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“BANQUO: Bu gece yağmur yağacağa benzer. 
1. KATİL.: Yağdırın şuna yağmuru. 

(Banquo’nun üstüne atılırlar)”

Macbeth, Perde III, Sahne 31

1. William Shakespeare, Macbeth, çev. Sabahattin Eyüboğlu, Türkiye İş Banka-
sı Kültür Yayınları, İstanbul, 2006. (Ed.N.)
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GİRİŞ

Macbeth’de, oğluyla saraydan çıkan Banquo’nun dı-
şarıda bekleyen adamlara yaklaşan yağmuru haber verdi-
ği ve ardından kılıcın bir anlık parıltısı ve üç kelimelik 
kısa, acımasız, nefis bir cevapla –“Yağdırın şuna yağmu-
ru”– karşılaştığı şu kısacık pasaja sekiz-dokuz yaşından 
beri hayranımdır.

Adını bu sözden alan roman ilk olarak 1952 başın-
da, Fas’taki Uluslararası Bölge’nin sonunu getiren ayak-
lanmaların çıktığı sıra yayımlandı. Demek oluyor ki, ro-
manın işlediği dönem, daha kitabın çıktığı günlerde bile 
tarih olmuştu; 30 Mart 1952’den sonra Tanca bir daha 
eskisi gibi olmayacaktı. Bu sayfalarda anılan şehir nicedir 
yok ve hikâye edilen olayların bugünlerde olabileceğini 
hayal etmek bile mümkün değil. Öykü, belli bir zaman-
da belli bir yeri belgeleyen ve o âna ışık tutan bir fotoğ-
raf gibi.

Kitaba belki de yadırgatıcı bir tarzda başladım. 1949 
Aralık ayında Anvers’ten Kolombo’ya giden bir Polonya 
şilebine binmiştim. Gece vakti Cebelitarık Boğazı’ndan 
geçerken güvertede duruyor, Afrika’nın kuzeybatı ucu 
olan Spartel Burnu’ndaki fener kulesinin çakıp sönen ışı-
ğını izliyordum. Doğuya doğru yol alırken Musa Da-
ğı’ndaki bazı evlerin ışığını seçebiliyordum. Tanca’ya 
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yaklaşırken denize ince bir pus çöktü; şehrin ancak göğe 
yansıyan parıltısı görülebiliyordu. İşte o an o şehirde ol-
mak için mantıkdışı ve güçlü bir istek duydum. O zama-
na kadar bu uluslararası şehir hakkında bir kitap yazma-
yı aklımdan bile geçirmemiştim. Fakat aşağı inip sert ran-
zama kurulduğumda biraz önce önünden süzüldüğümüz 
sarp kayalıkların altında geçen bir sahneye başladım. Ki-
tabın başlangıcı değildi bu, ama zamanda ileri ve geri gi-
debileceğim coğrafi bir hareket noktası sağlıyordu.

Notlar, onları yerleştirebileceğim bitmiş bir metin 
parçası olmazsa hiçbir işime yaramazlar; bilmediğim bir 
yere varmadan önce benimle roman arasında bir göbek 
bağı olacak yeterlikte bir metin yazmam gerektiğinin far-
kındaydım, yoksa her şey boşa gidecekti. Gemi Sey lan’a 
yaklaştıkça Kafka’nın şu ünlü aforizmasını daha çok ha-
tırlar oldum: Bir noktadan sonra artık geriye dönüş yoktur. 
Ulaşılması gereken nokta orası. Kafka’nın bu sözü kitap 
yazımıyla ilgili olarak söylediğini sanmıyorum, ama yine 
de bana kendi durumumla ilgiliymiş gibi geliyordu. Şu 
can alıcı noktaya ulaşacağım diye deli gibi çırpınıyordum; 
ancak o zaman bir daha geri dönmek zorunda olmayaca-
ğımdan ve ileride kitaba devam etmeye koyulduğumda 
onu yüzüstü bırakmayacağımdan emin olabilirdim.

Sri Lanka (sonradan yanlış bir adlandırmayla Sey-
lan), tahmin ettiğim gibi, romana devam edebileceğim 
bir yer değildi; görecek ve öğrenecek çok şey vardı, ayrı-
ca ülke, düşünceye dalmaya vakit bırakmayacak kadar 
baştan çıkarıcıydı. Bir yerde seyrek olarak birkaç günden 
fazla kaldığım göçebe bir hayat sürdüm. Çalışmaya da 
ancak Hindistan’a geçtikten sonra dönebildim.

Gündüzleri çevreyi araştırıyor, geceleri yazıyordum, 
ama penceresiz çalışma odam buna kesinlikle müsait de-
ğildi. Sıcaklık her zaman vücut ısısının birkaç derece üs-
tünde seyrediyor ve yağ lambasının harareti yüzüme fı-
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rın gibi vuruyordu. (Çalışmak için bana gösterilen öbür 
yerse bitişikteki yatak odasıydı –başka neresi olabilir?– 
ama orada da bir ışık yakacak olsam ânında binlerce bö-
cek üşüşüyordu. Yatağıma karanlıkta girmekten başka 
çarem yoktu.) Fakat yazarların da bildiği gibi, yoğun ra-
hatsızlık genelde yoğun çalışmaya yardımcı olur.

1950 sonunda yine Tanca’daydım; yeni açılmış bir 
pansiyonda kaldığım o kış unutulmaz derecede fırtına-
lıydı. Yalnızca işletme değil, binanın kendisi de yeniydi 
(dolayısıyla kötüydü) ve yağmur odamın duvarlarından 
aşağı süzülerek kapının altından koridora, oradan da ba-
samakları inerek aşağıdaki resepsiyona kadar sızıyordu. 
Odada dolaşmak için soğuk suyun içinde yürümek zo-
runda kalacağımdan, vaktimin çoğunu yatakta geçirerek 
“Taze Et ve Güller”i bitirdim. Sonra üçüncü bölüm “Ca-
navarlar Çağı” üstünde fırsat buldukça çalışarak sekiz ay 
boyunca Fas, Cezayir ve İspanya’yı gezdim.

1951 baharında Tanca’ya döndüğümde, son bölümü 
yazmak için Şafşavan’a çıktım. Kitapla ilgili olarak bun-
dan sonra yapmak istediklerimi dağ gecelerinin mutlak 
sessizliğinde yapabildim. Tüm dizginleri koyuverip hiç 
yol göstermeksizin, “Başka Türlü Bir Sessizlik”i kendi ha-
line bıraktım. Gidebildiği yere kadar gitti, sonra durdu; 
kitap bitmişti.

Kitabın kahramanı bir hiç, kendi tarifiyle bir “kur-
ban” ve içinde bulunduğu durumla tanımlanan kişiliği 
ancak haksızlığa uğradığı ölçüde anlayış görüyor. Tümüy-
le kurgusal olan tek kişi o; öbür karakterlerin hepsi Tan-
ca’nın gerçek sakinlerine dayanıyor. Onlardan kimisi baş-
ka yerlere taşındı, kimisi de öldü. Aslı burada kalan tek 
kişi Richard Holland, o da benim hâlâ burada oturmam-
dan ve onun, benim bir karikatürüm olmasından dolayı.

Para aslında o kadar saçma bir şekilde çalındı ki, 
inandırıcı olması için hikâyesini biraz değiştirmek zo-
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runda kaldım. Ünlü bir İngiliz yazarın oğlu İkinci Dünya 
Savaşı’ndan üç yıl sonra karısıyla Tanca’ya gelmiş ve bir 
arazi alıp orada ev yapmaya karar vermişti. İngiltere’den 
pound çıkarmak yasaktı, o yüzden o da, çoğunun yaptığı 
gibi, Cebelitarık’ta Hintli bir tüccarla görüştü ve ona 
Londra’daki banka hesabından bir çek verdi. Hintli tüc-
car parayı Mr. X’e peseta cinsinden teslim etmesi için 
Tanca’daki oğluna talimatı verdi. Fakat Mr. X mühim bir 
beyzade olduğundan, bu tür işlere bakması için İngiliz 
bir kâtip çalıştırıyordu. Kâtip genç Hintliyle buluşmaya 
gittiğinde onu bekleyen paranın peseta değil de pound 
olduğunu gördü, oysa mali sınırlamalardan ötürü Ulus-
lararası Bölge’de pound kullanılamıyordu. Hintli onu 
köşedeki bir dövizciyle temasa geçirdi, o da pound’ları 
almayı kabul etti. Dövizci peseta’ları bir çantaya koyup 
Hintliye götürdü ve yemek yemeye gittiği için yanında 
para taşımak istemediğini, pound’ları öğleden sonra iş-
yerine dönüşte alabileceğini söyledi.

Kâtip öğleden sonra Hintlinin işyerini aradı ve Zoco 
Chico’da1 dövizciden yeni ayrıldığını, adamın ona pound’ 
ları hemen işyerine getirip getiremeyeceğini sorduğunu 
anlattı. Para çantasını alıp çıktı ve beş dakika sonra geri 
döndü. İşi hallettiğini söyledi. Sonra peseta’ları aldı, 
Hint liye teşekkür etti ve Siaghines Sokağı’ndan geçen 
kalabalığa karıştı. Bir saat sonra hem pound hem de pe-
seta’larla Madrid uçağındaydı. Ondan en son bir yıl ka-
dar sonra haber aldım; Buenos Aires’te altılı oynuyordu.

P.B.

1. Edebiyatçıların da uğrak yeri olan Tanca’nın çarşı bölgesi. (Ç.N.)
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I

KÜÇÜK VAPUR İSKELEYE yanaştığında geceydi. Dyar 
iskele tahtasından inerken ani bir esintiyle yüzüne ılık 
yağmur damlaları vurdu. Ondan başka yoksul giyimli 
birkaç yolcu daha vardı; eşyalarını ucuz mukavva bavul-
larda ve kâğıt torbalarda taşıyorlardı. Onların kaderleri-
ne razı bir halle gümrük dairesinin önünde, kapının açıl-
masını beklemelerini izledi. Adı kötüye çıkmış şu Arap-
lardan beş-altısı parmaklığın öbür yanında onu fark et-
miş, bağırıyorlardı. “Hotel Metropole, mister!” “Hey, Coni, 
hadi!” “Otel ister misin?” “Grand Hotel, hey!” Sanki al-
nında Amerikalı olduğu yazılıydı. Hiç oralı olmadı. Bir 
dakikaya kalmadan yağmur basbayağı şiddetlendi. Me-
mur kapıyı açana kadar enikonu ıslanmıştı.

İçerideki oda, tezgâha sıralanmış ve her biri bir güm-
rük memuruna tahsis edilmiş üç yağ lambasıyla aydınla-
tılıyordu. Dyar’ı sona bıraktılar ve sıra ona gelince üçü 
birden, hiçbir yakınlık veya mizah belirtisi göstermeksi-
zin, eşyalarını dikkatle gözden geçirdiler. Bavullarını top-
ladığında onları eflatun renkli bir tebeşirle işaretlediler 
ve kapıları kapatırken onu gönülsüzce uğurladılar. Dyar 
üstünde Policia yazılı bir pencerenin önündeki bekleme 
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sırasına girdi. Orada dikilirken, “Taksi!” diye bağıran kas-
keti siperlikli, uzun boylu bir adam dikkatini çekti. Ada-
mın düzgün giyimine bakarak başıyla evet anlamında bir 
işaret verdi ve vermesiyle, kasketli adam, bagajını kap-
mak için öbürleriyle çetin bir mücadeleye girdi. Dyar, o 
akşamki tek avdı. Herifler kapıdan çıkan taksicinin bağı-
ra çağıra peşinden gelirken Dyar başını tiksintiyle çevir-
di. Zaten midesi biraz bulanıyordu.

Yolda yağmur, taksinin ön camını döver ve gıcırdayan 
silecekler neredeyse acıyla sağa sola dönerken de sürdü 
bulantısı. Sahiden gelmişti; artık geriye dönüş yoktu. Hoş, 
öyle bir ihtimal zaten hiç olmamıştı ya. İşi kabul ettiğini 
yazıp New York’tan biletini aldığında verdiği karardan 
dönüş olmadığını biliyordu. Elinde beş yüz dolar bile 
kalmayan kimse böyle şeyler hakkında fikir değiştirmez. 
Fakat ıslak camların ilerisindeki karanlığı görmek için göz-
lerini zorlayarak, işte buradayım, diye düşünürken geri-
de bıraktığını sandığı umutsuzluk ve yalnızlığı ilk kez yi ne 
hissediyordu. Bir sigara yaktı ve şoföre de bir tane tuttu.

Nerede kalacağı konusunu şoföre bırakmaya karar 
verdi. Adam Arap’tı ve İngilizcesi çok kıttı, ama hiç ol-
mazsa ucuz ve temiz sözcüklerini biliyordu. Mendirek-
ten anakaraya çıktılar, iki polis komiserinin ön camlar-
dan başlarını içeriye soktukları bir geçiş noktasında dur-
dular ve ardından tek tük loş ışıkların olduğu bir sokakta 
ağır ağır ilerlediler. Otele varınca ne şoför bavulları taşı-
mak için yardım önerdi ne de bir kapıcı göründü. Dyar 
girişe yine baktı: Cepheden kocaman modern bir otel 
görünümü verse de ana kapıdan içeride bir tek mum ya-
nıyordu. Arabadan inip bavullarını çıkarmaya başladı. 
Aracı boşaltmasını izleyen taksiciye soru soran gözlerle 
baktı; herif gitmek için sabırsızlanıyordu.

Tüm eşyalarını kaldırıma bırakıp parasını ödedikten 
sonra otelin kapısını iterek açtı ve küçük resepsiyon ma-
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sasında dümdüz siyah saçları olan kaytan bıyıklı bir gen-
cin durduğunu gördü. Mumdan başka ışık yoktu. Dyar, 
Hotel de la Playa’nın burası olup olmadığını sordu, ama 
aldığı evet cevabına sevinmesi mi, üzülmesi mi gerekti-
ğini çıkaramadı. Eşyalarını tek başına lobiye getirmek 
biraz zamanını aldı. Sonra odasına gitmek için elinde 
mum olan küçük bir oğlanın peşinden merdiveni çıktı; 
elektrik olmadığı için asansör çalışmıyordu.

Üç kat çıktılar. Otel yankılı dev beton bir daireden 
farksızdı; her ayak sesi dört bir yana dağılarak dalga dal-
ga çınlıyordu. Yalnız ucuz yeni yapılarda görülebilecek 
şu yoğun, katıksız haraplık vardı burada. Duvarlarında 
şimdiden kocaman çatlaklar belirmiş, kapı girişlerindeki 
kartonpiyerler uçlarından kırılmaya başlamış ve döşe-
medeki fayanslar yer yer eksilmişti.

Odaya vardıklarında çocuk önden girdi, yaktığı kib-
riti boş bir Cointreau şişesinin ağzına tutturulmuş yeni 
bir mumun ucuna değdirdi. Gölgeler duvarlara sıçradı. 
Dyar bayat havayı canı sıkılarak içine çekti. Oda yaş sıva 
ve yıkanmamış ayakların bir karışımı gibi kokuyordu.

“Üff! Burası leş gibi,” dedi. Şüpheyle yatağa baktı ve 
çarşafın durumunu görmek için lekeli örtüyü kaldırdı.

Kapının karşısında çocuğun alelacele açtığı büyük 
bir pencere vardı. Karanlıktan içeri doğru ansızın bir yel 
esti. Kıyıya vuran dalgaların sesi belli belirsiz duyulabili-
yordu. Çocuk İspanyolca bir şeyler söyleyince Dyar de-
nizi gören iyi bir oda olduğunu söylemek istediğini dü-
şündü. Odanın nereye baktığının onun için bir önemi 
yoktu; buraya tatile gelmemişti. Şu an tek isteği yıkan-
maktı. Çocuk pencereyi kapatıp bavulları getirmek için 
aşağı seğirtti. Odanın kirli bir paravanla ayrılmış bir kö-
şesindeki banyonun duvarları ve zemini gri betondu. 
Caliente işaretli musluğu çevirdi ve suyun epey sıcak 
olduğunu şaşkınlıkla fark etti.
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