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W.G. Sebald, 1944’te Wertach/Allgäu’da dünyaya geldi. Edebi
yat bilimi alanýnda Freiburg, Ýsviçre ve Ýngiltere’de gördüðü
yüksek öðrenimden sonra St. Gallen’da öðretmen olarak,
Manchester Üniversitesi’nde ise okutman olarak çalýþtý,
Norwich’teki East Aglia Üniversitesi’nde doçent olarak görev
yaptý. 1984’te profesör unvaný alan Sebald, üniversite kariye
rine paralel olarak sayýsýz monografi ve makale yayýnladý,
yazýnsal yapýtlarýný ise 1980’li yýllarýn sonundan itibaren ver
meye baþladý. Önceleri Ýngiltere, Amerika Birleþik Devletleri
ve Fransa’da ilgi gören Sebald’in yapýtlarýnýn Almanya’da
eleþtirmenlerin dikkatini çekmesi 1990’lara rastlar. Satürn’ün
Halkalarý adlý yapýtý 1998 yýlýnda Los Angeles Times Book
Ödülü’ne deðer görülen Sebald’in aldýðý öteki ödüller arasýn
da Berlin Edebiyat Ödülü, Heinrich Böll Ödülü, Mörike Ödü
lü ve Heinrich Heine Ödülü sayýlabilir. Sebald 14 Aralýk
2001’de arabasýnýn direksiyonu baþýnda geçirdiði kalp krizi
sonucunda Norfolk’ta öldü.

Gülfer Tunalý, 1977 yýlýnda Bulgaristan’da doðdu. Ýstanbul
Üni
versitesi Almanca Mütercim Tercümanlýk Bölümü’nü
bitirdi. Ayný alanda yüksek lisans yaptý. Ernst W. Heine’nin
Güvercin Gerdanlýðý, Heike Owusu’nun Ýnka, Maya ve Aztek
ler’de Semboller’i çevirdiði yapýtlar arasýndadýr. Tunalý, halen
Do
kuz Eylül Üniversitesi Avrupa Birliði Çalýþmalarý Bölü
mü’nde doktora çalýþmasýný sürdürmektedir.
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Altmýþlý yýllarýn ikinci yarýsýnda kýsmen araþtýrma yap
mak amacýyla, kýsmen de kendimin bile anlayamadýðým
nedenlerden dolayý defalarca Ýngiltere’den Belçika’ya git
tim, bazen sadece bir-iki günlüðüne, bazen de birkaç haf
talýðýna. Bende sürekli çok uzak ve bilinmeyen diyarlara
sürükleniyormuþum hissini uyandýran bu Belçika gezile
rinden birinde, pýrýl pýrýl bir ilkyaz gününde, o güne kadar
sadece adýný duymuþ olduðum Anvers þehrine de yolum
düþtü. Daha þehre varýr varmaz, tren, iki yanýnda da garip
sivri kuleciklerin yükseldiði viyadükten geçerek aðýr aðýr
karanlýk istasyona girdiðinde, içimi bir sýkýntý kapladý ve
Belçika’da geçirdiðim bütün o zaman boyunca bir daha bu
duygudan kurtulamadým. Emin olmayan adýmlarla þehrin
merkezinde oradan oraya dolaþtýðýmý, Jeruzalemstraat,
Nachtegaalstraat, Pelikaanstraat, Paradijsstraat, Immer
seelstraat ve daha birçok cadde ve sokaktan geçtiðimi,
sonunda þiddetli bir baþ aðrýsý ve can sýkýcý düþüncelerle,
kendimi Astridplein’de, hemen garýn yanýndaki hayvanat
bahçesine attýðýmý çok iyi hatýrlýyorum. Kendimi birazcýk
daha iyi hissedinceye kadar içinde rengârenk sayýsýz ispi
noz ve iskete kuþunun uçuþtuðu kafeslerden birinin önün
de duran, hafif gölgede kalan bir banka oturdum. Akþama
doðru parkýn içinde dolaþmaya baþladým ve son olarak
daha birkaç ay önce açýlan Nocturama’ya1 uðradým. Ýçeri
de suni olarak yaratýlan alacakaranlýða gözlerim alýþýncaya
kadar epey bir süre geçti; camlarýn ardýnda, yapay ve sol
1 Gece-gündüz döngüsünün deðiþtirilmesiyle ziyaretçilere gece faal olan hayvanlarý da görüp izleme imkâný sunan yer. (Ç.N.)
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gun bir ayýn aydýnlattýðý, sönük bir yaþam süren kuþlarý da
ancak o zaman seçebildim. O gün Anvers’teki Noctura
ma’da ne tür hayvanlar gördüðümü artýk tam olarak hatýr
lamýyorum. Daldan dala atlayan, kirli sarý kum zeminde
sessizce ve süratle gelip geçen ya da bir bambu çalýsýnýn
ardýnda kaybolup giden bütün bu yaratýklar, galiba Mýsýr
veya Gobi Çölü’nden getirtilen yarasalar ve sýçrayan fare
ler, yerli kirpiler, baykuþlar ve yapalaklar, Avustralya’dan
keseli sýçanlar, zerdevalar, yediuyurlar ve maymunsulardý.
Aslýnda bugün bile hâlâ gözümün önünden gitmeyen tek
hayvan, ciddi bir yüzle küçük bir çayýn baþýnda oturmuþ,
sürekli ayný elma parçasýný yýkayýp duran çamaþýrcý ayýdýr,
sanki hiçbir suçu olmadan düþtüðü bu sahte dünyadan,
akla yakýn her türlü titizliðin ötesindeki bu manasýz temiz
lik ile kurtulmayý umuyor gibiydi. Nocturama’da yaþayan
hayvanlarla ilgili bundan baþka aklýmda kalan tek þey,
bunlarýn çoðunun büyük gözlü olduðuydu, bir de etrafý
mýzdaki karanlýðý salt inceleme ve salt düþünce aracýlýðýy

la deþmeye çalýþan bazý ressam ve filozoflarda görmeye
alýþkýn olduðumuz o delici ve araþtýran bakýþlara sahipti
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ler. Bu arada, hatýrladýðým kadarýyla, aklýmda þu soru dola
nýp duruyordu: Gerçek gece çöküp de hayvanat bahçesi
ziyaretçilere kapatýldýðýnda, Nocturama’nýn sakinlerinin
bu tersine dönmüþ minyatür dünyalarýnda az buçuk rahat
bir uykuya dalabilmesi için, elektrik ýþýklarý açýlýyor muy
du acaba? – Yýllar geçtikçe, Nocturama’nýn içerisine iliþkin
hatýralarým, Anvers Centraal Station’daki Sal
le des pas
perdus denilen salona iliþkin aklýmda kalanlarla birbirine
karýþtý. Bugün bu bekleme salonunu zihnimde canlandýr
maya çalýþtýðýmda, gözümün önüne hemen Nocturama
geliyor, Nocturama’yý düþündüðümde ise aklýma gelen
þey, bekleme salonu oluyor, herhalde o öðleden sonra hay
vanat bahçesinden çýktýðým gibi doðruca gara girdiðim,
daha doðrusu önce garýn önündeki meydanda durup
sabah buraya ilk ayak bastýðýmda pek dikkat etmediðim
bu muhteþem binanýn ön cephesinden yukarý baktýðým
için. Kral II. Léopold’ün himayesi altýnda inþa edilen bu
binada yararlýlýðýn çok ötesinde amaçlarýn güdüldüðünü
görüyordum þimdi; yukarýda, garýn ön cephesinin solun
daki bir kulenin tepesinde, tek hörgüçlü devesiyle Afrika
hayvanlar ve yerliler âleminin temsilcisi olarak bir asýrdýr
tek baþýna Flandr göklerine yükselen, tamamý bakýr pasýy
la kaplanmýþ zenci çocuk heykeli beni hayrete düþürmüþ
tü. Altmýþ metre yüksekliðindeki bir kubbenin örttüðü
Centraal Station’dan içeri girdiðimde, belki de hayvanat
bahçesine yaptýðým ziyaretten ve tek hörgüçlü deveyi gör
müþ olmamdan dolayý bende uyanan ilk düþünce, burada,
bu þaþaalý, ancak o günlerde oldukça harap durumdaki
fuayenin mermer niþlerinde aslan ve leopar kafesleriyle,
köpekbalýklarý, ahtapotlar ve timsahlarýn yer aldýðý akvar
yumlarýn olmasý gerektiðiydi; ne de olsa bazý hayvanat
bahçelerinde de küçük bir trene binip dünyanýn en ücra
köþelerini görüp dolaþma imkâný sunuluyor. Anvers’te
adeta kendiliðinden baþ gösteren bu ve buna benzer fikir
lerden dolayý olsa gerek, bildiðim kadarýyla bugün perso
nel kantini olarak kullanýlan bekleme salonu bana ikinci
bir Nocturama gibi göründü, iki ayrý görüntü üst üste bin
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di, ama bu, ben tam bekleme salonuna girerken güneþin
þehrin çatýlarýnýn ardýnda batmasýndan da kaynaklanmýþ
olabilir. Zira pencerelerin sýralandýðý ön cephenin karþý
duvarýnda yer alan kocaman, mat aynalardaki altuni ve
gümüþi parýltýlarýn sönmesiyle, birbirinden uzakta, sessiz
ve kýmýltýsýz birkaç yolcunun oturduðu bekleme salonuna
ölüler diyarýna yaraþýr bir alacakaranlýðýn çökmesi bir
olmuþtu. Aralarýnda küçücük Fennec tilkileri, aktavþanlar
ve hamsterler gibi cüce ýrkýna mensup birçok üyenin oldu
ðu Nocturama’daki hayvanlar gibi bu yolcular da bana,
belki salonun tavanýnýn olaðanüstü yüksek olmasýndan,
belki de gitgide yoðunlaþan karanlýktan dolayý, ufacýk
göründüler. Bu kiþilerin aslýnda sayýca azalmýþ, memleke
tinden sürülmüþ veya yok olmuþ bir halkýn son temsilcile
ri olduklarý, onca kiþi arasýndan sadece kendileri hayatta
kaldýðý için hayvanat bahçesindeki hayvanlarla ayný
hüzünlü yüz ifadesine sahip olduklarý fikrine de sanýrým
bu nedenle kapýldým. – Salle des pas perdus’de bekleyen
lerden biri de Austerlitz’ti, o zamanlar, yani altmýþ yedi
yýlýnda, daha önce sadece Lang’ýn Nibelunglar filmindeki
Alman kahraman Siegfried’de görmüþ olduðum sapsarý,
garip þekilde dalgalý saçlarýyla neredeyse genç görünen bir
adamdý. Sonraki karþýlaþmalarýmýzdan farksýz olarak o
gün Anvers’te de Austerlitz’in üstünde aðýr gezi botlarý,
rengi solmuþ mavi patiskadan bir çeþit iþçi pantolonu, bir
de özel dikilmiþ ancak artýk modasý geçmiþ bir ceket vardý
ve kendisi, bu dýþ görüntüsü bir yana, gözlerini bir noktaya
dikmiþ, öylece durup bekleyen diðer yolculardan farklý
olarak hummalý bir çalýþma içinde olduðundan dolayý da
hemen göze çarpýyordu. Elindeki kâðýda bir þeyler çiziktir
mediði zamanlarda genellikle uzun uzun pencereleri,
dikey oluklarla süslenmiþ duvar ayaklarýný veya salon
konstrüksiyonunun baþka parça ve ayrýntýlarýný inceledi
ðinden Paris’e, Oostende’ye veya herhangi baþka bir yere
gidecek bir sonraki treni beklemekten çok bir devlet töre
ni düzenlemek için kurulmuþ gibi görünen, ikimizin de
oturmakta olduðu þaþaalý salonla ilgisi olduðunu düþündü
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ðüm bazý çizimler hazýrlayýp notlar almakla meþguldü. Bir
süre sonra Austerlitz sýrt çantasýndan bir fotoðraf makine
si, açýlýp kapanabilen bir körüðü olan eski bir Ensign
çýkardý, onunla artýk tamamen kararmýþ aynalarýn birçok
resmini çekti, ancak bana 1996 kýþýnda tekrar karþýlaþma
mýzdan sonra emanet ettiði, çoðu düzenlenmemiþ yüzlerce
fotoðrafýn arasýnda bu resimleri bulmayý baþaramadým
henüz. Nihayet Austerlitz’e yaklaþýp bekleme salonuyla
neden böyle ilgilendiðini sorduðumda, bu samimiyetime
hiç þaþýrmadan hemen cevap verdi, zaten daha sonra sýkça
tecrübe ettiðim gibi yalnýz yolculuk edenler, bazen günler
ce süren kesintisiz bir sessizlikten sonra konuþacak birini
bulunca genellikle pek sevinirler. Hatta bu gibi durumlar
da tamamen yabancý bir insana hiç sakýnmadan açýldýkla
rýna bile tanýk olmuþumdur. Ancak Austerlitz ile o gün
Salle des pas perdus’de de ayný þeyi yaþadýðýmý söyleye
mem, sonraki görüþmelerimizde de ailesi ve yaþamýndan
hiç denecek kadar az bahsetti. Daha sonralarý “Anvers soh
betleri” adýyla andýðý tartýþmalarýmýzýn çoðu –ki ilkini
büyük kubbeli salonun öbür ucunda, tam bekleme odasý
nýn karþýsýnda yer alan küçük lokantada gece yarýsýna
kadar oturduðumuz o akþam yapmýþtýk– onun olaðanüstü
uzmanlýk bilgisi doðrultusunda mimarlýkla ilgiliydi. Geç
vakte kadar orada oturan az sayýdaki müþteriler bir bir
ayrýldýlar, sonunda bekleme salonuyla týpatýp ayný þekilde
düzenlenmiþ lokantada ikimizden baþka, Fernet içen bir
adam ve tezgâhýn ardýnda bacak bacak üstüne atmýþ halde
bir bar sandalyesine kurulmuþ olan ve kendini tamamen
týrnaklarýný törpülemeye vermiþ olan barmaid kalmýþtý.
Oksijenle açýlmýþ sarý saçlarýný kuþ yuvasýna benzer bir
topuz yapmýþ olan bu kadýn hakkýnda Austerlitz bir ara söz
arasýnda, geçmiþ zamanýn tanrýçasý, diye bahsetti. Gerçek
ten de kadýnýn arkasýndaki duvarda, Belçika Krallýðý’nýn
aslanlý armasýnýn altýnda, lokantanýn en görkemli parçasý
olarak kocaman bir saat asýlý duruyordu, bir zamanlar yal
dýzlý olan, ama þimdi trenlerin kurumu ve sigara dumanýy
la kararmýþ kadranýnda yaklaþýk altý ayak uzunluðundaki
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bir yelkovan kendi çevresinde dönüyordu. Konuþmaya ara
verdiðimiz zamanlar ikimiz de bir dakikanýn geçmesinin
ne kadar uzun sürdüðünü fark ediyorduk, yargýnýn kýlýcý
na benzeyen bu ibrenin ilerleyerek bir saatin bir sonraki
altmýþta birini, kalbimizi neredeyse durduracak kadar teh
ditkâr bir titreme ile gelecekten ayýrmasý, bunun olacaðýný
önceden biliyor olmamýza raðmen, bize her seferinde kor
kunç geliyordu. – 19. yüzyýlýn sonlarýna doðru, diye söze
baþladý Austerlitz, kendisine Anvers Garý’nýn inþa sürecini
sorduðumda, Belçika’nýn, dünya haritasýnda zar zor fark
edilebilen bu kahverengimsi noktacýðýn, sömürgeci giri
þimleriyle Afrika kýtasýnda yayýldýðý, Brüksel’in sermaye
pazarlarýnda ve hammadde borsalarýnda baþ döndürücü
ticari iþlerin yapýldýðý, sýnýrsýz bir iyimserlikle þevke gelen
Belçika halkýnýn, uzun süredir yabancýlarýn egemenliði
altýnda aþaðýlanan, parçalanan ve kendi içerisinde de
bölünmüþ olan ülkelerinin artýk yeni bir iktisadi güç ola
rak parlamaya hazýr olduðuna inandýðý günlerde, yani þim
di artýk çok gerilerde kalan, ama yine de hayatýmýzý bugün
bile etkilemeye devam eden o dönemde, bundan böyle
önüne geçilemez gibi görünen bu ilerlemenin hamisi Kral
Léopold’ün bizzat kendisi, en nihayet bol keseden daðýtýla
bilecek kadar çoðalan parayý, yükselmekte olan ülkesine
dünya çapýnda bir þan kazandýracak kamu binalarýna
yatýrmaya karar verdi. Böylesine üst bir merci tarafýndan
hazýrlanan projelerden biri de, Louis Delacenserie’nin
tasarladýðý, on yýllýk bir plan ve yapým sürecinin ardýndan
1905 yazýnda hükümdarýn huzurunda açýlan, Flaman met
ropolünün þimdi içinde oturmakta olduðumuz merkez
garýydý, dedi Austerlitz. Léopold’ün mimarýna örnek alma
sýný tavsiye ettiði yapý, kendisini, demiryolu binalarýnýn
bildik alçaklýðýný kat kat aþan kubbe konsepti* ile cezbe
den Lüsern’in yeni tren garýydý. Delacenserie, Roma pan
* Þimdi bu eskiz ve notlarý gözden geçirirken 1971 yýlýnýn Þubat ayýnda, kýsa
süreliðine Ýsviçre’de kaldýðým bir sýrada, Lüsern’e de gitmiþ olduðumu hatýrla
dým; orada Buzul Müzesi’ni ziyaret ettikten sonra tren garýna geri dönerken
uzunca bir süre iskelede kaldým, çünkü tren garýnýn kubbesini ve ardýnda kýþ
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göðüne doðru bembeyaz yükselen Pilatus Daðlarý’ný görünce, Austerlitz’in dört
buçuk yýl önce Anvers Centraal Station’da söyledikleri gelmiþti aklýma. Birkaç
saat sonra, 5 Þubat gecesinde, Zürih’teki
otel odamda çoktan derin bir uykuya dal
dýðým bir sýrada, Lüsern tren garýnda hýzla
yayýlan ve kubbeyi tamamen yok eden bir
yan
gýn çýkmýþ. Ertesi gün olayýn gazetelerde gör
dü
ðüm ve haftalarca aklýmdan
çýkaramadýðým resimlerinde beni bir þekilde rahatsýz eden ve korkutan bir þey
ler
var
dý, öyle ki bu duygu sonunda iyice
yoðunla
þa
rak kendimi Lüsern yangýnýnýn
suçlusu ya da en azýndan suçlularýndan biri
gibi hissetmeme kadar götürdü beni. Yýllar
sonra bile bazen rüyalarýmda kubbenin alev
alev yandýðýný ve ateþin karla kaplý Alpler’in
bütün panoramasýný aydýnlattýðýný gördüm.
(Yazarýn Notu)
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teonlarýndan esinlenerek oluþturduðu konstrüksiyonunda
bu konsepti öyle etkileyici bir biçimde hayata geçirdi ki,
dedi Austerlitz, günümüzün insaný bile, giriþ salonuna
adým atar atmaz, týpký kurucusunun niyet ettiði gibi, ulus
lararasý ticarete ve uluslararasý iliþkilere adanmýþ, her tür
lü profanlýktan uzak bir katedraldeymiþ hissine kapýlýr.
Delacenserie, anýtsal yapýsýnýn ana unsurlarýný Ýtalyan
Rönesans’ýnýn saraylarýndan almýþ, dedi Austerlitz, ancak
Bizans ve Maðrip etkileri de görülmektedir; buraya indiði
nizde granit taþlarla örülmüþ, yolcularda ortaçað çaðrýþým
larý uyandýrmaktan baþka bir amacý olmayan yuvarlak
kuleleri belki görmüþsünüzdür. Delacenserie’nin Centraal
Station’daki, bu garýn mermer merdivenli fuayesinde ve
peronlarýnýn cam ile demir karýþýmý çatýsýnda geçmiþ ile
geleceði birleþtiren, son derece gülünç bulduðum eklektiz
mi, aslýnda yeniçaðýn ýsrarcý üslubudur, diyen Austerlitz,
Roma panteonlarýnda tanrýlarýn ziyaretçilere tepeden bak
týðý yüksek kürsülerde, Anvers tren garýnda hiyerarþik bir
düzenle 19. yüzyýl ilahlarýnýn –madenciliðin, endüstrinin,
ulaþýmýn, ticaretin ve sermayenin– sergilenmesi de buna
pek uygun düþüyor, diye devam etti. Salonun dört bir
köþesinde, siz de görmüþsünüzdür, duvarlarýn tam ortasýn
da, üstünde buðday demetleri, çapraz çekiçler, kanatlý
tekerler ve buna benzer simgelerin yer aldýðý taþ armalar
asýlmýþ, ancak zannetmeyin ki arý kovaný motifi de insanýn
hizmetindeki doðayý veya insanlarýn ortak erdemi olarak
emeði sembolize ediyor, tam tersine, sermayenin toplanýp
biriktirilmesini temsil etmektedir. Bütün bu semboller
arasýnda da, dedi Austerlitz, kadran ile akrep ve yelkova
nýn temsil ettiði zaman, en önemli yeri almaktadýr. Fuayeyi
peronlarla birleþtiren ve bütün binada Barok tarzýnda inþa
edilmiþ tek unsur olan çapraz merdivenin yirmi metre
kadar tepesinde, panteonlarda tam da ana kapýnýn doðru
dan uzantýsý olarak imparatorun heykelinin olduðu yerde,
bir saat asýlý duruyor; en büyük gücün yeni temsilcisi ola
rak, kralýn armasýnýn ve Eendracht maakt macht sloganý
nýn bile üstünde yer alýyor. Saatin Anvers Garý’nda iþgal
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