1

2

Marguerite Duras
BÝR YAZ AKÞAMI
ON BUÇUKTA

3

Can Yayýnlarý: 1638
Çaðdaþ Dünya Edebiyatý: 668

Dix heures et demie du soir en été, Marguerite Duras
© Editions Gallimard, 1960
© Can Sanat Yayýnlarý Ltd. Þti., 2006
Bu eserin Türkçe yayýn haklarý Onk Ajans Ltd. Þti.
aracýlýðýyla alýnmýþtýr.
1. basým: Haziran 2007

Yayýna Hazýrlayan: Ayça Sezen
Kapak Tasarýmý: Erkal Yavi
Kapak Düzeni: Semih Özcan
Dizgi: Hayriye Kaymaz
Düzelti: Fulya Tükel
Kapak Baský: Çetin Ofset
Ýç Baský ve Cilt: Þefik Matbaasý

ISBN 978-975-07-0799-5

CAN SANAT YAYINLARI
YAPIM, DAÐITIM, TÝCARET VE SANAYÝ LTD. ÞTÝ.

Hayriye Caddesi No. 2, 34430 Galatasaray, Ýstanbul
Telefon: (0212) 252 56 75 - 252 59 88 - 252 59 89 Fax: 252 72 33
http://www.canyayinlari.com
e-posta: yayinevi@canyayinlari.com

4

Marguerite Duras
BÝR YAZ AKÞAMI
ON BUÇUKTA

ROMAN

Fransýzca aslýndan çeviren
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MARGUERITE DURAS’IN
CAN YAYINLARI’NDAKÝ
ÖTEKÝ KÝTAPLARI
YAZMAK / deneme
TARQUINIA’NIN KÜÇÜK ATLARI / roman
SOMUT YAÞAM / deneme
SEVGÝLÝ / roman
PASÝFÝK’E KARÞI BÝR BENT / roman
MODERATO CANTABILE / roman
MAVÝ GÖZLER SÝYAH SAÇLAR / roman
KONSOLOS YARDIMCISI / roman
KUZEY ÇÝNLÝ SEVGÝLÝ / roman
ÝNGÝLÝZ SEVGÝLÝ / roman
HÝROÞÝMA SEVGÝLÝM / senaryo
CEBELÝTARIK DENÝZCÝSÝ / roman
BÝR KIÞ GÜNÜ ÖÐLEDEN SONRA / roman
BAY ANDESMAS’IN ÝKÝNDÝSÝ / roman
BAHÇE / roman
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Marguerite Duras, 1914’te Çinhindi’nde doðdu. Çocukluðu
ve ilkgençliðinin büyük bölümünü Çinhindi’nde geçirdikten
sonra, Paris’e giderek Sorbonne Üniversitesi’nde hukuk ve
siyaset bilimi öðrenimi gördü. 10 yýl süreyle Fransýz Komü
nist Partisi’nin üyesi oldu. 1942’de yazarlýða baþladý. Ýlk baþa
rýsýný, üçüncü ro
maný Pa
si
fik’e Karþý Bir Bent (1950) ile
kazandý. Gene ilgiyle karþýlanan Cebelitarýk Denizcisi (1952)
ve Moderato Cantabile (1958), di
ya
log
larýn da
ha çok önem
kazandýðý, daha lirik yapýtlardý. Alain Resnais’nin ünlü filmi
Hiroþima Sevgilim’in özgün senaryosunu da kaleme alan
Duras, India Song (Hindistan Þarkýsý) adlý oyununu 1975’te
senaryolaþtýrdý ve filmin yönetmenliðini de kendisi üstlendi.
Sonraki yýllarda olay örgüsünün, anlatýnýn ve geleneksel ede
biyatýn öteki öðelerinin önemini yitirdiði, daha soyut bir
üslubu benimsedi. Fransýz bir genç kýzýn kendisinden 12 yaþ
büyük bir Çinliyle yaþadýðý aþký anlatan yarý özyaþamöyküsel
romaný Sevgili’nin (1984) öyküsünü daha sonra Kuzey Çinli
Sevgili (1991) adlý romanýnda yeniden ele aldý. Beyazperdeye
de uyarlanan Sevgili adlý romanýyla Goncourt Ödülü’ne deðer
görülen Duras, 1996’da Paris’te öldü.
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I
“Paestra, adý bu. Rodrigo Paestra.”
“Rodrigo Paestra.”
“Evet. Öldürdüðü de Perez. Toni Perez.”
“Toni Perez.”
Meydandan, yaðmur altýnda iki polis geçiyor.
“Perez’i saat kaçta öldürmüþ?”
Adam, akþamüstü saat kaçta, bunu tam olarak
bilmiyor. Rodrigo Paestra, Perez’le birlikte karýsýný
da öldürmüþ. Ýki kurban, iki saat önce bir garajda,
Perez’in garajýnda bulunmuþ.
Kahvede þimdiden ortalýk kararmýþ. Dipte, ýslak
barýn üzerinde mumlar yakýlmýþ ve mumlarýn sarý
ýþýklarý, biten günün uçuk mavisine karýþýyor. Saða
nak, baþladýðý gibi, birdenbire kesiliyor.
“Rodrigo Paestra’nýn karýsý kaç yaþlarýnda?”
diye soruyor Maria.
“Çok genç. On dokuzunda.”
Maria, yazýk gibilerden yüzünü buruþturuyor.
“Bir kadeh daha manzanilla istiyorum,” diyor.
Adam, ona içki ýsmarlýyor. Kendisi de manzanil
la içiyor.
“Onu hâlâ neden yakalayamadýklarýný merak
ediyorum,” diye sürdürüyor konuþmasýný, “kent
öyle küçük ki.”
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“Kenti polislerden daha iyi tanýr. Rodrigo
yamandýr.”
Bar kalabalýk. Rodrigo Paestra cinayetinden
konuþuluyor. Perez tamam da, genç kadýn için bir
þey diyemiyorlar. Daha çocuk sayýlacak yaþta. Maria
manzanilla kadehini baþýna dikiyor. Adam þaþkýn
þaþkýn ona bakýyor.
“Her zaman böyle mi içersiniz?”
“Duruma göre,” diyor kadýn, “aþaðý yukarý, evet,
hemen hemen her zaman böyle.”
“Tek baþýna mý?”
“Þu anda, öyle.”
Kahve doðrudan yola deðil de, yoldan ayrý, iki
tarafýndan kentin ana caddesine açýlan dört köþe bir
geçide bakýyor. Geçit, üzerinden atlayan ya da polis
lerin geçiþini ve bir anda bastýran saðanaðý seyret
mek için üzerine abanan çocuklarýn aðýrlýðýna daya
nacak kadar saðlam ve yeterince geniþ taþlarla çev
rili. Çocuklarýn arasýnda Maria’nýn kýzý Judith de
var. Parmaklýða dirseklerini dayamýþ meydana baký
yor, baþý kýmýldýyor yalnýz, bakýnýyor.
Akþam saat altý-yedi sularý.
Saðanak yeniden bastýrýyor ve meydan boþalý
yor. Meydanýn ortasýndaki bodur palmiye aðaçlarý
rüzgârda eðiliyor. Aralarýnda kalan çiçekler ezilmiþ.
Judith geliyor, annesine sokuluyor. Ama korkusu
geçmiþ. Þimþekler öylesine birbiri ardý sýra çakýyor
ki, gökyüzünün gürültüsü sürüp gidiyor. Arada
metalik çýnlamalarla bölünen, ama saðanak durma
ya yüz tuttuðunda pesleþen bir uðultu bu. Geçide
sessizlik çöküyor. Judith annesinin yanýndan ayrýlýp
yaðmuru daha yakýndan seyretmeye gidiyor. Ve yað
murun oynaþan çizgiler oluþturduðu meydaný.
“Bütün gece sürer bu,” diyor müþteri.
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Saðanak, birden kesiliyor. Adam bardan uzakla
þýyor ve damlara deðecekmiþ gibi alçalan, yer yer
kurþuni lekelerle çevrili koyu mavi gökyüzünü gös
teriyor.
Maria daha içmek istiyor. Adam bir þey deme
den manzanillalarý ýsmarlýyor. Kendisi de içecek.
“Tatil için Ýspanya’ya gelmeyi kocam istedi. Ben
baþka bir yeri yeðlerdim.”
“Nereyi örneðin?”
“Pek dü
þün
me
dim. Her yer olur. Ýs
pan
ya da
olur. Söylediklerime aldýrmayýn. Aslýnda, bu yaz
Ýspanya’da olmak bayaðý hoþuma gidiyor.”
Adam manzanilla kadehini alýyor, kadýna uzatý
yor. Garsona hesabý ödüyor.
“Beþe doðru gelmiþtiniz deðil mi?” diye soruyor.
“Meydanda duran küçük siyah Rover’daydýnýz
galiba?”
“Evet,” diyor Maria.
“Ortalýk çok aydýnlýktý,” diye ekliyor adam. “O
sýrada yaðmur yaðmýyordu. Küçük, siyah Rover’ýn
içinde dört kiþiydiniz. Arabayý kocanýz kullanýyor
du. Siz de onun yanýnda mýydýnýz? Öyleydi, deðil
mi? Arkada, þurdaki küçük kýz oturuyordu.” Parma
ðýyla kýzý iþaret ediyor. “Bir de kadýn vardý.”
“Evet. Öðleden sonra saat üç sýralarýnda fýrtýna
ya yakalandýk, kýrlardaydýk, küçük kýzým korkuyor
du. Ýþte bu yüzden, bu gece Madrid’e varmaktansa,
durup geceyi burada geçirmeye karar verdik.”
Adam konuþurken, bir yandan da meydaný, yað
murun kesilmesiyle yeniden ortaya çýkan polisleri
gözden geçiriyor, kulaðý gökyüzünün uðultusu ara
sýnda, her köþe baþýndan yükselen düdük seslerinde.
“Arkadaþým da korkuyordu fýrtýnadan,” diye
ekliyor Maria.
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Kentin ana caddesinin sonlarýnda gün batýyor.
Otel orada. Vakit sanýldýðý kadar geç deðil gene de.
Fýrtýnanýn daðýtýp hýzlandýrdýðý saatler, gökyüzünün
koyuluðunda kýzýla dönüþerek yeniden biçimleni
yor.
“Nerdeler?” diye soruyor adam.
“Principal Oteli’nde. Gidip bulmalýyým onlarý.”
“Bakýn hatýrlýyorum. Bir adam, kocanýz, siyah
Rover’dan inmeden oradaki delikanlýlara kentte kaç
tane otel olduðunu sordu. Sonra Principal Oteli’ne
doðru gittiniz.”
“Boþ oda kalmamýþtý, haliyle. Otel çoktan
dolmuþtu.”
Batan güneþ yeniden bulutlarla örtülüyor. Yeni
bir fýrtýna baþlamak üzere. Öðle sonrasýnýn bu okya
nusu andýran koyu mavi karanlýðý, kentin üzerinde
aðýr aðýr ilerliyor. Karanlýk doðudan geliyor. Ürkütü
cü renginin görülmesi için yeterince ýþýk var henüz.
Hâlâ balkonun kenarýnda olmalýlar. Caddenin
sonunda, orada. Gözlerin mavi, diyor Pierre, bu kez
de gökyüzünden olmalý.
“Henüz dönemem. Baksanýza, fýrtýna kopmak
üzere.”
Bu kez, Judith annesinin yanýna dönmüyor.
Meydanda, kaldýrým kenarlarýna biriken sularda
yalýnayak oynayan çocuklarý seyrediyor. Çocuklarýn
ayaklarýnýn arasýndan killi bir su akýyor. Çevredeki
toprak ve kentin taþlarýyla ayný kýzýllýkta, koyu kýr
mýzý renkte bir su bu. Tüm gençlik dýþarýda, gökyü
zünün sürekli uðultusu ve þimþeklerin altýnda, meydana toplanmýþ hepsi. Delikanlýlarýn ýslýkla çaldýðý
tatlý ezgiler gök gürültüsünün uðultusunu bölüyor.
Saðanak baþladý. Kentin üzerine bir okyanus
boþalýyor. Meydan görünmüyor. Kapalý geçitlere
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insanlar doluyor yeniden. Kahvede birbirlerini duy
mak için daha yüksek sesle konuþuyorlar. Arada bir
baðýrýyorlar. Rodrigo Paestra’yla Perez’in adlarý geçi
yor.
“Rodrigo Paestra rahat bir soluk alýr hiç olmaz
sa,” diyor adam.
Geçide sýðýnmýþ, saðanaðýn kesilmesini bekle
yen polisleri gösteriyor.
“Evleneli altý ay oldu,” diye devam ediyor adam.
“Onu Perez’le yakaladý. Baþkasý olsa, ne yapardý
yani? Rodrigo, temize çýkacaktýr.”
Maria gene içiyor. Yüzünü buruþturuyor. Alko
lün kendisine tiksinti verdiði günün o saati geldi.
“Nerede o?” diye soruyor.
Adam ona doðru eðiliyor. Maria, onun saçlarýn
daki yoðun limon kokusunu duyuyor. Dudaklarý
yumuþacýk, güzel.
“Kentte bir damýn üzerinde.”
Gülümsüyorlar. Adam geri çekiliyor. Omuz
çukurunda, adamýn sesindeki sýcaklýðý duyuyor
hâlâ.
“Boðulmuþ mu?”
“Hayýr.” Gülüyor adam. “Ben duyduklarýmý söy
lüyorum. Bildiðim bir þey yok.”
Kahvenin arkasýnda cinayet üzerine öyle hara
retli bir tartýþma baþlýyor ki, tüm öteki konuþmalar
kesiliveriyor. Eðer Rodrigo Paestra’nýn karýsý, kendi
ni Perez’in kollarýna attýysa, bunda Perez’in ne suçu
var? Ýnsan, böyle üstüne düþen bir kadýna hayýr
diyebilir mi?
“Diyebilir mi?”
“Diyebilir mi?” diye soruyor Maria.
“Zor. Ama Rodrigo bunu düþünememiþ olmalý.”
Perez’in bu akþam ardýndan aðlayan dostlarý
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var. Annesi orada, belediyede, ölünün baþýnda bekli
yor. Ya Rodrigo Paestra’nýn karýsý? Onun cesedi de
belediyede kuþkusuz. Ama o, buralý deðildi. Bu yüz
den, bu gece onun baþýnda kimsecikler yok.
Madridliydi, geçen sonbaharda evlenmek için gel
miþti buraya.
Saðanak diniyor, saðanakla birlikte yaðmurun
þakýrtýsý da.
“Evlenince, kasabanýn bütün erkeklerine heves
lendi. Ne yapmalý? Öldürmeli mi?”
“Zor soru,” diyor Maria. Meydandaki bir yeri,
kapalý geniþ bir kapýyý gösteriyor.
“Ýþte orasý,” diyor adam, “belediye orasý.”
Bir arkadaþý giriyor kahveye, yeniden cinayet
ten konuþuyorlar.
Saðanaðýn kesilmesiyle, meydan yeniden çocuk
larla doluyor. Kentin bittiði yer, caddenin sonu ve
Principal Oteli’nin büyük beyaz binasý zar zor seçili
yor. Maria, Judith’in de meydandaki çocuklarýn ara
sýnda olduðunu görüyor. Judith dikkatle etrafýna
bakýnýyor önce, ardýndan o da çamurlu kýrmýzý
suyun içine giriyor. Adamýn arkadaþý, Maria’ya bir
kadeh manzanilla ikram ediyor. Maria kabul ediyor.
Ne zamandan beri Ýspanya’da? Dokuz gündür, diyor
Maria. Ýspanya’yý beðendi mi? Elbette. Daha önce de
gelmiþti zaten.
“Dönmem gerek,” diyor. “Bu fýrtýnada nereye
gidilir ki?”
“Benim evime,” diyor adam.
Gülüyor. Maria da gülüyor, ama pek istekli
deðil.
“Bir manzanilla daha?”
Hayýr, artýk içmek istemiyor. Dizlerine kadar
meydandaki kýzýl çamura bulunan Judith’e sesleni
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yor gelmesi için.
“Bu gece tekrar gelecek misiniz?”
Bilmiyor, gelir belki.
Judith’le kaldýrýmdan otele doðru yürüyorlar.
Kenti ahýr ve saman kokusu sarmýþ. Gece güzel ola
cak, deniz kýyýsýnda. Judith kaldýrýmýn dibinden
akan kýrmýzý suda yürüyor. Maria ses çýkarmýyor.
Sokak baþlarýný tutmuþ polislerle karþýlaþýyorlar.
Gece bastýrmak üzere. Elektrik arýzasý sürüyor, daha
da süreceðe benziyor. Birbirine bitiþik damlarýn üze
rinde, görebilen için, batan güneþin ýþýklarý var
henüz. Maria, Judith’i elinden tutuyor ve ona bir þey
ler anlatýyor. Judith, her zamanki gibi onu dinlemi
yor.
Oradalar, yemek salonunda karþýlýklý oturmuþ
lar. Maria’yla Judith’e gülümsüyorlar.
“Seni bekledik,” diyor Pierre.
Sonra Judith’e bakýyor. Kýz yolda yakalandýklarý
fýrtýnadan çok korkmuþtu. Aðlamýþtý. Gözlerinin
çevresindeki kýzarýklýk hâlâ geçmemiþ.
“Fýrtýna sürüyor,” diyor Pierre. “Kötü oldu.
Akþama doðru Madrid’e varabilirdik.”
“Bunu tahmin etmeliydik,” diyor Maria. “Boþ
oda yok mu hâlâ, kimse yola çýkmaya cesaret etmedi
mi?”
“Hiç yok. Çocuklar için bile.”
“Yarýn sýcak çok daha azalacak,” diyor Claire.
“Bu belli.”
Pierre, Judith’e orada kalacaklarýna dair söz
veriyor.
“Burada yemek yiyeceðiz,” diyor Claire küçük
kýza, “senin gibi küçük kýzlarýn yatmasý için de kori
dorlara battaniye serecekler.”
Yemek salonunda hiç boþ masa yok.
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“Hepsi de Fransýz,” diyor Claire.
Mum ýþýðýnda güzelliði daha da belirgin. Sevil
diði söylendi mi acaba? Gülümseyerek, gerçekleþ
meyecek bir geceye hazýr, orada duruyor. Ne dudak
larý, ne gözleri, ne bu gece daðýnýk olan saçlarý, ne de
çok yakýn bir mutluluk vaadinin sevinciyle birbirin
den ayrý, açýk, iki yana sarkýttýðý elleri, bu geceden
sonra artýk, gelecekteki bu mutluluk vaadinin sessiz
gözleminden kurtulduklarýný kanýtlamýyor.
Yaðmur baþlýyor. Yemek salonunun üstünü
örten camekânda öyle bir gürültü koparýyor ki, müþ
teriler yemeklerini baðýrarak ýsmarlýyorlar. Çocuk
lar aðlaþýyor. Judith de bir ara aðlayacak gibi oluyor
sa da aðlamýyor.
“Ne biçim yaðmur bu,” diyor Claire. Sabýrsýzlýk
la geriniyor. “Böyle yaðmur olur mu, çýlgýn gibi, çýl
gýn gibi bir yaðmur, dinlesene Maria, baksana nasýl
yaðýyor.”
“Ne kadar korkmuþtun, Claire.”
“Korkmuþtum ya,” diye gündüzü anýmsýyor
Claire.
Otelin her yanýnda bir keþmekeþ vardý. Artýk
yaðmur yaðmýyordu, ama fýrtýnanýn yaklaþtýðý bel
liydi. Maria onlarla buluþtuðunda otelin resepsiyo
nundaydýlar. Yan yana durmuþlar, konuþuyorlardý.
Maria, içi umutla dolu, durdu. Onlar Maria’yý gör
mediler. Ýþte o zaman Maria, birbirine yaklaþmýþ
bedenlerinin arasýnda, bir utangaçlýk içinde el ele
tutuþmuþ olduklarýný fark etti. Daha erkendi. Akþam
olmuþ gibiydi, ama gökyüzünü karartan fýrtýnaydý.
Claire’in gözlerinde korkunun izi kalmamýþtý. Maria,
gelirken meydanda gördükleri kahveye gitmeye
zaman var diye düþünmüþtü.
Pierre’e bakmamak için, ikisi de manzanilla ve
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þeri tepsileri taþýyan garsonlara bakýyorlar. Claire,
yanlarýndan geçen bir garsondan manzanilla istiyor.
Camekâna vuran yaðmurun gürültüsü yüzünden
baðýrarak konuþmak gerekiyor. Sesler giderek daha
da yükseliyor. Resepsiyonun kapýsý açýlýyor ikide
birde. Sürekli birileri geliyor. Fýrtýna korkunç, çok
geniþ bir bölgeyi kapsýyor olmalý.
“Neredeydin, Maria?” diye soruyor Pierre.
“Bir kahvedeydim, þu Rodrigo Paestra’nýn bir
arkadaþýyla.”
Pierre, Maria’ya doðru eðiliyor.
“Eðer dayanabilirsen, bu akþam Madrid’e
varabiliriz.”
Claire söyleneni duydu.
“Claire?” diye soruyor Maria.
“Bilmiyorum.”
Ýnler gibiydi sanki. Pierre’in elleri onunkilere
doðru uzandý, sonra geri çekildi. Otomobilde, fýrtý
nadan korktuðu sýrada, doðan günün alacakaranlý
ðýnda, Judith’in çýðlýklarý arasýnda, buðday tarlalarý
nýn üzerine asýlý gökyüzünün gürlemesi sürerken o
da ayný þeyi yapmak istemiþti. Sararmýþtý Claire,
öyle ki, duyduðu korkudan çok yüzünün solgunlu
ðuydu insaný þaþýrtan.
“Bu tür rahatsýzlýklarý sen bilmezsin, Claire.
Otel koridorlarýnda geçirilen uykusuz geceleri bil
mezsin.”
“Yoo. Bunlarý kim bilmez ki?”
Daha birkaç saat önce Maria’nýn görmeyen göz
lerinin önünde, ellerini tutan Pierre’in ellerinin
düþüyle bocalýyor. Yeniden mi sarardý? Pierre onun
yeniden sarardýðýný fark etti mi?
“Bu gece burada kalacaðýz,” diyor Pierre. “Bir
kerelik.”
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