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SADAKAT

GREGOR VON REZZORI





GREGOR VON REZZORI, 1914’te Bukovina/Çernivtsi’de doğdu. Tam adı 

Gregor Arnulph Herbert Hilarius von Rezzori d’Arezzo’dur. Kuzey İtal-

ya üzerinden Viyana’ya gelen Sicilyalı aristokrat bir ailenin üyesi olan 

Rezzori, hayatının ilk 20 yılını, eserlerinin kahramanları için de seçeceği 

çevrede geçirdi. Avusturya-Macaristan İmparatorluğu’nun Birinci Dünya 

Savaşı’nı kaybetmesinin ardından aile üyeleriyle birlikte 1919’da Roman-

ya vatandaşlığı aldı. Tıp ve madencilik öğrenimi gördü, fakat edebiyat-

ta karar kıldı. 1940’ta Romanya ve Çernivtsi’yle birlikte Kuzey Bukovina 

Sovyetler Birliği’ne katıldıktan sonra Gregor von Rezzori vatansız kaldı. 

İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra hayatına gazeteci ve radyo yazarı ola-

rak devam etti. 1948’e kadar Kuzeybatı Almanya Radyo-Televizyon 

Kurumu’nda (NWDR) çalıştı ve bu kurum için Nürnberg Duruşmaları hak-

kında düzenli haber yaptı. 1954’te oyunculuğa adım attı; Kleist’ın, Völker 

Schlöndorff’un yönettiği Michael Kohlhaas (1969) uyarlamasında Kunz 

rolüyle dikkat çekti. Rezzori 1960’ta Toscana’ya yerleşti. 1984 yılında 

Avusturya vatandaşlığı aldı. Çokyönlü sanatsal kişiliğiyle öne çıkan, ede-

biyat, resim, senaryo ve oyunculuk alanlarında ürün veren, sanat eleş-

tirileri ve sanat koleksiyonculuğuyla adından söz ettiren Rezzori 1998’de 

Toscana’da öldü.

ZEHRA KURTTEKİN, Sankt Georg Avusturya Kız Lisesi’ni bitirdik-
ten sonra,  Ankara Üniversitesi DTCF Alman Dili ve Edebiyatı Bö lü-
mü’nde öğrenim gördü. TRT İstanbul Radyosu’nda, sonra TRT İstan-
bul Te le viz yonu’nda sanat, kültür, edebiyat ve belgesel programları 
prodüktörü olarak görev yaptı. H.K. Laxness’ın Atom Durağı, Ber-
tolt Brecht’in II. Reich’ın Korku ve Sefaleti, Freidrich de la Motte 
Fouqué’nin Undine ve Tılsımlı Yüzük, Zeruya Şalev’in Ve Yeniden 
Başlar Hayat, E.T.A. Hoffmann’ın Şeytanın İksirleri, Thomas Mann’ın 
Doktor Faustus ve Stefan Zweig’ın Vicdan Zorbalığa Karşı ya da 
Castellio Calvin’e, Joseph Fouché, Üç Usta: Balzac, Dickens, Dos-
toyevski, Kendini Hayatını Yazan Üç Yazar: Casanova, Stendhal, 
Tolstoy ve Şeytanla Savaş: Hölderlin, Kleist, Nietzsche gibi eserleri 
Türk çeye kazandırdı.
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Bir güvercin sürüsünü (“hepsi tüberkülozlu”) ürkütüp ça

tıların üzerinden yaz gününün mavi göğüne doğru kanat 

çırptıran sakarca fırlatılmış o şey pencerenin önünden 

uçup boğuk bir sesle Viyana’nın III. Bölge’sinde uyuşuk 

bir ara sokağın kambur parke taşlarına çarparken annean

nem parmak kökleriyle kaynaştığı için elinde kalan son 

yüzüklerinin pırlantalarıyla aynı sertlikte parlayan, guttan 

şekli bozulup pençeye dönmüş, tırnakları cilalı parmağını 

pasiyans kâğıtlarının rengârenk sütunundan kaldırıp çın

gırağı eline aldı ve şiddetle salladı. Sinirli bir sabırsızlıkla 

geçen on yıllar hareketlerini beceriksizleştirmiş ve bir cü

cenin kıkırdaması gibi, “şu Marie”nin sağır kulaklarına 

ulaşma niyetiyle alay edercesine tiz tonlarda gezinen ince

cik, zayıf bir şıngırtıya dönüştürmüştü. Yine de kapı bir 

vodvil şakasındaki gibi hemen açıldı ve “şu Marie” görün
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dü, mekanik bir biçimde titreyerek yaklaştı. Ayrık bacak

ları, Tudor döneminden1 bir haberci misali gergin dizleri, 

şişkin baldırlarıyla, elleri beyaz hizmetçi önlüğünün dikiş 

yerlerinde, çok zor bir ailenin hizmetinde geçen elli yılın 

bastırılmış muhalefetiyle kısa gövdesinden sarsak ihtiyar 

kafasına kadar sarsılarak anneannemin karşısında bitiver

di. “Buyurun?” 

Anneannem incilerle doladığı kaplumbağa boynunu 

pencereye çevirdi: “Bak bakalım neymiş Marie! Bizim üst 

kattan sokağa bir şey düştü. Muhtemelen üst kattaki Yahu

diler, havalansın diye yorganlarını pencereye astılar ya da 

işte öyle bir şey! Tam da bu insanlara göre!” 

Marie bir şey söylemek istermiş de söylememeyi tercih 

edermiş gibi itirazla burnundan soludu. Ardından silkinip 

titrek donukluğunu üzerinden attı ve bir kuklanın kesik ha

reketleriyle pencereye seğirtti, pencereyi açtı, sokağa baktı. 

“Buyurun!” diye tekrarladı bir yanlışlık olduğunu baştan 

beri bildiğini ima eden bir el hareketiyle sokağı işaret ede

rek. “Yorgan değilmiş tabii ki. Genç Raubitschek’miş.”

Genç Raubitschek denen Minka Raubitschek, annean

nemin kanatları altında eski insanlar, eski eşyalar, eski ön

yargılar arasında gençliğimin bir bölümünü geçirdiğim Vi

yana’daki evimizdeki Yahudilerin genç kuşağındandı. An

nesiyle babasına, yaşlı Raubitschek’lere merdivenlerde 

rastladığımda onların anneannemi selamladıkları gibi ne

zaketle selamlar, sokulganlığın bariz bir mesafeyle denge

1. İngiltere ve İrlanda’yı 1485-1603 yılları arasında yöneten Tudor Hanedanı’nın 
adıyla anılan dönem. (Y.N.)
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lendiği bir karşılık alırdım. Ne de olsa eğitimli kimselerdi, 

baba üniversitede profesördü, evlerine pek çok ünlü kişi gi

rip çıkardı ve her çarşamba akşamı üst katta iyi yorumlanan 

oda müziğinin boğuk demetleri, tavanımızdan içeriye do

lar, gürültüye karşı duyarlı anneannemin asabi bir açıkla

ma yapmasına yol açardı. “Yine Beethoven’ın ‘Allergique’ 

ini çalıyorlar!’” Bunca Yahudi, müzik konusunda başarı ka

zanınca anneannem müziği tam olarak sanattan saymaz ol

muştu. 

Anne babasının oda konserlerinin Minka Raubi ts chek’ 

in de sinirine dokunup dokunmadığını söyleyemem. Ne 

olursa olsun, canlı ve çok inatçı bir kızdı ve bir keresinde 

annesiyle aralarındaki bir kavgadan dolayı pencerenin ke

narına çıkıp sokağa atlamıştı: “Tam da şu entelektüel Ya

hudi çocukları gibi abartılı,” olmuştu anneannemin yoru

mu. Minka’ya şans eseri pek bir şey olmamıştı. Kalçası kı

rılmıştı ve bunun sonucunda biraz aksıyordu. İlerleyen yıl

larda ben büyüyüp de aramızdaki on yaş fark dengeledik

ten ve onun arkadaşları arasına katıldıktan sonra, Kärntner 

Pasajı’ndaki American Bar’ın tuvaletine inen dik merdi

venden inmesini dağcıların kullandıkları tırmanma ipiyle 

sağlayacaktık, sadece kalça kırığı yüzünden değil fazla vis

kiden dolayı da denge duygusunu yitirdiği için. O da bize 

kültür tarihi dersi vererek teşekkür edecekti: “Nerede bu

lunduğunuzu biliyor musunuz sarhoş domuz yavruları? 

Burası modern mimarinin en eski başyapıtlarından biri. 

Adolf Loos tasarlamış bu barı, Frank Lloyd Wright’ın bir 

öğrencisi” –tamamen doğru olmasa da kim Minka’ya kar

şı çıkabilirdi ki?– “sırf normal olarak on iki kişiye yetecek 
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bir yere elli sarhoş cahil sığsın diye. Buna da ilerleme deni

yor.”

Viyana’nın kentsel görünümünün Gründerjahre’nin1 

beğenisine uygun olması için kamu binalarına az katkıda 

bulunmamış bir mimarın torunu olarak kulak vermem 

beklenirdi. Ama Minka’nın böylesi cümlelerinde beni asıl 

ilgilendiren şey, anneannemin kimi ifadelerindekini andı

ran o küçümsemeydi. Kaldı ki o da örneğin şöyle diyebilir

di: “Bu kadar da babanın izinden gitmen iğrenç bir şey. Av

dan başka şey düşünmez o, tam bir barbar. Sen de muhte

melen atlarla ilgilenirsin. Ama sonunda ispritizmayla uğ

raşsınlar diye benim de kızlarıma Renan2 verdiğim düşü

nülürse…”

Bununla sadece bir kültür pesimizmi değil kişisel bir 

sıkıntı da dile geliyor, anneannemin varoluşunda sinir bo

zucu iki noktaya değinilmiş oluyordu: Büyük kızının, yani 

annemin babamla evlenmesine ve evlenmemiş teyzeleri

min “delibozuk fikirler”ine. 

Anneannem babamın yüzünü neyse ki pek görmüyor

du, çünkü babam Bukovina’da yaşıyor ve avlanıyordu. 

Evde kalmış –kaba yün kumaştan buyurgan kostümler gi

yen, aşırı semirmiş Spaniel köpekler besleyen, yıldızbilim

1. Gründerjahre ya da Gründerzeit, 19. yüzyılda Sanayi Devrimi’nin etkisiyle 
Alman ve Avusturya-Macaristan imparatorluklarında şekillenen ve 1873’te Vi-
yana Borsası’nın çöküşüne dek süren ekonomik kalkınma dönemini tanımlar. 
Mimari alanda ise bu dönem 1920’lere dek devam eder. (Y.N.)
2. Joseph Ernest Renan (1823-1892): Fransız tarihçi ve filolog. İnsanın etnik 
kökenden, ırktan, dilden ve dinden bağımsız olarak yalnızca kendini ait his-
settiği toplumun bir bireyi olabileceğini savunan Ulus Nedir? adlı eseriyle 
tanınır. (Y.N.)
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den parapsikolojiye bütün okült bilimlerin takipçisi– diğer 

kızlarını da tümden dışlamıştı anneannem. Arka tarafta 

avluya bakan, dedemin ölümünden sonra el örgüsü mavi 

çoraplılara1 terk ettiği odalara da asla girmezdi, zira orada 

da her çarşamba akşamı Raubitschek’lerde çalınan boğuk 

sesli oda müziğinin eşliğinde Herr Malik’in ezoterik cemi

yetinin “seanslar”ı olurdu. 

Herr Malik mühendisti ama sihirli güçleri vardı, bu 

güçlerin yardımıyla medyumluk yeteneği olan kişilerin 

ruhlarını boşaltır, bedenlerinin boşalmış kabına ölmüş ve 

henüz yeniden doğmamış bir ölünün serbest ruhunu yer

leştirirdi. Bu şekilde “seçilmiş” kişi, medyumun ağzından 

derin anlamlı saçmalıklar dile getirir, bunların teolojik yo

rumlamalarıyla da teyzelerim ilgilenirdi. Bana söylendiği

ne göre, medyumun dışarıya çıkarılan ruhu, henüz yeni

den doğmamış ölülerin gölgeler diyarında bu sırada pek 

de engelsiz sayılmayacak biçimde gezinti yapardı. Fazla 

hareket imkânı vermeyen astral bir göbek bağıyla kendi 

dünyevi bedenine bağlı kalırdı ve konuk ruh iletisini sun

duktan ve ziyaretçi olarak ikamet ettiği barınak bedeni 

terk ettikten sonra Mühendis Malik onu yeniden yerine 

yerleştirirdi. Daha çocukken anneannemin evinde, çar

şamba akşamları ezoterik cemiyetin üyeleri kapıyı çaldı

ğında ve “Marie” tarafından suskun, titrek bir protestoyla 

teyzelerimin odalarına götürüldükleri sırada, onları gör

mek için perdenin arkasına saklanırdım. Mühendis Malik 

1. 18. yüzyıl sonu ile 19. yüzyılda kültürlü ve entelektüel kadınlara takılan kü-
çümseyici lakap. (Ç.N.)
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medyumların yeterince otojenik eğitim almışlarsa, yardı

mına gereksinim duymaksızın kendilerinin dışına çıkıp 

tekrar girebileceklerini söylemişti ama onların ruhlarını 

astral göbek bağlarıyla, teyzelerimin tasmalı şişko Spani

el’leri gibi dolaştırabildiklerini hayal etmek çok tuhaftı. 

Sonradan Kärntner Bar’da Minka Raubitschek’i iple tuva

lete indirirken Mühendis Malik’in öğretilerinden epeyce 

yararlandım. “Sadece onun maddi mevcudiyetidir inen,” 

diye açıklama yaptım, “ruhu bizim yanımızda ve viskisine 

yumulmakta. Ama dikkatli ol Minka! Astral göbek bağına 

takılıp düşme!” 

Bugün Mühendis Malik’in muhtemelen henüz yeni

den doğmamış ve serbestçe gezinmekte olan ruhu bu küs

tahlığımı affetmiştir umarım. Bu arınmanın yaşandığı dö

nemde ben çok küçüktüm ve çocukken bana, ona ve onun 

selamet iletilerine saygı duymayı öğretecek pek bir şey ya

pılmadı.

“Malik!” demişti babam ona doğal olarak anneanne

min evinde olanları anlattığımda. “Malik mi?” İncelikli 

şüphesiyle bu ismi tartmıştı. “Mühendis Malik! Bu adam 

hiç kuşkusuz bir dolandırıcı ve kesinlikle mühendis falan 

da değil. Muhtemelen Yahudi, aslında adı da başka bir şey 

olmalı.”

Böylelikle teyzelerimin gurusunun bir sahtekâr oldu

ğu ortaya çıkarılmıştı, hem de çok bariz ve uyduruk bir 

sahtekâr, çünkü babamım görüşüne göre Yahudiler genel

likle böyleydi – ayrıca bu, anneannemin onunla paylaştığı 

tek şeydi. Birinin adını değiştirdiğinden şüphelenmek bile 

onu Yahudi olarak damgalamaya yeterdi, tabii ki Lord 
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Halifax’a dönüşen şu cazip Mr. Wood1 gibi bir İngiliz ol

mamak kaydıyla. Bu elbette farklı bir şeydi. Oysa Yahudi

ler isimlerini kendilerini gizlemek amacıyla değiştirirlerdi; 

kolayca anlaşılabileceği üzere Yahudi yerine konmak iste

medikleri için. 

Bu tümüyle anlaşılabilir bir şeydi; onların yerinde ol

sak biz de muhtemelen aynı şekilde davranırdık. Kültürlü 

insanlar bile bunu onlara hissettirirdi – doğrudan rahatsız

lık duyduklarını belli ederek olmasa da, ister istemez koy

dukları mesafeyle ya da anneannemin Raubitschek’ler kar

şısında takındığı, belirsiz bir hiçliğe kayarak kayıtsızlığa 

kaçan sinsi, dalgın bir neşeyle, sanki az önce terbiyesinden 

dolayı kendiliğinden dikkate aldığı bir şey bir anda havaya 

karışıp yok olmuş gibi. Başkalarında böyle karmaşık dav

ranış biçimlerine kim yol açmak isterdi? Hayır, kendini Ya

hudi hissetmek çok utanç verici olmalıydı! Ama neyse ki 

biz öyle değildik ve Yahudilerin isimlerini bizimkilere ben

zeyenlerle değiştirmeleri, sevimsiz iş anlayışları ve toplum

sal alanda yükselmeye yönelik itici iradelerinin onları sü

rüklediği kibirdendi.

Bunu nefes almaya başladığımdan beri biliyordum, 

zira Bukovina’da doğmuştum ve çocukluğumun ve ergenli

ğimin bir bölümünü Yahudilerin büyük çoğunluğunun 

“Polonya Yahudisi” denen, adları kötüye çıkmış ve kendi

1. Edward Frederick Lindley Wood (1881-1959): I. Halifax kontu. 1925’ten 1934’e 
kadar Lord Irwin adıyla tanınan, 1934 yılından itibaren Vikont Halifax unva-
nıyla 1930’ların siyasetine damga vuran İngiliz muhafazakâr siyasetçi. Dışişleri 
bakanlığı dahil olmak üzere pek çok üst düzey bakanlık görevinde bulunan 
Lord Halifax, İkinci Dünya Savaşı öncesinde yatıştırma politikasının mimarla-
rından biri olarak kabul edilir. (Y.N.)
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lerini gizlemek için en çok nedeni olanların geldiği Galiç

ya’nın çok yakınlarında geçirmiştim. Eskiden Bukovina da 

Galiçya gibi AvusturyaMacaristan İmparator luğu’na bağ

lıydı ve imparatorluğun çökmesinden sonra Galiçya, Po

lon  ya’ya geri verilirken, Bukovina 1919’da Romanya’ya bı

rakılmıştı. Ama pişkin ve gayretkeş Yahudilerin simgesi 

olarak “Polonya Yahudileri”nden söz edilirken sadece Ga

liçya Yahudileri değil Bukovina’dakiler de kastedilirdi. Bi

zim oralar Yahudi kaynardı, taşranın ve kentlerin imajına 

kararlı bir biçimde damgalarını vururlardı. Büyükler, yaşlı

lar, özellikle de çok yoksul olanlar tümüyle ne iseler oydu

lar, yani tipik Yahudi: Uzun, siyah kaftanları, şakaklarında 

bukleleriyle, bin yıllık bir kederin karanlık göller misali bi

riktiği baygın bakışlı yaltakçı tipler. Tanrı’ya vakarla tesli

miyetleriyle neyseler o olmalarının kederi, aralarından ba

zılarını deyiş yerindeyse güzelleştirirdi, Mühendis Herr 

Malik’in kasap suratına hiç yakışmayacak sırma işlemeli 

peygamber başlıkları vardı. Ama gençler, özellikle de top

lumda yükselmeye azmetmiş olanlar, zenginleşenler, başa

rılı olanlar kışkırtıcı bir özgüvenle, kafa tutan bir küstah

lıkla bizden biriymiş gibi davranırlardı. Tam olarak o kadar 

utanmazlık etmeseler de, tavırları onları rezil biçimde ele 

verirdi. Konuşurken ellerini kollarını heyecanla sallayıp 

dururlardı – tamam, bu Doğu’ya özgü bir şeydi, onlara uyu

yordu, aynı haddini bilmezlikle olmasa da İtalyanlar da el 

kol sallardı; ancak başarıyı yakalayan gençler, her şeyi 

daha iyi bilirmiş gibi buyurgan davranırlardı, varsıllıkla

rıyla gösteriş yapar, züppe gibi giyinirlerdi, kızlar parfüm 

kokar, mücevher takarlardı, hatta bazıları tasmalı köpek 
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gezdirirdi; insan bizi karikatürize etmek istedikleri izleni

mine kapılırdı. 

Babam da Yahudilerden nefret ederdi, hem de istisna

sız hepsinden, hatta zavallı ihtiyarlardan bile. Bu çok eski

lerden gelen, iliklerine işlemiş, herhangi bir neden ileri 

sürmesine gerek olmayan bir nefretti; her sebep, hatta en 

saçması bile onu haklı kılardı. Kulağımıza geldiğine göre 

Yahudilerin, özellikle de Amerika’da gerçekten de gitgide 

daha zengin ve daha güçlü olmalarına rağmen, peygam

berleri öyle vaat ettiği için dünyaya egemen olmaya çalış

tıklarına elbette kimse inanmıyordu artık. Siyon Liderleri

nin Protokolleri’nde sözümona yazılı olarak ortaya konan 

kötücül bir komploya dair hikâyelere doğal olarak zırva gö

züyle bakılıyordu, keza Kudas ekmeği çaldıklarına, küçük 

Esther Solymossian’ın ortadan kayboluşu hâlâ açıklığa ka

vuşmadığı halde masum çocukları kurban ettiklerine de. 

Bunlar, yanımızda daha fazla kalmaya tahammül edeme

yeceklerini, daha yüksek ücret verecek ve daha iyi davra

nacak Yahudi ailelerine gideceklerini söylediklerinde hiz

metçi kızlara anlatılan masallardı. Tabii, laf arasında Ya

hudilerin sonuç olarak kurtarıcımızı çarmıha germiş ol

dukları da anlatılırdı. Ama bizim gibilerin, yani eğitimli in

sanların, Yahudileri ikinci sınıf insandan sayacak kadar 

ağır iddialarla üzerlerine gitmeye hiç ihtiyacımız yoktu. 

Sevilmezlerdi, en azından birlikte yaşanılan diğer insanlar 

kadar sevilmezlerdi ama bu, kedileri köpeklerden ya da bö

cekleri arılardan daha az sevmek kadar doğal bir şeydi ve 

bunun için en saçmasından nedenler göstermek eğlenceli 

bir şeydi.
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