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Barok Döngü II: 
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Mühendisler ve bilim insanlarıyla dolu bir aileden gelen Neal Stephenson, Bos-
ton Üniversitesinde önce fizik, sonra coğrafya okudu. İlk kitabı olan The Big 
U’yu 1984 yılında yazdı, fakat esas olarak 1992 yılında yazdığı Snow Crash (Pa-
razit) ile büyük ses getirdi. 1996’da The Diamond Age: or a Young Lady’s Illustrated 
Primer (Elmas Çağı: ya da Genç bir Kadının Resimli Okuma Kitabı) ile Hugo Ödülü 
kazandı. Stephenson’ın eserleri edebiyatta spekülatif kurgu başlığında değerlen-
dirilirken, bilim kurgu, tarihsel kurgu ve cyberpunk öğeleri içerir. Stephenson 
matematik, fizik, dilbilim, felsefe, bilim tarihi ve kriptografi gibi konularda yaptığı 
araştırmalarını kitaplarına da taşır. Diğer bilinen eserleriyse şunlardır: Cryptono-
micon (1999), Anathem (2008), The Mongoliad (2010-2012), Seveneves (2015), The 
Rise and Fall of the D.O.D.O. (2017)

TURGUT BERKES (1953-2018)
Müzisyenliğinin yanı sıra ressam, çevirmen ve yazar olan Turgut Berkes, İzmir’de 
doğdu. Berkes, TED Ankara Koleji ve Bournemouth and Poole College of Art 
mezunuydu. 1989’da Müzisyen Fuat Güner’le döneminin en gelişmiş stüdyosu 
FT Recording Studios’u kurana kadar resim yaptı, radyo programcılığı, kütüp-
hanecilik, gazetecilik ve çevirmenlik yaptı. 2000 yılında büyük beğeni toplayan 
Karakutu albümünü çıkaran Berkes, daha sonra Bir Şeye Yaramaz Şarkılar’ı dinle-
yicileriyle buluşturdu. 
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Maurine’e...

Barok Döngü’nün ikinci cildi olan bu kitabın yaratılmasında yar-
dımları için teşekkür etmem gereken birçok insan var. Bunun için 
lütfen ilk ciltteki teşekkür bölümüne bakınız.



Yazarın Notu

Ff

Bu ciltte eşzamanlı olarak 1689-1702 yıllarında geçen iki roman 
bulunuyor, Bonanza ve Cunta. Önce birini, sonra diğerini sunmak 
yerine (bu, okurun cildin orta yerinde 1689’a dönmesini gerekti-
recekti), birinin bölümlerini diğerinkilerle dönüşümlü olarak sı-
raladım, böylece iki hikâye eşzamanlı olarak ilerledi. Bunların bu 
biçimde karışmasının, okur için daha az kafa karışıklığına neden 
olacağını umuyorum.



Kalemi elime ilk aldığımda,
Öylece yazmak için, bilememiştim
Tutup küçük bir kitap yazacağımı
Böyle bir biçimde; hayır, giriştiğim
Başka bir şeydi, ki bittiği zaman,
Ben daha anlamadan, buna başlamıştım.

–JOHN BUNYAN, Çarmıh Yolcusu,
YAZARIN BU KİTAP İÇİN MAZERETİ



DÖRDÜNCÜ KİTAP

BONANZA

İnsan doğasının yüceliği ve mükemmelliği 
öyle büyük, paylaştığı göksel ateşin kıvılcım-
ları öyle faaldir ki; pısırıklıkla, ki onlar ihtiyat 
der, tembellikle, ki onlara göre yavaşlamaktır 
ya da açgözlülükle, ki onlar tutumluluk adını 
verir, her halükârda büyük ve soylu davranış-
larda bulunmaktan imtina edenler, kötü ve in-
san ismini hak etmiyor olarak görülmelidir.

–GIOVANNI FRANCESCO GEMELLI CARERI,

Dünyanın Etrafında Bir Seyahat





Berberi Kıyısı

EKİM 1689

Ff

S ADECE uyANMAK DEğİLDİ onunkisi, alışılmadık uzunlukta, 
tekrarlayıp duran bir düşten patlayarak dışarı çıkmıştı. Dü-
şün ayrıntılarını şimdi hatırlayamıyordu. Ama çok fazla kü-

rek ve sıkıntı çekmek gerektirdiği gibi bir düşüncesi vardı, başka da 
bir şey yoktu; bu nedenle uyandırılmaya karşı çıkmadı. Aslında karşı 
çıkmak gibi bir niyeti olsa bile, çenesini tutmakta ve rahatsızlığını 
yapmacık bir neşeli Vagabond görüntüsünün ardına saklamakta yarar 
vardı. Çünkü bugün, onu uyandıran şey hayatında duyduğu en lanet 
gürültüydü – bağırıp şikâyet edilmeyecek cinsten Tanrısal bir Güç, en 
azından şimdilik.

Toplar atılıyordu. Hiç bu kadar çok sayıda top atılmamıştı ve bo-
yutları da nadiren bu kadar büyüktü. Bataryalar dolusu kuşatma ve 
kıyı tipi ağır toplar kütle halinde patlatılıyor, kat kat duvar tepele-
rinden dalgalar halinde ateşleniyordu. Görünüşe göre akşamüstü şe-
kerlemesi yaptığı, karaya vurmuş bir geminin midye kabukları kaplı 
gövdesinin altından yuvarlanarak çıktığı anda, acımasız bir güneş ışı-
ğı onu kuma yapıştırdı. Bu noktada, askeri konularda deneyimi olan 
akıllı bir insan, uygun bir korunağa karın üstü sürünürdü. Ama çev-
resinde, kumsal kıllı ayak bilekleri ve sandaletli ayaklarla kaplıydı; 
yüzükoyun ya da sırtüstü yatan sadece kendisi vardı.
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Sırtüstü uzandığı yerden gözlerini kısarak bir adamın kıyafetinin 
ıslak, kumlar yapışmış eteğinin arasından yukarı baktı: giyen kişi-
nin vücudunu altın rengi bir ışıltıyla yıkayan, gevşek dokunmuş bir 
kumaştan, bol bir giysi, öyle ki doğruca adamın –tuhaf bir şekilde 
modifiyeli– penisinin kör gözüne bakıyordu. Kaçınılmaz bir şekilde, 
bu bakışma güreşini kaybetti. Diğer yöne yuvarlanarak yokuş yukarı 
bir buçuk tur döndü ve öfkeyle ayağa kalktı, ama gemi gövdesinin ka-
visini unuttuğu için kafasını bir midye topluluğuna geçirdi. Alabildi-
ğince yüksek sesle bir çığlık attı, ama kimse duymadı. O bile kendini 
duymuyordu. Elleriyle kulaklarını tıkayıp bağırmayı denedi, ama o 
zaman bile top seslerinden başka bir şey duymadı.

Bir durum değerlendirmesi yapmanın zamanı gelmişti – neler 
olduğunu anlamanın. Gemi gövdesi görüşünü engelliyordu. Onun 
dışında görebildiği de yalnızca köpürtülü bir körfez ve taştan bir dal-
gakırandı. Mantar başlı penisin sahibi adam tarafından merakla izle-
nerek denizde yürüdü, su dizlerine kadar geldiğinde dönüp baktı. O 
zaman gördükleri onu poposunun üstüne düşürmeye yetti.

Bu körfez kıyıya yakın küçük, kemiksi adacıklarla doluydu. Bir 
tanesinden alçak, yuvarlak bir kale yükseliyordu ve (mimariden an-
ladığı kadarıyla) fena halde ölüm korkusuna kapılmış İspanyollar ta-
rafından büyük bir masrafa girerek inşa edilmişti. Ve görünüşe göre 
bu korkular temelsiz değildi, çünkü kalenin tepesi, üzerinde gümüşi 
hilaller olan yeşil bayraklarla doluydu. Kalede üç kademe top var-
dı (daha doğrusu, kale üç kademe toptan oluşuyordu) ve her biri 
altmış librelik top gibi görünüyor ve ses çıkarıyordu, bu da kavun 
büyüklüğünde bir gülleyi birkaç mil uzağa atabildikleri anlamına ge-
liyordu. Kalenin büyük bölümü barut dumanıyla kaplıydı, orasından 
burasından çakan uzun alevlerle, bir fıçıya zorla sokulmuş bir fırtına 
görüntüsü veriyordu.

Beyaz taştan bir dalgakıran bu kaleyi anakaraya bağlıyordu ve 
ilk bakışta bunun dar, çamurlu sahil şeridinden on iki metre kadar 
yükselen, her biri silinip barut doldurulabildiği hızda ateş eden bir 
sürü daha devasa topla dolu, dimdik bir taş duvar olduğunu gördü.

Duvarın ardında beyaz bir şehir yükseliyordu. Oldukça yüksek bir 
duvarın dibinde olduğu için, bir katedralin surların arkasından ucu 
görülen çan kulesi hariç, karşı tarafta bir şey görebileceğini ummaz-
dı. Ama bu şehir, büyük emeklerle, yamaçları doğrudan denizin en 


