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Di ego de la Ve ga’nýn ve onun nasýl Zor ro ef sa ne si ne 
dö nüþ tüðünün öyküsüdür bu. Yýllar ca sýr ola rak sak-
ladýðýmýz kim li ði ni, so nun da, bi raz hu zur suz ca da ol sa or ta-
ya ko ya bi li yo rum, çünkü ba na göre boþ bir say fa, Mon ca-
da’nýn adam larýnýn yalýn kýlýçlarýndan da ha kor ku tu cu dur. 
Bu bel gey le, Zor ro’nun adýný le ke le me ye ka rarlý if ti racýlar 
söyle ye cek le ri ni söyle me den önce, olan larý doð ru dürüst 
or ta ya koy mak is ti yo rum. Zayýflarý sa vu nan, baþý dert te 
genç kýzlarý kur ta ran ve güçlüle ri aþaðýla yan larýn ço ðu kez 
baþýna gel di ði gi bi, düþmanýmýz çok. Do ðallýkla, her idea-
list, düþman larý üze  ri ne çe ker, ama biz on lar dan çok da ha 
faz la olan dost la rý mýzý say mayý yeð le riz. Bu serüven le ri 
ye ni den an lat mak zo  run dayým ben, çünkü in san larýn bun-
dan ha ber le ri ol maz sa, Di ego ya þamýný ada let uð ru na bo þu-
na teh li ke ye atmýþ olur du. Kah ra manlýk, karþýlýðýný bul ma-
yan bir uð raþtýr, ço ðu kez de er ken bir so na götürür; fa na tik-
le ri ya da ölüme sað lýksýz bir hay ranlýk bes le yen le ri ken di-
ne çe ki þi de bun dandýr. Ro man tik bir yüre ði, zevk düþkünü 
do ðasý olan kah ra man la ra ko lay rast lan maz. Da ha kýsasý 
þöyle söyle ye yim: Zor ro gi bi si yok tur.
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BÝRÝNCÝ BÖLÜM

Ka li for ni ya, 1790-1810
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Dilerseniz, en baþtan baþ la yalým, 1790 yýlýnda Yukarý 
Kaliforniya’da Efendimizin San Gabriel Misyonu’nda 
öyle bir olay oldu ki, o olay olmasaydý Diego de la Vega 
da dünyaya gelmezdi. O za man lar, mis yon bir odun cu-
nun omuz la  rýna sa hip, güven için de ya þanmýþ kýrk yýl-
dan da ha genç gö rünen bir Fran sis ken olan Peder Men-
do za’nýn yö ne  ti min  dey di. Güçlü kuv vet li ve yönet me de 
us ta bi riy di; mis    yo nu nun en güç yaný ise Assisili Aziz 
Fran ces co’nun al  çak gönüllülüðüyle ve yu mu þak 
do ðasýyla yarýþmaktý. Böl    ge de yir mi üç mis yo nu de net le-
yen, Çu maþ, Þo þon ve öte   ki ka bi le ler den on larý her 
za man faz la yü rek  ten kar þý la  ma  yan çok sayýda Kýzýlde ri-
li arasýnda Ýsa’ nýn sözle ri ni öðüt  le yen baþ ka Fran sis ken 
ra hip ler de var dý. Ka li for ni ya sa hi li yer li le ri nin bin ler ce 
yýldýr hiz met ver mek te olan bir alýþve riþ ve ti ca ret aðý 
vardý. Çev re do ðal kay nak lar yönünden çok zen gin di, 
ka bi le ler se bir bi rin den farklý özel lik ler ge liþ tir miþ ti. 
Ýspan yol lar Çu maþ eko no mi si nin et ki si altýndaydý, 
Çin’in kiy le karþýlaþtýrýla cak ka dar kar  maþýk bir eko no-
miy di bu. Kýzýlde ri li le rin de niz hay va ný ka buk larýna 
da ya nan bir pa ra sis te mi var dý, bel li za man lar da, ev li lik 
an laþ ma larý ka dar mal alýþve ri þi ne de ya ra yan pa nayýrlar 
düzen ler ler di.

Be yaz larýn taptýðý çarmýha ge ril miþ adamýn gi ze mi, 
bu yer li halk larýn zih ni ni karýþtýrýyor du; bir baþ ka dün-
ya da var sayýmsal bir mut lu luk için de ya þa mak için bu 
dünya da ken di eði lim le ri nin ak si ne ya þa manýn ya rarýný 
bir türlü an la yamýyor lardý. Hýris ti yan larýn Cen ne ti’n de, 
bir bu lut üze rin de yan ge lip ya ta bi lir, me lek ler le arp týn-
gýrda ta bi lir ler di, ama ger çek þuy du ki, ölümden son ra ki 
dünya da Büyük Ru h’un top raðýnda ata larýyla bir lik te ayý 
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av la mak is ter ler di on lar da ha çok. An la ya madýklarý bir 
baþ  ka þey, ya bancýlarýn ne den ye re bir bay rak di kip 
ha ya lî hu dut lar çiz dik le ri ve orayý ken di le ri nin ilan et tik-
le ri, ge yik pe þin de bi ri ora ya gi rer se bu na ne den kýzdýkla-
rýy  dý. Top raðý sa hip le ne bi le ce ði niz düþünce si, on la ra 
gö re, de ni zin par ça la ra bölünme si ka dar an laþýlmaz bir 
þey di. Pe der Men do za, kurt baþlý bir sa vaþçýnýn önder li-
ðin de bir çok ka bi le nin be yaz la ra karþý ayak landýðý 
ha ber le ri ni alýnca, kur ban lar için dua lar et ti, fa kat faz la 
en di þe len me di; San Gab ri el’in güven de ola caðýndan 
emin di. Mis yo nu nun üye si ol mak bir ayrýcalýktý, vaf tiz 
edil me karþý lý ðýnda onun ko ru masýnda ol mayý se çen ve 
onun çatýsý altýnda mut lu ya þa yan bir çok yer li ai le de bu 
ayrýcalýða sa hip ti. Pe der din de ðiþ ti ren ki þi ler ‘top la mak’ 
için as la as  ker çaðýrmak zo run da kal mamýþtý. Son za man-
lar da mey   da na ge len ve Yu karý Ka li for ni ya’da görülen 
ilk ayak    lan ma lar olan olay la ra, Ýspan yol bir lik le ri nin ve 
ken     di mis yo ner ar ka daþ larýnýn sert dav ranýþlarýnýn ver-
di   ði za rar larýn ne den ol du ðu nu düþünüyor du. Bir çok 
kü çük yer li ka bi le nin farklý ge le ne ði vardý, bir iþa ret sis-
te miy le an laþýrlardý bir bir le riy le. Bir sa vaþ ta de ðil ler se 
el bet te, as la ti ca ret ten baþ ka bir ne den le bir ara ya gel-
mez ler di. Pe der Men do za’ya göre, bu za vallý ya ratýklar, 
kötü ol duk larý için de ðil, ce ha let ten günah iþ le miþ 
ma sum ko yun larýydý Tanrý’nýn. Sömürge ci le re karþý 
ayak lanýyor lar sa, haklý bir ne den le ri ol malýydý.

Pe der Men do za tar la lar da, de ri ta bak la ma da ve mýsýr 
öðüt me de yer li ler le dir sek dir se ðe, yo rul maksýzýn çalý-
þýr dý. Ak þam larý, her kes din le nir ken o küçük ka za larýn 
ne den ol du ðu ya ra larý sa ðaltýr ya da çürük bir di þi çe ker-
di. Bu da yet mez miþ gi bi, vaf tiz edil miþ Kýzýlde ri li ler 
de nen ace mi le re, il mi hal ders le ri ve rir, de ri le ri, mum larý, 
mýsýr ko çan larýný ve inek le ri sa ya bil me le ri için arit me tik 
öðre tir di; eði tim de nen ve o yer de hiç bir uy gu la ma alaný 
ol ma yan oku ma yaz ma yok tu bu ders le rin için de. Ge ce-
le ri þa rap ya par, he sap larý tu tar, def ter le ri ne ya zar ve dua 
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eder di. Gün do ðu þun da, in san larý du aya çaðýrmak için 
çaný ça lar, sa bah ayin le rin den son ray sa, hiç kim se bir þey 
ye me den tar la ya git me sin di ye dik kat le gözler di kah val-
týyý. Ken di ne aþýrý güven den ya da gu rur dan de ðil de, bu 
ne den ler den do layý, ayak la nan ka bi le le rin ken di mis yo-
nu na saldýrma ya caðýndan emin di. Ama kötü ha ber ler 
haf  ta lar bo yu sürünce, dik kat et me ye baþ ladý. En sadýk 
adam larýndan iki si ni, bölge nin öte ki yer le rin de ne ler 
olup bit ti ði ni öðren me le ri için gönder di; bun lar çok kýsa 
bir za man da sa vaþçý Kýzýlde ri li le rin yer le ri ni bul du ve 
bü tün olan bi te ni öðren di, çünkü ca sus luk yap mak üze re 
ara larýna gönde ril dik le ri Kýzýlde ri li ler kar deþ çe kar þý la -
mýþtý ken di le ri ni. Döndüler ve mis yo ne re, or manýn 
de rin   lik le rin den çýkan, içi ne kurt gir miþ bir kah ra manýn 
bir çok ka bi le yi bir leþ tir me ba þarýsýna ulaþtýðýný an lat tý-
lar; amaç larý Ýspan yol larý her za man ser best çe av lanmýþ 
ol  duk larý Kýzýlde ri li ata larýnýn top raðýndan sürüp çýkar-
maktý. Ayak la nan lar açýk bir stra te ji den yok sun du; sa de-
ce, o ânýn ver di ði itiy le mis yon la ra ve ka sa ba la ra saldý rý-
yor, yol larýna çýkan her þe yi yakýp yýktýktan son ra gel dik-
le ri gi bi hýzla gözden kay bo lu yor lardý. Uzun süre dir 
be yaz la ra hiz met edip aþaðýla na rak ka fayý üþütme miþ 
olan ace mi le ri saf larýna top la ya rak ço ðalýyor lardý. Gönde-
ri len adam lar, Þef Boz Kurt’un Pe der Men do za ile bir alýp 
ve re me di ði nin ol madýðýný, sýrf yo lu nun üze rin de ol du ðu 
için San Gab ri el Mis yo nu’na saldýra caðýný sözle ri ne ek le-
di ler. Bu bil gi karþýsýnda, mis yo ner önlem al mak zo run-
da kaldý. Yýllarýn eme ði nin mey vesini yi tir me ye hiç ni ye-
ti yok tu, ace mi adam larýnýn kaçýrýlýp götürülme si ney se 
kar þýydý ta bii. Ýve di yardým is te mek için Yüzbaþý Ale jan-
d ro de la Ve ga’ya gönder di ði me saj da Kýzýlde ri li ler mis-
yon  dan ayrýlýrlar sa günahýn tu zaðýna düþer, vah þi ler gi bi 
ya þa ma ya ge ri döner ler, di ye yazýyor du. En kötüsü, kork-
tu ðu nu ek li yor du sözle ri ne, çünkü ayak la nan lar çok 
ya kýn daydý; her an saldýra bi lir ler di ve ye ter li as ke rî des-
tek ol maz sa ken di ni sa vun mazdý. Bi ri nin yo lu ke si lir se 
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öbü rü ka le ye ula þa bil sin di ye, güve ni lir, ayaðýna ça buk 
iki atlý ile farklý yol lar dan San Di ego’da ki ka le ye de ben-
zer not lar gönder di.

Bir kaç gün son ra Yüzbaþý Ale jan dro de la Ve ga dört-
na la mis yo na gel di. Atýndan at ladý, aðýr üni for masýnýn 
ce ke ti ni, boy nu na sardýðý eþarbý ve þap kasýný attýðý gi bi 
baþýný kadýnlarýn ça maþýrlarýný du ru ladýklarý ya laðýn içi-
ne sok tu. Atýnýn üze ri köpükle kaplýydý; bütün o Ýspan-
yol süva ri giy si le riy le bir lik te fer sah lar ca yol ge tir miþ ti 
bi ni ci si ni: mýzrak, kýlýç, aðýr de ri kal kan, ka ra bi na, eyer. 
De la Ve ga’ya iki adamý ve er zak yüklü hay van lar eþ lik 
edi  yor du. Pe der Men do za Yüzbaþý’yý görünce kol larýný 
aça  rak karþýla mak için dýþarý fýrladý, onun at larý da ken-
di le ri de yor gun luk tan tüken miþ iki bi ni ciy le gel di ði ni 
görünce, asa bi ye ti ni giz le ye me di.

Yüzbaþý gömle ði nin ko luy la ýslak yüzünü ku ru lar-
ken, “Ku su ra bak ma, Pe der. Bu iki iyi adam dan baþ ka 
as ke rim kal madý elim de,” di ye rek özür di li yor du. “Müfre-
ze nin ge ri si Pu eb lo de los An ge les’in ge ri sin de kaldý, 
ayak lan ma lar orayý da teh dit edi yor.”

“Al lah yardýmcýmýz ol sun, Ýspan yol lar ol ma ya caðýna 
göre,” di ye ho mur dandý Pa paz. 

“Kaç Kýzýlde ri li nin saldýra caðýný bi li yor mu su nuz?”
“Bu ra da sayý say masýný bi len faz la ki þi yok, Yüzbaþý, 

ama be nim gözcü ko lu na göre beþ yüz ka dar ola bi lir.”
“Bu yüz el li den faz la ol ma ya cak larý an lamýna ge lir 

Pe der. Ken di mi zi sa vu na bi li riz. Ki me güve ne bi li riz?” 
di ye sor du Ale jan dro de la Ve ga.

“Bir, ba na. Pa paz ol ma dan önce as ker dim; son ra, öte-
ki iki mis yo ne re, genç ve yürek li dir ler. Bu ra da, mis yo na 
ve ril miþ üç de as ke ri miz var. Bir kaç tüfe ði miz ve ka ra bi-
namýz, cep ha ne miz, iki kýlýcýmýz, taþocaðýnda kul lan dý-
ðýmýz ba ru tu muz var.”

“Ace mi ler kaç ki þi?”
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“Oðul, ger çek çi olalým. Kýzýlde ri li le rin ço ðu ken di le-
rin den olan ki þi ler le dövüþmez,” di ye ce vap ver di mis yo-
ner. “Ol sa ol sa, bu ra da büyümüþ yarým düzi ne ada ma 
gü ve ne bi li rim, bir de si lah larýmýzý dol dur ma da yardým 
ede cek bir kaç kadýna. Ace mi le ri min ha yatýný teh li ke ye 
at mak is te mi yo rum, Yüzbaþý, ço cuk gi bi dir ler on lar. 
Ken di ço cuk larýmmýþ gi bi ba karým on la ra ben.”

“Pekâlâ, Pe der. Gay ret dayýya düþtü, Al lah yardýmcý-
mýz ol sun. Gördüðüme göre, mis yon da ki en sað lam bi na, 
ki li se. Ken di mi zi ora da sa vu na caðýz,” de di Yüzbaþý.

On dan son ra ki bir kaç gün, San Gab ri el’de kim se dur 
du rak bil me di, ço cuk lar bi le çalýþma ya ko þul du. Ýnsan 
ru hu nu oku ma da us ta olan Pe der Men do za, çev re le ri ni 
özgür Kýzýlde ri li le rin sardýðýný gördükten son ra ace mi le-
rin baðlýlýðýna güve ne me ye ce ði ni bi li yor du. Bir iþ çi nin 
gö zünde vah þi bir ýþýðýn par ladýðýný görünce, emir le ri ne 
is  tek siz ce uyul du ðu na tanýk olun ca hu zu ru kaçtý: Ace mi-
ler taþ larý düþürüyor, kum tor ba larýný pat latýyor, ip le ri 
do laþtýrýyor, kat ran fýçýlarýný de vi ri yor lardý. Pe der Men-
do za, ko þul larýn zo ruy la, iki Kýzýlde ri li yi hücre ye ka patýp 
bir üçüncüsüne on kýrbaç ce zasý ve re rek ken di koy du ðu 
sa býr ku ral larýný gözünü kýrpmaksýzýn çið ne di. Son ra, 
be kâr kadýnlarýn kaldýðý bölme nin kapýsýný iki kalýn tah-
tay la sað lam laþtýrdý; sað lam bir ha pis ha ne ola rak iþe 
ya rardý, en yürek li le rin bi le ay ýþýðýnda sev gi li le riy le 
do laþ mak için çýka ma ya caðý gi bi yapýlmýþtý. Kalýn ker-
piç ten sað lam bir bi naydý, ayrýca bir de mir çu buk ve 
as ma ki lit ler le dýþar dan ki lit le ne bil me gi bi bir üstünlüðü 
de vardý. Er kek ace mi le rin ço ðu nu iþ te bu ra ya ka padýlar, 
dövüþ ânýnda düþman la iþ bir li ði yap ma larýný önle mek 
için de ayak bi lek le ri ne zin cir vur du lar.

“Kýzýlde ri li ler biz den kor kar, Pe der Men do za. Bi zim 
bü yümüzün çok güçlü ol du ðu nu düþünürler,” di yor du 
Yüz baþý de la Ve ga, ka ra bi nasýnýn dip çi ði ne vu ra rak.

“Ýnanýn ba na, Yüzbaþý, bu in san lar, nasýl iþ le di ði ni 
he  nüz keþ fet me miþ ler se de, ateþ li si lahýn ne ol du ðu nu 



çok iyi bi lir. Kýzýlde ri li le rin ger çek ten kork tu ðu þey Ýsa’ 
nýn haçýdýr,” di ye ce vap ver di mis yo ner su naðý göste re-
rek. 

“Eh, o za man biz de haçýn ve ba ru tun gücünü göste-
re lim on la ra.” Yüzbaþý güldü ve planýný açýkladý. 

Mis yo nu sa vu na cak lar ki li se de top landý; ki li se nin 
ka  pýlarý kum tor ba larýyla ka patýldý, stra te jik nok ta lar da 
tü f ek le rin gi re ce ði yu va lar býrakýldý. Yüzbaþý de la 
Ve ga’nýn düþünce si ne göre, saldýran larý bel li bir uzak-
lýkta tut  tuk ça, ka ra bi na larý ve tüfek le ri ye ni den dol du ra-
bi lir ler, te ra zi nin ke fe si ken di leh le ri ne aðýr ba sardý; ama 
gö ðüs göðüse sa vaþ ta, Kýzýlde ri li ler sayýca ve vah þet çe 
ken di le rin den kat kat üstün ol du ðu için, çok zayýf kalýr-
lardý. 

Pe der Men do za Yüzbaþý’nýn ce sa re ti ne hay ranlýk 
duy  maz da ne ya par! De la Ve ga otuz yaþ larýnda ka dardý, 
da ha bu yaþ ta Ýtal yan sa vaþ larýnda piþ miþ de ne yim li bir 
as ker di, bu sa vaþ lar dan onur ya ra larý taþýyor du be de nin-
de. So yu ge ri ye, El Cid’e ka dar götürüle bi le cek bir hi dal
go1 ai le si nin üçüncü oð luy du. Ata larý, Isa bel ile Fer di-
nand’ýn Ka to lik san cak larý altýnda Mað ribiler le dövüþ-
müþ   tü; ama ce sa ret le rin den do layý ka zandýklarý bütün o 
yük sek övgüle re, Ýspan ya için dökülmüþ on ca ka na kar-
þý lýk, þe ref ten baþ ka hiç bir þey el de ede me miþ ler di. 
Ba ba  larýnýn ölümü üze ri ne Ale jan dro’nun en büyük kar-
de þi ne mi ras ola rak ai le nin evi kalmýþtý: Kas til ya’da 
kýraç bir top rak par çasýnýn üze rin de yükse len yüz yýllýk 
taþ tan bir bi naydý bu. Ýkin ci kar de þe Ki li se sa hip çýktý, 
böyle ce De la Ve ga’nýn yazgýsýna da as ker ol mak düþtü; 
onun tü ründen bir de li kanlý için bir baþ ka yazgý yok tu. 
Ýtal ya’da göster di ði ce sa re tin karþýlýðý ola rak, bir ke se 
Ýspan yol al týný ve ser ve ti ni artýrmak için Ye ni Dünya’ya 
git me iz ni ve ril di ken di si ne. Yu karý Ka li for ni ya’ya ge li þi 
böyle ol du; bu ra ya, ken di el le riy le sýrtýný ye re ge tir di ði 
hay van larýn sayýsý ka dar, öfke sin den do layý da Ayý di ye 
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tanýnan Va li Ped ro Fa ges’in karýsý Doña Eu la lia de Cal-
lis’in eþ li ðin de gel di. Pe der Men do za, Doña Eu la lia’nýn 
des tansý yol cu lu ðu na da ir de di ko du yu iþit miþ ti: 
ko casýnýnki ka dar ateþ li bir ya radýlýþa sa hip bir haným. 
Ker vanýnýn, bir pren ses gi bi ya þadýðý Ciu dad de Mé xi co 
ile ko casýnýn bek le di ði ko nuk sev mez as ke rî ka le nin 
bu lun du ðu Mon te rrey ara sýnda ki me sa fe yi aþ masý üç ay 
aldý. Ker van öküz ara basý ve eþ ya yüklü katýrlar dan olu-
þan tüken mez bir kuy ru ðu pe þin den sürüye rek kap lum-
ba ða hýzýnda iler li yor du. Gru  bun dur du ðu her yer de, 
býrakýlsa günler ce süre cek bir sa ray eð len ce si düzen li-
yor lardý. Va li nin karýsýnýn aca yip bi ri ol du ðu söyle ni yor-
du: Vücu du nu eþek sütüyle yý kar, –to puk larýna ka dar 
inen– saç larýný Ve ne dik fa hi þe le ri  nin kýzýl kýna larýyla 
bo yarmýþ; Hýris ti yan er dem li li ðiy le de ðil de sýrf aþýrýlýk 
ol sun di ye, ipek ten ve bro kar dan giy si le ri ni yol bo yun ca 
rast ladýðý çýplak Kýzýlde ri li le re örtünme le ri için ve rir miþ. 
So nun cu ve en re zil ce söylen ti de, yakýþýklý Yüzbaþý Ale-
jan dro de la Ve ga’ya nasýl ya pýþ týðýna da ir hikâye ler di. 
Pe der Men do za, gözünün ucuy  la De la Ve ga’yý süzer ve 
bu de di ko du lar da ger çek pa yýnýn ne ol du ðu nu 
da yanýlmaz bir me rak la düþünür ken, “Ben, za vallý bir 
Fran sis ken, kim olu yo rum da bu hanýme fen di yi yargýlýy-
orum,” di yor du ken di ken di ne.

Ra hip ler, Méxi co’da ki Mis yon lar Müdürlüðü’ne yaz-
dýklarý mek tup lar da Kýzýlde ri li le rin hasýr kulübe ler de, 
giy si siz, ok ve yay la do nanmýþ ola rak, eði tim siz, hü kümet
siz, din siz, ya da oto ri te ye saygýsýz ya þa mayý yeð le dik le
rin den ve ken di le ri ni, mu ci ze vi vaf tiz su larý gü nah  larýný 
as la yýka mamýþ gi bi, utan maz iþ tah larýný do yur ma ya 
adadýklarýndan þi kâ yet edi yor du. Kýzýlde ri li le rin ge le-
nek le ri ne baðlýlýklarýnda ýsrar larý Þey tan’ýn iþi ol malýydý, 
baþ ka bir açýkla masý yok tu bu nun, bu nun için de ka çak-
larý av la ma ya ve ke ment le ya ka la ma ya çýkýyor lar, da ha 
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son ra da ken di aþk ve baðýþla ma öðre ti le ri ni iþ li yor lardý 
ka fa larýna.

Pe der Men do za bir mis yo ner ol ma dan önce ol duk ça 
se  fih bir genç lik ya þamýþtý. Utan maz iþ tah larý do yur ma 
fik  ri ye ni bir þey de ðil di onun için, bu ne den le de ace mi-
le  re sev giy le bakýyor du. Da hasý, ra kip le ri Ciz vit le re giz li 
bir hay ranlýk du yu yor du, çünkü ile ri ci fi kir le ri var dý 
on la rýn; bi li siz li ði bir er de me dönüþtürmüþ olan Fran sis-
ken kar  deþ le rin ço ðun lu ðu da için de, öte ki di nî grup lar 
gi bi de  ðil di on lar. Bir kaç yýl önce, San Gab ri el Mis  yo-
nu’nun so  rum lu lu ðu nu al ma ya hazýrlanýrken, Je an Fran-
ço is de la Péro use’un ra po ru nu büyük bir il giy le oku-
muþ tu: Bir gez  gin olan bu ki þi, Ka li for ni ya mis yon-
larýnda ki ace mi le  ri, ki þi lik ten yok sun býrakýlmýþ, ruh larý 
yað ma lanmýþ acý na cak varlýklar ola rak be tim li yor du, bu 
da Ka ra yip plan tas yon larýnda çalýþan ezil miþ si yah köle-
le ri anýmsatmýþtý ona. Ýspan yol yet ki li ler La Péro use’un 
dü þünce le ri ni, adamýn Fransýz olu þu na yor muþ tu, ama 
yazdýklarý Pe der Men do za’yý de rin den et ki le miþ ti. Yüre-
ði nin de rin lik le  rin de, bi li me karþý ner dey se Tanrý’nýnki-
ne eþ bir inanç sak  lýyor du, bu ne den le de mis yo nu bir 
re fah ve ada let mo   de li ne dönüþtürme ye ka rar ver miþ ti. 
Ký zýlde ri li ler ara  sýnda, ke ment ten çok inandýrma yo luy la 
adam ka zan ma yý ve on larý kýrbaç tan çok iyi iþ ler le el de 
tut mayý öne ri yor du. Bu ama ca ola ðanüstü bir ba þarýyla 
ulaþtý. Onun yö ne ti min de ace mi le rin du ru mu öyle düzel-
di ki, La Péro use görsey di çok þaþýrýrdý. Peder Men do za, 
San Gab ri el’de vaf tiz olan larýn sayýsýnýn üç mis li art-
masýyla ve mis  yon dan ka çan Hýris ti yan ol muþ Kýzýlde ri-
lile rin kýsa sü re son ra piþ man olup ge ri dönme le riy le 
övü ne  bi lir di, ama o hiç övünme di. Kýzýlde ri li ler, zor lu 
ça lýþ ma ya ve cin  sel kýsýtla ma la ra karþýn ge ri ge li yor lardý, 
çün kü Pe der on  la ra se ve cen dav ranýyor du, çünkü da ha 
ön ce günde üç öðün ye me ði ve baþ larý üze rin de ken di le-
ri ni fýrtýna lar dan ko ru ya cak sað lam bir çatýyý as la bu la-
mamýþlardý. Mis  yon, Peder Men do za’nýn ba þarýsýnýn sýr-



rýný öðren mek için bu uzak top rak la ra ge len Ame ri kalý 
ve Ýspan yol zi ya ret  çi le ri çe ki yor du. Tahýl tar la larý ve 
seb ze bah çe le ri; ka li  te li þa rap üre ten bað lar; Ro ma su 
ka nal larýndan esin le ni le rek yapýlmýþ su la ma sis te mi; göz 
ala bil di ði ne te pe ler de ot la yan sürüler; ta bak lanmýþ de ri-
ler ve don yaðý bo ta’ la rýyla dop do lu am bar lar et ki li yor du 
on larý. Se pet örü cü ler ve de ri iþ çi le ri ola rak ünle ri eya let 
sýnýrlarýnýn öte si ne yayýlan ace mi le rin erinç için de ya þa-
ma larýna ve uy sal lýk la rýna hay ran kalýyor lardý. ‘Tok bir 
ka rýn, mut lu bir yü rek’, Peder Men do za’nýn en sev di ði 
de yim di; acýlarýný din  dir me ye bir tek li mon ye ter ken, 
is korbütten te lef olan ge  mi ci le ri iþit ti ðin den be ri iyi bes-
len me yi takmýþtý ka fa sý na. Be den saðlýklýysa ru hu ko ru-
manýn da ha ko lay ola ca ðýna inanýyor du, bu yüzden de 
mis yo na gel di ðin de yap týðý ilk þey, ace mi le rin baþ yi ye ce-
ði olan de ðiþ mez mý sýr la pasýnýn ye ri ne et, seb ze ve do muz 
yaðlý tor til la1 ver me  ye baþ lamýþtý. Ço cuk la ra, an cak bir 
Herkül ça basýyla, süt sað lamýþtý, çünkü bir ko va kö pük lü 
süt için vah þi bir inek le güreþ mek ge re ki yor du. Bun lar-
dan bi ri ni sað mak için güçlü kuv vet li üç adam ge re ki yor-
du ve ço ðun luk la inek üstün ge li yor du. Mis yo ner, ço cuk-
la ra baðýr sak kurt la rýný döktürmek için kul landýðý yön te-
mi, sütün tadýna alýþ týrmak için de kul lanmýþtý: El le ri ni 
kol larýný baðlýyor, bu  run de lik le ri ni sýkýþtýrýyor ve bo ðaz-
larýna bir hu ni so ku yor du. Bu den li ka rarlýlýk so nuç ver-
me ye baþ ladý; hu ni  ler sa ye sin de ço cuk lar güçlen di ve 
bünye le ri sað lamlýk ka  zandý. San Gab ri el’de ya þa yan lar 
baðýr sak kurt la rýn dan kur tul du, ara sýra bir so ðuk al gýnlýðý 
ya da is hal salgýný bir ace mi yi öte dünya ya gön de ri yor sa 
da, öte ki ko lo ni  le ri kýrýp ge çi ren öldürücü sal gýnlar dan 
et ki len me yen tek ko lo ni ol du San Gab ri el li ler. 
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1 Mek si ka ye me ði, bir çe þit piz za ya da lah ma cun (Çev.)



20



21


