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Eski zamanlarda yazarların bir kitabı kamuoyuna 
sunarken onu hangi nedenlerle, hangi bakış açısıyla ve 
hangi amaçla kaleme aldıklarını samimiyetle anlatan bir 
küçük giriş yazısı yazması âdettendi. Güzel bir alışkan-
lıktı bu, çünkü açıksözlülük ve doğrudan hitap, metni 
yazan kişiyle metni okuması düşünülen kişi arasında, en 
başından doğru bir mutabakat oluşmasını sağlar. Evet, 
işte bu nedenle ben de, sair zamanda çalıştığım alandan 
böylesine uzak görünen bu konuyu ele almaya niyetlen-
memin nedenini azami samimiyetle anlatacağım. 

1936 yılında Buenos Aires’teki Pen Kulübü Kongre-
si için Arjantin’e gitmem gerektiğinde bu seyahate bir 
Brezilya ziyareti daveti eklendi. Pek büyük beklentile-
rim yoktu doğrusu. Bir Avrupalının ya da Kuzey Ameri-
kalının Brezilya hakkındaki ortalama, kibirli tasavvuruna 
sahiptim ve bunları şimdi tekrar bir araya getirmeye ça-
lışayım: Sıcak, iklimi sağlıksız, siyasi koşulları istikrarsız, 
mali durumu vahim, nizamsız ve sadece sahil şeridinde 
kısmen medeniyetten nasibini almış, fakat güzel doğası 
ve faydalanılmayan birçok imkânıyla birbirinden ayır-
makta zorlanacağınız Güney Amerika cumhuriyetlerin-
den biri – yani yaşadıkları memleketi terk etmek isteyen 
çaresiz göçmenler veya sömürgelerde yeni bir hayat kur-

GİRİŞ
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mak isteyenler için uygun ama düşünsel bir esine kay-
naklık etmesi kesinlikle beklenemeyecek bir ülke. Mes-
leği itibarıyla coğrafya uzmanı, kelebek koleksiyoncusu, 
avcı, sporcu ya da tacir olmayan biri için on gün belki 
göze alınabilirdi. Sekiz gün, on gün, sonra hızla döne-
rim, diye düşünmüştüm ve bu ahmakça tasavvurumu 
şimdi dile getiriyor olmaktan utanmıyorum. Hatta bunu 
önemli buluyorum; çünkü bu tasavvur, Avrupalılar ve 
Kuzey Amerikalılardan oluşan çevremizde bugün de 
aşağı yukarı geçerliliğini koruyor. Brezilya bir zamanlar 
Avrupalı denizciler için coğrafi anlamda nasıl bir terra 
incognita1 idiyse bugün de kültürel anlamda öyle. İyi eği-
timli ve siyasete ilgi duyan insanların bile, hiç şüphesiz 
dün yamızın gelecekteki görünümünü belirleyecek en 
önemli faktörlerden biri olacak bu ülkeye dair ne kadar 
dağınık ve kifayetsiz tasavvurları olduğunu gözlemle-
mek beni her seferinde yeniden şaşırtıyor. Örneğin ge-
mide Boston’lu bir tacir, oldukça aşağılayıcı bir üslupla 
küçük Güney Amerika ülkelerinden bahsettiğinde ona 
sadece Brezilya’nın tek başına Birleşik Devletler’den da-
ha büyük bir yüzölçümüne sahip olduğunu hatırlattım; 
adam şaka yaptığımı düşündü ve ancak haritaya baktık-
tan sonra söylediğimin doğruluğuna ikna oldu. Ya da çok 
meşhur bir İngiliz yazarın bir romanında komik bir de-
tay tespit etmiştim; yazar kahramanını İspanyolca öğ-
renmek üzere Rio de Janeiro’ya gönderiyordu. Şunu da 
eklemek gerekir ki bu İngiliz yazar Brezilya’da Portekiz-
ce konuşulduğunu bilmeyen sayısız insandan sadece bi-
riydi. Ama söylediğim gibi başkalarını bilgisizlikleri ne-
deniyle burnu havada bir tavırla ayıplamak bana düş-
mez; Avrupa’dan yola çıktığımda ben de Brezilya’yla il-

1.(Lat.)Bilinmeyen,keşfedilmemiştopraklar.(Y.N.)
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gili hiçbir bilgiye ya da en azından güvenilir hiçbir bilgi-
ye sahip değildim.

Sonra Rio’da karaya çıktım, hayatım boyunca hisset-
tiğim en güçlü duygu sağanaklarından birini yaşadım. 
Hem hayran kalmıştım hem de sarsılmıştım. Çünkü bu-
rada karşıma çıkan sadece denizin ve dağların, şehrin ve 
tropik doğanın oluşturduğu, dünyanın en etkileyici man-
za ralarından biri değildi, aynı zamanda bambaşka tür-
den de bir medeniyetti. Bütün beklentilerimin aksine, 
mimarideki ve şehir dokusundaki düzen ve temizlikle 
ciddi biçimde şahsiyetli bir resim de vardı karşımda, bü-
tün yeni şeylerde cüret ve ihtişam, aynı zamanda, mesa-
felerin büyüklüğü sayesinde de şanslı bir şekilde muha-
faza edilmiş, eski bir fikrî kültür. Hareket ve renk vardı, 
taşkın bir heyecana kapılmış gözlerim bakmaktan yorul-
muyordu ve gördüğü her şeyden mutlu oluyordu. Gü-
zellik ve mutluluk sarhoşluğu benliğimi sarmış, duyula-
rımı harekete geçirmiş, sinirlerimi uyandırmış, gönlümü 
açmış, ruhumu meşgul etmişti; ne kadar baksam yetmi-
yordu. Son günlerde ülkenin iç kesimlerine gittim ya da 
gittiğimi sandım. Ülkenin kalbine yaklaştığımı düşüne-
rek São Paulo’ya, Campinas’a on iki saatlik, on dört saat-
lik yolculuklar yaptım. Ama sonra geri dönüp de harita-
ya baktığımda on iki ya da on dört saat süren tren yolcu-
luklarıyla ülkenin kalbine yaklaşmak ne kelime, ancak 
derisinin altına girebildiğimi fark ettim. Bu ülkenin ta-
hayyül edilemez büyüklüğünü ilk kez anlamaya başlı-
yordum. Belki de ülke değil kıta demek daha doğru olur; 
üç yüz, dört yüz, beş yüz milyon insana yetecek büyük-
lükte bir dünya ve bu bereketli ve el değmemiş dünya-
nın altında şu an için ancak binde biri kullanılan, ölçüle-
mez bir zenginlik. Hızlı fakat bütün bu bedenen çalışan, 
inşa eden, yaratan, organize eden insanların hummalı 
faaliyetine rağmen ancak başlayan bir gelişme içinde bir 
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ülke. Gelecek kuşaklar için önemi en cüretkâr düşünsel 
bağıntılarla bile kolay kolay kavranamayacak bir ülke. Ve 
tamamen fuzuli bir bavul gibi yanıma aldığım Avrupalı 
kibrim şaşırtıcı bir hızla eriyip kayboldu. Biliyordum ki 
dünyamızın geleceğine bakıyordum.

Ve gemi palamarlarını çözüp harekete geçtiğinde 
–yıldızlı bir geceydi gerçi ama buna rağmen bu emsalsiz 
şehrin elektrik ışıklarından inci gerdanlıkları gök kubbe-
nin kıvılcımlarından daha güzel ve gizemli parıldıyordu– 
şundan emindim ki şehri son görüşüm olmayacaktı bu; 
esasen neredeyse hiçbir şey görememiştim veya her ha-
lükârda pek az şey görmüştüm. Hemen bir sonraki sene 
tekrar gelmeye niyetlendim; daha iyi hazırlanacaktım ve 
oluşan, yaklaşan geleceğe ait olanda yaşama duygusunu 
yeniden ve daha güçlü hissetmek ve barışın sağladığı 
emniyetin ve harika misafirlik ortamının keyfini bu defa 
daha bilinçli çıkarmak için daha uzun kalacaktım. Ama 
kendime verdiğim sözü tutamadım. Ertesi yıl İspanya 
İçsavaşı başladı, hemen kendime, daha sakin zamanları 
bekle, dedim. 1938’de Avusturya işgal edildi, daha sakin 
bir ânı kollamak lazım, dedim yine kendime. 1939’da 
sırada Çekoslovakya vardı, hemen ardından da Polon-
ya’da savaş başladı ve sonunda kendini öldürmeye me-
yilli Avrupa’mızda herkes herkese karşı savaşıyordu. 
Kendini tahrip eden bir dünyadan, barış içinde ve yaratı-
cı bir gayretle kendini inşa eden başka bir dünyaya belir-
li bir süre kaçmak için giderek daha tutkulu bir arzu his-
setmeye başladım ve bu defa daha iyi ve daha dikkatli 
hazırlanmış olarak tekrar döndüm bu ülkeye; amacım 
bu muazzam ülkenin ufak bir resmini sunabilmekti.

Bu resmin eksiksiz olmadığını, olamayacağını da bi-
liyorum. Bu kadar devasa bir dünyayı bütünüyle tanımak 
mümkün değil. Bu ülkede aşağı yukarı altı ay geçirdim ve 
ancak şimdi biliyorum ki bütün öğrenme arzuma ve yap-
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tığım onca seyahate rağmen bu muazzam imparatorluğu 
gerçekten tam anlamıyla kavramak için hâlâ çok eksiğim 
var ve, “Brezilya’yı tanıyorum,” diyebilmek için bütün bir 
ömür dahi yetmez. Her biri Almanya ya da Fransa’dan 
daha büyük bir yüzölçümüne sahip bir dizi eyaleti henüz 
görmedim, bilimsel keşif seferlerinin bile her noktasına 
nüfuz edemediği Mato Grosso ve Goiás bölgelerinden ve 
Amazon Nehri’nin balta girmemiş ormanlarından geç-
medim. Çok geniş bir bölgeye dağılmış yerleşimlerdeki 
ilkel hayatı tanımıyorum, keza medeniyetle çok cüzi bir 
ilişki kurabilmiş şu meslek gruplarının varoluşlarının an-
laşılır hale getirmem mümkün değil: Ülkedeki nehirlerde 
gemicilik yapan barqueiro’lar1 ya da Amazon bölgesinde-
ki caboclo’lar2, elmas arayan garimpeiro’lar, vaque iro’lar3 
ya da gaúcho denen sığır yetiştiricileri, cangıllardaki kau-
çuk çiftliklerinde çalışan seringueiro’lar4 veya Minas Ge-
rais bölgesindeki sertanejo’lar5 nasıl yaşarlar bilmiyorum. 
Eski evlerde İmparator Wilhelm’in, daha yenilerde Adolf 
Hitler’in portresinin asılı olduğu anlatılan Santa Catari-
na’daki Alman kolonisini ziyaret etmedim, São Paulo’nun 
içlerindeki Japon kolonilerini de; geçilmez, balta girme-
miş ormanlardaki yerli kabilelerinin bir kısmı gerçekten 
hâlâ yamyam mı sorusuna da güvenilir bir cevap vermem 
mümkün değil.

Görülmeye değer başlıca tabiat harikalarının bir kıs-
mını da sadece resimlerden ve kitaplardan biliyorum. 
Monotonluğuyla muhteşem, yeşil Amazon cangılında, 
nehrin kaynağına doğru yirmi günlük bir tekne yolculu-

1.(Port.)Kayıkçılar.(Y.N.)
2.(Port.)GüneyAmerikaKızılderilisiileAvrupalımelezi.(Y.N.)
3.(Port.)Kovboy.(Y.N.)
4.(Port.)Kauçuktoplayanişçiler.(Y.N.)
5.(Port.)Dağlılar.(Y.N.)
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ğu yapmadım, Peru ve Bolivya sınırlarına ulaşmadım, 
Brezilya’nın tarihî olarak da çok büyük önem taşıyan ve 
sınırları içinde doğup yine sınırları içinde denize dökü-
len nehri Rio São Francisco üzerinde yapılan on iki gün-
lük tekne yolculuğunu mevsim uygun olmadığı için sey-
rüseferde tezahür eden zorluklar nedeniyle kaçırmak 
durumunda kaldım. Üç bin metre rakımlı, zirvesinden 
Minas Gerais’in ve Rio de Janeiro’nun çok arkalarına ka-
dar bütün Brezilya platosu kuşbakışı görülebilen Itatiaia 
Dağı’na da çıkmadım. Köpükler saçan şelalesinde akıl 
havsalanın almayacağı su kütlelerini uçurup yere çarpan 
ve ziyaretçilerinin ifadesine göre Niagara’dan çok daha 
muhteşem olan dünya harikası Iguaçu’yu da görmedim. 
Elimde balta ve pala, cangılın boğucu ve parıltılı, sık bit-
ki örtüsüne dalmadım. Bu kadar seyahat etmeme, izle-
meme, öğrenmeme, okumama ve aramama rağmen Bre-
zilya’da medeniyetin sınırlarının ötesine geçemedim. 
Bütün tesellim, şimdiye kadar kendi ülkelerinin iç kısım-
larını ve neredeyse nüfuz edilemeyecek derinliklerini 
tanıdıklarını iddia edebilecek ancak iki ya da üç Brezil-
yalıya rastlamış olmak ve trenler, buharlı gemiler ve oto-
mobillerin de beni çok daha ileriye taşıyamayacağını, 
onların da bu imparatorluğun inanılmaz boyutları karşı-
sında âciz kaldıklarını bilmektir. Brezilya’nın mali ve si-
yasi geleceğine dair nihai çıkarımlarda, öngörülerde ve 
kehanetlerde bulunmaktan da samimi olarak kendimi 
men ederim. Brezilya’nın sorunları ekonomik, sosyolojik 
ve kültürel olarak o kadar yeni, o kadar kendine has ve 
ülkenin büyüklüğü nedeniyle o kadar girift katmanlı ki 
esaslı bir şekilde aydınlatılabilmeleri için her birine uz-
manlardan oluşan ayrı bir ekip gerekir. Daha kendisini 
tam anlamıyla, bir bütün olarak kavrayamayan bir ülkeyi 
dışarıdan bir bakışla tam olarak kavramak mümkün de-
ğil, hele hele bu ülkenin fırtına gibi büyüdüğü de dikka-
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te alınırsa. Brezilya kadar hızlı büyüyor ki ülkeyle ilgili 
her rapor, her istatistik, muhteva ettiği bilgiler daha ya-
zıya dökülüp basılmadan önce çoktan eskimiş oluyor. Bu 
nedenle ülkenin bu çok boyutluluğu içinde bir soruna 
odaklanmak istiyorum. Bu sorun bana en aktüel olanı 
gibi geliyor ve kanaatimce bugün Brezilya’ya dünyanın 
bütün ülkeleri arasında hem düşünsel hem de ahlaki an-
lamda özel bir mertebe bahşediyor.

Her kuşağa olduğu gibi bizim kuşağımıza da kendi-
ni dayatan en önemli sorun, şu en basit ve aynı zamanda 
en elzem sorunun cevaplandırılmasından ibaret: Bütün 
bu farklı ırklar, sınıflar, renkler, dinler ve kanaatlere rağ-
men insanların dünyamızda barış içinde beraber yaşa-
maları nasıl sağlanabilir? Bu sorun her cemaatin, her 
devletin karşısına dikiliyor, hem de tekrar tekrar ve ami-
rane bir zorunluluk olarak. Hiçbir ülkede bu sorun, özel-
likle karmaşık örgüsü nedeniyle Brezilya’dakinden daha 
tehlikeli bir şekilde ortaya çıkmadı ve yine hiçbir ülke 
bu sorunu daha mutlu ve daha örnek alacak biçimde çö-
zemedi – ben de bu kitabı bu duruma tanıklık etmek 
için yazdım. Brezilya bu sorunu, şahsi kanaatimce, sade-
ce bütün dünyanın özel ilgisini değil, aynı zamanda bü-
yük takdirlerini hak edecek şekilde halletti. 

Çünkü etnolojik yapısı dikkate alındığında –Av ru-
pa’nın millet ve ırk cinnetini devralmış olsaydı– Bre zilya 
dünyanın en parçalanmış, barıştan en uzak ve en huzur-
suz ülkesi olurdu. Sokaklarda, pazaryerlerinde çıplak 
gözle bakarak halkı oluşturan farklı ırkları görmek hâlâ 
pekâlâ mümkündür. Ülkeyi işgal edip sömürgeleştirmiş 
Portekizlilerin torunları buradalar, kadim zamanlardan 
beri ülkenin iç kısımlarında yaşayan Amerika yerlileri, 
kölelik döneminde Afrika’dan getirilen milyonlarca zenci 
ve sömürgeci olarak gelmiş yine milyonlarca İtalyan, Al-
man ve hatta Japon. Avrupalı bakış açısı bu grupların her 
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birinin diğerine, önce gelenlerin sonra gelenlere, beyazla-
rın siyahilere, Amerikalıların Avrupalılara, kahverengile-
rin sarılara karşı düşmanca bir tavır almasını, çoğunlukla-
rın ve azınlıkların hakları ve imtiyazlarıyla ilgili sürekli 
bir mücadele içinde birbirlerine düşman kesilmelerini 
gerektirirdi. Sadece derilerinin rengiyle bile birbirinden 
farklılıkları teşhis edilebilen bu ırkların tam bir uyumla 
beraber yaşadıklarını ve farklı kökenlerine rağmen sadece 
mümkün olduğu kadar hızlı ve mükemmel bir şekilde 
yeni ve yekpare bir ulusun üyesi, yani Brezilyalı olabil-
mek için eski münferit özelliklerini bir kenara koyma ça-
basında rekabet içinde olduklarını tespit etmek son dere-
ce şaşırtıcıdır. Brezilya –bu muhteşem deney bana örnek 
alınacak kadar önemli görünüyor– bizim Avrupalı dün-
yamıza aklını kaçırtan ırk sorununun saçmalığını, onun 
güya geçerliliğini basitçe dikkate almayarak, en kolay şe-
kilde gözler önüne seriyor. İnsanları, yarış atları ya da kö-
pekler gibi “ırksal olarak safkan” yetiştirme çılgınlığı bi-
zim yaşlı dünyamızda her zamankinden de baskın hale 
gelirken, Brezilya ulusu yüzyıllardır sadece siyah, beyaz, 
kahverengi ve sarının serbestçe ve hiçbir çekince olmak-
sızın karışması ve tamamen eşitliği ilkesine istinat eder. 
Gerek kamusal gerekse özel alanlarda vatandaşlık bazın-
da mutlak eşitlik ilkesi, başka ülkelerde sadece kâğıt üs-
tünde, kuramsal olarak belirlenmişken bu ülkede gerçek 
dünyada, okullarda, resmî makamlarda, kiliselerde, mes-
leklerde ve askeriyede, üniversitelerde, üni versite kürsü-
lerinde gözle görülür şekilde geçerlidir; insan teninin bü-
tün renk nüanslarında çocukların –çikolata, süt, kahve– 
kol kola okuldan dönüşlerini görmek insanı duygulandı-
rıyor; bu bedensel ve duygusal bağlılık en üst basamakla-
ra, akademik hayatın ve devlet hizmetinin hiyerarşinin 
en üst seviyelerine kadar yükseliyor. Renk limiti yok, kı-
sıtlamalar, kibirli sınıflandırmalar yok. Yan yana yaşama-
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nın olağanlığı için hiçbir şey, bu bağlamda aşağılayıcı ke-
limelerin yokluğu kadar karakteristik bir işaret olamaz. 
Bizde tüm ülkeler, öteki için Katzelmacher1 ya da Boche2 
gibi nefret veya aşağılama sözcükleri üretmişken, bu ül-
kenin sözcük haznesinde zenciler ya da krealier için buna 
tekabül edecek ağır bir tabir bulmak mümkün değlidir; 
bulmak mümkün değildir; çünkü bu ülkede kim mutlak 
safkanlık iddiasında olabilir ya da olmak ister ki? Bırakın 
Go bineau’nun bütün Brezilya’da safkan bir tek insan bu-
labildiğine, onun da İmparator II. Dom Pedro olduğuna 
dair hoşnutsuz tespiti abartma sanatının bir örneği olsun, 
bu ülkede en son göç edenler dışında hakiki ve sağlam 
Brezilyalıların hepsi, ülkenin yerli kanından birkaç dam-
lanın muhakkak surette kendi damarlarında da dolaştı-
ğından kesinlikle emindir. Ama şu keramete bakın ki 
bundan hiç utanç duymazlar. Güya yıkıcı şu ırkların ka-
rışması ilkesi, bu dehşet, bizim kaçık ırk teorisyenlerimi-
zin “kana karşı işlenmiş bir günah” olarak niteledikleri bu 
durum, bu ülkede ulusal kültürün en faydalı harcıdır. İşte 
bu temel üzerinde dört yüz senede emin adımlarla ve 
süreklilik içinde bir ulus oluşmuştur. Ve –mucize!– aynı 
iklim ve aynı hayat şartları altında, sürekli birbirine karış-
ma ve karşılıklı uyum gösterme, tümüyle kendine has 
yeni bir tip insan doğurmuş ve bu yeni tip insan, saf ırk 
fanatiklerinin olanca azametleriyle tebliğ ettikleri “bozu-
cu” özelliklerden hiç nasibini almamıştır. Zarif endamları 
ve hafif bir esintiyi andıran hareketleriyle buradaki me-
lezlerden daha güzel kadınlar ya da çocuklar görmek 
dünyanın başka bir köşesinde nadiren mümkün olur. Öğ-
rencilerin esmer çehrelerinde sessiz bir tevazu ve kibar-

1. (Alm.)Avusturyalıların veGüneyAlmanyalıların İtalyanlar için kullandığı
aşağılayıcıbirtabir.(Ç.N.)
2.(Fr.)FransızlarınAlmanlariçinkullandığıbirtabir.(Ç.N.)
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lıkla birleşmiş aklı görmek büyük bir keyiftir. Bir tür za-
rafet ve hoş bir melankoli burada, Kuzey Amerika’nın 
daha keskin ve daha aktif insan tipine karşı, tamamen 
yeni ve son derece şahsi bir zıt kutup oluşturur. Bu karı-
şımda “bozulan” sadece şiddetli ve bu yüzden de tehlike-
li çelişkilerdir. Dışarıya kapalı ve özellikle bir mücadele 
vermek için birlik halindeki ulusal ya da ırksal grupların 
sistematik olarak çözülmesi müşterek bir ulus bilincinin 
yaratılmasını son derece kolaylaştırmıştır. İkinci kuşağın 
bile kendini ne kadar eksiksiz bir şekilde sadece Brezilya-
lı olarak hissettiğini görmek gerçekten çok şaşırtıcıdır. 
Dogmatiklerin kof teorilerini çürüten hep gözle görüne-
bilir ve inkâr edilemez güçleriyle gerçeklerdir. Bu yüzden 
insanlar arasındaki deri rengi ve ırkla ilgili bütün farklılık-
ları tamamen ve bilinçli olarak reddeden Brezilya deneyi, 
görünür başarısıyla dünyamızda başka her şeyden fazla 
kavga ve musibete sebebiyet vermiş bu cinnetten kurtul-
mak için belki de en önemli katkıdır.

Ve artık bu ülkeye gelir gelmez insanın ruhunun ne-
den yüklerinden arınarak rahatladığını anlıyoruz. Baş-
langıçta insan bu özgürleştiren, teskin eden etkiyi yara-
tanın sadece göz keyfi, ülkeye gelenleri adeta şefkatli bir 
kucak gibi kendine çeken emsalsiz güzelliklerin mutlu-
luk veren teneffüsü olduğu zannına kapılır. Ama çok 
geçmeden, tabiatın bu ahenkli yaradılışının bu ülkede 
bütün bir ulusun hayata dair tavrına dönüşmüş olduğu-
nu fark edersiniz. Kamusal alanda ve özel hayatta gara-
zın hemen hemen hiç görülmemesini, Avrupa’nın delir-
miş gibi gergin ortamından yakasını henüz kurtarmış bir 
insan önce inanılmaz bir şey, sonra da sonsuz büyüklük-
te bir ihsan olarak algılar. On senedir sinirlerimizi şid-
detle zorlayan o korkunç gerilim burada neredeyse ta-
mamen devre dışı bırakılmıştır; bütün çelişkiler, hatta 
toplumsal olanlar dahi, burada kayda değer biçimde da- 
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