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Çevirmenin notu
Sebald, romanýnda birçok metinden alýntýlar yapmakta,
ancak bunlarý kendi kurmaca metni baðlamýnda kullan
maktadýr. Çeviri aþamasýnda bu metinlerin varsa Türkçele
rinden faydalanýlmýþ, ama bunlar üzerinde metnin gerektir
diði deðiþiklikler yapýlmýþtýr. Sebald, bu metinlere çoðun
lukla doðrudan iþaret etmemeyi seçtiði için, Türkçe çeviri
de de bu açýdan yazarýn tercihine baðlý kalýnmýþtýr.
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Bilindiði üzere iyi ve kötü, bu dünyanýn topraklarýnda
her zaman birlikte ve birbiriyle baðlantýlý olarak geliþir.
John Milton, Paradise Lost
Hac’a yürüyerek gitmeyi seçen, kýyý boyunca ilerleye
rek savaþýn dehþetine ve kazananlarýn derin umutsuzluðu
na anlamaksýzýn bakan o zavallý ruhlarý baðýþlamak gerek
öncelikle.
Joseph Conrad,
Marguerite Poradovska’ya
Satürn’ün halkalarý ekvator düzlemi içinde daire biçim
li yörüngeler üzerinde dolanan “kirli” buz parçalarýndan ve
tahminen mineral parçacýklarýyla karýþmýþ tozlardan oluþ
muþtur. Bunlar bir olasýlýkla, eskiden gezegenin çok yakýn
larýnda bulunan ve etkisinde kaldýðý gelgit nedeniyle yok
olan bir uydunun parçalarýdýr (® Roche Limiti).
Brockhaus Ansiklopedisi
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I
1992 Aðustosu’nda eyyam-ý bahur1 sýcaklarý sona ermek
üzereyken, Ýngiltere’nin doðusundaki Suffolk Kontluðu’nu
yürüyerek dolaþmak üzere yola çýktým. Uzun süren önemli
bir çalýþmanýn bitmesinin ardýndan içimi kaplayan boþluk
duygusundan bu yolculuk sayesinde kurtulmayý umuyor
dum. Kýsmen kurtulabildiðimi de söyleyebilirim, çünkü
deniz kýyýsýndan içeriye doðru uzanan ve yalnýzca tek tük
evlerin olduðu bu küçük yerleþim bölgesinde saatler, hatta
günler süren gezintiler yaptýðým o günlerdeki kadar kendi
mi özgür hissettiðim anlar çok azdýr hayatýmda. Öte yandan
artýk bana öyle geliyor ki, belli ruh ve beden hastalýklarýnýn
Büyükköpek takýmyýldýzýnýn en parlak yýldýzý olan Akyýl
dýz’ýn etkisiyle içimize yerleþtiði boþinanýnýn haklý bir yaný
olabilir. Bu doðru olsun olmasýn, ilerleyen günlerde, ser
bestçe dolaþabildiðim o güzel günlerin anýsý olduðu kadar,
bu ýssýz bölgeden ta geçmiþe deðin uzanan yok oluþun izle
riyle karþý karþýya kaldýðýmda üzerime çöken felç edici o
dehþet hissi beni epey uðraþtýrdý. Yolculuðuma baþladýktan
tam bir yýl sonra neredeyse hiç hareket edemeyecek hale
gelip bir taþra baþkenti olan Norwich’teki hastaneye bu yüz
den kaldýrýlmýþtým belki de, ilerleyen sayfalarda anlatacak
larýmý da en azýndan zihnimde tasarlamaya burada baþla
dým zaten. Hastaneye yattýktan hemen sonra, sekizinci
kattaki odamda, geçen yaz baþtan sona dolaþtýðým Suffolk’
un o uçsuz bucaksýz düzlüklerinin artýk sonsuza deðin tek
1 Kuzeyin ýlýman bölgelerinde temmuz, aðustos ve eylül aylarýnda görülen aþýrý sýcak
günler. Yunanlýlar bu günlerde, Güneþ’le ayný zamanda yükselen ve Alfa Büyükköpek
olarak da bilinen Akyýldýz’ýn kendi ýsýsýný Güneþ’e kattýðýna ve havanýn bu yüzden aþýrý
derecede ýsýndýðýna inanýrlardý. Romalýlar ve Mýsýrlýlar ise köpeklerin eyyam-ý bahurda
çýlgýna döndüðüne inandýklarý için bu döneme “köpek günleri” adýný verdiler. (Ç.N.)
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bir kör noktaya sýkýþtýrýlmýþ olarak kalabileceði düþüncesiy
le nasýl sarsýldýðýmý hâlâ çok iyi anýmsýyorum. Yataðýmýn
durduðu yerden bakýldýðýnda, pencerenin çerçevesiyle
sýnýrlý renksiz, cansýz bir gökyüzü parçasýndan baþka bir
dünya görünmüyordu gerçekten de.
Gün boyunca içimde sýk sýk duyduðum o istek, yani
sonsuza deðin kaybetmiþ olmaktan korktuðum gerçekliði,
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siyah tellerle örülü bir ýzgaranýn perdelediði hastane pence
resindeki manzarada kendim için güvenceye alma isteði
karanlýk çökerken o denli artmýþtý ki, bazen yüzükoyun,
bazen yan dönerek –yani o anda hangisi daha kolay olacak
sa öyle– yataðýn kenarýndan aþaðý kaymýþ, emekleyerek
duvara kadar gitmiþ, sonra da büyük bir acý vermesine kar
þýn pencerenin pervazýna tutunup kendimi güçlükle yukarý
çekerek doðrulmuþtum. Yere paralel, yatay konumundan
doðrulup ilk kez dik duran bir canlý gibi ben de þiddetli
kasýlmalar hissettiðim için pencereye yaslanmýþtým; o anda,
zavallý Gregor’un titreyen bacaklarýyla koltuðun kenarýna
tutunup küçük odasýnýn penceresinden dýþarýya baktýðý
sahne, bir zamanlar pencereden dýþarýya bakarken hissede
bildiði halde artýk yalnýzca belli belirsiz anýmsayabildiði o
kurtulma hissi geldi aklýma elimde olmadan. Ve gözleri
artýk bulanýk gören Gregor’un yýllardýr ailesiyle birlikte
oturduðu sakin Charlottenstrasse’yi seçemeyecek hale gel
mesi, dahasý bu caddeyi kurþuni bir ýssýzlýk gibi algýlamasý
misali, hastanenin dýþ avlularýndan ufka deðin uzanan bu
çok iyi tanýdýðým þehir de bana öylesine yabancý geliyordu.
Aþaðýdaki iç içe geçmiþ duvarlar arasýnda herhangi bir
þeyin kýpýrdýyor olabileceðine inanmýyor, kendimi bir kaya
lýðýn tepesinden aþaðýya, bir taþ denizine ya da kasvetli kat
otoparklarýnýn, sürüklenmiþ devasa kayaç kütleleri gibi
yükseldiði bir moloz tarlasýna bakýyor gibi hissediyordum.
O solgun yüzlü akþam saatinde, hastanenin giriþ tarafýnda
ki ýssýz çimenlikten geçerek gece nöbetine gitmekte olan
bir hemþire dýþýnda yakýnlarda kimse yoktu. Mavi sinyal
lambasý yanan bir ambulans þehir merkezinden yola çýkmýþ,
sokaklarýn köþesini birbiri ardý sýra yavaþça dönerek, acil
yardým gereken yere doðru ilerliyordu. Siren sesi benim
bulunduðum yere kadar ulaþmýyordu. Ben yukardaydým;
bulunduðum yer, deyiþ yerindeyse yapay bir sessizlikle
çepeçevre sarýlmýþtý. Yalnýzca karadan esip gelen rüzgârýn
pencereye çarptýðý duyuluyor, zaman zaman rüzgârýn sesi
kesilse bile, insanýn kulaklarýnda kalan uðultusu tam olarak
hiç dinmiyordu.
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Hastaneden taburcu edilmemin üzerinden bir yýldan
daha uzun bir zaman geçmesinin ardýndan, bugün notlarý
mý düzenleyerek yazmaya baþlayýnca, sekizinci kattan aþa
ðýya bakýp yavaþ yavaþ karanlýða gömülen þehri seyrettiðim
o eski günlerde Michael Parkinson’un hâlâ hayatta olduðu
aklýma geldi birdenbire. Portersfield Road’daki mütevazý
evinde çoðunlukla yaptýðý gibi muhtemelen ya bir seminere
hazýrlanýyor ya da uzun zamandýr üzerine çalýþtýðý Ramuz
hakkýndaki incelemesiyle uðraþýyordu. Michael kýrklarýnýn
sonundaydý, bekârdý ve sanýrým, hayatým boyunca karþýlaþ
týðým en masum insanlardan biriydi. Kendi çýkarlarýný
düþünmek kadar uzak bir þey yoktu ona; bir süredir hüküm
süren koþullar altýnda giderek zorlaþmasýna karþýn, sorum
luluklarýný yerine getirmeyi her þeyden çok önemserdi.
Ama asýl belirgin özelliði, kanaatkârlýðýydý; öyle ki, bunun
alýþýlmadýk boyutlara vardýðýný iddia edenler de vardý. Çoðu
insanýn varlýðýný korumak ve sürdürebilmek adýna durmak
sýzýn alýþveriþ yaptýðý bir dönemde, Michael genel olarak hiç
alýþveriþe çýkmazdý. Bir koyu mavi ve bir de kýzýla çalan
kahverengi ceketi vardý; tanýþtýðýmýz günden itibaren yýllar
boyunca yalnýzca bu iki ceketi giydi sýrayla. Ceketlerin kol
larý sökülüp dirsekleri yýprandýðý zaman eline kendisi iðne
iplik alýp yama yapardý. Hatta gömleklerinin yakasýný da
kendisi tersyüz ediyor olmalýydý. Michael, düzenli olarak
her yaz döneminde, Ramuz incelemesiyle de ilgili olan yol
culuklara çýkar, Valais ve Waadtland’ý yürüyerek dolaþýr,
bazen Jura Daðlarý ve Cévennes’a kadar uzandýðý da olurdu.
Böyle bir yolculuktan geri döndüðü zamanlarda ya da çalýþ
malarýný sürdürürkenki ciddiyetine hayran kaldýðýmda,
Michael tamamen kendine özgü, kimsenin akýl sýr erdire
meyeceði denli mütevazý bir mutluluk yakalamýþ gibi gelir
di bana çoðu kez. Derken geçen mayýsta, hiç beklenmedik
bir biçimde, birkaç gündür ortalarda görünmeyen Michael’
ýn yataðýnda ölü bulunduðu haberi geldi; söylendiðine göre
yan dönmüþ, yatýyordu, kaskatý kesilmiþti ve yüzünde tuhaf
kýrmýzý lekeler vardý. Yapýlan soruþturma sonucunda bilin
meyen bir nedenden dolayý öldüðü söylendi ve ben de bu
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karara kendimce þunu ekleyiverdim: karanlýkta, gecenin
koyu karanlýðýnda. Michael Parkinson’un bu beklenmedik
ölümünden duyduðumuz o korkunç dehþeti, Michael gibi
bekâr olan Romanoloji doçenti Janine Rosalind Dakyns
büyük olasýlýkla herkesten daha yoðun hissetmiþti. Çocuk
luk arkadaþý olmanýn getirdiði baðlýlýkla, Michael’ýn ölü
münden iki hafta sonra Dakyns de bir hastalýða yakalanmýþ
ve bu hastalýk kýsa sürede bedenini yenik düþürdüðü için,
diyebiliriz ki onun yasýný öyle uzunca bir süre tutacak fýrsa
tý olmamýþtý. Hastanenin hemen yakýnýndaki küçük bir
sokakta oturan Janine Dakyns, Michael gibi Oxford’da oku
muþ ve tüm yaþamý boyunca, entelektüellerin þu kendini
beðenmiþliðinden uzak duran, 19. yüzyýl romanlarý hakkýn
da herkesin bildiði þeyler yerine kimsenin duymadýðý ayrýn
týlardan yola çýkan adeta kendine özgü bilimsel bir yöntem
geliþtirmiþ, bu yöntemle de özellikle, en büyük saygýyý duy
duðu Gustav Flaubert’in metinlerini incelemiþti ve yeri gel
dikçe, Flaubert’in binlerce sayfayý bulan mektuplarýndan
beni her seferinde þaþkýnlýða düþüren uzun alýntýlar yapar
dý. Düþüncelerini anlatýrken neredeyse insaný kaygýya
düþürecek denli coþkuya kapýlan Janine Dakyns, olaðanüs
tü büyük bir ilgiyle Flaubert’in kendi yazarlýðý konusunda
duyduðu vicdan azabýna bilimsel açýklamalar getirmeye
çalýþýyordu; sahici olamamaktan korkuyordu Flaubert; öyle
bir korkuydu ki bu, Janine Dakyns’in söylediðine göre,
bazen haftalar, hatta aylar boyunca kanepesinde öylece otu
rur, artýk tek bir satýr bile yazamayacaðý kaygýsýyla eziyet
içinde kývranýp dururdu. Böyle durumlarda, demiþti Janine,
gelecekte herhangi bir þey yazamayacaðýný hissetmesi bir
yana, o güne kadar yazdýklarýnýn da, sonuçlarý açýsýndan
düþünüldüðünde, gözden kaçýrýlmamasý gereken, affedile
mez hatalar ve yalanlarýn art arda sýralanmasýndan baþka
bir þey olmadýðýný düþünüyordu Flaubert. Janine’nin iddia
sýna göre, Flaubert’in vicdan azabýnýn nedeni, her yerde
durmaksýzýn arttýðýný gözlemlediði ve kendi beynine bile
sýçradýðýný hissettiði bir aptallaþma haliydi. Janine’nin
anýmsayabildiði kadarýyla, kuma gömülmek gibi bir þey bu,
Satürn’ün Halkalarý
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demiþti Flaubert. Büyük olasýlýkla, diye düþünüyordu Jani
ne, Flaubert’ in pek çok eserinde kumun böylesine önemli
olmasý bundan kaynaklanýyordu. Her þeyi ele geçiriyordu
kum. Flaubert’in gece ve gündüz düþleri durmaksýzýn ola
ðanüstü büyük toz bulutlarýna gömülüyordu; Afrika kýtasý
nýn kurak düzlükleri üzerinde kývrýla kývrýla kuzeye doðru
ilerleyen toz bulutlarý Akdeniz ve Iber Yarýmadasý üzerin
den geçiyor, nihayet Tuileries Sarayý’nýn bahçesine, Rouen’
ýn kenar mahallelerinden ya da Normandiya kasabalarýn
dan birinin üzerine kül gibi süzülerek düþüyor, sonra da
köþe bucak demeden her yere giriyordu. Emma Bovary’nin
kýþlýk elbisesinin kývrýmlarýndaki tek bir kum tanesinde,
demiþti Janine, Flaubert bütün Sahra Çölü’nü görmüþtü ve
her bir toz zer
re
si onun için At
las Dað
la
rý ka
dar aðýr
dý.
Mesai sonrasýnda Janine’nin bürosunda Flaubert’in dünya
görüþü hakkýnda sýk sýk sohbet ederdik; o kadar çok semi
ner notu, mektup ve yazý olurdu ki orada, insan kendini bir
kâðýt selinin ortasýndaymýþ gibi hissederdi. Bu olaðanüstü
kâðýt yýðýnýnýn asýl çýkýþ ya da toplanma noktasý diyebilece
ðimiz çalýþma masasýnýn üzerinde, zaman içinde kâðýtlar
dan adeta gerçek bir yeryüzü parçasý oluþmuþtu, daðlarý,
ovalarý bile vardý; týpký bir buzulun denize ulaþtýðýnda kýrý
lýp kopmasý gibi, masanýn kenarlarýnda da bu yeryüzü par
çasý kýrýlýp kopuveriyor ve kopan parçalar etrafa yayýlarak,
kimse farkýna varmaksýzýn, odanýn ortasýna doðru ilerleyen
yeni yýðýnlarýn oluþmasýna neden oluyordu. Çalýþma masa
sýnda giderek artan bu kâðýt yýðýnlarý yüzünden Janine,
yýllar önce baþka masalara da yayýlmak zorunda kalmýþtý.
Sýrayla üzerinde yine ayný yýðýlma süreçlerinin yaþandýðý
bu masalar, deyiþ yerindeyse Janine’nin kâðýttan evreninin
tarihinde sonraki dönemleri temsil ediyordu. Yerdeki halý
bile bir sürü kâðýt tabakasýnýn altýnda çoktan kaybolup git
miþti. Hatta belli bir yüksekliðe ulaþtýðýnda hep yarýsý yere
yýkýlan bu kâðýt yýðýnlarý, yeniden duvarlarý týrmanmaya
baþlýyor, duvarlarýn da kapýnýn üst köþesine kadar, yalnýzca
tek bir köþesinden zýmbalanmýþ, üst üste týkýþtýrýlmýþ dos
yalar ve dokümanlarla dopdolu olduðu görülüyordu. Kitap
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lýktaki raflarýn üzerinde bile, boþ kalan her yerde kâðýtlar
vardý ve bütün bu kâðýtlar karanlýðýn çökmeye baþladýðý
saatlerde batmakta olan güneþin yansýmalarýný üzerinde
topluyordu; vaktiyle geceleri mürekkep rengine bürünen
gökyüzünün altýnda tarlalarýn üzerini örten karlar gibi, diye
düþünmüþtüm bir keresinde. Janine’nin son çalýþma yeri,
neredeyse odanýn ortasýna kadar çekilmiþ koltuk olmuþtu.
Büronun her zaman açýk olan kapýsýnýn önünden geçerken
onu hep bu koltukta otururken görürdünüz, ya dizlerinin
üzerine eðilmiþ bir þeyler karalardý ya da arkasýna yaslan
mýþ, düþüncelere dalmýþ olurdu. Arada sýrada ona, tüm bu
kâðýt yýðýnýnýn arasýndayken, Dürer’in Melankoli’sinde bir
sürü yýkým araç-gerecinin ortasýnda öylece oturan meleði
andýrdýðýný söylerdim, o da bana, bütün bu düzensizliðin
içinde aslýnda kusursuz ya da kusursuzluða yakýn bir düzen
olduðunu söyleyerek yanýt verirdi. Kâðýtlarýn, kitaplarýn
arasýnda ya da kendi zihninde ne ararsa arasýn, hemen bula
biliyordu gerçekten de. Hastaneden taburcu olur olmaz
Thomas Browne hakkýndaki araþtýrmalarýma baþlayýnca,
hemen bana Oxford’dan tanýdýðý cerrah Anthony Batty
Shaw’a baþvurmam gerektiðini söyleyen de yine Janine
olmuþtu. 17. yüzyýlda hekimlik yapmýþ ve ardýnda kendi ala
nýnda benzersiz bir dizi yazý býrakmýþ olan Browne’ýn kafa
tasý, o sýralarda Britannica’da rastladýðým bir bilgiye göre,
Norfolk & Norwich Hastanesi Müzesi’nde muhafaza edili
yordu. Bu iddia bana son derece kuþku götürmez göründüy
se de, çok kýsa bir süre öncesine kadar benim de yattýðým
hastanede kafatasýný görme çabalarýmýn hepsi boþa çýktý,
çünkü o sýralarda hastaneyi yöneten beyefendi ve hanýme
fendiler arasýnda kimse böyle bir müzenin varlýðýndan
haberdar deðildi. Tuhaf isteðimi dile getirdiðimde, ne
demek istediðimi hiç anlamadýlar, hatta bu soruyu sorduk
larýmdan bazýlarýnýn benim can sýkýcý, garip biri olduðumu
düþündükleri hissine kapýldým. Öte yandan toplum saðlýðý
na yönelik düzenlemeler çerçevesinde belediye hastaneleri
nin kurulduðu ve bunlarýn çoðunda bir müze, daha doðrusu
içinde erken doðmuþ bebeklerin ya da hilkat garibelerinin,
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hidrosefallerin, hipertrof organlarýn ve benzerlerinin týbbi
nedenlerle fanuslarda, formaldehit içinde saklandýðý ve
zaman zaman halka açýk olarak sergilendiði ürkütücü bir
hücrenin bulunduðu biliniyordu. Peki ama tüm bunlar nere
ye gitmiþti? Bir yangýnda hasar görmüþ olan merkez kütüp
hanesinin yerel tarih bölümünden de, Norwich’teki hastane
ile Browne’ýn orada bulunduðu söylenen kafatasý hakkýnda
hiçbir bilgi edinemedim. Ýstediðim açýklamalara ancak,
Janine sayesinde iliþki kurduðum Anthony Batty Shaw ara
cýlýðýyla ulaþabildim. Batty Shaw’ýn bana gönderdiði, ayný
zamanda Journal of Medical Biography’de de yayýmlanan
bir makalesinde yazdýðýna göre, Thomas Browne 1682’de
yetmiþ yedi yaþýnda öldüðünde, St. Peter Mancroft Bölge
Kilisesi’nde topraða verilmiþ ve ölümlü bedeninden geriye
kalanlar 1840’a kadar mezarýnda huzur içinde yatmýþ, ardýn
dan mihrabýn önündeki bölümde Browne’la neredeyse ayný
yere gömülecek baþka bir cenazenin hazýrlýklarý sýrasýnda
tabut hasar görünce, muhtevasý kýsmen gün ýþýðýna çýkmýþtý.
Bu olaylarýn ardýndan Browne’ýn kafatasý ve bir tutam saçý,
kilisenin önde gelenlerinden biri olan Doktor Lubbock’un
eline geçmiþti. Lubbock da vasiyetinde, Browne’ýn bedenin
den geriye kalan bu kutsal emaneti hastane müzesine býrak
mýþ, sonra bunlar anatomik bozukluklar gösteren öteki sýra
dýþý örnekler arasýnda özel olarak yapýlmýþ bir cam fanus
içinde 1921’e kadar sergilenmiþti. St. Peter Mancroft Bölge
Kilisesi’nin Browne’ýn kafatasýnýn iadesi talebi ancak defa
larca tekrarlandýktan sonra kabul edilmiþ ve ilk defin töreni
nin üzerinden neredeyse iki yüz elli yýl geçtikten sonra ayný
tören kutlamalar eþliðinde bir kez daha gerçekleþtirilmiþti.
Browne, ölü yakma ve ölü külünü kaba koyma uygulamasý
üzerine yazdýðý yarý arkeolojik yarý metafizik özellikler taþý
yan ünlü incelemesinde, kendi kafatasýnýn serüvenli uzun
bir yolculuða çýkacaðýný söylemiþ ve mezarýndan çýkarýlaca
ðýný, bunun bir trajedi ve bir iðrençlik olduðunu belirterek
konuya iliþkin en iyi yorumu kendisi zaten yapmýþtý. Peki
ama, diye devam ediyordu Browne ayrýca, kim kendi kemik
lerinin akýbetini ve kaç kez gömüleceðini bilebilir ki?
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