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No man is an island, entire of itself; 
every man is a piece of the continent, 

a part of the main...1

JOHN DONNE

Günlerdir kar fırtınası altında olan Moskova’da, Ko-
münist Parti’nin XVIII. Kongresi’ni açan Genel Sekreter 
İosif V. Stalin, dünyanın yeniden paylaşımı için bir sü
redir bir savaşın başladığını açıklıyor. Bir tarafta saldırgan 
devletler Japonya, İtalya ve Almanya, karşılarında ise 
ABD, Fransa ve İngiltere. Ancak tehditlerin karşısında 
geri çekilen bu devletler, Çin’i, İspanya’yı, Eti yop ya’yı, 
Avusturya’yı ve Südet Bölgesi’ni kurban ederek saldır-
ganları yatıştırmayı denediler. Bu durum, Stalin’e göre 
“ciddi bir fiyaskoya yol açacak.”

Doğuda, çok daha uzaklarda, Sibirya’da Fyodor 
Daniloviç Toropçenko her günkü gibi diğer mahkûmlarla 

1.(İng.)Hiçkimsebiradadeğildir,kendibaşına;herkesbirparçasıdıranaka-
ranın,asılolanınbirparçası.(Ç.N.)

10 Mart 1939 Cuma

Hiç kimse bir ada değildir
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birlikte ormanda çalışıyor. Agul kampının mahkûm işçi-
leri önceki gece budanan ağaç dallarını karın altından 
çekerek çıkarıyorlar. Nefes alıp verdikçe, dudaklarından 
buzdan bir bayrak çıkıyor sanki. New York’ta henüz 
gün doğmamışken, Agul’da soluk bir gün batımı yaşanı-
yor. Agul, Kungu Irmağı’nın kuzeyde Kan Nehri’yle bir-
leşen bir kolu. Bunlar New York’ta ya da Avrupa’da bi-
linmeyen yerlerin isimleri. Moskova’da korku dolu fısıl-
tılarla konuşuluyor. Fyodor, savaşın hayatında hiç, ama 
hiçbir şeyi değiştirmeyeceği çok az insandan biri olacak. 
1947’ye dek Gulag’da tutuklu kalacak ve zorunlu çalış-
masını sürdürecek.

Varşova’da piyanist Vładisłav Szpilman yakasını yu-
karı kaldırmış, Marszalkowska Caddesi’nde yürüyor. El-
lerinin donmaması için parmaksız eldivenler giymiş. Ya-
rım saat içinde Varşova radyo istasyonunda kuyruklu 
piyanonun başına oturacak ve Chopin çalacak. Genç pi-
yanist, besteler de yapıyor, hem iddialı senfonik müzik-
ler hem de hafif müzik parçaları. Polonya’daki tüm 
gençler onun özlemle ve aşkla, aşk özlemiyle dolu başa-
rılı melodilerini biliyor. Altı aya kalmadan, 1 Eylül 1939’ 
da bir Alman top mermisi Polonya radyo istasyonunu 
vuracak ve Vładisłav Szpilman’ın çaldığı Chopin, ansızın 
kesintiye uğrayacak.

Sabah saatlerinden itibaren Orta Avrupa’da da hava 
birdenbire tekrar soğudu; kış, kar ve buzla birlikte geri 
geldi. Prager Tagblatt gazetesinin redaktörü Max Brod, 
Prag’da, çalışma masasının başında oturmuş, yeni yazıları 
gözden geçiriyor. Çoğunlukla Reich’tan ya da Ost
mark’tan –ilhaktan sonra Avusturya bu isimle anılıyor– 
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iltica ederek Prag’da yaşamaya çalışan, Almanca konuşan 
yazarların makaleleri bunlar. Prager Tagblatt Almanca 
olup da hâlâ özgür haberlerin ve görüşlerin okunabildiği 
son gazetelerden biri yeryüzünde. Brod, pek çok yazara 
ayakta kalabilmeleri için destek oluyor; genellikle yayım-
layabileceğinden daha fazla makale kabul ederek yayım-
lamadıkları için de ödeme yapıyor. Gazeteye gün boyun-
ca gelip gidenler oldu, herkes hararetle tartışıyor, askerî 
birlikler hareketli, kent telaşlı. Max Brod, olayların nere-
ye varacağını seziyor. Ancak beş gün içinde Prag’da yaşa-
maktan vazgeçmek zorunda kalacağını, her şeyi ardında 
bırakarak Filistin’e kaçacağını tahmin edemiyor...

Prag’da büyük bir karmaşa var. Bu sabah Çekoslo-
vakya Cumhurbaşkanı Emil Hácha tuhaf bir talimat ver-
di: Pressburg ile diğer bazı Slovak kentleri Çek birlikleri 
tarafından kuşatılacak. Hácha, Çekoslovakya Cumhuri
yeti’nin Slovak Başbakanı Jozef Tiso’nun görevden alın-
dığını da açıklıyor. Cumhurbaşkanı bu şekilde Slovak
ya’nın ayrılma tehlikesini önlemeye çalışıyor.

Aynı günün öğle saatlerinde Berlin Voßstraße’deki 
Yeni Şansölyelik Binası’nda Adolf Hitler, sekreterinden 
Bakan Joseph Goebbels’i aramasını istiyor. Goebbels 
aci     len bir toplantıya gelmeli. Sekreter, Führer’in birden-
bire çok heyecanlandığını ve bir şeyler yapma isteğiyle 
dolduğunu düşünüyor. Belli ki ÇekSlovak çekişmesi, 
Hitler için olağanüstü bir ilham kaynağı.

Aynı dakikalarda Berlin yakınlarındaki Sachsenhau-
sen Toplama Kampı’nda öğlen çorbası dağıtılıyor; mah
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kûmlar kazanların önünde uzun kuyruklar oluşturmuş. 
On dokuz yaşındaki Bernhard Wicki sıraya girmiş sabırla 
beklerken, tutukluluk öncesindeki heyecan dolu günle-
rini hatırlıyor. Gözlerinin önünde, öğretmeni oyuncu 
Gustaf Gründgens’in hayali. Bernhard Wicki farkında 
olmadan onun jestlerini tekrarlıyor...

Vatikan’da Katolik Kilisesinin en büyük bayramların-
dan birinin kutlanması için son hazırlıklar yapılıyor. Yeni 
papa bu pazar, yani öbür gün resmen takdim edilecek. 
Eugenio Pacelli bir hafta önce yeni papa seçildi; XII. Pius 
adıyla yeryüzündeki tüm Katoliklerin başkanı olacak. 
Binlerce konuk ve on binlerce hacının arasında, Katolik 
Joseph P. Kennedy de var. ABD Başkanı Roosevelt’in ve-
kili, Londra’daki Amerikan büyükelçisi. Kennedy’ye ço-
cuklarından bazıları eşlik ediyor: Jack diye hitap ettikleri 
yirmi bir yaşındaki John Fitzgerald, kız kardeşi Eunice ve 
Kennedylerin en küçük oğlu, Edward (Teddy). Teddy ya-
rın özel bir Kudas ayini sırasında papanın elinden ilk kut-
sal şarabı ve ekmeği alacak; Papa, Joseph, Jack ve Eunice’i 
kutsayacak. Bu olay, Bostonlu mültimilyoner Joe Kennedy’ 
nin toplumsal anlamda kabul görmek için hayatı boyunca 
sürdürdüğü mücadelenin doruk noktalarından biri.

Siegburg’da yirmi yaşındaki genç bir kız oturma 
odasında oturmuş, radyo dinliyor. Ilse Fröhlich bir yan-
dan da tutkuyla âşık olduğu, ama çok uzaklarda, Greifs
wald’de askerlik yapan arkadaşı Rudi’ye mektup yazıyor. 
Radyoda Zarah Leander’in buğulu sesiyle söylediği bir 
şarkı: Aşk Bir Günah Olabilir mi? Evet, belki. Ilse’nin 
Rudi’yle yaşadığı, özlemini çektiği aşk, yasak ve ağır ha-
pis cezasına yol açabilecek bir aşk.



15

Viyana’da Rothschild Sarayı’nda Yahudi göçü şube 
şefi SS Yüzbaşı Adolf Eichmann, istatistikler üzerine 
derin düşüncelere dalmış. Eichmann, amirleri tarafın-
dan olağanüstü becerikli bulunuyor: Anschluss’un, yani 
Avustur ya’nın Alman Reich’ına ilhakının ardından, bir 
yıl önce Viyana’daki görevine başladığından bu yana en 
az 120 000 Avusturyalı Yahudi göç etti. Göç, Yahudile-
rin sürgüne gönderilişinin resmi adı. Savaşla birlikte göç 
akla gelmeyecek boyutlara ulaşacak ve Eichmann’ın ça-
lışma alanı tümüyle değişecek.

BerlinKreuzberg’de işsiz mühendis André Hoevel 
bir arkadaşına gidiyor. Daha doğrusu ona iş bulabilecek 
yaşlı bir tanıdığına. Hoevel’in belgelerinde eksikler var, 
zor olacak bu yüzden. “Yasaklanmış Komünist Parti pro-
pagandası” nedeniyle uzun yıllar hapsedildiği top lama 
kampından kısa bir süre önce salıverildi. Karısı Anneliese 
de yirmi aydır, daha önce üç yıl hapis yattığı toplama 
kampında, “koruyucu gözaltı”nda. Hoe veller devrimin 
zaferine inanan ateşli ve cefakâr iki komünist. Bu çağın, 
birbirine zıt ideolojiler olan faşizm ve bolşevizmin müca-
delesinde belirleyici olacağını biliyorlar.

Leipzig Sağlık Müdürlüğü’nde görevli Doktor Horst 
Schumann, çalışanlarıyla kısa bir toplantı yapıyor. Schu
mann’ın talimatı doğrultusunda gelecek hafta yine bazı 
genç kadınlar ve erkekler kısırlaştırılacak. Karşı çıkan 
hastalar olduğunda kaba kuvvet kullanmak gerekiyor 
kimi zaman, bu da hiç hoş olmayan görüntüler ortaya 
çıkarabiliyor. Parlak bir tıp adamı olmakla kalmayıp iyi 
bir yönetici de olan Schumann, bu küçük müdahalelerin 
ne kadar önemli bir görev olduğunu çalışanlarının da an-
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lamasını istiyor. Bu konu, halkların kaçınılmaz mücade-
lesiyle, Almanların kamu sağlığıyla ve “ırk saflığı”yla ilgi-
li sonuçta.

Londra’nın Hampstead banliyösünde yaşlı, inançsız 
bir Yahudi pencereden bahçeyi seyrediyor. Öğleden önce 
bir an güneş çıktı, şimdi yine yağmur çiseliyor. Sigmund 
Freud, hastalığıyla ilgili boş hayaller kurmuyor. Kanser. 
Dört kez ameliyat olması, kalıcı bir yarar sağlamadı. Ara 
sıra hasta kabul ediyor, Viyana’dan kurtardığı koltuğa 
uzanan hastaların anlattıklarını dinliyor hâlâ. Freud, bu-
günlerde yine saldırma ve yok etme eğilimi üzerine dü-
şünüyor sık sık. Birkaç yıl önce pasifist psikanalist Freud, 
pasifist fizikçi Albert Einstein’a şu soruyu sormuştu: Di-
ğerlerinin de pasifist olması için daha ne kadar bekleme-
miz gerekiyor?

Pabucu dama atılan politikacı Winston Churchill, İn
  giltere’de Kent’teki şatosunda resim yapmak üzere atöl
yesine kapanıyor. Altmış dört yaşında, ardında büyük bir 
politik kariyer var, ancak kimse onu dinlemek istemiyor 
artık, çünkü şimdi Chamberlain ve Daladier iktidarda. 
Alman ya’nın tehditlerinin karşısında korkakça geri çeki-
len ve Berchtesgaden’deki “piç”in istediği her şeyi yapma-
sına yavaş yavaş izin veren appeasement1 politikacıları; akıl 
almaz bir silahlanma, bir yıl önce Avusturya’nın ilhakı, 
geçen sonbahar Çekoslovak topraklarının bir kısmının iş-
gali. Cham berlain’in verdiği söz, Peace in our time2, hayır, 

1.(İng.)Taviz.(Ç.N.)
2. (İng.) Zamanımızın barışı, Münih Anlaşması’ndan sonra Chamberlain’in
İngiltere’deyaptığıkonuşma.(Ç.N.)
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uzun süredir kendi iç sürgününü, Wilderness Years’ını1 
yaşayan Churchill’in buna inanması mümkün değil. 
Churchill hak lı, altı ay içinde savaş kabinesinde bakan 
olacak.

Cezayir, ilkbahar güneşinin göz kamaştıran ışıkları 
içinde. İşsiz felsefe öğretmeni Albert Camus, annesini zi-
yaret etmek üzere tramvayla işçi mahallesi Belcourt’a 
gidiyor. Yirmi altı yaşındaki Camus, haftalardır Kafka’yla 
meşgul. Absurde konulu bir yazı yazmak istiyor; tanrıla-
rın gazabına uğrayarak bir kayayı tekrar tekrar dağın te-
pesine çıkarmakla cezalandırılan Sisifos’la ilgili. Okuma 
yazma bilmediği için hiç kitap okumamış olan annesine 
bunu anlatamaz, ama Alger républicain’de gazeteci olarak 
çalışma olasılığından söz edebilir. Cezayir, Fransa’ya ait 
ve Fransa’yı ilgilendiren her şey, sömürgeyi de etkiliyor.

Şair Joseph Roth, Tournon Caddesi’ndeki Kafe Tour
 non’un üst katındaki küçük odasında, yatağında yatıyor. 
Sarhoş. Yazmayı denediyse de başaramadı, artık başara-
bildiği hiçbir şey yok neredeyse. Döneminin en önemli 
yazarlarından biri olduğunu o da biliyor. Ancak 31 Ocak 
1933’te Hitler’in Reich Şansölyesi olma sının ardından 
Al  manya’yı terk ettiğinden bu yana, hayatı tırmanması 
gereken uzun bir yokuş yalnızca. O sıralar, arkadaşı Ste-
fan Zweig’a şöyle yazmıştı: “Kişisel trajediler bir yana 
–yazınsal ve nesnel varlığımız tümüyle yok edildi– her 
şey yeni bir savaşa doğru sürükleniyor. Barbarlık, yöneti-

1.Wilderness Years,1981’deFerdinandFairfax’ınyazıpyönettiği,Churchill’in
hayatınıveözelliklepolitikadanuzakkaldığızorunlusürgünyıllarınıkonualan
dizi.(Ç.N.)
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mi ele geçirmeyi başardı. Boş hayallere kapılmayın, kıya-
met kopuyor.” O zamandan beri felaketlerin ardı arkası 
kesilmedi; Avusturya’da bir hastanede yatan ve iyileşmesi 
mümkün olmayan karısının kaderi, kıskanç sahiplenme 
talepleri yüzünden kısa sürede hüsranla sonuçlanan 
umutsuz yeni aşk ilişkileri, göçmen olarak yaşadığı güç-
lükler, eski yayıncılarla ve okurlarla kopukluk, Almanca 
metinlerin hiç kimseyi ilgilendirmediği ülkelerde geçen 
anlamsız günler, sonunda aşırı alkol ve umutsuzluk.

Birkaç sokak ötede, Kafe Flore’da genç bir öğret-
men kadın sıcak sobanın iyice yakınına oturmuş, not 
defterine hızla bir şeyler yazıyor. Simone de Beauvoir, 
Konuk Kız adını verdiği romanı üzerinde çalışıyor. Arka-
daşı JeanPaul Sartre ve Olga adında bir genç kızla yaşa-
dıkları trio’nun hikâyesi. Beauvoir ve Sartre, “politika-
dan ve tarihten bağımsız” kendi belirledikleri bir hayatı 
sürdürmek ve kaderlerinin efendisi olarak kalmakta ıs-
rarcı. Savaş tehlikesi konusunda Simone, “her şeyin, hat-
ta en acımasız haksızlıkların bile” savaştan daha iyi ol-
duğuna inanıyor.

Akşama doğru Burgos’taki (Castilya) geçici hükü-
met merkezinde Francisco Franco günün raporlarını in-
celiyor. Otuz üç ay önce İspanya’nın yasal demokratik 
yönetimine karşı başarısız bir darbe girişiminde bulunan, 
ancak bu girişimi Hitler ve Mussolini’nin yardımlarıyla 
uzun bir iç savaşa dönüştüren General, “kızıl Madrid”in 
çelişkileri yüzünden nasıl uçuruma sürüklendiğini sükû
netle izliyor şimdi. Başkenti savunanların araları açıldı, 
Cumhuriyetçilerin arasında önemli ayrışmalar oldu. İki 
hafta önce Fransa’ya uçan Başbakan Juan Negrín, faşist-
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lere karşı direnişi yeni baştan organize etmek üzere dön-
dü. Buna karşı barış pazarlıklarını destekleyen Albay Se-
gismundo Casado önderliğinde bir grup var. Komünist-
lerin dışındaki tüm partiler birleşiyor. Negrín sonunda 
pes ederek Fransa’ya gidiyor. Ve şimdi, bu son umutsuz 
iktidar savaşında komünistler Casado’yu devirmeye çalı-
şıyor. Kuşatma altındaki Madrid sokaklarında çatışmalar 
beş gün sürüyor, iki bin kişi ölüyor. Komünist ayaklan-
mayı bastıran Casado, Franco’ya barış görüşmeleri teklif 
ediyor, ancak Franco yalnızca Cumhuriyetçilerin koşul-
suz teslim olmalarını kabul etmekten yana.

O akşam Georg Elser, Schwaben Alpleri’ndeki Kö
nigs bronn’da iskambil oynamak üzere kasaba lokaline 
gidiyor. Doğrusu Elser çok iyi bir oyuncu, ancak endişeli. 
Bir süreden beri değiştiğini hissediyor. “Aklın başka yer-
lerde,” diyor arkadaşları. Kimi zaman başkalarıyla, erkek 
kardeşiyle örneğin, geçen sonbahardan beri kafasını kur-
calayan, gece gündüz düşünmekte olduğu planları ko-
nuşmak için büyük bir istek duyuyor. Ama kendini tut-
ması gerek, asla baştan çıkmamalı! Georg Elser, gelmek-
te olduğunu gördüğü savaşı engellemeye karar verdi. Bu 
yüzden de, savaşı çıkartacağından emin olduğu adamı 
öl   dürecek.

Avrupa’da gece olurken, New York’ta hafif bir öğle-
den sonra yağmuru çiselemeye başlıyor. Buna rağmen 
gökdelenlerin üst katlarından, örneğin Empire State bi-
nasına on kilometre uzaklıktaki New York Dünya Fuarı’ 
nın sembolü Trylon’u görmek mümkün. İki yüz on met-
re yüksekliği ve üçgen kaidesiyle Long Island üzerinden 
ilkbahar semalarına doğru yükselen dar bir piramit. Alt-
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mıştan fazla ulus, gelmesi beklenen yaklaşık yirmi mil-
yon ziyaretçiye “Ülkelerin Denizi”ndeki “Barış Salo
nu”nda yarının dünyası hakkındaki düşünceleri sunmak 
üzere dünya fuarının açılışına hazırlanıyor. Yarının dün-
yası, güzel ve yaşanmaya değer. Heyecan uyandıran sa-
lonlarda ve pavyonlarda yalnızca ülkeler değil, Ford Mo-
tor Company, US Steel ya da General Motors gibi büyük 
şirketler de temsil ediliyor. Küçük bir tren –öncelikle zi-
yaretçilerin çocukları için– dünyaca ünlü binaların ben-
zerlerinden oluşan minyatür bir kentin içinden yol ala-
cak. Ancak bir proje var ki, genç yaşlı herkesin ilgisini 
çekecek: yürüyebilen ve konuşabilen robot Electro ile 
onun sempatik küçük robot köpeği Sparko.

Yazar Thomas Mann ve karısı Katia o saatlerde New 
York’ta her zaman konakladıkları Hotel Bedford’dan, 
Pennyslvania istasyonuna gitmek üzere taksiyle ayrılı-
yorlar. Thomas Mann, alelacele kaliteli birkaç puro satın 
alıyor. Altıbuçukta tren Detroit’e hareket ediyor. “Tren-
de akşam yemeği, kulüp vagonu” diye not alıyor Thomas 
Mann sonradan. Birkaç aydır Princeton’da (Massachu-
setts) yaşıyor, günlerden beri de ABD’de konferanslar 
vermek üzere uzun bir yolculukta. Dünyaca ünlü eserle-
rin (Buddenbrook Ailesi) ve Nobel Ödülü’nün sahibi ya-
zar, Almanya’dan iltica etti ve ülkesindeki Hitler rejimi-
ne karşı savaşmak için tüm prestijini ve kalburüstü çev-
resini kullanıyor; Hitler’e karşı demokrasinin önlenemez 
zaferini vaat ediyor. Yarın, yani cumartesi günü Det
roit’in büyük opera binasında bir program yapılacak, beş 
bin dinleyicinin katılımı bekleniyor.

Thomas ve Katia Mann, yemek vagonundaki mü-
kemmel akşam yemeğinin ardından hayli erken bir saat-
te kompartımanlarına çekiliyorlar. 
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