
1



2



3

PATRICK SÜSKIND

AŞK VE ÖLÜM
ÜZERİNE



4

CAN SA NAT YA YIN LA RI 
YAPIMVEDAĞITIMTİCARETVESANAYİA.Ş.
MaslakMah.EskiBüyükdereCad.İzPlazaGiz,No:9/25Sarıyer/İstanbul
Telefon:(0212)2525675/2525988/2525989Faks:(0212)2527233
canyayinlari.com
yayinevi@canyayinlari.com
SertifikaNo:43514

CanÇağdaş

Aşk ve Ölüm Üzerine,PatrickSüskind
Almancaaslındançeviren:ŞeydaÖztürk
Über Liebe und Tod
©2005,DiogenesVerlagAG,Zürich
©2014,CanSanatYayınlarıA.Ş.
BueserinTürkçeyayınhaklarıKalemTelifHaklarıAjansıaracılığıyla
satınalınmıştır.
Tümhaklarısaklıdır.Tanıtımiçinyapılacakkısaalıntılardışında
yayıncınınyazılıizniolmaksızınhiçbiryollaçoğaltılamaz.

1.basım:2014
8.basım:Ocak2023,İstanbul
Bukitabın8.baskısı1 000adetyapılmıştır.

Dizieditörü:CemAlpan
Editör:NükhetPolat
Düzelti:BurçakBaşpınar
Mizanpaj:BaharKuruYerek,SerapBertay

Kapaktasarımı:UtkuLomlu/LomCreative(www.lom.com.tr)

Baskıvecilt:İmakOfsetBasımYayınTic.veSan.Ltd.Şti.
AkçaburgazMah.137.SokakNo:12
Esenyurt,İstanbul
SertifikaNo:45523

ISBN978-975-07-2409-1



5

Almancaaslındançeviren

ŞeydaÖztürk

DENEME

 

PATRICK SÜSKIND

AŞK VE ÖLÜM
ÜZERİNE



6

Koku,1987

Güvercin,1988

Herr Sommer’in Öyküsü,1994

Üçbuçuk Öykü,1998

Kontrbas,2010

PatrickSüskind’inCanYayınları’ndakidiğerkitapları:



7

PATRICK SÜSKIND, 1949 yılında Almanya’da, Münih kenti
yakınlarındakiAmbach’tadoğdu.MünihÜniversitesi’ndeOrta-
çağveModernÇağtarihiöğrenimigördü.Önceleritelevizyon
dizilerinesenaryolaryazdı.1979’dayayımlananvebaşyapıtısa-
yılanilkromanıKokuileuluslararasıüneerişti.1980’deyazdığı
ilkoyunuKontrbas,Almanya, İsviçreveAvusturya’daençok
sahnelenenoyunlararasınagirdi.Koku’nunardından1988’de
Güvercinve1991’deHerr Sommer’in Öyküsü adlıromanlarıya-
yımlananSüskind,günümüzAlmanedebiyatınınensaygınya-
zarlarındanbiriolarakkabulediliyor.

ŞEYDAÖZTÜRK,1972’dedoğdu.BoğaziçiÜniversitesiFel-
sefe Bölümü’nde başladığı öğrenimine Viyana Üniversitesi
FelsefeveİngilizDiliveEdebiyatıbölümlerindedevametti.
YKYCogitodergisiveCogitodüşüncekitaplarıserisieditörü.
Makalevekitapçevirisiyapıyor.Türkçeyeçevirdiğikitaplar-
danbazıları:TheodorW.Adorno(Rüya Kayıtları,2008;Sahi-
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Hiç kimse bana sormazsa biliyorum da,
biri sorup da ona açıklama yapmam 

gerektiğinde bilmiyorum

AZİZ AUGUSTINUS, İtiraflar1

1.Çev.ÇiğdemDürüşken,İstanbul:KabalcıYayınevi,2010,s.374.
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Aziz Augustinus’un zaman üzerine söyledik-
leri, aşk için de geçerli. Hakkında ne kadar az dü-
şünürsek bizim için o kadar apaçıktır aşk; ama 
et raflıca düşünmeye başladığımız anda başımızı 
be laya sokarız. İnsanoğlunun, kültür tarihinin baş
langıcından bu yana  sanatçı sıfatıyla ya da Or
pheus’un döneminden bu yana ozan sıfatıyla aşk 
meselesini hiç bıkıp usanmadan ele almış olduğu 
gerçeği, bu durumun tuhaflığının teyididir. Çün-
kü bilindiği üzere ozanlar bildikleri konu üzerine 
değil, bilmedikleri konu üzerine yazarlar ve bu-
nun nedenini bilmemekle birlikte, bilmek için ya-
nıp tutuşurlar. Aşkı bil me mek, “aşkınneanlama
gel diğinibilmi yo rum” durumudur; ozanı kalemi, 
dol  makalemi ya da liri eline almaya iten birincil 
neden. (Hiddet, matem, taşkınlık, para vb. tama-
mıyla ikincildir.) Aksi geçerli olsaydı şiirler, ro-
manlar, tiyatro oyunları değil, salt tebliğler olur-
du elimizde.
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Aşkın gizemli bir veçhesi, tam olarak biline-
meyen, tamamıyla açıklanamayan bir tarafı vardır 
sanki. Elbette bu durum, Büyük Patlama ya da iki 
hafta sonra havanın nasıl olacağı sorusu için de ge-
çerlidir. Yine de Büyük Patlama teorisi ya da hava 
tahminleri, ozanlar ve okurları için aşk meselesine 
dair her şeyden çok daha az ilham vericidir. Dola-
yısıyla aşkın o gizemliliğinden çok daha fazlası söz 
konusu olmalıdır. Belli ki her insan için fazlasıyla 
kişisel ve varoluşsal açıdan en önemli hadise ola-
rak anlaşılır aşk; öyle ki kur yapmakta olan bir ast-
rofizikçi için bile evrenin kökeni meselesi aşktan 
çok daha az ilgi çekicidir – hava durumundan 
bahsetmiyorum bile.

Peki nefes alma, yeme içme, sindirim ve bo
şal tım için de aynısı geçerli değil midir? Çocuk-
ken romanlardaki insanların neden tuvalete git-
mediğini merak ederdim hep. Masallarda, opera-
larda, tiyatroda, sinemada ve güzel sanatlarda da. 
Sanat, insanın bu en önemli, kimi zaman en acil, 
hatta hayati önem taşıyan eylemlerinden birini 
konu edinmemiş; bunun yerine aşk arzusunu ve 
acısını, aşkın bütün ön aşamalarını ve farklı bi-
çimlerini –o zamanlar tamamıyla feragat edilebi-
leceğini düşündüğüm– olağanüstü bir ayrıntı ve 
çeşitlemeyle mütemadiyen ele almıştır. Neden 
in sanlık tarihinde meme, vajina ve fallus kültü 
var dır da, dışkı kültü yoktur? Çocukça olmakla 
birlikte o kadar da saçma değil bu düşünce. Pla
ton’un Şölen’inde hekim Eryksimakhos, Eros’un, 
iki insan arasındaki çekimde olduğu kadar bede-
nin beslenmesinde ve boşaltım sisteminde de rol 



13

oynadığını düşünür. Ama Eryksimakhos aşkın do-
ğasını tartışan bu yedi içkici arasındaki en safdil 
konuşmacıdır. Bir doğabilimcidir ve Eros’un, uyum-
dan sorumlu bir temel ilkeden –tarımdan meddü-
cezre, müzikten hıçkırık krizine– tahayyül edile-
bilir her alanda dünyaya düzen getiren bir tür fi-
ziksel sabitten farksız olmadığını düşünür. Günü-
müzde Eryksimakhos gibi bir adam, aşkı muhte-
melen enzimlerin, hormonların veya aminoasitle-
rin faaliyetlerinin sayısız tezahüründen biri olarak 
görürdü. Ama bu bizim için ne kadar da sıradan-
dır. Ne öğreticidir ne de aydınlatıcı. Çünkü ta-
nım, genellemeyle aynı şey değildir; diğerinin ak-
sine tanımlamanın amacı, nesnesini daraltmak ve 
genel olan ile arasına sınır koymaktır. Çok özel bir 
şey olduğuna inan dığımız aşkı tartışmak istediği-
mizde, birisinin bize aşkın sindirim sistemine ol-
duğu kadar meddücezre de hükmeden evrensel 
bir temel ilkeyi temsil ettiğini söylemesi pek işi-
mize yaramaz. Ölümün, amiplerden tutun da Pe-
gasus takımyıldızındaki bir kara deliğe kadar etki 
eden termodinamik bir olgu olduğunu söylemek-
le aynı kapıya çıkar bu – kaldı ki bununla da hiç-
bir şey söylemiş olmaz. Aşkın da fiziksel ve kim-
yasal, meka nik ve vejetatif veçheleri vardır elbet-
te – Stendhal, aşkın bir billurlaşma olduğunu 
söyler; bir başka pasajda ise ona humma adını 
verir; “Âşık olma hali bir coşkunluk halidir,” der 
Sokrates Phaidros’ta; bir hastalık, bir deliliktir 
aşk. Ama bunun zararlı bir coşkunluk olmadığını 
da ekler, olabilecek en hoş coşkunluktur aşk; mu-
zır bir hastalık ya da insana özgü patolojik bir de-
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lilik de değildir, daha ziyade ilahî olandan ilham 
almış, ilahî olanı arzulayan bir mania’dır1, dünye-
vi ruhu kanatlandırır. Eros bir tanrı değildir, doğ-
ru; ne iyidir ne de kötü, ne çirkindir ne de güzel 
ama yüce bir daimon’dur2 Eros, insanlar ile tanrı-
lar arasında bir arabulucu, insanların yoksun ol-
dukları şeyi arzulamasını sağlayan bir güçtür: Gü-
zellik, erdem, mutluluk, mükemmellik ve hatta 
ölümsüzlük – bunların hepsi de, aşığın maşukta 
yansımasını gördüğü ilahî özelliklerdir. Sokrates’in 
Şölen’de “kadınların en bilgesi” diye bahsettiği Di-
otima, Eros’un “doğurmanın, güzel içinde yarat-
manın sevgisi”3 olduğunu söyler. İşte bu fiziksel 
ve hayvani; ama daha ziyade tinsel, eğitsel, sanat-
sal, siyasal ve felsefi olan, kısacası bizim yaratıcı 
olarak tanımladığımız bu “doğurma ve yaratma”, 
insanın ölümsüzlüğe katılımıdır; çünkü insanın 
ölümünden sonra da etkisini sürdürür ve var ol-
maya devam eder. “... Güzel içinde” denmektedir 
hem, öyle gereksiz bir ek değildir bu; “Güzel için-
de doğurmak ve yaratmak” ifadesinde biz insanla-
rın anlayamadığı ilahî vasıflara duyulan özlem söz 
konusudur.

Bu pek esaslı bir konudur ve son iki bin beş 
yüz yılda etkisinde azalma olmamıştır. Vıcık vıcık 
pop şarkılarından Fidelio’ya ve Sihirli Flüt’e, ucuz 

1.(EskiYunanca)Çılgınlık,mani.(Y.N.)
2.(EskiYunanca)Doğaüstübirgüç.Sokratesdaimon’ukendisiniiyi
eylemlereyönelten,kötüeylemlerdenalıkoyanbir “iç ses”olarak
tanımlar.(Y.N.)
3.Platon,Şölen-Dostluk,çev.SabahattinEyüboğlu,AzraErhat,İstan-
bul:İşBankasıKültürYayınları,2006,s.50.(Y.N.)
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romanlardan Kleist’ın Amphityron’una kadar ede-
biyatta ve müzikte aşkın yüce, semavi, kurtarıcı 
olduğu ifade edilmeye çalışılmış ve bu eserlerde 
kullanılan terminoloji günümüze kadar dinî kal-
mıştır. İşte bu açıdan, dışkılamadan oldukça fark-
lıdır aşk. 
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