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W.G.SEBALD,1944’teWertach/Allgäu’dadünyayageldi.Edebiyatbi-
limialanındaFreiburg,İsviçreveİngiltere’degördüğüyükseköğrenim-
densonraSt.Gallen’daöğretmenolarak,ManchesterÜniversitesi’nde
iseokutmanolarakçalıştı,Norwich’tekiEastAgliaÜniversitesi’nde
doçentolarakgörevyaptı.1984’teprofesörunvanıalanSebald,üni-
versitekariyerineparalelolaraksayısızmonografivemakaleyayımla-
dı, yazınsal yapıtlarını ise1980’li yılların sonundan itibarenvermeye
başladı.Önceleri İngiltere,AmerikaBirleşikDevletleri veFransa’da
ilgi görenSebald’in yapıtlarınınAlmanya’daeleştirmenlerindikkatini
çekmesi1990’lara rastlar.Satürn’ün Halkaları adlı yapıtı1998yılında
LosAngelesTimesBookÖdülü’nedeğergörülenSebald’inaldığıöte-
kiödüllerarasındaBerlinEdebiyatÖdülü,HeinrichBöllÖdülü,Möri-
keÖdülüveHeinrichHeineÖdülüsayılabilir.Sebald14Aralık2001’de
arabasınındireksiyonubaşındageçirdiğikalpkrizisonucundaNorfolk’
taöldü.

SAMİTÜRK,1986yılındaİstanbul’dadoğdu.2008yılındaMarmara
ÜniversitesiAlmanDiliveEdebiyatıAnabilimDalı’ndakilisanseğiti-
mini,2012yılındadaİstanbulÜniversitesi’ninaynıbölümündekiyük-
sek lisans eğitimini tamamladı. Halen Sakarya Üniversitesi Alman
DiliveEdebiyatıAnabilimDalı’ndaokutmanvedoktoraöğrencisidir.
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Bu kitaptaki makalelerde ele alınan yazarlarla tanışıklı-
ğım en az otuz yıla dayanıyor. 1966 sonbaharında İsviçre’den 
hareketle Manchester’a giderken Yeşil Heinrich’i1, Schatz
kästlein des Rheinischen Hausfreunds’u2 ve Jakob von Gun ten’ 
in3 yıpranmış bir nüshasını bavuluma koyuşumu dün gibi 
hatırlarım. O günden bu yana okuduğum binlerce sayfa, bu 
kitaplara ve kitapların yazarlarına verdiğim değerden hiçbir 
şey götürmedi; bugün başka bir adaya taşınmak zorunda ol-
sam yine bavulumda yerlerini alırlardı. Vakit iyice geç olma-
dan hürmetimi dile getirme fikrini filizlendiren de Hebel, 
Keller ve Walser’e yönelik hiç değişmeyen bu sevdamdı işte. 
Rousseau ve Mörike hakkındaki iki yazı farklı vesilelerle ek-
lenmiş olsa da bunların bütüne hiç de fena uyum sağlamadı-
ğı anlaşıldı. Böylece mesafe neredeyse iki yüz yıl geriye uzan-
makta; her hissi harflere dönüştürme zorunluluğunu barındı-
ran ve şaşırtıcı bir hassaslıkla hayatı ıskalayan o tuhaf davra-
nış bozukluğunun bu zaman müddetince pek değişmediği de 
böylelikle anlaşılıyor. Bu konudaki gözlemlerimde beni en 
çok şaşırtan, edebiyatçılardaki o korkunç sebattır. Sanki ya-

1.GottfriedKeller’in1855yılındayayımlananromanı.(Ç.N.)
2.JohannPeterHebel’in“Ren’liAileDostununHazineSandığı”diyeçevrile-
bilecek“takvimhikâyeleri”türündeanlatıveanekdotlarınıbirarayagetirerek
1811’deyayımlattığıkitabı.Kitaptayeralanbazıöyküler,2001’deÖykü Sandı-
ğıadıylaBilgeKültürSanatYayınlarıtarafındanyayımlanmıştır.(Ç.N.)
3.RobertWalser’in1909’dayayımlananromanı.(Y.N.)

Önsöz
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zarlık bağımlılığının devası yok; bu bağımlılığa kapılanlar, 
yazma hevesleri çoktan geçip gitmiş olsa bile bu işi devam 
ettiriyorlar, hatta Keller’in de ara sıra belirttiği gibi, her gün 
budalanın teki olma tehlikesine düşüldüğü ve insanın, kafa-
sında dönen çarkları durdurabilmekten başka şey istemediği 
o kritik yaşta bile. Daha Saint Pierre Adası’ndaki sığınağın-
dayken düşünüp durmayı bırakmak isteyen Rousseau –o sıra-
lar elli üç yaşındadır– yine de ölümüne dek yazmaya devam 
eder. Artık katlandığı zahmete değmezken bile Mörike, ro-
manını düzeltmeyi sürdürür. Kendini tamamen edebiyat ça-
lışmasına vermek için Keller elli altı yaşında memuriyeti terk 
eder, Walser ise yazma zorunluluğundan ancak kendini adeta 
kısıt altına alarak kurtulabilir. Bu etkili tedbire bakınca, bir-
kaç ay önce televizyonda izlediğim bir Fransız filminde Heri-
sau Sanatoryumu’ndaki eski hastabakıcılardan Josef Wehrle’ 
nin, Walser için, edebiyata tamamen sırtını dönmüş olmasına 
rağmen yeleğinin cebinde daima kalem ucu ve bizzat kesip 
hazırladığı kâğıtlar taşıdığını, sık sık da bazı notlar aldığını 
söylemesi beni daha da sarstı. Fakat, diye anlatmayı sürdürdü 
Josef Wehrle; Walser, gözlendiğini sezince sanki haksız veya 
ayıp bir şeyler yaparken yakalanmış gibi bu kâğıtları hızla 
cebine sokuyormuş. Anlaşılan, insanı tiksindirse veya onun 
için imkânsız bir hal alsa bile yazarlık kolay kolay bırakılacak 
bir iş değil. Yazan öznenin konumundan, yazarlığı savunacak 
hemen hiçbir şey ortaya konamaz, yazarına sunduğu ikrami-
ye o denli azdır. Keller’in başta niyetlendiği gibi genç bir sa-
natçı kariyerinin trajik biçimde dağıldığı, her şeyin toprağa 
verildiği kapkaranlık bir sonu olan küçük bir roman yazıp 
kalemi kenara koymak belki de en iyisidir. Şüphesiz okurlar 
için bu büyük bir kayıp olurdu; çünkü sözler âleminde tut-
sak, zavallı yazarlar onlara bazen gerçek hayatın bile sunama-
yacağı kadar güzel ve yoğun manzaraların kapılarını açarlar. 
Ben de bu yüzden başta okur olarak mazide kalan meslektaş-
larıma biraz kapsamlı olmaktan başka pek bir iddiası olma-
yan derkenarlarla borcumu ödemek istiyorum. Sonda bir 
ressam hakkında makale bulunmasının da nedeni var; elbette 
yalnızca Jan Peter Tripp ile ben Oberstdorf’ta uzun zaman 
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aynı okula gittiğimizden ve ikimiz için de Keller ile Walser 
çok önemli olduğundan değil; ben onun resimlerinden aynı 
zamanda, derinlere bakılması gerektiğini, sanatın zanaata ge-
reksinim duyduğunu ve şeyleri sıralarken birçok zorluğu he-
saba katmanın gerektiğini de öğrendim.
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GÖKTE BİR 
KUYRUKLUYILDIZ DURUYOR

Ren’li Aile Dostu’nun 
Onuruna Bir Makale
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Walter Benjamin’in 1926 yılında Johann Peter He
bel’in yüzüncü ölüm yıldönümü vesilesiyle Magdebur
gische Zeitung gazetesinde yayımladığı yazının girişinde 
denir ki, 19. yüzyıl, Schatzkästlein des Rheinischen Haus
f reunds’u Alman edebiyatının en saf nesir eserlerinden 
biri olarak görme anlayışında yanılmıştır.1 Eğitimin ver-
diği kibirle bu mücevher kutusunun anahtarı köylülerle 
çocukların ortasına fırlatılmış, kimse içinde ne muhafaza 
edildiğinin farkına varmamıştır. Gerçekten de Goethe 
ile Jean Paul’ün Baden’li bu takvim yazarına yönelttikle-
ri övgü ile sonraları Kafka, Bloch ve Benjamin’in göster-
dikleri takdir arasında, Hebel’i ortalama okura yaklaştı-
racak ve ona bu eserle, sahip olduğu hukuk ve hoşgörü 
ideallerine yönelmiş dünya tasavvurundan neleri yitirdi-
ğini açıklayacak bir ses çıkmamış gibidir. Yahudi yazarla-
rın onlu ve yirmili yıllarda Hebel’in şöhretine katkıları-
nın az olması, öte yandan nasyonal sosyalistlerin bu ana-

1.“JohannPeterHebelzum100.Geburtstag”(100.DoğumGünündeJohann
PeterHebel),Magdeburgische Zeitung,19.09.1926.(Y.N.)
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vatan yazarını kendi adına kullanmalarının etkisinin bü-
yük olması aynı zamanda Alman düşünce tarihinin bir 
parçasıdır. Bu istismarın ne kadar yanlış bir neoGermen 
vurgusuyla sunulduğunu ve ne kadar uzun sürdüğünü 
Robert Minder, Heidegger’in 1957 tarihli Hebel nutku 
sayesinde göstermiştir;1 bu nutuk bütün içeriği itibarıyla 
faşistlerin hâkimiyeti sırasında Josef Weinheber, Guido 
Kolbenheyer, Hermann Burte, Wilhelm Schäfer ve jar-
gonlarının doğrudan doğruya halkın dilinden çıktığını 
sanan Alman mirasının diğer koruyucularının ortaya 
koyduklarından farklı değildir. 1963’te Freiburg’da yük-
seköğrenime başladığımda bunlar henüz tamamen ört-
bas edilmemişti, o günden beridir de burjuva toplumu-
nun ve düşüncesinin tarihini araştıran bir Yahudi ekolü 
olan Frankfurt Okulu’nun ve Benjamin’in peyderpey 
yayımlanan yazıları şayet bize yeni bakış açıları açma-
saydı, edebiyat anlayışımız ne kadar bulanık ve kokuş-
muş kalırdı diye kendime sorar dururum. En azından 
şahsım adına diyebilirim ki Bloch ve Benjamin’in yardı-
mı olmasaydı, Heidegger’in sise bürüdüğü Hebel’e ulaş-
mayı kolay kolay beceremezdim. Fakat şimdi takvim 
hikâ ye lerini durmadan baştan okuyorum, zira Benja
min’in de belirttiği gibi bu hikâyeleri hemencecik unu-
tuyor olmak herhalde mükemmelliklerinin mührü. Ama 
Segringen’deki berber ve Penza’daki terzi hâlâ duruyor 

1.RobertMinder’in“HeideggerundHebeloderdieSprachevonMesskirch”
(HeideggerveHebelveyaMesskirchDili)adlımakalesikastediliyor;Dichter in 
der Gesellschaft içinde,FrankfurtamMain,Insel,1966.Heidegger’insözkonu-
su yazısı ise 1957’de G. Neske Yayınevi tarafından yayımlanan Hebel, der 
Haus freund(AileDostuHebel)başlıklımetnidir.(Y.N.)
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mu diye birkaç haftada bir kontrol etmek zorunda kal-
mam, yalnızca Hebel’in nesrindeki o uçuculuktan kay-
naklanmıyor; beni sürekli Hebel’e döndüren şu önemsiz 
gerçektir ki dili birçok yönden Aile Dostu’nun dilini ha-
tırlatan dedemin her sene bir Kempter Takvimi alıp sonra 
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da akraba ve dostlarının isim günlerini, ilk donu, ilk karı, 
lodosun çıkışını, fırtınaları, doluyu ve daha nicelerini kur-
şunkalemle not etmek hatta ara sıra takvimin not sayfala-
rına vermut şarabı veya centiyane kökünden hazırlanan 

şnaps tariflerini yazmak gibi bir alışkanlığı vardı. Hiç şüp-
hesiz Franz SchrönghamerHeimdal ve Else Eberhard
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Schobacher gibi yazarların kaleme aldığı, ellili yıllarda, 
kökü 1773’e dayanan Kempter Takvimi’nde basılan ve 
Lech Vadisi’ndeki muhafız oğlan veya dağdaki ormanlar-
da bulunan iskelet gibi konuları olan hikâyeler Hebel’in 
hikâyelerindeki seviyeyi yakalayamıyordu ama ev takvimi 
modeli aşağı yukarı aynı kalmıştı; çarpım tablosu piramit-
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leri, faiz hesabı tabloları, her tarihin arkasında bulunan 
aziz isimleri, kırmızı renkli pazar ve bayram günleri, 
ayın halleri, gezegen sembolleri, burçlar ve tuhaf bir şe-
kilde 1945’e kadar ihraç edilmemiş 

[Yahudilerintakvimi]
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