereken sorulardan biri ﬂu: Neden Amerikal›lar,
Avustralyal›lar ya da Afrikal›lar Avrupa’y› keﬂfetmedi de, bunun tersi
oldu. Neden "ilkel yerliler" soyk›r›mlar, katliamlar yapmad› da bunu Avrupal›lar yapt›? Bunun nedeni "ilkelB‹L‹M ve TEKN‹K 60 Nisan 2003

lerin" kültürden, uygarl›ktan habersiz vahﬂiler olmas› m›yd›? Kuﬂkusuz
bu soruya hemen “hay›r” diye yan›t
verilebilir. Sözgelimi, Güney Amerika yerlileri Aztekler ya da ‹nkalar

teknolojik aç›dan ileri de¤illerse de,
görkemli uygarl›klara sahiplerdi.
Kentleri ve bu kentlerde yaﬂayan kalabal›k nüfuslar› vard›. Bir devlet kurumuna ve toplumsal tabakalaﬂmaya
sahiplerdi. Peki, bunun nedeni Avrupa’n›n teknolojik üstünlü¤ünü, yaﬂad›¤› sosyal hayat›n gerekliliklerine
uydurmas› olabilir mi? Avrupal›lar›n
1500’lü y›llarda dünyay› sömürgeleﬂtirmeye baﬂlamalar›ndaki ana nedeni
an›msayal›m. Kolomb, Vasco de Gama ya da Cortez gibi "kaﬂiflerin" as›l
amac› temelde bir tek ﬂeydi: Para.
Keﬂfedilen bölgelerdeki yerli halklar,
beyaz adam›n para h›rs›n› hiçbir zaman anlayamad›.

Samoa’da, Papalagi dendi¤inde beyazlar ya da yabanc›lar anlaﬂ›l›r. Ama
sözcü¤ün as›l anlam› "gö¤ü delen
adam"d›r. Samoa’ya ilk gelen beyaz
adamlar bir yelkenliyle gelmiﬂti. Yerliler bu beyaz yelkenliyi ufukta bir delik olarak gördüler; beyaz adam›n içinden ç›k›p kendilerine geldi¤i bir delik.
O, gö¤ü delip geçmiﬂti. Papalagi’nin
Samoa’da neler yapt›¤› tarih kitaplar›nda anlat›l›yor. Peki Samoal›lar beyazlar›n kültürüyle karﬂ›laﬂt›klar›nda
ne yapm›ﬂlard›? Güneydenizi ﬂefi Tiavea’l› Tuivaii Avrupa’ya yapt›¤› ziyaretten sonra geri dönüp Polinezya halk›na beyazlar hakk›ndaki izlenimlerini
anlatt›. Bu konuﬂmalardan belki de
haberimiz olmayacakt›. Ne var ki
Erich Scheuermann ad›nda bir Alman,
Tuivaii’nin sözlerini bir kitap haline
getirdi ve kitap bir anda çok popüler
oldu. Scheuermann, kitab›n›n önsözünde ﬂöyle diyordu: "Tuivaii’yi ilk tan›d›¤›mda Avrupa’dan uzakta, dünyan›n bir ucundaki Upolu adas›nda bar›ﬂ
ve huzur içinde yaﬂ›yordu. Tiavea köyünün beyi ve ﬂefiydi. ‹lk gören insanda iri cüsseli, ama sevimli bir dev izlenimi uyand›r›yordu. Yaklaﬂ›k iki metre uzunlu¤udayd› ve ola¤anüstü güçlü bir yap›s› vard›. Sesiyse bu görünümüne ters düﬂecek ﬂekilde, bir kad›n›nki gibi ince ve yumuﬂakt›."
Tuivaii, bir misyoner okulundayken tan›maya baﬂlad›¤› Avrupa’y›, ileriki yaﬂlar›nda bir tiyatro kumpanyas›yla
dolaﬂma f›rsat› bulacak, izlenimlerini halk›na anlatmak
için notlar tutacakt›.
"Papalagi, t›pk› bir midye
gibi sert bir kabu¤un içinde
oturur. Toprak kurdu gibi
taﬂlar›n aras›nda, lavlar›n çatlaklar›nda yaﬂar. Sa¤› solu,
alt› üstü hep hep taﬂlarla örtülüdür. Bar›na¤› dikine duran bir sand›¤› and›r›r, çok
say›da gözü olan delik deﬂik
bir sand›¤›… Kimi bar›naklarda bir Samoa köyünde yaﬂayan insanlardan daha fazla
insan bulunur. Bu nedenle
görüﬂmek istedi¤in aigan›n
(ailenin) ad›n› kesin olarak
bilmen gerekir. Çünkü her aiga bu taﬂ sand›¤›n belli bir
bölümünü kendine ay›rm›ﬂ-

t›r. Bir aiga di¤erlerinin ne yapt›¤›n›
bilmez. Sanki yaln›zca taﬂ bir duvar
de¤il de, Manono, Apolima, Savaii (Samoa grubuna ait adalar) ve birçok denizler ay›r›yormuﬂ gibi onlar›. Çok zaman birbirlerinin adlar›n› bile bilmezler. Giriﬂ deli¤inde karﬂ›klaﬂt›klar›nda
ya isteksizce selamlaﬂ›r ya da düﬂman
böcekler gibi m›r›ldan›rlar. Gören de
bir arada yaﬂamak zorunda kald›klar›
için hiddetlendiklerini san›r… ‹nançla
kulak verin bana, siz akl› baﬂ›nda kardeﬂlerim. Kulak verin ki, kötülü¤ü ve
beyazlar›n korkusunu tan›mam›ﬂ olman›n mutlulu¤unu tad›n. Misyonerin
ﬂu söyledikleri hakk›nda hepiniz tan›kl›k edebilirsiniz bana: ‘Tanr› sevgiymiﬂ. Gerçek bir H›ristiyan, sevgi düﬂüncesini her zaman göz önünde bulundururmuﬂ. Ulu tanr› için beyaz
adam›n dualar› da yeterliymiﬂ.’ O misyoner kand›rd› bizi. Çünkü beyaz
adam›n gerçek tanr›s› kendisinin ‘para’ ad›n› takt›¤› yuvarlak metal ve a¤›r
ka¤›ttan baﬂka bir ﬂey de¤ildir. Bir Avrupal›’ya sevginin tanr›s›ndan söz edecek olsan, yüzünü buruﬂturur ve güler. Senin düﬂüncenin yal›nl›¤›yla alay
eder. Ama p›r›l p›r›l bir yuvarlak metal ya da kocaman a¤›r ka¤›t uzatacak
olsan, o an gözleri par›ldar ve dudaklar›n›n aras›ndan salyalar› akar. Onun

Afrika, beyaz adam için köle kayna¤› demekti.

Keﬂifler ça¤›nda ‹spanyollar büyük katliamlar
uygulad›.

sevgisi parad›r…Beyazlar›n ülkesinde,
Güneﬂ’in do¤uﬂundan bat›ﬂ›na kadar
paras›z hiçbir ﬂey yapamazs›n. Paran
olmad› m›, ne açl›¤›n› ne de susuzlu¤unu giderebilirsin… Avrupa’da para
vermeden herkesin yararlanabilece¤i
tek bir ﬂey buldum: Hava. Havan›n da
yaln›zca unutuldu¤u için paras›z oldu¤unu san›yorum… Biz kardeﬂlerim,
biz hepimiz yoksuluz. Bizim ülkemiz
Güneﬂ alt›ndaki en yoksul ülke. Bizde
öyle kutular› dolduracak kadar yuvarlak metal ve a¤›r ka¤›t bulunmaz. Bizler, Papalagi’nin düﬂüncesinde zavall›
dilencileriz. Ama ben sizin gözlerinizi
varl›kl› efendinin gözleriyle karﬂ›laﬂt›rd›¤›mda, onunki sönük, solgun ve yorgun. Sizinkilerse neﬂeyle, güçle yaﬂamla, sa¤l›kla büyük bir ›ﬂ›k gibi parl›yor. Para bir aitudur (kötü
ruh). Onun yapt›¤› ne varsa
kötüdür çünkü. Elini paraya de¤diren onun büyüsüne
kap›l›r; onu seven tüm yaﬂam› boyunca gücünü ve mutlulu¤unu paraya hizmet etmek için harcar… E¤er bu
alçakgönüllü kardeﬂinizin
sözlerine inan›r, söylediklerinin gerçek oldu¤unu düﬂünürseniz, bilin ki para
kimseyi ne daha mutlu, ne
de daha neﬂeli yapar. Yapt›¤› tek ﬂey insan›n yüre¤ini
kötü bir kar›ﬂ›kl›¤a sürüklemektir…"
Beyaz adam›n bütün yapt›klar›n›n para için oldu¤unu söyleyen, bunun nedenini anlayamayan yaln›zca Tuivaii de¤ildi. Samoa’dan çok
uzakta, Amerika’n›n yerli
halklar› da beyaz adam›n
her ﬂeyi parayla ölçmesine
anlam veremiyordu. K›z›lderililerin beyaz adamla karﬂ›Nisan 2003 61 B‹L‹M ve TEKN‹K

laﬂt›¤›nda yerleﬂmiﬂ ve s›kça kullan›lan bir yaz› dili yoktu. Ama baz› beyazlarla yapt›klar› konuﬂmalardan günümüze dek gelebilenleri arac›l›¤›yla, onlar›n beyazlara karﬂ› olan düﬂüncelerini anlayabiliyoruz. Ünlü k›z›lderili ﬂefi
Seattle’›n sözleri günümüzde büyük
ün kazand›. ﬁef, topra¤›n› sat›n almak
isteyen beyazlara ﬂöyle diyordu:
"Beyaz Reis, Washington'daki Büyük Reisin bize selamlar›n› iletti¤ini
söyler.
Bu çok ince bir davran›ﬂ, çünkü
karﬂ›l›¤›nda bizim dostlu¤umuzu pek
gereksinmedi¤ini biliyoruz. Onun halk› çok kalabal›k. Uçsuz bucaks›z çay›rlar› kaplayan otlar gibiler.
Benim halk›msa az. F›rt›nan›n yalad›¤› bir ovaya da¤›lm›ﬂ a¤açlara
benziyor.
Büyük ve öyle san›yorum ki iyi Beyaz Reis, bize topraklar›m›z› sat›n almak istedi¤i haberini yolluyor. Ama
rahat bir yaﬂam sürmemizi sa¤layacak
kadar›n› bize b›rakacakm›ﬂ.
Topra¤›m›z› almak iste¤iniz üzerinde düﬂünece¤iz. Halk›m Beyaz
Adam’›n almak istedi¤i nedir, diye soracak. Bunu bizim anlamam›z zor.
E¤er o güzelim havan›n, köpüren suyun sahibi biz de¤ilsek, onu bizden
nas›l alabilirsiniz ki? Güneﬂte par›ldayan her bir çam a¤ac›n›n, kara ormanlar›n üzerinde sal›nan sisin, v›z›ldayan
her ar›n›n, halk›m›z›n belle¤inde ve
düﬂüncelerinde kutsal bir anlam› var,
a¤açta yükselen özsuyu K›z›l Adam’›n
an›s›n› taﬂ›yor. Biz topra¤›n parças›y›z, toprak da bizim parçam›z. Hoﬂ kokulu çiçekler k›z kardeﬂlerimiz bizim,
rengeyi¤i, at, yüce kartal ise erkek
kardeﬂlerimiz.
Irma¤›n köpüren dalgalar›, çay›rdaki çiçeklerin özsuyu, tay›n teri ve insan›n teri, her biri bir ve tek soya, bizim
soyumuza ait. Bu yüzdendir ki, Washington'daki Büyük Reis bizden topra¤›m›z› isterken, çok ﬂey istiyor…
Ama halk›m ve ben, çekilen sular
gibiyiz. Bu yazg› K›z›l Adam için bir
giz. Beyaz Adam’›n düﬂlerini, uzun k›ﬂ
geceleri çocuklar›na anlatt›¤› umut ve
beklentileri bilebilseydik e¤er, belki
daha iyi anlard›k. Gelen günü böylesine umutla beklemelerini sa¤layacak
hangi görüleri nakﬂediyor onlar›n yüreklerine? Halk›m›z h›zla çekilen bir
deniz gibi geriliyor...
Gökyüzü sessiz yüzy›llar boyu halB‹L‹M ve TEKN‹K 62 Nisan 2003

k›m için sevecen gözyaﬂlar› döktü ve
bize de¤iﬂimsiz ve sonsuz gözüken,
bir gün de¤iﬂebilir. Bugün hava iyi.
Ama yar›n bulutlarla örtülebilir. Sözcüklerim hiç de¤iﬂmeyen y›ld›zlara
benzer. Washington'daki Reis Seatle'›n sözlerine güneﬂin do¤aca¤›na ya
da mevsimlerin gelece¤ine inand›¤›nca güvenebilir.
Bir zamanlar bizim halk›m›z da,
t›pk› rüzgarlar›n kabartt›¤› denizin kabuklarla kapl› dibi örttü¤ü gibi kaplard› topra¤›…
Gece ve gündüz bir arada bar›namaz. K›z›l Adam Beyaz Adam'›n önünden hep kaçt›…Ay bir kaç kez daha
dönsün, birkaç k›ﬂ daha geçsin, Yüce
Ruh'un korumas› alt›nda bu uçsuz bucaks›z topraklarda gezinen ya da mutlu yuvalar›nda yaﬂayan güçlü ve umutlu olan bir halk›n yas›n› tutmaya. Ama
halk›m›n bu zamans›z yazg›s›na neden üzülüyorum ki? Kabileler birbirini izler, uluslar da öyle; t›pk› denizin
dalgalar› gibi. Do¤an›n düzenidir bu
ve üzüntünün hiç bir yarar› yoktur…
Sizin yok oluﬂunuz henüz uzak olabilir, ama o gün de mutlak gelecektir;
çünkü Tanr›s› bir dost gibi yan›nda
dolaﬂan ve kendisiyle konuﬂan Beyaz
Adam bile kaç›namaz bu ortak yazg›dan. Belki sonras›nda kardeﬂ dahi olabiliriz. Görece¤iz bakal›m. Öneriniz
üzerinde düﬂünecek ve karar›m›z› size
bildirece¤iz.
Ama kabul etsek dahi, ﬂu an ve burada, diledi¤imiz zaman rahats›z edil-

Yeni Zelanda yerlisi bir Maori kad›n›

meden atalar›m›z›n mezarlar›n› ya da
dostlar›m›zla çocuklar›m›z› ziyaret
edebilmeyi ﬂart koﬂuyorum…"
ﬁef Seattle’›n bu sözleri 1855 y›l›nda söylenmiﬂti. K›z›lderililerin bu
görüﬂü hâlâ taﬂ›d›¤›n›n izlerini bir
Hopi yerlisinin sözlerinden ç›karabiliriz: "Bölünmeyi ve yönetmeyi, yiyecek için birbirinizin düﬂman› olman›z
gerekti¤ini kabul ediyorsunuz. Kentleriniz ac› veriyor bana, besinleriniz
zehirli. Uyuﬂturuculardan kaskat› kesilmiﬂsiniz: ölü göz (televizyon), futbol, oturma odas› tak›mlar›, dedikodu dergileri. Baltalar›n›z› da onlarla
birlikte gömdünüz. Olan› biteni duyumsam›yorsunuz. Hayatta kalabilmek, sonunda yeniden yaﬂama baﬂlayabilmek için baltalar› gömdü¤ünüz
yerden ç›karman›z gerekiyor. Paran›n tüm y›k›c› güçlerinden ve bunlar›n yaratt›¤› tüm kötü al›ﬂkanl›k ve
koﬂullardan kendinizi kurtarman›z
gerek. Mahalleleriniz ve yerleﬂimlerinizde, fabrikalar›n›z ve bürolar›n›zda, okullar›n›z ve kulübelerinizde
ﬂeyler de¤iﬂebilir; de¤iﬂmelidir de.”
Beyaz adam›n kolu dünyan›n her
yerine uzanacak kadar uzam›ﬂt›. Abel
Tasman ya da James Cook gibi kaﬂiflerin öncülük etti¤i beyazlar› sonralar› on binlercesi izledi. Peﬂlerinde kan
ve gözyaﬂ› vard› yine. Dünyadaki belki de en bar›ﬂç› halk olan Avustralya
yerlileri Aborijinler bile ﬂiddetten
paylar›na düﬂeni alacakt›. 1788 y›l›nda ‹ngilizler Avustralya’ya ayak bast›klar›nda k›tadaki Avustralya yerlilerinin say›s› 750 bindi. Bir yüzy›l içinde bu say› 50 bine düﬂtü.
‹ﬂte bu s›ralarda, k›ta halk› olan
Aborijinlerin yapt›klar› tek ﬂey direnmeydi. Yerliler kendi yaﬂam bölgelerini terk etmeyi hiçbir zaman
düﬂünmediler; önce, ilk defa karﬂ›laﬂt›klar› beyazlar›, vaktiyle ölmüﬂ
atalar›n›n tekrar hayata dönüﬂü gibi
gördüler. Ama durum hiç de sand›klar› gibi de¤ildi. K›ta içlerine do¤ru
yerleﬂmeye baﬂlayan beyazlar yerlilerin bu iyi niyetli karﬂ›lamalar›n›
bir anda çat›ﬂmaya dönüﬂtürdüler.
Yüzy›llard›r öteki kabilelerin yaﬂam
alanlar›n› bile istila etmeyi düﬂünmemiﬂ yerliler, beyazlar iﬂgale baﬂlay›nca bölgelerini terk edip komﬂu
kabilelerin yaﬂam bölgesine geçmek
yerine, direnerek yaﬂam bölgelerini
savunmaya çal›ﬂt›lar.

O savaﬂ›m y›llar›nda
Bilindi¤i gibi sömürgeciAborijinler beyazlar haklik çok yak›n zamana dek dek›nda ﬂu görüﬂe var›rlar:
vam etti. Sömürgecili¤in izle"Beyaz derililer kötü de¤ilriyse sürüyor. 1970’lerde Yeler. Onlar yaln›zca iradeleni Gine’de beyazlara hâlâ
rini bizim insanlar›m›z için
"efendi" ya da "sahip" diye
hiç de iyi kokmayan, tad›
hitap ediliyordu. Yeni Gine
olmayan ﬂeyleri yapmakta
ya da Malenezya gibi bölgekullan›yorlar. Beyazlar bilerdeki yerliler, beyaz adamzim için dünyasal bir s›lar›n gücünün ve zenginli¤inav. Her birimiz bu s›nav›
nin, denizin ötesinden gelen
geçmek için birbirimize
kargo gemilerinden ya da
destek olmal›y›z."
kargo uçaklar›ndan kaynak17OO'lü y›llarda kapitaland›¤›n› düﬂünüyorlard›. Yelizm Avustralya'ya el att›ni Gineli bir yerli ﬂöyle diyor¤›nda, k›tadaki bu insanlar
du: "Neden siz beyazlar›n bu
“Ne yaz›k ki onlar›n zihinleri bizim rüya görmemize kapal›yd›. Oysa bizler rüya zamane tar›m› ne de köpek d›kadar çok kargosu var, bunn›n›n çocuklar›yd›k »
ﬂ›nda hayvan evcilleﬂtirmelar› Yeni Gine’ye neden geyi biliyorlard›. Onlar beyazlardan çok
mize kapal›yd›. Oysa bizler rüya zamatirdiniz? Ve biz siyahlar›n kendi karfarkl›yd›. Eﬂitlikçi bir yap›da, bizlerin
n›n›n çocuklar›yd›k »
gosu neden bu kadar az?" Bu soru asanlad›¤› anlamda bir devlet tarz› örAvustralya bugün tam anlam›yla
l›nda geçmiﬂte bir de inan›ﬂa neden
gütlenmesi olmadan, kendilerine özgü
çok kültürlü bir ülke görünümünde.
olmuﬂtu. Beyazlar kadar çok kargo
yönetim biçimleriyle, sabit olmayan
Nüfusu 18 milyondan fazla. Bu nüfus
sahibi olup, onlar kadar güçlü olmak
yerlerde, toprak edinmeden yaﬂ›yortam tam›na 200 ülkeden gelen mülteisteyen çoktu. Bunun sonucunda Karlard›. Avrupal›lar bu nedenle onlar›
cilerle, Avrupal›lar gelmeden önce
go kültü do¤muﬂtu. Sömürgecilere
geliﬂmemiﬂ yarat›klar olarak tan›mlaorada yaﬂayan ve Aborijinler diye adbelli sürelerde gelen kargolar› izleyen
d›lar; hatta hayvan statüsünde de¤erland›r›lan yerlilerden oluﬂuyor. Aboriyerlilier, bunlar› beyaz adama tanr›lalendirdiler. Çünkü beyazlar için uyjinler nüfusun sadece % 1,5'unu oluﬂr›n ya da ruhlar›n gönderdi¤ini dügarl›¤›n kan›t› olan en basit ölçüte göturuyor. Oysa bir zamanlar bu toprakﬂünmüﬂtü. Bunun sonucunda kargo
re, insanlar tar›mla u¤raﬂmal› ve haylar onlar›nd›.
uça¤› ya da gemisi biçiminde kuklalar
van yetiﬂtirmeliydi. Oysa Aborijinlerin
Yine "bizler do¤an›n bir parças›y›z"
yapan baz› yerliler, kendilerine de
yaﬂamlar› bambaﬂkayd›. Öyle ki, bendüﬂüncesi konuﬂma dillerine yans›kargo göndermesi için büyük ruha
zer co¤rafya koﬂullar›nda yaﬂayan dim›ﬂ. Genelde dillerinde ‘bir ﬂeye sahip
dua etmeye baﬂlam›ﬂlard›. On doku¤er k›talardaki akranlar›na göre bile
olmak’ fiili de yok. Bunun yerine iliﬂzuncu yüzy›l›n sonlar›nda baﬂlayan
toplumsal örgütlenmeleri farkl›yd›.
kili olmak fiili var. Bu iliﬂki insanlar
bu hareket, 1930’lardan sonra kasaba
Örne¤in Aborijinler, yay› ve yay gibi
için oldu¤u kadar bitki ve hayvanlar
ve kentlerin büyüyüp geliﬂmesiyle simekanik enerji depolayan aletleri kuliçin de geçerli. Bu nedenle, insan›n inlinmeye baﬂlad›.
lanmazlar ve bilmezlerdi. Y›llar içinde
san› sömürmesi ya da insan›n do¤ay›
ﬁöyle bir geçmiﬂe dönüp bak›nca
sömürgecilerin ﬂiddetine u¤rayan
sömürmesi de söz konusu de¤il. Yenigörüyoruz ki, beyaz adam›n sicili pek
Aborijinler ﬂöyle düﬂünüyorlard›:
lip içilen her ﬂeye minnet duyar ve tede parlak de¤il. Afrika’da, Amerika’da,
"Avustralya bizim ülkemizdi. Ülkemiz
ﬂekkür eder Aborijinler.
Okyanusya’da, hatta kutup yörelerindenizden da¤lara kadar uzan›rd›. Aç›p
de, nereye gittiyse peﬂinden ya¤ma,
bakabildi¤imiz ka¤›t haritalar›m›z
açgözlülük, kan ve gözyaﬂ› da gitmiﬂ.
yoktu. Ama s›n›rlar›m›z ﬂark› çizgileBeyaz adam›n neden oldu¤u ölümler
riyle belirlenmiﬂti. Her ﬂey müzik tarayaln›zca insan kaynakl› de¤il. Sömürf›ndan yerine konur ve yerinde tutugecilerin yapamad›¤›n› Avrupa’dan gelurdu. Komﬂu kabile, komﬂu kabilenin
len mikroplar yapm›ﬂt›. Yerli halklar
ﬂark›lar›n› bilirdi. ﬁark›s› söylenen
neden oldu¤unu anlayamad›klar› ateﬂa¤açlar, akarsular, kayalar ve da¤lar
li hastal›klar›n pençesinde can verdi.
bile tan›n›rd›. Atalar›m›z bu yeri bizim
Co¤rafi keﬂifler, keﬂfedilenler için hep
için rüya görerek yapt›lar. Buras› saygözyaﬂ› ve kanla suland›.
g›nl›¤› olan mutluluk dolu bir yerdi.
Bizler toprak anan›n koruyucusu olan
GökhanTok
kiﬂilerdik. Ama beyaz adam geldi, zinKaynaklar:
cirler halinde di¤erlerini de getirdi.
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