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biyatÖdülü’nüalanMann,1955’teZürih’teöldü.

ZEHRAKURTTEKİN,SanktGeorgAvusturyaKızLisesi’nibitirdikten
sonra,AnkaraÜniversitesiDTCFAlmanDiliveEdebiyatıBölümü’nde
öğrenimgördü.TRTİstanbulRadyosu’nda,sonraTRTİstanbulTeleviz-
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rınyapıtlarınıTürkçeyekazandırdı.





Lo giorno se n’andava e l’aere bruno 
toglieva gli animai che sono in terra 
dalle fatiche loro, ed io sol uno 
m’apparecchiava a sostener la guerra 
sì del cammino e sì della pietate, 
che ritrarrà la mente che non erra. 
O Muse, o alto ingegno, or m’aiutate, 
o mente che scrivesti ciò ch’io vidi, 
qui si parrà la tua nobilitate.1

1.Günbitiyordu,kararanhava/yeryüzündekicanlılarınyorgunluklarını/alı-
yordu;bendetekbaşıma,/belleğiminyanılmadanaktaracağı/yolculuğu,tanık
olacağım acıları / karşılamaya hazırlanıyordum. / Eymusa’lar, ey yüce ruh,
yardımedinbana,/eygördüklerimiyazacakbellek,/soyluluğunşimdikendini
belliedecek.(Dante,İlahi Komedya: Cehennem,“İkinciKanto”,çev.RekinTek-
soy,OğlakYayıncılık,İstanbul,2004,5.basım,s.44.)(Y.N.)
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Sonsuzluğa göçmüş olan Adrian Leverkühn’ün, ka-
derin ağır sillesini yemiş, görmüş geçirmiş bu değerli ada-
mın, bu dâhi müzisyenin hayatına dair bilgileri paylaş-
maya, onun ilk ve kesinlikle en geçerli, en güncel yaşa-
möyküsünü yazmaya başlamadan, birkaç kelimeyle ken
dimden ve kendi koşullarımdan söz etmemin, asla şahsı-
mı ön plana çıkarmak arzusundan kaynaklanmadığına 
si zi temin etmek isterim. Beni buna yönlendiren, okura 
–daha doğrusu olası okura; çünkü şu an için yazdıkları-
mın yayımlanarak gün ışığına çıkacağına dair en küçük 
bir öngörü bile yok– ola ki yazılarım, bir mucize eseri, 
tehlikelerle çevrili Avrupa kalesinden dışarıya çıkabilirse, 
dışarıdakilere bizim buradaki yalnızlığımızın sırlarına 
ilişkin bir nebze olsun fikir verebileceği varsayımı sadece. 
Devam etmeme izin vermenizi rica edeceğim: Çünkü 
mutlaka yazanın kim olduğuna, neyin nesi olduğuna dair 
bilgilenmek isteyeceğinizi tahmin ediyorum – elbette 
mevzunun doğru ellerde bulunup bulunmadığı, konuya 
yakın olmak gibi haklı bazı nedenlerin ötesinde, belki de 
sadece yüreğimin beni yönlendirdiği bu görev için tam 
anlamıyla doğru adam olup olmadığıma dair kuşkular 
besleyebileceğiniz kaygısıyla, bu tür soruları açıklığa ka-
vuşturmak üzere şahsıma ait bazı notlar düşüyorum. 

I
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Yukarıdaki satırları gözden geçiriyorum ve diyebi li
rim ki, onların arasında bugün, yani 23 Mayıs 1943 gü nü, 
Leverkühn’ün ölümünden üç yıl sonra bile, o kendine 
has huzursuzluğu, onun soluk alırken zorlandığını fark 
et tiğim andaki ruh halini hissetmekten kendimi alamıyo
rum. Gecenin karanlığında, gecelerin en karanlı ğına in
tikal edişinin üzerinden üç yıl geçtikten sonra, Isar Neh
ri’nin kıyısında bulunan Freising’deki küçük, köhne ça-
lışma odamda oturmuş, Tanrı’nın yanında istirahat eden 
–Öyle olduğunu umarım!– talihsiz dostumun yaşamöy-
küsünü yazmaya başlarken yüreğimi yerinden oynatan 
paylaşma ihtiyacı ile bunun yakışık almayacağına ilişkin 
derin mahcubiyet hissinin birbirine karıştığı, fevkalade 
rahatsız edici bir ruh hali içinde bulunduğuma dikkatini-
zi çekmek isterim. Ben, kesinlikle ölçülü, diyebilirim ki; 
sağlıklı, insan odaklı, uyuma ve mantığa dönük mizaçta 
bir bilimadamı, “La tin ordusu”nun gönüllü bir neferiyim. 
Güzel sanatlara da pek ilgisiz sayılmam (viola d’amore1 
çalarım); üstelik de kendini, kelimenin akademik anlamıy
la, Epistolae Obscurorum Virorum2 döneminden Reuch lin, 
Crotus von Dorn  heim’ın, Mutianus ve Eoban Hesse gibi 
Alman hümanistlerinin halefi sayan bir sanatseverim. 
Şeytanca işlere hiç tevessül etmediğim gibi, bunların in-
san hayatını etkilediğini hep reddettim, her zaman eşya-
nın tabiatına aykırı buldum, sezgilerime dayanarak onları 
dünyamdan uzak tuttum ve asla itibar etmedim, bir taş-
kınlık ânında bile yeraltının güçlerini yardıma çağırmaya 
kalkışmadım ya da onların kendiliğinden bana yakınlaş-

1.(İt.)Aşkviyolası.Kökeni17.yüzyılortalarınadayanan,hemviyolahemde
kemanözellikleritaşıyanenstrüman.(Y.N.)
2.(Lat.)Karanlık Adamların Mektupları.1515yılındaanonimolarakyayımlanan
hiciviçeriklihayalîmektuplar.(Ç.N.)
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ması için küçük parmağımı bile uzatmadım. Bunların, 
akılla ve tarihsel gelişimimizin gerekleriyle bağdaşmaya-
cağı düşüncesiyle, pek sevdiğim hocalık mesleğimden za-
manından önce ayrılarak ideallerimden ve maddi refahım
dan yana hiç tereddüt etmeden özveride bulundum. Bu 
bağlamda kendimden hoşnutum. Ancak bu konudaki 
şüp helerim ya da isterseniz ahlaki kişiliğimin tutucu yanı 
diyelim, şu anda girişmekte olduğum işin, benim görevim 
olduğu hissini ve kararlılığımı sadece pekiştirmeye yaradı. 

Tam kalemime davrandığım anda, beni bir anlamda 
içten içe mahcup düşüren bir kelime kaçtı ucundan: 
“dâhiyane” kelimesi; sonsuzluğa göçmüş dostumun mü-
zikal dehasından söz ediyordum. Her ne kadar aşırı kaç-
sa da, benim gibi bu ulvi âlemde bizzat yer almak ve di-
vinis influxibus ex alto1 Tanrı vergisiyle donatılmış olma 
iddiasından uzak birinin, bu soylu, ahenkli, insani açıdan 
kulağa sağlıklı gelen bir tınıya ve karakter özelliğine sa-
hip bu kelimeyi, “deha” kelimesini sarf etmekten çekin-
mesi, sevinçle karşılayıp saygılı bir yakınlıkla söz etmek-
ten, buna değinmekten kaçınması için kesinlikle makul 
bir sebebi olmaması gerek. Öyle görünüyor. Ancak bu 
pırıltılı alanda insanı hafiften tedirgin eden şeytanca ve 
akıldışı bir şeyler bulunduğu, onunla yeraltı dünyası ara-
sında ürpertici bir bağlantı olduğu da inkâr edilemez ve 
hiçbir zaman da inkâr edilmemiştir. Acı verse de, kararlı 
davranarak ortaya bir farklılık koymalıyım; tam anlamıy-
la yerini bulmasa da, “soylu”, “insani açıdan sağlıklı” ve 
“ahenkli” gibi o güven verici nitelemeleri kullanma gere-
ğini duymamın sebebi, saf, hakiki, Tanrı tarafından ihsan 
edilmiş ya da belki mukadderata yazılmış bir dehadan 
söz ediyor olmamızdır, doğal yetilerin günahkârca ve 

1.(Lat.)Yukarıdangelenilahîetkilerle.(Y.N.)
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marazi bir biçimde kangren olduğu, iğrenç bir satış an-
laşmasıyla edinilmiş, yıkıcı bir dehadan değil...

Burada sanatsal açıdan kusur sayılacak beceriksiz bir 
tutum içine girmiş olmanın mahcubiyetiyle sözlerime 
ara veriyorum. Adrian olsa, diyelim ki bir senfonide, te-
maya böyle erken bir giriş yapmazdı – olsa olsa gizliden 
gizliye, uzaktan, güçlükle fark ettirecek surette, zarafetle 
hissettirirdi. Ayrıca bu ağzımdan kaçırdıklarım, bana pa-
tavatsız ve hantalca, paldır küldür bir giriş gibi gelirken, 
okura da karanlık, kuşku verici birer ima olduğu hissini 
verebilir. Benim gibi bir insan için hayati önem atfeden, 
ellerini yakan bir konuya beste yapan bir sanatçının ba-
kış açısından bakmak, onun gibi uçarcasına ama dikkatle 
ele alıp işlemek çok zor bir iş; sanki biraz da haddini aş-
mak gibi bir şey. Bu yüzden hakiki ve hakiki olmayan 
deha arasındaki farklılık konusuna böyle alelacele dalı-
şım, böyle bir farkın var olduğunu kabul ederek kendi 
kendime bunun hakkaniyete sığıp sığmadığını sorgula-
mamdandır. Başımdan geçen, bazen gerçekten de ürkü-
tücü bir hal alan bu olay, bu mesele üzerinde öylesine 
bir gayretle ve öylesine yoğun bir şekilde düşünmeye 
zorladı ki beni, zaman zaman, kendime özgü, alışık ol-
duğum düşünce düzlemimi aştığıma, kendi doğal yete-
neklerimi pek de “halisane olmayan” bir biçimde abarttı-
ğıma dair ürkütücü sanılara kapıldım...

Görevim için gerekli olan gönül yakınlığına yeterin-
ce sahip olup olmadığım konusundaki kuşkuları açıklığa 
kavuşturmam gerekirken, sözü dehaya ve her halükârda 
şeytani etkiler altındaki doğasına getirdiğimi hatırlaya-
rak tekrar bir ara veriyorum. Bu, vicdan rahatsızlığı his-
settiğimde her zaman başvuracağım bir yol olmalı. Ka-
derimde, hayatımın pek çok yılını bu sayfaların kahra-
manının, o dâhi insanın yakın çevresinde geçirmek, ço-
cukluktan başlayarak onu tanımak, onun gelişmesinin, 
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kaderinin tanığı olmak ve onun yaratma sürecinde mü-
tevazı bir yardımcı rolü oynamak varmış. Leverkühn’ün 
haşarı gençlik eseri, Shakespeare’in Aşkın Çabası Boşu-
na adlı komedisinin müzikal libretto çalışması bana ait-
tir. Keza grotesk opera süiti Gesta Romanorum’un1 tekst 
çalışması gibi, Yuhanna’nın Vahyi2 adlı oratoryosuna da 
katkılarım oldu. Bu olayın bir yönü; ya da aslında bir ve 
öbür yanı. Ayrıca merhumun sağlığında, tam olarak böy-
le diyemesem de, nispeten ve resmen sağlıklı sayıldığı 
günlerde, bana vasiyet ettiği değer biçilemez evrak ve ya-
zılar da elimin altında. Anlatacaklarımı onlara dayandır-
mak, bana sunulmuş bu seçki içinden bazılarını ise doğ-
rudan eklemek niyetindeyim. Ancak önünde sonunda 
kendimi insanlara karşı olmasa bile Tanrı’ya karşı haklı 
gösterecek en geçerli nedenim ise şudur ki, ben onu sev-
dim –onu korkuyla ve şefkatle, merhametle ve teslimi-
yetçi bir hayranlıkla sevdim– onun da benim duyguları-
ma birazcık olsun karşılık verip vermediğini ise nadiren 
sorguladım. 

O beni sevmedi; yok hayır. Arkasında bıraktığı kom-
pozisyon taslaklarında ve günlüğünde sayfaları yazıya ge-
çirirkenki samimiyetimi, yalınlığımı, hatta diyebilirim ki, 
güvenilirliğimi, inanca saygılı duruşumu ve doğruluğu-
mu takdir eden, kesinlikle onur verici bir güven hisset-
tim. Ama ya sevgi? Kimi gerçekten sevmiş olabilirdi ki bu 
adam? Bir zamanlar bir kadını – belki. Son olarak bir ço-
cuğu – olabilir. Ağırlığı olmayan, herkesin gönlünü kaza-
nan bir uçarıyı, her ortamın adamı olan birini; ama sonra 
muhtemelen kendisine karşı meyli olduğundan uzaklaş-
tırdı – hem de ölümüne. Kalbini ne zaman kime açmıştı, 

1.Geçdönem13.yüzyılaaitpopülerbiranekdotlarseçkisi.(Y.N.)
2.AslenYeniAhit’insonkitabı;“Vahiy”adıyladabilinir.Yuhannatarafından
PatmosAdası’ndayazılmıştır.(Y.N.)
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kimin hayatına girmesine izin vermişti? Adrian için böy-
le bir şey yoktu. İnsanca bir tevekkülü –yemin ederim 
ki– çoğunlukla, ancak farkına varmaksızın kabullenebi-
lirdi. Kayıtsızlığı öyle bir mertebedeydi ki, etrafında 
olup bitenlerin, kimin meclisinde bulunduğunun bile 
pek ayırdında olmazdı; konuşmakta olduğu kişiye nadi-
ren adıyla hitap ederdi; sanırım adını bilmezdi bile. Oysa 
muhatabı, büyük bir haklılıkla bunun tam tersini düşü-
nürdü. Onun ıssızlığını, kendine karşı beslenen duygula-
rın usulca ve iz bırakmaksızın gömülüp gittiği bir uçuru-
ma benzetmek isterim. Etrafında soğuk hüküm sürerdi 
– bu kelimeyi kullanırken, onun da bunu bir zamanlar 
böyle dehşet verici bir bağlam içinde yazmış olduğu his-
sine kapılıyorum! Hayat ve tecrübeler, kelimelerin her 
birine gündelik anlamlarına tamamen yabancılaştırıcı 
bir vurgu katabilir, onların o en korkunç anlamlarına aşi-
na olmayan kimselerin anlayamayacağı bir korku gölgesi 
yükleyebilir.

II

Ben, Filolog Doktor Serenus Zeitblom. Bu kimlik bil-
gilerini sunmakta böyle garip bir şekilde gecikmemin so-
rumluluğu tümüyle bana ait; nasıl olduysa oldu, size anla-
tacaklarımın edebî akışı içinde bu âna kadar bu noktaya 
bir türlü gelemedim. Yaşım altmış; yani MS 1883’te, dört 
kardeşin en büyüğü olarak Merseburg yönetim bölgesin-
de, Saale kıyısındaki Kaisersaschern’de, Lever kühn’ün de 
öğrencilik yıllarının tümünü geçirdiği şehirde doğdum, 
dolayısıyla bu şehrin özelliklerini daha yakından tasvir et-
meyi, o günleri anlatacağım vakte erteleyebilirim. Kişisel 
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hayatımın akışı pek çok yönden üstadınkiyle çakıştığı için, 
insanın yüreği yüklü iken kaçınılmaz olarak düşebileceği 
acelecilik hatasından kaçınmak bakımından ikisini birbi-
riyle bağlantılı olarak anlatmam daha iyi olacak. 

Burada sadece şu kadarını belirteyim ki, dünyaya 
geldiğim ortam, yarı aydın bir orta sınıfın mütevazı sevi-
yesidir. Zira babam Wohlgemut Zeitblom, eczacıydı – 
hem de bölgenin en önemli eczacısı; Kaisersaschern’de 
farmakolojiyle uğraşan ikinci bir dükkân daha vardı; ama 
asla Zeitblom’un “Aziz Müşteriler” Eczanesi’nin kazan-
mış olduğu itibardan nasibini alamamış, onun karşısında 
her zaman yetersiz bir konumda kalmıştı. Ailemiz, sa-
kinlerinin büyük çoğunluğunun Luther inancını taşıdığı 
şehrin küçük Katolik cemaatindendi. Özellikle annem, 
kilisenin, dinî görevlerini sorumlulukla yerine getiren 
inançlı bir evladıydı. Öte yandan babam, zaman darlı-
ğından olsa gerek, bu konuda daha rahat görünürdü. Fa-
kat aynı sebepten dolayı bazı siyasi hedefleri de olan, 
benzer ilgilere sahip arkadaşlarıyla arasındaki grup daya-
nışmasını hiç aksatmazdı. İşin dikkat çekici yanı, papazı-
mızın, dinî danışman Zwilling’in yanı sıra şehrin Doktor 
Carlebach adını taşıyan hahamının da bizim laboratu-
varla eczanenin üst katındaki konuk odalarına girip çık-
malarıydı; zira Protestan hanelerinde böyle bir şey kolay 
kolay söz konusu olmazdı. Roma Kilisesi’nin adamı, gö-
rünüş bakımından diğerlerinden daha iyiydi. Ancak bü-
yük ölçüde babamın ifadelerine dayanan intibalarımda, 
kısa boylu, uzun sakallı, küçük bir kep giyen, Talmud 
kurallarına bağlı köktendinci Yahudinin bilgisi ve dinî 
feraseti, farklı inançtaki meslektaşlarının epey fevkin-
deydi gibi kalmış. Bunun nedeni, gençlik deneyimlerim 
kadar, Yahudi çevrelerin Leverkühn’ün eserlerine karşı 
gösterdikleri duyarlık ve açık görüşlülük olabilir; ayrıca 
Führer’imiz ile şürekâsının Yahudi meselesi konusunda-
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ki, asla tam olarak onaylamadığım, beni öğretim mesle-
ğimden soğutacak denli etkileyen tutumları da olabilir. 
Elbette bu soyun farklı bireyleriyle de yolum kesişti – 
Münih’teki serbest bilimadamı Breisacher’i hatırlamam 
yeterli. Onun o kafa karıştırıcı, itici özelliklerine yeri gel-
diğinde biraz olsun ışık tutmaya niyetliyim. 

Katolik kökenime gelince; içimdeki insanı elbette 
biçimlendirdi ve etkiledi fakat hayatımın bu notası, hü-
manist dünya görüşümle, vaktiyle dendiği üzere, “güzel 
sanatlar ve bilim”e duyduğum sevgiyle hiçbir zaman çe-
lişki yaratmadı. Bu iki kişilik unsuru arasında her zaman 
tam bir ahenk egemen oldu; insan, benim gibi, anıları ve 
anıt yapıları kilisenin daha bölünmediği, Hıristiyan dün-
yasının bir bütünlük içinde bulunduğu çağlara uzanan 
eski bir şehir muhitinde yetişince, herhalde bu ahenk de 
kolaylıkla korunuyordur. Gerçi Kaisersaschern, Reform 
hareketinin vatanı olan ve Eisleben, Wittenberg, Qued-
linburg kadar Grimma, Wolfenbüttel ve Eisenach gibi 
şehirlerin adlarının da göndermede bulunduğu Lu ther 
bölgesinin tam kalbinde yer alır – ki bu da, Luther’ci 
Leverkühn’ün iç dünyası için son derece manidardır ve 
öğrenim alanı olarak başlangıçta teolojiyi seçmiş olma-
sıyla ilintilidir. – Fakat ben, Reform hareketini sadece 
ileriye, skolastik zamanlardan günümüzün özgür düşün-
ce dünyasına değil, aynı şekilde geriye, Ortaçağ’a uzanan 
bir köprüye de benzetirim – bu köprü, hatta belki daha 
da gerilere, Kilise’nin bölünmesinden etkilenmemiş, es-
kinin aydınlık, görsel sanat aşkını sonraki kuşaklara akta-
ran Katolik Hıristiyanlığa kadar uzanır. Ben, Meryem 
Ana’ya jovis alma parens1 dedikleri o altın evreyi kendi-
me daha yakın bulurum.

1.(Lat.)Doğurupbüyütentanrısalanne;Tanrı’nınannesi.(Y.N.)
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