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... daha hüzünlü çalın kemanları sonra sizler 
duman olup yükseliyorsunuz göğe 
sonra bir mezarınız oluyor bulutlarda 
rahat yatılıyor.

PAUL CELAN, Ölüm Fügü1

1.Çev.AhmetCemal,İyiŞeylerYayıncılık,s.10.
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“Hayır!” dedim o anda, hemen ve hiç duraksamadan, 
belli ölçülerde içgüdüsel olarak, çünkü bu arada içgüdü-
lerimizin içgüdülerimize karşı çalışması, hatta neredeyse 
karşı içgüdülerimizin içgüdülerimizin yerine ça lışması, 
hatta daha da ileri giderek onların yerini alması son dere
ce doğal bir şey – işte böyle akıl yürüttüm, tabii buna 
akıl yürütmek denebilirse, yani çıplak, zavallı gerçeklik 
akıllı olarak tanımlanabilecek olursa, Düşünür’e aynen 
bunları anlattım; ikimiz de, can çekişmekte olan ve has-
talıktan, belki de verem yüzünden, neredeyse duyulabi-
lecek denli sesli soluk alıp veren kayın ağacı –ya da her 
ne ağacıysa– ormanındaydık; itiraf etmeliyim ki ağaçlar 
konusunda oldukça cahilim, yalnızca çam ağaçlarını iğ-
neli yapraklarından tanırım, bir de çınar ağaçlarını, çün-
kü çınarları severim, sevdiğim bir şeyi de bugün bile ta-
nırım; nefret ettiğim şeyi tanımamı sağlayan, insanın 
boğazını sıkan, midesine kramplar girmesine neden olan, 
her an saldırmaya hazır, elektriklendiren, deyiş yerindey-
se aydınlatan o algının yardımıyla olmasa da, karşı içgü-
dülerimin yardımıyla bile tanırım. Bende her şeyin ve 
herkesle olan ilişkilerin her zaman neden farklı olduğu-
nu bilmiyorum, yani yine de biliyor olsaydım, bilmeye-
cek kadar biliyor olmam daha işime gelirdi. O zaman 
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birçok açıklamadan kurtulmuş olurdum. Ancak anlaşı-
lan o ki insan açıklamalardan kurtulamıyor; sürekli ola-
rak kendimizi ve her şeyi açıklarız, hatta yaşamın kendi-
si, bu açıklanamaz fenomenler ve duyarlılıklar komplek-
si bile bizden açıklamalar bekler, çevremiz bizden açık-
lamalar bekler, son olarak kendi kendimizden açıklama-
lar bekleriz, ta ki çevremizdeki her şeyi, hatta kendi 
kendimizi bile mahvetmeyi başarana, kendi kendimizi 
ölümüne açıklayana dek – işte Düşünür’e aynen bunları 
anlattım, o konuşma zorunluluğuyla, ne zaman söyleye-
cek sözüm olmasa beni sarıp sarmalayan, beni bile usan-
dıran, ancak önüne geçilemeyen o konuşma zorunlulu-
ğuyla; korkarım bu zorunluluk, lokantalarda, taksilerde, 
resmî ve yarı resmî kişilere rüşvet vermek söz konusu 
olduğunda bol miktarda bahşiş dağıtma alışkanlığımın 
beslendiği aynı kaynaktan besleniyor; sanki sürekli ola-
rak varoluşum, bu tür varoluşum için dileniyormuşçası-
na abarttığım, neredeyse görev edinme derecesine kadar 
abarttığım kibarlığım gibi tıpkı. Ah Tanrım! Ormanda 
–o içler acısı meşe ormanında da olsa– öylesine, kendi 
kendime yürüyordum; kafamı biraz olsun dağıtmak ama-
cıyla temiz havaya –o hava biraz kirlenmiş de olsa– çık-
mıştım; kafamı dağıtmak deyimini kullandım, çünkü 
anlamlarını önemsemediğimiz zaman sözcükler kulağa 
hoş gelir, çünkü anlamların ardından koşacak olursak 
sözcükler, tıpkı benim kafamın da dağıtılmaya ihtiyacı 
olmayışı gibi, anlamlarını yitirirler, öyle değil mi? Oysa 
ben, tam tersine, dağıtmak konusunda olağanüstü du-
yarlıyımdır; neyse, zamanımı burada geçiriyorum –geçi-
riyordum– geçici olarak (burada bu sözcüğün kullanıma 
sunduğu olanaklara değinmeden geçiyorum), burada, 
Macaristan’ın orta yükseklikteki sıradağlarının ortasın-
da, bir evde, bir dinlenme yurdunda diyelim, oysa işyeri 
olarak da tanımlanabilir (çünkü ben sürekli çalışırım, 
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beni buna zorlayan tek şey ilerlemek değil, çalışmayacak 
olsaydım, yaşardım ve yaşasaydım, bunun beni neye 
zorlayacağını bilmiyorum, her ne kadar hücrelerim, iç 
organlarım bunu kesinkes algılıyor olsa da, bilmemek de 
daha iyi, zaten bu yüzden durmaksızın çalışıyorum ya: 
Çalıştığım sürece ben ben’im, çalışmazsam ben olup ol-
mayacağımı kim bilir, bu nedenle ciddiye alıyorum, al-
malıyım da, çünkü işimle devamlılığım arasında olabile-
cek en ciddi bağlantılar bulunuyor, bu çok açık), neyse, 
bana bir yer verilmesi hakkını kazanmış olduğum bir 
evde, aynı kalemden entelektüellerin –odama çekilip ses-
siz sakin oturmayı ne kadar çok istersem isteyeyim, tam 
da bu nedenle onlardan kaçamıyorum– oluşturduğu ışıl-
tılı bir topluluğun içindeyim; saklandığım yeri olsa olsa 
daktilomun bastırmaya çalıştığım tıkırtısı ele veriyor; ko-
ridorlardan istediğim kadar sessiz geçeyim, insan yemek 
yemeden edemiyor ve yemekte masa arkadaşlarım insaf-
sız mevcudiyetleriyle beni ortalarına alıyorlar; insan yü-
rüyüşe çıkmadan da edemiyor, bu yürüyüşlerde ormanın 
orta yerinde, kaba görünümlü ve oraya ait değilmiş izle-
nimi uyandıran, kahverengi bej kareli kasketi, uzun ke-
simli yağmurluğu, ince, soluk yeşil gözleri ve büyük, yu-
muşak, yoğrulmuş ve kabarmaya yüz tutmuş hamur ma
yasına benzeyen suratıyla Doktor Oblath’la, yani Dü şü
nür’le karşılaşıyorum. Bu, mazbut, orta halli bir meslek, 
ayrıca kimliğindeki ilgili bölüme düşülen kayıtla da ka-
nıtlanabilir: Doktor Oblath bir düşünür, tıpkı Immanuel 
Kant, Baruch Spinoza ya da Efesli Herak lei tos’ un düşü-
nür oluşları gibi, tıpkı benim bir yazar ve bir edebiyat 
çevirmeni oluşum gibi; ben yalnızca bu unvanın ardın-
dan birtakım büyük kişileri sıralayarak kendimi daha da 
gülünç duruma düşürmüyorum, o kadar; ki o kişiler de 
gerçek birer yazar ve –ara sıra– gerçek birer çevirmendi-
ler, çünkü ben zaten mesleğimle yeterince gülünç du-
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rumdayım ve çevirmen olarak çalışıyor olmam, yaptığım 
işe bazılarının gözünde –özellikle de res mî makamların– 
bir nesnellik görüntüsü ve –başka bir nedenle de olsa– 
kanıtlanabilir bir meslek görüntüsü kazandırıyor, bu, 
benim açımdan da böyle.

Karım (bu arada, uzun zamandan beri artık karım 
değil) ilk kez olarak o konu hakkında –yani senin hak-
kında– konuşmaya başladığında içimde bir şey, “Hayır!” 
diye tepindi, feryat etti, o anda ve hemen; feryadım an-
cak yavaş yavaş dindi; aslında ancak uzun, çok uzun yıl-
lardan sonra, tıpkı o bildik ayrılık nedeniyle, Odin’in 
ortalığı kasıp kavuran öfkesi gibi, melankolik bir kötüm-
serliğe dönüştü, ta ki içimde bir soru, deyiş yerindeyse, 
rüzgârda uçuşan çalgı seslerinin oluşturduğu sis perdesi-
nin arasından çıkarcasına, sinsi bir hastalık gibi ağır ağır 
ve kötücül, giderek daha belirgin bir duruma gelene dek: 
Bu soru sensin, daha doğrusu, bu soru ben’im, ama senin 
yüzünden tartışmalı duruma gelen ben, daha da doğrusu 
(Doktor Oblath da aynı kanıda): Benim varlığıma, senin 
varoluş olasılığın olarak bakıldı, yani –kendi kendine bi-
raz acı vererek– işin sonsuza, olanaksıza dek götürülme-
sine izin verilecek olursa, katil olarak ben’im varlığım-
dan söz ediyoruz, çünkü neyse ki artık çok geç, her za-
man zaten çok geç olmuş olacak, sen yoksun ve ben bu 
“hayır”la her şeyi yerle bir ettikten, her şeyin –özellikle 
de başarısız ve kısa süren evliliğimin– yıkılmasına ve 
tuzla buz olmasına yol açtıktan sonra güvende olduğum-
dan tümüyle emin olabilirim; Doktor Oblath’a, doktora-
lı Düşünür’e, bana yaşamı asla öğretemeyecek olan, ama 
gerektiğinde oldukça idmanlı olduğum soğukkanlılıkla 
bunları anlatıyorum – anlattım. Üstelik bu kez gerekliy-
di, çünkü Düşünür dalgın bir ruh hali içinde yaklaşmıştı, 
bunu hafifçe yana eğmiş olduğu başını görür görmez an-
ladım; kasketi tuhaf bir biçimde yamyassıydı, sanki bana 
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doğru gelen bir Düşünür değil de, biriki kadeh içmiş de, 
bana vursun mu yoksa bir miktar fidyeyle yetinsin mi 
diye düşünüp duran gülünç bir soyguncuydu, ama Ob-
lath derin düşüncelere dalmıştı, neredeyse, “Tüh, ne ya-
zık ki o ikilemle uzaktan yakından ilgisi olmayan bir şey-
ler düşünüyor,” diyecektim; bir düşünür soygunculukla 
ilgili şeyler düşünmez, düşünecek olsa bile bu soru onun 
için, önemli, felsefi bir sorunun tam ve doğru bir biçim-
de ifadesi olur, pis işleri ise uzmanlar yaparlar; bunun 
Doktor Oblath’la bağlantılı olarak aklıma gelmiş olması 
hemen hemen başına buyruk bir düşünce ve neredeyse 
bir suçlama olmakla birlikte, daha önce de buna benzer 
bir şey gördük, çünkü onun geçmişi hakkında hiçbir fik-
rim yok ve de umarım geçmişini bana anlatmaya kalkış-
mayacak. Hayır, böyle bir şey olmadı, ama beni bir o 
kadar patavatsız bir soru sorarak şaşırttı, sanki o soygun-
cu cebimde kaç param olduğunu öğrenmek istiyormuş-
çasına, Düşünür ailevi durumum hakkında sorular sor-
maya başladı, hem de konuya giriş olarak önce kendi ai-
levi durumu hakkında bilgiler vererek, deyiş yerindeyse 
avans olarak, deyiş yerindeyse olta atarak, öyle ki, beni 
hiç mi hiç ilgilendirmediği halde onun hakkında her şeyi 
öğrenecek olursam, o da benimle ilgili bir şey öğrenme 
hakkını... ama bu konuşmayı kesiyorum, çünkü harfle-
rin, sözcüklerin beni sürükleyip götürdüğünü hissediyo-
rum, akıntıya kapılıp yanlış yöne gidiyorum, ne yazık ki 
bu günlerde kendimi sık sık yakaladığım ve nedenleri 
son derece açık seçik olan (yalnızlık, dışlanmışlık, gönül-
lü sürgün), ahlakçı paranoya yönünde ilerliyorum, bu 
nedenleri kendi ellerimle yarattım, deyiş yerindeyse çok, 
çok daha derin bir çukuru açmak için vurulan ilk birkaç 
kürek darbesi gibi, beni eskiden sarıp sarmalayan bir şe-
yin ortaya çıkabilmesi için topak topak kazmak zorunda 
olduğum bir çukur (oysa toprağı değil, havayı kazmam 
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olanaklıydı, çünkü insan orada sıkış tepiş yatmaz); sözün 
kısası Doktor Oblath bana yalnızca masum bir soru sor-
muştu: Acaba çocuklarım var mıydı? Gerçi bu soruyu 
düşünürler için karakteristik olan kaba bir açıklıkla sor-
muştu, yani her türlü duyarlılıktan yoksun olarak ve her 
şeyden öte, en uygunsuz anda; ama sorusunun beni, ka-
bul etmek gerekir ki bir ölçüde heyecanlandırdığını nere-
den bilebilirdi ki? Sonrasında bu soruyu, abarttığım, ne-
redeyse görev edinme derecesine kadar abarttığım kibar-
lığımdan kaynaklanan konuşma zorunluluğumla yanıtla-
dım, o konuşma zorunluluğu ki, ben konuşurken son de-
rece itici geliyordu, ama yine de anlatacağını anlattı.

“Hayır!” dedim o anda, hemen ve hiç duraksamadan, 
belli ölçülerde içgüdüsel olarak, çünkü bu arada, içgüdü-
lerimizin içgüdülerimize karşı çalışması, hatta neredeyse 
karşı içgüdülerimizin içgüdülerimizin yerine çalışması, 
hatta daha da ileri giderek onların yerini alması son dere-
ce doğal bir şey: Evet, bu tümüyle budalaca gevezelik 
yüzünden ve kendi isteğimle göz göre göre durup durur-
ken (yanılmıyorsam bir bölümünü yukarıda sıraladığım 
bol miktarda nedenim olsa bile) küçük düşürüldüğüm 
için, Doktor Oblath’ı, yani Düşünür’ü, daha önce kayın 
ağacı ormanının ortasında (ya da isterse ıhlamur ağacı 
ormanı olsun) tanımlamış olduğum gibi tanımlayarak –
her ne kadar yamyassı kasket, uzun kesimli yağmurluk, 
ince, soluk yeşil gözler ve büyük, yumuşak, yoğrulmuş ve 
çoktan kabarmış hamur mayasına benzeyen surat, ki 
bunu ayrıca içten buluyorum, evet, tümüyle gerçeğe uy-
gunduysa da– ondan öç almak istedim. İşin aslı şu ki, 
bunların hepsi başka türlü de yazılabilirdi, biraz daha 
dengeli, daha kollayıcı ve –şimdi sıkı durun– belki daha 
sevgi dolu olabilirdi, ama korkulması gereken şey şu ki, 
ben artık her şeyi yalnızca böyle tanımlayabiliyorum, 
yani sarakaya batırılmış bir kalemle, alaycı, belki biraz da 
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eğlenen (bunu değerlendirmek bana düşmez), ama belli 
bir açıdan bakıldığında da kötürüm bir kalemle yazabili-
yorum; sanki belli sözcükleri yazmaya kalkıştıkça biri bu 
kalemi sürekli geri iteliyor, böylece elim sonunda o söz-
cüklerin yerine başka sözcükler yazıyor; kendilerinden 
asla yuvarlak, sevgi dolu tanımlamalar çıkarsanamayan 
sözcükler bunlar, belki de bunun nedeni benim içimde de 
zaten sevgi mevgi olmayışının ürkütücülüğüdür; peki ama 
–Ah Tanrım!– kimi sevebilirdim ki ve neden? Doktor 
Oblath sevecen konuşuyor olmasına rağmen, öylesine 
sevecen konuşuyordu ki, bazı dikkate değer saptamaları 
bende bir daha hiç silinmemek üzere iz bıraktı (neredey-
se, talihsiz bir biçimde diyecektim). Çocuğu yokmuş, 
öyle dedi, yaşlanmakta olan ve yaşlılığın dertlerinden ya-
kınan karısından başka kimsesi yokmuş; tabii onu doğru 
anladıysam, çünkü Düşünür kendini belli belirsiz –ölçü-
lü de diyebilirim– ifade ediyor, ne anlamak istiyorsam 
onu anlamayı tümüyle bana bırakıyordu ve anlamak iste-
mediğim halde, yine de anlıyordum. Doktor Oblath an-
latmaya devam ediyordu: Bu ço cuksuz olma hikâyesi, 
aslında son zamanlarda aklına takılmışmış, bunun karşı-
lığı olarak da daha sık düşünmeye başlamış konuyu, hat-
ta burada, bu orman yolunda, biraz önce yine düşünmüş-
müş ve işe bakın ki, bu konuda konuşmaktan kendini 
alamıyormuş, olasılıkla kendisi de yaşlanmaya başladığı 
için ve bunun sonucunda da belli bazı olanaklar, örneğin 
çocuk sahibi olmak gibi, onun için yavaş yavaş olanak 
olmaktan çıktığı, hatta olanaksızlaştığı için böyle oluyor-
muş; bugünlerde giderek daha sık düşünüyormuş bunla-
rı, öyle ki, sanki “bir şeyleri kaçırmış” gibi hissediyormuş 
kendini. Bu noktada Doktor Oblath durdu, çünkü bu 
arada epey yürümüştük, iki sosyal yaratık, sonbahar yap-
rakları arasında lafa dalmış iki adam, bir manzara ressa-
mının tuvalindeki iki üzgün benek, büyük bir olasılıkla 
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doğanın asla var olmayan uyumunu temellerinden sarsan 
iki benek; yalnız hatırlayamadığım bir şey var: Acaba Ob-
lath mı bana eşlik etmek üzere yanıma geldi, yoksa ben 
mi ona eşlik ettim? Ama bunu gurur meselesi yapmaya-
cağım, evet, tabii ki ben ona eşlik ediyorum, bunu ondan 
kurtulmak için yapmış olmalıyım, çünkü böylece canı-
mın istediği zaman geri dönebilirim; neyse, Doktor Ob-
lath yolun ortasında durakaldı, tek bir hüzünlü hareket-
le, kabarmakta, hatta yer yer kabından taşmakta olan 
yüzüne gerilimli bir ifade kazandırdı, başını, o yamyassı, 
hınzır kasketiyle birlikte geri attı ve bakışlarını sanki ep-
rimiş, ama hâlâ işe yarayan bir giysi parçasıymışçasına 
karşımızdaki dala dikti. İkimiz de orada sessizce durur-
ken –ben Oblath’ın çekim alanındaydım, Oblath ise ağa-
cın çekim alanındaydı– içimde, büyük bir olasılıkla biraz 
sonra Düşünür’ün özel bir açıklamasına tanık olacağıma 
ilişkin bir duygu belirdi; Doktor Oblath bir süre sonra 
konuşmaya başladığında gerçekten öyle de oldu, olan bir 
şeyi ya da daha doğrusu olmamış olan bir şeyi “kaçırdığı-
mı” söylediğimde, soyu sürdürmekten, yeryüzündeki ki-
şisel ve kişisel ötesi işleri halletmiş –ama daha çok (öyle 
de olmuştu) halledememiş– olmanın getirdiği, belli ölçü-
lerde soyut ve temelde yine de insana doyum veren ra-
hatlamadan, yani varlığını korumanın ötesinde yaşamın 
devamından, kendi varoluşunun, yani kendi kendinin 
ayakta kalmasından, torun torbalarla yaşamın uzatılma-
sından ve çoğalmış olmaktan (varlığını korumanın öte-
sinde), bir insanın yaşam karşısındaki aşkın diyebileceği-
miz, ama yine de gerçekten somut görevinden, böylece 
insanın kendini iğdiş edilmiş, gereksiz ve son tahlilde de 
iktidarsız hissetmemesinden söz etmiyordu; yanı sıra da-
yanaktan yoksun bir yaşa gelmiş olmanın tehditkâr gös-
tergelerinden de söz etmiyordu, hayır, onun korktuğu 
aslında bambaşka bir şeydi: “Duygu kireçlenmesi”nden 
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korkuyordu; Doktor Oblath görünüşte bizim dayanağı-
mız olan dinlenme yurduna doğru, ama aslında –artık 
biliyordum ki– duygu kireçlenmesine doğru yeniden yü-
rümeye başladığında aynen böyle söyledi. Ben de çıktığı 
bu yolda onun sadık eşlikçisi oldum, sarsıcı sözlerinden 
fazlasıyla etkilenmiştim, ama içindeki korkuyu paylaştı-
ğım söylenemezdi, bu öyle bir korkuydu ki, korkarım 
(daha doğrusu kuşkum yok ki, hatta: son derece eminim 
ki), yalnızca anlıktı, böylece her ne olursa olsun kutsaldı 
ve vaftiz suyu kabına dalıp gidercesine belli ölçülerde 
sonsuza dek uzayıp gidecekti, çünkü bu korku içimizde 
uyandığında, artık ondan korkmayacak, hatta bir zaman-
lar bizi korkuttuğunu hatırlamayacaktık bile, çünkü o 
zaman bizi çoktan aşmış olacaktı, boğazımıza kadar bu 
korkuya batmış olacaktık, bu korku bize, biz de ona ait 
olacaktık. Çünkü bu da çukura vurulan bir kürek darbe-
sinden başka bir şey değil, havaya kazdığım (çünkü insan 
orada sıkış tepiş yatmaz) mezar çukuruna ve bu nedenle, 
diyorum ki, ama Düşünür’e değil, kendi kendime söylü-
yorum, duygu kireçlenmesinde korkacak bir şey yok; ter-
sine, gerçi çukura biraz daha yaklaşmamıza yardım eden, 
ama sonuçta yine de yardım eden, bize uzatılmış bir eli 
karşıladığımız gibi hoş karşılamasak da onu kabullenme-
liyiz, çünkü, Franz Kappus, dünya bize karşı değil, yalnız-
ca bazı tehlikeler var, biz de onları sevmeye çalışmalıyız; 
oysa ben, diye devam ediyorum, ama Düşünür’le ya da 
Franz Kappus’la –Rainer Maria Rilke’den o kadar çok 
mektup alma şansına erişen şu adamla da değil– yalnızca 
kendi kendimle konuşuyorum; ben yalnızca bu tehlikeleri 
sevecek duruma geldim bile ve öyle sanıyorum ki, burada 
da yolunda gitmeyen bir şeyler var, burada, bazı orkestra 
şeflerinin, diyelim bir İngiliz kornosunun, diyelim nota 
kâğıdındaki bir baskı hatası yüzünden yarım ton yüksek-
ten çalmasını hemen duyuşları gibi sürekli olarak du-
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yumsadığım bir yanlışlık var. Bu yanlış sesi yalnızca ken-
di içimde değil, çevremde de duyuyorum, onu yakın ve 
uzak, deyiş yerindeyse kozmik çevremde sürekli olarak 
duyuyorum, tıpkı burada da duyduğum gibi, bu doğaya 
aykırı doğanın ortasında, hastalıklı meşelerle (ya da ka-
yınlarla) çevrelenmiş olarak, leş gibi kokan küçük akarsu-
yun başında ve hastalıklı yaprakların arasından görünen, 
kirden rengi atmış gökyüzünün altındayken, sevgili Franz 
Kappus, yaratıcı olmak, üretmek, oluşturmak gibi bir esin 
düşüncesi asla uyanmıyor içimde, hani şu, yeryüzünde 
durmaksızın yüce bir biçimde onaylanmasa ve gerçekleşti-
rilmese, bin bir türlü onamadan geçmese bir hiç olan esin 
düşüncesi, öyle değil mi, o onama ki hayvanlara ve nesne-
lere... Evet, sevincimizi boşu boşuna kursağımızda bıraktı 
onlar (bu konuda yalnızca bu kadarını söylemiş olmak 
için söylüyorum); biz gizliden gizliye, kan dolaşımımıza 
ve karabasanlarımıza konuşmadan ve yoğun bir biçimde 
dikkat edecek olursak, biz aslında gizliden gizliye –ve 
ben her şeyden ve her şeye yakışan çoksesli uyumu yal-
nızca burada görüyorum– hâlâ ve sarsılmaz bir biçimde 
yaşamak istiyoruz, öylesine dermansız, sevinçsiz, hasta 
da olsa, evet öyle de olsa, hatta yaşayacak kadar yetenek-
li olmasak da ve yaşamak için en küçük bir olanak kalma-
sa da... Tam da bu nedenle, ama öte yandan, hemen he-
men bütün ya da en azından benim paylaştığım hemen 
hemen bütün ortamlarda İngiliz kornosunun çıkardığı o 
yanlış sesi duyduğum bu duygulu havaya takılıp kalma-
mak için de, ona, çok akıllıca olmasa da, felsefe alanında-
ki uzmanlık sorusunu sordum: Bu, neden böyleydi? Ne-
den her şey hastalıklıydı? Ne zaman nihai olarak hakları-
mızın “içine etmiştik”? Neden bu denli acımasız ve nihai 
olarak artık ne bildiğimizi bilemez duruma gelmiştik? 
Vesaire, vesaire, sanki ne bildiğimi bilmiyordum ve bü-
tün bunlar bir korku filmine benzeyen, üstesinden gele-
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mediğim konuşma zorunluluğumdan kay naklanıyordu: 
Ve şimdi Doktor Oblath’ın yüzü, Ma caristan’da yaşayan, 
orta boylu, orta yaşlarda, ortalama geliri, ortalama kanı-
ları ve ortalama görüşleri olan, ortalama bir entelektüelin 
ifadesini aldı ve gözleri, sinik mutlu gülümsemesinin çiz-
gileri içinde tümüyle yok ol du. Yağlanmışa benzeyen, 
kaçamaklara alışkın ve aslında kendinden emin –biraz 
önce yalnızca yaşam dolu şeylerin tehlikeli biçimde yak-
laşmış olmasından dolayı kısa süreliğine kendisine ihanet 
etmiş olan– sesine neredeyse ânında nesnellik, hatta ku-
ruluk geri geldi ve böylece eve döndük; aslında iyi giyim-
li, iyi beslenen, orta yaşlarda, ortalama kanıları olan ve 
tam anlamıyla devletin hizmetindeki ortalama iki mes-
lek entelektüeli, hayatta kalmayı başarmış (her birimiz 
kendi tarzında) iki kişi, hâlâ yaşamakta olan iki kişi, yarı 
ölü iki kişi ve iki entelektüel arasında tümüyle gereksiz 
olsa da konuşulabilecek ne kalmışsa konuştuk. Sakin sa-
kin ve sıkılarak, insanın neden var olamadığını konuştuk; 
yaşamın varlığının aslında görgüsüzlükten ibaret olduğu-
nu konuştuk, çünkü daha öte anlamıyla ve daha öte bir 
bakış açısından bakıldığında varoluş, var olmamalıydı, 
yalnızca olup bitmiş ve –bununla yetinelim– olup bit-
mekte olan şeyler yüzünden bile var olmamalıydı, görgü-
lü kafaların var olma’ya var olma’yı çoktan yasaklamış 
olmaları göz önünde bulundurulmayacak olursa, bu, tü-
müyle yeterli bir gerekçe. Ayrıca şunları da konuştuk –ta-
bii ki her şeyi hatırlayamıyorum, çünkü sadece sıkıntının 
ve rastlantının yol açtığı bu görüşmede, yüzlerce benzer 
görüşmede konuşulan şeyler, daha doğrusu boş şeyler ko-
nuşuldu, tıpkı yaratıcı bir düşüncede binlerce unutulmuş 
aşk gecesinin hayat bulup onu yücelik ve onurla doldurdu-
ğu gibi– vallahi her şeyi hatırlamıyorum, ama galiba şun-
ları da konuştuk: Var olma’nın yaşamı hedefleyen bilinç-
siz çabası belki de hiçbir şekilde herhangi bir pervasız
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