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Özgün adý

Tod eines Kritikers

MARTIN WALSER’ÝN
CAN YA YIN LA RI’NDAKÝ 

KÝTAP LA RI

AV / roman
BÝRBÝRÝMÝZ OLMADAN / roman

BÝR PINAR GÝBÝ / roman
ELEÞTÝRMENÝN ÖLÜMÜ / roman

FÝNK’ÝN SAVAÞI / roman
YAMALI EVLÝLÝKLER / roman
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QUOD EST
SUPERIUS
EST SICUT
INFERIUS1

11

1 (Lat.) Yukarýdakiler, aþaðýdakiler gibidir. Tüm bilimlerin, özellikle de gizli bilimler ile 

yazýnýn ve büyünün mucidi sayýlan Hermes Trismegistos’a atfedilen söz. (Çev.)
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Halihazýrda herhangi bir katkým olmaksýzýn da ye te-
rin ce duyulduðunu düþündüðüm bir olaya karýþmam 
ben den beklenmediðinden, dahil olduðum bu olayý 
an lat ma nedenimi açýklamak zorunda hissediyorum 
kendimi. Mistisizm, Kabala, simya, Gül-Haç Biraderliði 
– ilgili ki þilerin de bildiði üzere bunlar benim uzmanlýk 
alaným. Ger çekten de günbegün yeni geliþmelere gebe 
bu olaya ka rýþtýðýmdan beri Seuse’den Nietzsche’ye adlý 
kitabým üze rindeki çalýþmamý yarýda kesmek zorunda 
kaldým. As lýnda kesintiye uðrayan, kitap üzerindeki 
çalýþmam de ðil, bunun hazýrlýk çalýþmalarý. Kitabýn 
içeriði: Kiþisel üs lup Alman edebiyatýna, Nietzsche’nin 
de açgözlülükle beslendiði Goethe’yle birlikte deðil, çok 
daha önce, Seu se, Eckhart ve Böhme aracýlýðýyla 
gelmiþtir. Burjuvanýn ka leme aldýðý her satýr, deneyim ve 
algý havsalamýzý ele ge  çirdiðinden, mistiklerin, kendile-
rini önemseme tarz la rý  ný, Goethe’den ve onu izleyen 
Nietzsche’den önce olanca yoðunlukla yaþadýklarýný göz-
den kaçýrdýk. Ne var ki on  larýn mutluluk ve mutsuzluk-
larý kýzlar, erkekler ve ka dýn  larla deðil, Tanrý’yla ilgiliy-
di…

Tüm bunlardan söz etmek zorundayým, çünkü 
bu nun dý þýnda yazdýklarým dostum Hans Lach hakkýnda 
an lata cak larýmý etkileyebilir. Hans Lach ile ben yazýyla 
meþ gul in sanlarýz. 

Olay gerçekleþtiðinde Amsterdam’da, bir seçkiye 



göz atmak üzere Joost Ritman’a davetliydim. Bir kurum 
ol mayýp da mistisizm, Kabala, simya ve Gül-Haç Bi ra der-
li ði hakkýnda bu kadar çok örnek toplamayý baþarmýþ 
on dan baþka birini tanýmýyorum. Amsterdam’a her geli-
þim de kaldýðým Ambassade Oteli’nde kahvaltý ederken 
bu ra yý her ziyaretimde okuduðum NRC’yi karýþtýrýyor-
dum ki, Hans Lach’ýn tutuklandýðýný öðrendim. Cinayet 
þüp he siyle. Yurtdýþýna çýktýðýmda sadece gittiðim 
ülkenin ga ze  telerini okumak dinlence alýþkanlýklarým-
dan olsa da, he  men Frankfurter Allgemeine’nin o günkü 
baskýsýný al dým. Burada Hans Lach’ýn son kitabý Ayak 
Týrnaksýz Kýz   lar’ýn André Ehrl-König tarafýndan, ünlü 
ve sevilen te   levizyon programý GÖRÜÞME SAATÝ’nde 
nazik ol ma yan biçimde eleþtirildiðini okudum. Söz 
konusu eleþtirmen televizyon programýnýn ardýndan 
alýþýlageldiði üze re yayýncýsý Ludwig Pilgrim’in 
Bogenhausen’deki villasýna vardýðýnda yazarýn sözlü 
saldýrýsýna uðramýþtý. Ehrl-Kö   nig’in yayýncýsýnýn her 
GÖRÜÞME SAATÝ’nden sonra vil   lasýnda verdiði davete 
Hans Lach’ýn girmeyi nasýl ba þar   d ýðý henüz anlaþýlama-
mýþtý. Lach konuk listesinde yer almýyormuþ, çünkü 
davete, GÖRÜÞME SAATÝ’nde ‘sý    rasýný savmak’ zorunda 
kalan yazarlarý davet etmek âdet  ten deðilmiþ. Gerçi 
Hans Lach da PILGRIM Ya yýne vi’  nin bir yazarýymýþ, 
ancak þirketin kurallarýna göre o ak    þam orada bulunma-
masý gerekiyormuþ. Anlaþýlan Hans Lach hemen oracýk-
ta André Ehrl-König’in yakasýna yapýþmak niyetin-
deymiþ. Evin iki uþaðý kendisini dý þa    rý çýkarýrken arka-
larýndan þöyle seslenmiþ: Kat lan ma nýn vakti geçti artýk! 
Ehrl-König’in artýk ayaðýný denk al ma  sý gerekiyor. Bu 
gece sýfýr saatinde1 intikam alýnacak. Bu sözcükler, 
genel olarak edebiyat, basýn yayýn ve si ya set le ilgilenen 
konuklar arasýnda bir yadýrgama duygu su, aslýna bakýlýr-
sa dehþet ve tiksinti yaratmýþ, zira And-ré Ehrl-König’in 
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1 (Alm.) Stunde-Null: Ýkinci Dünya Savaþý’ndan sonra yeni bir baþlangýcý imleyen ifade 

biçimi. (Çev.)



atalarý arasýnda, Holocaust kurbaný Ya hu dilerin de 
bulunduðu bilinmekteymiþ. Ertesi sabah hâ lâ 
yayýncýsýnýn villasýnýn önündeki park yerinde durduðu 
fark edilen Ehrl-König’in Jaguar’ýnýn radyatörü üze rinde 
eleþtirmenin her programýnda omzuna attýðý ün lü sarý 
kaþmir kazak bulunmuþ. André Ehrl-König’e iliþ  kinse 
tek bir ize bile rastlanamamýþ. O gece yarým met  reye 
yakýn kar yaðdýðýndan Münih’te tam bir kar kar  gaþasý 
söz konusuymuþ. Hans Lach zan altýnda ol du ðun dan, 
üstelik cinayet saatinde nerede olduðuna iliþkin ne bir 
açýklamada bulunmayý ne de herhangi bir soruya ya nýt 
vermeyi reddettiðinden hemen ertesi gün tutuklanmýþ. 
Ýçinde bulunduðu hal þok olarak açýklanýyordu.

Haberi okumayý bitirdiðimde soluk alamýyordum. 
Hans Lach’ýn böyle bir þey yapmadýðýný biliyordum. 
Ýn san birini duygularýyla kavradýktan sonra bunu bilir. 
Dost luklarý hakkýnda pek fazla bilgiye sahip olmasam 
da, haberi okuduðumda beni etkisi altýna alan tek bir 
dü þünce oldu: Senden baþka dostu yok.

Ývedilikle Joost Ritman’ý arayýp hemen Münih’e dön-
mek zorunda olduðumu ilettim. Dönüþümün nedenini 
açýk lamaya niyetlendiðimde bunu anlatmanýn o kadar 
da kolay olmadýðýný fark ettim. Ona, bir dostumun baþý 
dert t e, dedim. Bazen kesin konuþmak isterken yurtdý þýn-
dan gelmiþ biri gibi konuþur insan.

Otelimden apar topar ayrýldýðýmdan, bir þeyimi unu-
tup unutmadýðýmý ancak peronda kontrol edebildim. 
Pa sa portum yanýmda deðildi. Resepsiyonda benden 
almýþ, ay rýlýrken de aceleci davrandýðým için geri ver-
meyi unutmuþlardý. Otele telefon edildi. Genç bir Asyalý 
kimliðimi çar çabuk getirdi. Bu sayede treni kaçýrmamýþ 
oldum. Fa kat bir saatlik yolculuðun ardýndan, bana 
yabancý Hol lan da topraklarýnýn ortasýnda durduk. 
Herhangi bir açýklama yapýlmýyordu. Nihayet birkaç 
yolcu sesini yükseltmeye baþladýðýnda dahili anons 
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1 (Hol.) Bu tren hizmet dýþý kalmýþtýr. (Çev.)
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geldi: Deze trein is afgehaakt.1 Ýnip yedek treni bekl-
emek durumundaydýk. Be nim için tüm bunlarýn Hans 
Lach, André Ehrl-König ve Mü nih Bogenhausen’le ilgisi 
vardý. Gerçekten de böyle apar topar Münih’e dönmeli 
miydim, dönmem gerekiyor muy du, bunu düþünmem 
için zaman tanýnýyordu bana san ki. Duygularýmý göz ardý 
etmem mümkün deðildi. Ama hesap kitabýn yapýldýðý, 
iþin artýsýnýn eksisinin dü þü nüldüðü, bir de saðlamasýnýn 
alýndýðý yerde mutlaka mu halif bir ses yükselir insanýn 
içinden. Hans Lach ile ben gerçekten de bu kadar yakýn 
dost muyduk? Ta nýn mýþ, neredeyse popüler sayýlabil-
ecek Hans Lach ile ken di alanýnýn uzmanlarý arasýnda 
hareket etmeye özen gös te ren Michael Landolf? Belki de 
arkadaþlýðýmýzýn ne de ni, birbirimize beþ dakikalýk 
(yürüyerek) mesafede oturmamýzdý. Onun evi Böcklin, 
benimkisiyse Malsen So ka ðý’n da, kentin sevilen semti 
Gern’in ressamlarýn aðýrlýkta olduðu kýsmýndaydý. Hans 
Lach bir defasýnda ikimizin de Bogenhausen’den ziyade 
buraya yakýþtýðýmýzý söy le miþ ti. Ancak benden belirgin 
biçimde daha genç, yani ha yatta mümkün olanlar 
konusunda benden daha inanç lýy  dý. Biraz da utanarak 
Gern’deki komþuluðumuz ol ma sa arkadaþ olmamýzýn zor 
olacaðýný itiraf etmiþtik birbiri mi ze. Söylenmedik hiçbir 
þey býrakmamaya çalýþan, ro-manlarýndan soluksuz 
açýklamalarýna uzanan yelpazede ge zinen, vahþi bir 
yazma tutkusu içindeki Lach’la pa rýl tý lý öte dünyalarda 
gezinen ben. Mistisizm, Kabala, sim ya. Ancak popüler-
leþmeye de göz kýrpan felsefe profe sö rü Wesendonck’un 
Grünwald’deki villasýnda tanýþtýktan son ra, oradan 
birbirimizden samimi biçimde vedalaþýp ay rýlmakta her-
hangi bir sakýnca görmedik. Ýkimizin de vakti deðerli. 
Yakýn dost olduðumuz söylenemez, belki iki mi zin de, 
ama daha çok benim, daha dikkatli insanlar ol  ma mýzdan. 
Wesendoncklarýn evinde birbirimize da ha baþ  tan ilk 
adlarýmýzla hitap etmiþ olsak da, bunun ne de ni ikimizin 
de dünyayý, özellikle de Ýngiliz-Amerikan dün  yasýný 
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epeyce dolaþmýþ olmamýzdý. Bana daha ikinci ya da 
üçüncü sesleniþinde Michel dedi, ki bildiðim ka da rýy  la 
bunu sadece bana karþý iyi niyet besleyen, baþka söz   lerle 
söyleyecek olursam samimi insanlar yapar. Hans Lach 
samimiyet konusunda tam anlamýyla eþsiz bir ye te nek  ti. 
Bunu hemen anladým. Davet edilenler arasýndaki önem 
sýralamasýnda en önlerde yer almadýðýmýzýn far kýn  -
daydýk ve bu bilgiyi birbirimizden gizlemeye gerek gör-
medik. Ýkimiz de Gern’de oturduðumuzdan önce taksiyi, 
ardýndan da kimse diðerinin payýný üstlenmeyi ar zu -
lamadýðý için yol ücretini paylaþtýk. Ýkimizin de ay ný 
oran da hassas olmasýný hoþ buldum. Yol boyunca birbiri-
mi ze söz konusu davete katýlma nedenlerimizi an lat týk. 
We sendonck benden Kabala hakkýnda bilgi edinmiþti, 
zi ra Süddeutsche gazetesi için Gershom Scho lem’in bir 
ki ta  býný eleþtirmesi istenmiþti ondan. We sen donck’un 
bu nu söylemesi üzerine hissettiðim o malum hayal 
kýrýklý ðýn dan elbette Lach’a söz etmedim. Söz konu su 
kitabýn eleþ tirisi, mistisizm, Kabala ve simya alanýnda, 
hiçbir ko nu da olmadýðým kadar yetkin olan benden 
de ðil, son za man larda belirgin biçimde popülerleþen 
We sen donck’ tan istenmiþti. Ama Wesendonck benden 
bilgi al madan ön ce kitabýn eleþtirisini yapmayý kend-
isinin is te me di ði ni, teklifi kabul etmesinin tek sebebinin 
de Gers hom Scho    lem’le arkadaþlýðý olduðunu açýklam-
ýþtý. 

Hans Lach ise orada bulunmasýný, Frankfurter All ge-
mei  ne gazetesinde ona iyi davranýlmamasýna, hatta 
po pü  list denerek hakarete uðramasýna baðlýyordu. 
Üstelik bu nu yapan da gazetenin bizzat yayýncýlarýndan 
biriydi. We  sendonck gece boyunca, onun ‘Wesendonck 
saflarý’na uyup uymadýðýný anlamak için alýcý gözle ince-
lemiþti Lach’ý. Öyle ya, Wesendonck’un söz konusu 
yayýncýyý dai  ma faþist önekiyle andýðý dikkatimi çekmiþ 
olmalýydý. Bu aþaðýlama tabiri belirgin biçimde önceki 
yüzyýlýn alt mýþ  lý yýllarýndan kalmaydý, ama bunu o 






