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Aşağıda okuyacağınız notlar, Baron Friedrich Mi
chael von R.’nin 1914 sonbaharında hafif zırhlı süvari
alayında Avusturyalı yedek üsteğmen olarak Rava Ruska
Muharebesi’nde şehit düşmesinin ardından, yazı masa
sındaki mühürlü bir paketin içinde bulundu. Başlığa ve
bu sayfalara üstünkörü bakıp akrabalarının sırf edebî bir
çalışmasının söz konusu olduğunu sanan ailesi, gözden
geçirmem için notları bana ileterek yayımlanmaları ko
nusundaki takdiri şahsıma bıraktı. Şahsen ben bu sayfa
ların asla hayal ürünü bir öykü olduğunu sanmıyorum,
bilakis tüm ayrıntılarıyla müteveffanın hakikaten başın
dan geçen gerçek bir yaşantı olduğunu zannediyorum ve
kendi ruhunu ortaya koyduğu açıklamalarını herhangi
bir değişiklik ve ekleme yapmaksızın, sırf adını gizle
mekle yetinerek yayımlıyorum.

Bu sabah aniden, o olağanüstü gecede yaşananları
kendim için yazıya dökmem gerektiği fikrine kapıldım;
amacım, tüm olanları kendi doğal sırasıyla derli toplu
görebilmekti. İşte o beklenmedik andan itibaren, olayların
tuhaflığını yaklaşık olarak bile tasvir edebileceğimden
şüphe duysam da, bu macerayı yazılı olarak anlatmak
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için açıklanamaz bir zorunluluk hissediyorum. Sanatsal
yetenek adı verilen herhangi bir yetenekten yoksunum,
edebî konularda hiç tecrübem yok; Theresianum’da1 ka
leme aldığım daha ziyade mizahi birkaç ürünün dışında,
yazmayı hiç denemedim. Sözgelimi, birbiri ardı sıra ge
len dışsal şeyleri ve bunların eşzamanlı içsel yansımaları
nı düzenlemek için bilhassa öğrenilebilecek bir teknik
olup olmadığını bile bilmem; kaldı ki anlamı doğru yan
sıtacak sözcüğü bulup bulamayacağımı, bu sözcüğe doğ
ru anlamı verip veremeyeceğimi ve böylece gerçek ya
zarları okurken gayriihtiyari hissettiğim o dengeyi yaka
layıp yakalayamayacağımı da her zaman merak etmişim
dir. Fakat bu satırları sadece kendim için yazıyorum;
kendime bile tam olarak açıklayamadığım bir şeyleri
başkaları için anlaşılır kılmayı kesinlikle amaçlamıyorlar.
Bu satırlar, beni sürekli meşgul eden ve sancılı bir şekilde
kabararak zihnimi kurcalayan bir olayın bazı bakımlar
dan nihayet üstesinden gelme, onu saptayıp önüme ko
yarak her açıdan kavrama denemesi sadece.
Meselenin aslını anlaşılır kılamayacağım duygusuyla
ve sonra da böyle rastlantısal bir durumdan bu derece
sarsılıp allak bullak olmanın utancıyla, dostlarımdan hiç
birine bu olaydan bahsetmedim. Çünkü aslında her şey
küçük bir yaşantıdan ibaret. Fakat şimdi daha bu sözcü
ğü yazıya geçirir geçirmez, yazarken sözcükleri doğru
ağırlıklarıyla seçmenin tecrübesiz biri için ne kadar zor
olduğunu ve en basit sözcüğe nasıl da çift anlamlılığın,
nasıl da yanlış anlaşılma olasılığının eklendiğini fark et
meye başlıyorum. Çünkü yaşadığım bu şeye “küçük”
derken, bunu elbette halkların ve kaderlerin sürüklendi
ği fena halde dramatik olaylara karşılık göreceli anlamıy
1. Avusturya-Macaristan İmparatoriçesi Maria Theresa’nın 1746’da Viyana’da
kurduğu seçkin imparatorluk akademisi. (Ç.N.)
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la, öte yandan da tüm olay hepi topu altı saatten uzun
bir süreyi kapsamadığından zamansal anlamıyla söylü
yorum. Genel anlamıyla küçük, manasız ve önemsiz bir
şey olan bu yaşadığım, benim için öyle muazzamdı ki
bugün –o olağanüstü geceden dört ay sonra– bile beni ya
kıp kavuruyor ve bunu yüreğimde saklamak için bütün
zihin gücümü bir araya toplamam gerekiyor. Her gün,
her saat tüm ayrıntılarını tekrarlayıp duruyorum; çünkü
bir bakıma tüm varoluşumun ekseni haline geldi, yaptı
ğım ve söylediğim her şeyi farkında olmaksızın belirli
yor, düşüncelerim sırf bu olayın aniden oluverişini sü
rekli olarak tekrarlamakla ve bu tekrar yoluyla onu ken
dime mal etmekle meşgul. Ve şimdi, on dakika önce ka
lemi elime aldığımda henüz bilincinde olmadığım bir şe
yin aniden farkına varıyorum: Yaşadığım bu şeyi aslında
sırf kesin ve deyiş yerindeyse nesnel bir şekilde kayda
geçirilmiş olarak karşımda görmek, bir kez daha hissede
rek tadına varmak ve aynı zamanda zihinsel olarak kav
ramak için şimdi yazıya döküyorum. Az önce yazarak
üstesinden gelmek istediğimi söylemem büsbütün yan
lış, doğru değil kesinlikle; aksine hızla yaşanıp bitmiş olan
bu şeyi sırf daha da canlı kılmak, ona hep ama hep sarı
labilmek için yanımda sıcak ve nefes alır vaziyette tut
mak istiyorum. Ah, o boğucu öğleüzerinin, o olağanüstü
gecenin tek bir ânını bile unutmaktan korkmuyorum; o
anların yolunu belleğimde adım adım geri gitmek için
hiçbir işarete, hiçbir kilometre taşına ihtiyacım yok: Gün
ortasında herhangi bir an ya da gecenin bir vaktinde tıp
kı bir uyurgezer gibi onun dünyasına geri dönüyorum ve
oradaki her bir ayrıntıyı zayıf belleğin değil, sadece yüre
ğin bilebileceği o dirayetle görüyorum. İlkbahar misali
yeşillenmiş doğanın her bir yaprağının hatlarını da çize
bilirdim burada kâğıda, kestane çiçeklerinin yumuşacık
tozlarını şimdi sonbaharda bile hissedebiliyorum; şimdi
11

o anları tasvir ederken bunu onları yitirme korkusuyla de
ğil, yeniden yaşama sevinciyle yapıyorum. Kaldı ki o ge
ce yaşananları şimdi tam sırasıyla aktarırken düzeni boz
mama pahasına kendime hâkim olmam gerekecek; çün
kü daha ayrıntıları düşünmeye başlar başlamaz bir esrime
duygusuyla dolup taşıyorum, bir nevi sarhoşluğa kapılı
yorum ve hatıranın imgelerini, rengârenk bir esriklikte
birbiri içine geçip karışmasınlar diye düzenlemem gere
kiyor. Öğle vakti fayton kiraladığım 7 Haziran 1913 gü
nü olanları hâlâ tutkulu bir ihtirasla yaşıyorum...
Fakat öyle hissediyorum ki bir kez daha ara vermem
gerek; çünkü dehşetle yine tek bir sözcüğün çift yönlülü
ğünü, çokanlamlılığını fark ediyorum. İlk kez bütünlük
içinde bir şeyler anlatacağım şu an, yaşayan her şey de
mek olan o kaygan zemini yoğunlaşmış bir biçimde ifade
etmenin ne kadar zor olduğunu ancak anlıyorum. Az
önce “ben” diye yazdım, 7 Haziran 1913’te öğle vakti fay
ton kiraladığımı söyledim. Fakat bu sözcük bile belirsiz;
çünkü çoktandır o zamanki, 7 Haziran’daki o “ben” deği
lim artık; o zamandan bu yana ancak dört ay geçmiş ol
masına, o zamanki “ben”in oturduğu evde oturmama ve
onun yazı masasında onun kalemi ve bizzat onun eliyle
yazmama rağmen. Tam da o yaşantı dolayısıyla o zaman
ki insandan tamamıyla koptum; şimdi tümüyle yabancı
ve soğukkanlı bir tavırla ona dışarıdan bakıyorum ve onu,
hakkında pek çok önemli şey bildiğim, fakat artık benim
olmadığım bir oyun arkadaşı, bir ahbap, bir dost gibi tas
vir edebilirim. Bir zamanlar bana ait olduğunu hissetme
den hakkında konuşabilirim, onu kınayabilirim ya da yar
gılayabilirim.
O zamanki ben, özellikle bizim buralarda, Viyana’da
öyle özel bir gurur duymaksızın tümüyle doğal bir şekil
de “kibar çevre” olarak nitelendirilen toplumsal sınıfın
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çoğu üyesinden iç ve dış özellikler bakımından pek az
ayrılırdı. Otuz altı yaşına girmiştim, annemle babam er
ken ölmüştü ve reşit olmamdan kısa süre önce, meslek
ve kariyer edinme fikrini benim için bundan böyle tü
müyle gereksiz kılacak kadar yüklü bir servet bırakmış
lardı. Böylece o zamanlar beni son derece huzursuz eden
bir karar verme zorunluluğu beklenmedik şekilde orta
dan kalkıyordu. Anne babamın servetinin tek vâris ola
rak bana intikal ettiği ve çalışmama gerek kalmadan sağ
ladığı ani bağımsızlığı geniş kapsamlı ve hatta lüks arzu
lar çerçevesinde bile güvence altına aldığı sırada, üniver
site öğrenimimi henüz tamamlamıştım ve aile ilişkileri
miz ve erken yaşta ortaya çıkan, iç dünyaya dönük bir
varoluşa sessiz sedasız artan bir eğilim duymam sayesin
de muhtemelen devlet hizmetine denk düşecek müstak
bel mesleğim konusunda seçim yapma arifesindeydim.
Hırs hiçbir zaman beni sıkıştıran bir duygu olmamıştı,
böylece önce birkaç yıl hayata bakıp kendime bir etki
alanı bulma konusunda bir şeyler bana nihayet cazip ge
lene kadar beklemeye karar verdim. Ama bakıp bekle
mekle kaldı; çünkü özel bir şeylere istek duymadığım
dan, arzularımın dar çevresinde yer alan her şeye ulaşı
yordum; gezintiye çıkmayı, hiçbir şey yapmadan etrafı
seyretmeyi, zarafeti adeta başka hiçbir kentin yapama
yacağı kadar sanatsal bir mükemmelliğe, bir hayat ama
cına dönüştüren, hazlarla dolu hoş Viyana kenti, gerçek
bir uğraş edinme niyetini bana tümüyle unutturmuştu.
Zarif, asil, varlıklı, yakışıklı ve de hırsları olmayan genç
bir adamı tatmin edebilecek her şeye sahiptim; kumarın
ve avlanmanın tehlike arz etmeyen heyecanlarından, sık
sık çıkılan seyahat ve gezintilerin verdiği tazelenme duy
gusundan mahrum değildim; çok geçmeden de bu tasa
sız varoluşu gitgide daha da bilinçli bir özen ve sanatsal
eğilimle geliştirmeye başladım. Bilgiye ve bütünlüğe iç
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ten gelen bir tutkudan ziyade rahat bir uğraşıyla ulaşma
nın verdiği mutlulukla nadide kadeh koleksiyonu yapı
yordum, evimi özel bir tarzdaki İtalyan barok gravürle
riyle ve Canaletto stili manzara resimleriyle süslüyor
dum; bunları antikacılardan toplamanın ya da müzaye
delerden satın almanın tümüyle avlanmayı andıran, yine
de bunun tehlikeli heyecanını barındırmayan bir yönü
vardı. Bazı şeyleri ilgiyle ve her zaman da zevkle yapar
dım, iyi müzik dinlemediğim ve ressamlarımızın atölye
lerine uğramadığım nadirdi. Kadınlar konusunda başarı
dan yoksun olduğum söylenemezdi; bir şekilde içten içe
aylaklığa işaret eden gizli koleksiyoncu içgüdümle, ken
dimi sırf ehlizevk olmaktan gitgide bilgili bir uzman ko
numuna çıkararak bu konuda da hatırlanmaya değer ve
kıymetli yaşanmışlıklar biriktirmiştim. Bütün olarak dik
kate alındığında, günümü hoşça dolduran ve varoluşu
mu bana zengin bir varoluş olarak duyumsatan çok şey
yaşıyordum ve aynı zamanda hem hayat dolu hem yine
de hiç sarsılmamış bir gençliğin bu sıcak, keyifli atmos
ferini, neredeyse yeni bir şey arzulamaksızın, gitgide
daha çok sevmeye başlamıştım; çünkü günlerimin esin
tisiz geçen durgun havasında pek az şey mutluluğa dö
nüşebiliyordu. İyi seçilmiş bir kravat bile beni sevince
boğabilir, hoş bir kitap, bir otomobil gezintisi ya da bir
kadınla geçirdiğim bir saat beni büsbütün mutlu edebi
lirdi. Varlığımın, İngilizlere özgü kusursuzlukta bir ta
kım elbise misali toplum içinde hiç ama hiç göze batma
ması, bana özellikle iyi geliyordu. Sanırım hoş bir kişi
olarak görülüyordum; sevilen ve destek bulan biriydim,
kaldı ki tanıyanların çoğu, beni mutlu bir insan olarak
nitelerdi.
Gözümün önüne getirmeye çabaladığım o zamanki
o insanın kendini, başkalarının onu gördüğü gibi mutlu
biri olarak görüp görmediğini artık söyleyemem: Çünkü
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o yaşantıya ait her duygu için çok daha dolu ve çok daha
doyurucu bir anlam talep ettiğim şu an, geçmişi hatırla
maya yönelik her türlü değerlendirme bana neredeyse
imkânsız görünüyor. Yine de şunu tam bir kesinlikle söy
leyebilirim ki neredeyse bütün arzularımın yerine geldi
ği ve yaşamdan beklentilerimin karşılıksız kalmadığı o
günlerde kendimi hiç de mutsuz olarak görmüyordum.
Fakat tam da bu, yani kaderin talep ettiğim her şeyi bana
vermesine alışmam ve bunun ötesinde hiçbir şey talep
etmemem gitgide belirgin bir heyecan eksikliğine, yaşa
mın kendisinde cansızlığa yol açtı. O zamanlar kimi yarı
farkındalık anlarında bilincine varmadan içimde özlemle
uyanan şey aslında arzular değil arzulama arzusuydu;
daha güçlü, daha azılı, daha hırslı, daha doyumsuz arzu
lama, daha fazla yaşama ve belki de acı çekme isteğiydi.
Son derece mantıklı bir teknikle varoluşumdaki bütün
çelişkileri ortadan kaldırmıştım ve bu çelişki yokluğu,
benim canlılığımı zayıflatıyordu. Arzularımın giderek
azaldığını, zayıfladığını, duygularımın bir nevi donuklaş
tığını –belki en iyi şöyle ifade edilir– ruhsal bir iktidar
sızlıktan, yaşamı tutkuyla benimseyememe yetersizli
ğinden mustarip olduğumu fark ediyordum. Bu kusuru
mu önce küçük işaretlerde teşhis etmiştim. Tiyatro ve
toplulukların bazı heyecan verici etkinliklerine gitgide
daha sık katılmadığım, bana övgüyle bahsedilen kitapla
rı ısmarlayıp sonra kapağını bile açmadan haftalar boyu
yazı masasının üzerinde öylece bıraktığım, hobi nesnele
rimi mekanik bir şekilde toplamaya, kadeh ve antika sa
tın almaya devam etsem de bunları düzenlemediğim ve
uzun zamandır aradığım nadir bir parçayı beklenmedik
şekilde ele geçirsem dahi aman aman sevinmediğim dik
katimi çekiyordu.
Fakat ruhsal gücümün böyle geçişli bir şekilde usul
usul azalmasının bilincine ancak hâlâ çok net hatırladı
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ğım belirli bir vesileyle tam olarak vardım. Üç yıldır ya
kın ilişki yaşadığım ve hatta düpedüz sevdiğimi düşün
düğüm bir kadının ansızın kaplıcaların birinden gönder
diği mektubu aldığım o yaz –yeni hiçbir şeyin harekete
geçmek için cezbedemediği garip bir ataletle– Viyana’da
kalmıştım. Heyecanla yazdığı on dört sayfalık mektu
bunda, orada geçirdiği o son haftalarda onun için çok şey
ifade eden, hatta her şeyi haline gelen bir adamla tanış
tığını, sonbaharda onunla evleneceğini ve aramızdaki iliş
kinin son bulması gerektiğini söylüyordu. Benimle bera
ber geçirdiği zamanı pişmanlık duymadan, hatta mutlu
lukla anıyordu; benimle ilgili düşüncesi, geçmiş yaşa
mında en sevdiği şey olarak yeni evliliğinde ona eşlik
edecekti ve bu ani kararından dolayı onu bağışlayacağı
mı umuyordu. Bu tarafsız bildirimden sonra, heyecanlı
mektup dokunaklı yakarışlara geçiyordu; ona kızmama
lıydım ve bu ani ret dolayısıyla üzüntü duymamalıydım,
onu zorla vazgeçirmeyi denememeliydim ya da kendime
zarar verecek bir çılgınlığa kalkışmamalıydım. Giderek
hararetlenen satırlar birbirini kovalıyordu: Muhakkak
daha iyi birinde teselli bulmalıydım, ona derhal yazma
lıydım; zira bu haberi nasıl karşılayacağımı bilmediğin
den korku içindeydi. Hamiş olarak da kurşunkalemle
alelacele şunlar karalanmıştı: “Aptalca bir şeye kalkışma,
anla beni, affet beni!” Mektubu önce haberin yarattığı
şaşkınlıkla, sonra da sayfalara göz gezdirerek ikinci bir
kez daha, bilincine vardıkça içimde hızla korkuya doğru
tırmanan belirgin bir mahcubiyetle okumuştum. Çünkü
sevgilimin kesin gözüyle baktığı bütün o güçlü ve doğal
duygulardan hiçbirinin kırıntısı bile içimde uyanmamış
tı. Verdiği haberden üzüntü duymamıştım, ona kızmı
yordum, kendime ya da ona şiddet uygulamak ise bir an
bile aklımdan geçmemişti; kaldı ki içimdeki duyguların
soğukluğu öyle acayipti ki beni bile korkutmamış gibiy
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di. Yıllar boyu hayatıma eşlik eden, sıcak bedeni kıvrak
ça bedenime açılan, uzun gecelerde nefesi nefesime ka
rışan bir kadın benden ayrılıyordu ve benim içimde hiç
bir duygu uyanmıyordu, hiçbir şey karşı koymuyordu,
hiçbir şey onu yeniden elde etmeye çalışmıyordu; bu
kadının temiz içgüdüsünün sahici bir insanda gayet tabii
olarak öngördüğü duygulardan hiçbiri bende oluşma
mıştı. Hissizleşme sürecinin içimde ne denli ilerlemiş
olduğunun ilk kez o an bilincine vardım – şeyleri ayna
gibi aksettirerek akıp giden bir suyun üzerinde hiçbir
yere tutunmadan, kök salmadan kayıyordum ve bu so
ğukluğun ölü, cesede benzer bir şeyler barındırdığını çok
iyi biliyordum; gerçi etrafım henüz çürümenin kokuş
muş soluğuyla sarılmamıştı ama yine de kurtuluşu olma
yan bir katılaşma, felaket soğuk bir hissizlik gelip yerleş
mişti, asıl bedensel ölümden, dışarıdan da görülebilen
çöküşten önceki o ânı yaşıyordum.
Bu olaydan sonra tıpkı bir hastanın hastalığını göz
lemlemesi gibi ben de kendimi ve içimdeki o tuhaf duy
gu donukluğunu dikkatle gözlemlemeye başladım. Kısa
süre sonra bir dostumun ölümü üzerine tabutunun arka
sında yürürken çocukluk günlerimden bu yana yakın ol
duğum birini sonsuza dek kaybetmenin içimde bir ma
tem duygusu uyandırıp uyandırmadığını, herhangi bir
duygunun bilincime takılıp takılmadığını sorgulayarak
kendimi dinledim. Fakat hiçbir duygu uyanmamıştı;
kendimi nesnelerin içinde yer almadan yansıdığı sırça
dan bir şey gibi hissediyordum; kaldı ki bu ve benzeri
vesilelerle bir şey hissetmek için kendimi zorlasam, hat
ta mantıklı gerekçelerle kendimi bir şey hissettiğime
ikna etmeye çalışsam da içimdeki o donukluktan yanıt
gelmiyordu. İnsanlar beni terk ediyor, kadınlar gelip gi
diyordu, bense kendimi odada oturup pencereden yağ
muru seyreden birinden pek farklı hissetmiyordum; be
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nimle yakınımdaki şeyler arasında kendi irademle kırıp
yıkma gücü bulamadığım sırça bir duvar vardı.
Bunu açıkça hissetmeme rağmen, bu bilgi bende
gerçek bir huzursuzluk yaratmamıştı; çünkü bizzat beni
ilgilendiren şeyleri kayıtsızlıkla karşıladığımı zaten söy
lemiştim. Acı çekmek için bile yeterince duyguya sahip
değildim. Tıpkı bir erkeğin bedensel iktidarsızlığının ilk
mahrem anda belli olmayışı gibi, bu ruhsal kusurun da
dışarıdan pek algılanmaması bana yetiyordu ve aslında iç
ten içe ne kadar ilgisiz ve ruhsuz olduğumu saklamak
için çoğu zaman toplum içinde hayranlığımı yapay bir
coşkuyla, duygulanımlarımı anlık abartılarla ifade ede
rek kasten gösteri yapıyordum. Dışarıdan bakıldığında es
ki rahat, pervasız hayatımı, yönünü değiştirmeksizin ya
şamaya devam ediyordum; haftalar, aylar uçarcasına ge
çip gidiyor ve yavaş yavaş, karanlık bir şekilde yılları dol
duruyorlardı. Bir sabah aynada şakaklarımdaki kırları
gördüm ve gençliğimin başka bir dünyaya göçmekte ol
duğunu hissettim. Fakat başkalarının gençlik dediği şey
benden çoktan geçmişti zaten. Bu yüzden vedalaşmak
da pek acı vermedi; çünkü kendi gençliğimi bile yeterin
ce sevmemiştim. Meydan okuyan duygum kendime kar
şı da suskundu.
Meşguliyetlerimin ve olayların tüm çeşitliliğine rağ
men günlerim bu içsel hareketsizlikle giderek birbirine
benziyordu, belirgin bir farklılık olmaksızın birbiri ardı
sıra diziliyor, gelişiyor ve bir ağacın yaprakları gibi sararı
yorlardı. Sırf kendim için tekrar tasvir etmek istediğim o
biricik gün de herhangi garip bir şey olmaksızın, içimde
herhangi bir önsezi yaratmaksızın gayet sıradan şekilde
başladı. O gün, 7 Haziran 1913 günü, içgüdüsel olarak
çocukluktan, okul yıllarından kalma, pazar günlerine öz
gü bir hisle geç kalkmış, banyomu yapmış, gazeteleri oku
muş ve kitaplara göz gezdirmiştim; sonra odama capcanlı
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