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TEŞEKKÜR

Yarı yarıya okunmuş, tamamen okunmuş veya hiç okunma-
mış kitaplara; yarım yüzyıldan fazla zamandan beri, kuruldu-
ğu olimpik zirvede en sevdiği yazarlara sorular soran Paris Re-
view’a ve Wikipedia’nın sayısız isimsiz ve çok dilli katılımcıları-
na. Wikipedia’nın farklı dillerdeki versiyonları, mukayese edil-
meyi hak ediyor; çünkü, bilerek bilmeyerek, kendi kültürleri-
nin tercihlerini ve sınırlarını belirliyorlar.

Ayrıca bu vinyetlere ilham vermiş, onları düzeltmiş ve eleş-
tirmiş olan bütün arkadaşlara da teşekkür ederim, bilhassa 
izinleriyle kendilerinden birkaç cümle arakladığım Michael 
Krüger ve Volker Weidermann’a. Karım Katharina, kitabın ilk 
okuruydu. Hemen bütün hatalarımı düzelten ikincisiyse, yo-
rulmaz, sabırlı editörüm Wolfgang Kaußen.
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Maksat, kusur bildirimi  
ve sorumluluk muafiyeti

20. yüzyıl, devletin terörüne ve tasfiyelerine rağmen hayat-
ta kalan yazarlar bakımından parlak bir çağdı; bu bekanın be-
raberinde getirdiği ahlâkî ve siyasî ikilemlerle birlikte. Bu sıra-
da neler oldu onlara? İktidara teslim olmayacak kadar sapasağ-
lam durdular mı yerlerinde? Hayatta kalışlarını basiretlerine 
mi yoksa zekâlarına mı borçluydular, ilişkilerine mi yoksa tak-
tik becerilerine mi? Mucizeye yaklaşan bir talihin eseri miydi, 
hapisten, toplama kampından ve ölümden sıyrılmalarını sağla-
yan, yoksa yanaşmacılıktan gizlenmeye uzanan stratejiler mi?

Kim ayırt edebilmiş ki bunu! Korkak, avantacı, kavga kaçkını 
veya oportünist gibi sloganlar nasıl da kolayca savrulur sonra-
dan. Kimilerine ise hayranlık ve yanılmazlık nasip olur.

Değinilmeyi hak eden bir başka taktik var. Kimileri ulus lar-
ara sı şöhretlerinin koruması altındayken, diğerleri görünmezli-
ğe çekilmeyi veya tecridi seçtiler. Birçokları iltica etmeyi başar-
dı; ama sürgün, bazılarının felâketi oldu. Joseph Roth, ölümün-
den birkaç gün önce, intihara yakın olduğunu söylemişti. Ama 
intihar günah olurdu, o da geberene kadar içmeyi tercih etti.

Egon Friedell, canına ilk kıyanlardandı. İzleyen yıllarda onu 
Kurt Tucholsky, Ernst Toller, Walter Hasenclever, Ernst Weis, 
Walter Benjamin, Stefan Zweig ve adlarını artık kimsenin an-
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madığı başkaları takip etti. Onlara damgasını vuran travma-
nın tesirleri, bazılarının yakasına on yıllar sonra yapıştı. Klaus 
Mann, Jean Amery, Arthur Koestler, Primo Levi, Sandor Marai, 
İranlı Sâdık Hidâyet ve Paul Celan, hayatını artık sürdürmek is-
temeyenlerden bazılarıdır.

Her şeyi atlatmış olanların listesi daha uzun tutar. Onların 
tutumlarının ortak paydasını bulmak mümkün değil. Aslan As-
ker Şvayk’la, gözünü budaktan sakınmaz bir serdengeçtinin ne 
gibi bir ortak noktası olabilir? Sıradan asker kaçağıyla yazı ma-
sasının başında kışlamış entelektüel arasında ne fark vardır? 
Yazarı, hayatta kalan diğerlerinden daha mümtaz kılan nedir? 
Kendi “misyonlarına” ve yeteneklerine olan imanları, mahvo-
lup gitmemelerine katkıda bulunmuş olabilir mi? “Zaten yazar-
lar,” diye belirtir Gombrowicz günlüğünde, “yazar olmayı ne 
olursa olsun bırakamazlar; sırf yazmaya devam edebilmek için 
en kahramanca fedakârlıklara hazır olmuşlardır.” Yoksa bam-
başka, gündelik, bayağı saiklerle mi hareket ediyorlardı? Orta-
daki vakaların çoğunda, bizi uzun boylu düşündürtecek bir şey 
yoktur. Yazarların çoğu muhtemelen tek bir mermi atmamış-
tır. Hiçbiri cephede düşmemiş veya bir toplama kampında can 
vermemiştir.

Bunların üzerinden çok zaman geçti, diyecektir gençler. Sa-
hi mi? Uyum sağlamak, talihli tesadüfler, uzlaşmalar ve farklı 
anlamlara çekilebilecek tercihler, geçmiş günün hadiseleri mi? 
Onlardan bir şey öğrenemez miyiz? “Daha zor günler geliyor,” 
diye ilan etmişti Ingeborg Bachmann 1958’de, “Ertelenmiş Za-
man” şiiriyle. Haklı çıktığını varsayacaksak, sanatta hayatta 
kalma sanatını idman etmek, yararlı olacaktır.

Soru: Niçin besteciler, oyuncular, güzel sanatlarla uğraşanlar 
yok kitapta? Niçin yalnızca yazarlar var?

Cevap: Çünkü benim tanıdığım bildiğim muhit, yazarlarınki.
Soru: Niçin sizin ‘hayatta kalanlar’ınız arasında bu kadar faz-

la Yahudi var?
Cevap: Çünkü onlar ötekilerinkinden daha tehlikeli bir ha-

yat sürmüşlerdi ve darmadağınıkken hayatta kalmasını kita-
ba borçlu olan bir halka mensuptular. Alman entelektüelleri-
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nin Yahudi düşmanlığıyla kendini sakatlamış olmasının so-
nuçları, bugün hâlâ hissedilebilir. Burada bahsedilen Yahu-
di yazar sayısının bu kadar yüksek olmasını bununla da açık-
layabiliriz.

Peki Hans Schwerte, Hans Robert Jaus veya Paul de Man gi-
bi şahsiyetler hakkında neden tek bir lâf yok?

Cevap: Böyleleri gerçi hayatta kalmayı bildiler fakat sanat-
çı olmaktan çok uzaktılar. Onun için kitapta adları geçmiyor.

Soru: Sizde insanlığın bir yarısı ağır basıyor. Kadınlar nere-
de? Listenizde bir azınlıktan ibaretler.

Cevap: Bu farkı ben kapatamam. Lütfen şikâyetinizi patriyar-
kaya iletin.

Soru: Peki neden dünyanın bütün parçaları, bütün dinler ve 
bütün ten renkleri orantılı bir şekilde temsil edilmiyor?

Cevap: Öylesi sayım rutinlerine yüz vermek istemediğim 
için. Edebiyat olimpiyat değildir, madalya sıralaması olmaz.

Ayrıca burada yapmaya çalıştığım şey, birinci tekili gerektiri-
yor. Birinci tekil şahıs, “Ben”, biliyorsunuz lâfına kimseyi karış-
tırtmak istemez. Yazar tarihçi değilse, ondan bir el kitabı sun-
ması, çürütülmez deliller getirmesi beklenmez ve buna mecbur 
da değildir. Kendi öznel makamıyla anlatabilir, örneklerini öz-
nel bir ölçüyle seçebilir.

Bugünden bakıp ahlâkî hükümler vermek, o durumları ve sı-
navları atlatmak zorunda kalmamış birisinin zaten haddi değil. 
Onun yapabileceği, dürüst olmaya çalışmaktır. Ama tarafsızlık 
iddiasında bulunamaz.

Tarihsel melanet ne kadar büyükse, küçük olanı o denli ca-
zip görünür; koşullar ne kadar tehlikeliyse, onları savunan ha-
fifletici sebepleri o kadar fazla öne sürecektir. Hoşlanma ve tik-
sinme, hayranlık ve nefret – böylesi duyguların anlatıma karış-
ması, kaçınılmazdır.

Şöhret ve başarı, yalnızca bir emare olarak ehemmiyet ta-
şır. Onurlandırmalarla kimse ilgilenmez yazar öldükten son-
ra; gelen kuşaklar canının istediğini yapar. Sadece yazarlar de-
ğil eserleri de kâh yüksek itibar görür kâh tamamen unutulur, 
bazen de tekrar keşfedilir günün birinde. Nobel Edebiyat Ödü-
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lü’ne değiniliyor kitapta gerçi, ama o bir güvence değil, sade-
ce bir anekdottur.

Vinyet kelimesi Fransızcadan geliyor. Vigne, şaraplık üzüm 
asmasıdır. Kelime oradan küçültülmüş. Önceleri üzüm türünü 
tanımlamakta kullanılıyordu, sonra şarap şişesindeki etiketi de 
tanımlar oldu. Zaman içinde matbaacılığa aktarıldı, kenar süs-
lemeleri anlamı kazandı. Özellikle 19. yüzyılda sevilen bir por-
tre ressamlığı türüne de vinyet [vignette] denir. O zamanlar se-
vilen kişilerin oval bir minyatür resmini yapmak modaydı, bu 
resimler genellikle boyna asılır ve hatıra veya muska işlevi gö-
rürdü. Bu vinyetlerde resim, kenarlara doğru netliğini kaybe-
der ve arka plana karışarak yiter gider.

Fotoğraf-vinyetler de vardır. Bunlar, kameranın objektifi-
nin önüne konan maskelerdi; maskeler çekim sırasında belir-
li yerleri ufaltır, bulanık gösterir veya tamamen çıkarırdı. La-
boratuvarda negatifi pozlarken başka manipülasyonlar da ya-
pılabilirdi.

Vinyetler portrelere ve kartpostallara basılır, bir araya getiri-
lerek grup resmi de oluşturulurdu. Benzer resimlere mezar taş-
larında da rastlanır, özellikle pagan ölü kültünün mezarlıklar-
da yaşamaya devam ettiği İtalya’da.
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1

Knut Hamsun
(1859-1952)

Hemen baştan küçük, basit bir itirafta bulunmak istiyorum. 
Yıllar önce mütevazı bir bedelle bir fetişin açık artırmasına ka-
tıldım. Gönderenin “Hamsun, Nørholm” diye belirtildiği kü-
çük bir karttı bu, Ağustos 1929 tarihli. Karttaki yazıda yazar, 
Çinlivari bir nezaketle Almanya’dan Bernhard Kellermann ad-
lı bir hayranına teşekkür ediyordu. Bu adam, Birinci Dünya Sa-
vaşı öncesinde Tunnel’i [Tünel] yazmıştı, zamanında hayli ilgi 
uyandırmış, geleceğe dair bir roman. Sararmış kartonun üze-
rinde şöyle yazıyordu: “Meslektaşça yolladığım kalpten teşek-
kürümü ve derin saygı ve selâmımı kabul buyurun lütfen. Knut 
Hamsun.”

Niçin, bütün bunlar? Bu imzalı kartı Hamsun’un en sevdi-
ğim eseri olan Sult’un, sayısız yeni basımındaki yumuşatma-
lar ve yazım reformlarıyla yaralanıp berelenmemiş aslına sadık 
bir nüshasının içerisine koyup sakladım. 1890’da eski bir Da-
nimarka yayınevince basılmış olmalı, çünkü Almancası Hunger 
[Açlık] olan bu romanı Norveç’te kimse basmak istemiyordu. 
Kitap bir meteor gibi düştü; ama hikâyenin geçtiği şehre, Kris-
tiania’ya, bugünkü adıyla Oslo’ya değil, bütün Avrupa’ya.

İlk bir iki sayfa bile, anlatıcı hakkında çok şey söyler: “Dev 
gibi kuvvetliydim ve omzumla bir arabayı durdurabilirdim. Na-
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rin, tuhaf bir ruh hali, pürüzsüz bir kayıtsızlık hissi ele geçir-
mişti beni... Bir bank bulup oturdum, azığımı iştahla kemirme-
ye koyuldum. Bu iyi geldi bana; böyle bol bol yeme zevkini tat-
mayalı çok olmuştu, yavaş yavaş, ancak uzun uzun ağladıktan 
sonra hissedilen o doygun sükûneti duydum içimde.”

İşte Hamsun bir anda tümüyle karşınızdadır. Pasaj onun pa-
ganca gururunu, inatçılığını, intikam hırsını ayan beyan gös-
terir. 13. yüzyıl İzlanda destanlarının “ağır skald”larını1 hatır-
latan karakter hatlarıdır bunlar; aynı zamanda bütün hünerle-
ri ve takıntıları ile son derece modern bir duyarlılığı da göste-
rir. O sıralar, Fin de siècle’e2 doğru, psikoloji “nevrasteni” ve 
“histeri”den bahsederdi; günümüzde konacak teşhisler mu-
hakkak farklı, ama aynı oranda ümitsiz olacaktır. Ama burada 
işimiz roman yazma rehberliği değil. Meselemiz, Hamsun’un 
nasıl hayatta kaldığıdır; dünyaya yelken açan bu adamın, bu 
serserinin, bu Nobel Ödülü sahibinin ve vatan haininin yükse-
lişi, düşüşü ve dirilişi nasıl vuku buldu. Bunun için, onunla ül-
kesi arasındaki siyasî ihtilâfın tarihine eğilmek gerekir. Birkaç 
sayfada tüketemeyiz bunu.

Bunu tam tamına bilmek isteyenin, 600 sayfalık bir kitapla 
cebelleşmesi gerekecektir: Thorkild Hansen’in Processen mod 
Hamsun’idir bu kitap, tabii ki Oslo’da değil Kopenhag’da ya-
yımlanmıştır. (Almanca çevirisi bulunuyor.3) Savaşın son gü-
nünde Norveç’in en büyük gazetesi olan Aftenposten’in birinci 
sayfasında, Hitler’le ilgili bir anma vardı: “Biz, senin sadık ta-
raftarların, ölümün karşısında başımızı öne eğiyoruz.” İmza: 
Knut Hamsun.

Bu beyanla kendini sadece memleketlilerinin nefretine tes-
lim etmediğini gayet iyi biliyordu. Dış ülkelerdeki hayranları 
için de kabul edilemeyecek bir şeydi bu. Kendini imhaya yak-
laşan bir provokasyondu. Fareler batan gemiyi terk edebilir-
ler, diye düşünmüş olmalı – ben etmem! Halis muhlis inattı 
bu. Henüz otuzuna gelmemişken, “Ne kadarı mümkünse o ka-

1 Vikingler döneminde yakılan şarkı türü.
2 (Fr.) Yüzyıl bitimi, çağ dönümü. 
3 Der Hamsun Prozess, Verlag Klaus Albrecht, 1987. Türkçesi: Hamsun Davası.
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dar saldırgan, o kadar yıkıcı olacağım,” demiş, aktarılanlara ba-
kılırsa.

Oysa Hitler’den asla hoşlanmamıştı. Gerçi 1943’te Viyana’da-
ki bir gazeteciler kongresinde onu “İngiltere’ye diz çöktürte-
cek” Haçlı savaşçısı olarak selâmlamıştı. Bunun üzerine Hit-
ler onu Obersalzberg’e davet etti. Hatta, kendi hayatının bazı 
bakımlardan Hamsun’unkine benzediğini söyledi. Fakat soh-
bet kırk beş dakika sonra çanak çömlek patladı. Hitler görüş-
meyi kesip odayı terk etti. Hamsun işgal yönetiminin ve “Reich 
Komiseri” Terboven’in gaddarlığından şikâyet ederek onun gö-
revden alınmasını istemişti. Adamın derdi Norveç değil, hima-
ye altında bir yönetim kurmaktı. “Sonra şu idamlar! Bunların 
sona erdirilmesini istiyoruz.” Führer deliye dönmüş olmalıydı.

Norveç’e aşkla, ülkenin sakinlerinin mağrurluğuna ise nef-
retle bakan bu insanın çelişkileri böyle devam etti.

İhtiyar adamın savaştan sonra sineye çektiği sonuç, alay ko-
nusu yaptığı birkaç haftalık ev hapsi, bir yaşlılar yurdunda iki 
yıl ve cezai ehliyeti olup olmadığını saptamaya dönük eziyetli 
bir psikiyatrik muayene idi. “İçgüdülerini kontrol etmekte zor-
lanma” ve “ruhsal kabiliyetlerde kalıcı bir zayıflama” – bu teş-
his, başsavcının Hamsun’a karşı açılan ceza davasını düşürme-
sini sağladı. 1947 Aralık’ında Grimstad’da bir sulh ceza mah-
kemesinde basına yaptığı açıklamalar yoluyla ülkesine verdi-
ği zarar nedeniyle yüksek bir para cezasına çarptırıldı. Hitler’in 
ardından yazdığı anma yazısı ağırlaştırıcı sebeplerden sayıl-
dı. Norveç’te Hitler’e sempati duyan “Ulusal Birleşme” partisi-
ne katılmış olduğu iddiasını reddetti. Daha sonra, davada bu-
na kanıt olarak sunulan fotoğrafın üzerinde oynanmış oldu-
ğu ortaya çıktı. Düşmanları, takım elbisesinin yakasına Quis-
lingler’in4 işareti olan bir güneş haçı yerleştirmişlerdi. Sonuç-
ta, Hamsun’u mahveden para cezası değişmedi. Taburcu edildi-
ğinde, 88 yaşındaki yazarın açlıktan avurdu avurduna çökmüş 
ve neredeyse sağır olmuştu.

Yine de son kitabıyla, 100 sayfalık Otların Bürüdüğü Patika-

4 Vidkun Quisling: 1940’ta Nazilerin desteğiyle darbe yapan, 1945’e kadar Na-
zi Almanyası’yla işbirliği halinde ülkeyi yöneten Norveçli faşist lider.
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larda ile, anasından emdiği sütü burnundan getirmiş olan her-
kesten öcünü aldı. Zamanında telifleriyle hayatta tutmuş ol-
duğu yayınevi, kitabı basmayı reddetti. İsviçreli ufak bir yayı-
nevi, Ex Libris, kuşatmayı kırıp cüzamlıyla sözleşme imzaladı. 
Bunun üzerine Norveçliler de acı ilacı yutmak zorunda kala-
caklardı. Öfke patlamaları bulamazsınız Hamsun’un hesaplaş-
masında, bazı pasajlar adeta idil gibidir. Gençler cool derlerdi 
onun tavrına. Onu inceleyen psikiyatrı da, mahkemeyi de, üze-
rinden onca para kazanıp sonra kendisine ihanet eden yayıne-
vini de rezil etti. İhtiyar, çaresiz Hamsun, sakin sakin, hasımla-
rına galebe çalmıştı neticede.

Norveçliler 2009’da ona itibarını iade ettiler, muhtemelen 
kraliyet sarayının çabasıyla oldu bu. Adı caddelere verildi, hey-
kelleri dikildi, kitapları yeniden basıldı. Muhtaç olduğunda 
onu yarı yolda bırakan yayınevi şimdi kitaplarıyla ilgili bir çaba 
içine girip tarihsel eleştiri notlarıyla hazırlanmış toplu eserle-
rini yayımladı. Hamsun’la gurur duymaktan başka yapacak bir 
şey kalmadı memleketlilerine.


