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feviri eylemi tüm alanlari, tüm etkinlikleri, tüm bilgi alanlanni kapsayan bir 
eylem bifimidir ve sadece kaynak metinle erek metin arasinda bir denge kur- 
maktan ibaret degildir. feviri yaparken iki dilden hifbirine taviz vermemeyi, 
bilakis ikisini de ödüllendirmeyi gerektiren bir denge gözetilmesi gerekir. Al- 
manca’dan Türkfe’ye yapilan fevirilerde öncelikle yaniltici öykünmelerden 
kafinmak ifin batinin dü§ün dizgesine ve kültürüne hakim olmak önemlidir. Bu 
nedenle bilhassa edebi fevirilerde kelime ve terimler sadece anlam ta§iyan 
bagimsiz birer dilsel öge olarak degerlendirmemeli, kaynak ve erek dilin kültü
rel degerlerinin ta§iyicilari olarak da ele alinmalidirlar. Bu noktada fevirmene 
büyük bir görev dü§mektedir. fevirmen her iki dilin kendine özgü olanaklarini 
ve olanaksizliklarini tartarak kültür transferini ba§ariyla gerfekle§tirmelidir. Bir 
diger önemli husus ise kaynak metinde dile getirilmeye fali§ilan yazarin ki§isel 
dünyasinin, metnin tümünü olu§turan dilbilimsel seslerden, sözcüklerin, tümce 
ve paragraflarin kendi aralarindaki i§levsel örgüsünden meydana geldigi 
gerfegidir. Bu ögeleri kendi dilsel ve kültürel örgülerinde toplayarak i§lemek de 
fevirmeni zorlayan diger bir unsurdur.
20. yüzyil Alman romaninin ve fagda§ Avrupa ele§tirel gerfekfiliginin en 
önemli temsilcilerinden biri olan Thomas Mann tarihsel olaylari, aile ve sosyal 
hayati konu alan ve bu alanlardaki sorunlari ince, alayci üslubu ve ayrintili an- 
latma teknigi ile derinlemesine irdeleyen önemli Alman yazarlardan biridir. 
Thomas Mann’a özgü bu anlatim teknigi onu yapitlari fevrilmesi en güf yazar
lardan biri yapmi§tir. Prof. Dr. Kasim Egit hocamiz Türkfe’ye fevirmi§ oldugu 
bir fok eserin3 di§inda "Buddenbrooklar"4, “Degi§en Kafalar”5 gibi Thomas
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Mann’in iki büyük yapitinin fevirisini sevgili e§i Prof. Dr. Yadigär Egit ho- 
camizla birlikte bizlere kazandirmi§tir. Mann’in “Felix Krull” adli eserinin fevi- 
risi ise halen devam etmektedir. Hocamizin feviriye verdigi öneme binaen bu- 
rada Thomas Mann’in “Tonio Kröger” adli anlatisinin bir kisminin fevirisini 
veriyoruz:

Tonio Kröger

Ki§ güne§i soluk beyaz bir i§ik hüzmesi halinde bulut katmanlarinin ardindan 
dar sokaklarin üstünde süzülüyordu. Üfgen fatili evlerin bulundugu dar so- 
kaklar islak ve soguktu. Kar ve buzlanma yoktu, ara sira hafiffe dolu yagiyordu. 
Okul bitmi§ti. Ta§li meydana afilan bahfe kapisindan özgürlüklerine kavu§mu§ 
bir grup ögrenci saga sola dagiliyordu. Büyük ögrenciler onurla kitaplarini sol 
omuzlarina dogru kaldirmi§, sag omuzlariyla rüzgara kar§i ögle yemeklerine 
yeti§mek ifin mücadele veriyorlardi. Ufakliklardan olu§an bir grup ise okul 
fantalarinin ifindeki kitaplardan ses gelecek §ekilde ziplayarak kar famurunu 
büyük bir eglenceyle etrafa sifratiyordu. Fakat herkes geni§ kenarli §apkasi ve 
fember sakaliyla emin adimlarla yürüyen ba§ ögretmenle kar§i-la§tiklarinda 
alelacele masum gözlerle §apkasini fikariyordu...
Yol kenarinda uzun süredir bekleyen Tonio Kröger ba§kalariyla konu§arak 
kapidan fikan ve onlarla yoluna devam etmek üzere olan arkada§inin yanina 
gülümseyerek yakla§ti „Hans, hadi geliyor musun artik?“ Hans Tonio’ya bakti 
„Neden? Aa! Evet dogru ya! Eh, yürüyelim bakalim biraz daha.“
Tonio sustu ve gözleri doldu. Hans bu ögleyin biraz yürüyeceklerini unutmu§ ve 
daha henüz yeni mi hatirlami§ti? Oysa kendisi bu bulu§ma ifin o kadar sabirsiz- 
lanmi§ti ki! „Elveda sizlere!“ dedi Hans Hansen arkada§larina. „Ben o zaman 
biraz da Kröger’le yürüyeyim“ -  Ve ikisi, digerleri yava§ yava§ saga dönerken, 
sola döndüler.
Hem Hans’in hem de Tonio’nun evinde ögle yemegi saat dörtte yeniyordu. Bu 
sebepten okuldan sonra bir yürüyü§e vakitleri oluyordu. Ikisinin de babasi §eh- 
rin en güflü i§ adamlariydi, kamuda fali§an bir fok insanin gefim kaynaklarini 
sagliyorlardi. Uzun yillardan beri a§agidaki irmakta bulunan odun depolari 
Hansen’lere aitti. Bu depolarda devasa testere makineleri tislama ve cizirti ses- 
leri arasinda agaf gövdelerini kesiyordu. Tonio ise atalardan yadigär, §ehrin en 
görkemli evin sahibi olan Konsolos Kröger’in ogluydu. Her gün caddelerde
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firma adlarinin kalin siyah harflerle basili bulundugu tahil fuvallari arabalarla 
ta§iniyordu. Insanlar bir fok tanidiklarini sürekli §apka fikararak selamlamak 
zorundaydilar, fakat bazen ön dört ya§indakileri daha önce selamlamak gerekiy- 
ordu...
Ikisi de okul fantasini omzuna almi§, gayet iyi ve siki giyinmi§ti. Hans, altindan 
kalin ve geni§ denizci kiyafetinin yakasi görünen, kisa bir denizci anoragi giy- 
mi§ti. Tonio ise gri bir trenfkot. Hans’in saman sarisi saflarinin bir kismini 
di§arida birakan Danimarkalilara özgü hasirdan yapilmi§ kisa bantli denizci 
§apkasi vardi. Omuzlari geni§, kalfasi dar, olaganüstü iyi görünümlü ve güzeldi. 
Mavi gözleri belirgin ve keskin baki§liydi. Tonio’nun yuvarlak kürk §apkasinin 
altindan ise esmer ve tamamiyla güneylilere has, keskin hatli bir yüz ve bu yüze 
ait hassas gölgelerle fevrilmi§, fok agir göz kapaklariyla baygin ve ürkek bir 
fift göz bakiyordu...
Agzi ve fenesi sira di§i yumu§ak bifimliydi. Hansen’in siyah forapli ince ba- 
caklari esnek ve emin bir §ekilde yürürken, Tonio sala§ ve sallanarak yürüyor- 
du...
Tonio konu§muyordu. Aci hissediyordu. Biraz ayrik duran ka§lanni fatti, du- 
daklarini sanki islik falacakmi§ gibi yuvarladi ve ba§ini yana egerek uzaklara 
daldi. Bu duru§ ve yüz ifadesi Tonio’ya özgüydü.
Hans yandan bakarak birden Tonio’nun koluna girdi, fünkü konunun ne ol
dugunu pek tabii anlami§ti. Tonio birkaf adimdan sonra bile suskun tavrini sür- 
dürse de, birden yumu§ayivermi§ti.
Hans kaldirima dogru bakarak “Ben unutmami§tim Tonio” dedi. “Sadece bugün 
nemli ve rüzgarli oldugu ifin yürüyemeyecegimizi dü§ünmü§tüm. Ama benim 
ifin fark etmez. Buna ragmen beni beklemi§ olman harika bir §ey. Senin eve 
gittigini dü§ünerek kendi kendime kizmaya ba§lami§tim _ ”
Tonio’da bu sözlerden sonra bir heyecan ve co§ku ba§ladi.
Heyecanli bir sesle “Tamam! O zaman istihkam siperlerinden gefelim.” dedi. 
“Seni degirmen ve Holsten istihkam siperlerinden gefirerek eve götüreyim 
H ans^ Evime yalniz dönmem önemli degil, bir dahaki sefer sen bana e§lik 
edersin.”
Aslinda Tonio, Hans’in dedigine tam olarak inanmiyordu ve Hans’in bu yürüy- 
ü§e onun kadar önem vermedigini biliyordu. Fakat Hans’in unutkanligindan 
dolayi pi§manlik duydugunu ve gönül almak ifin faba sarf ettigini fark etmi§ti . 
Tonio’nun da zaten küskünlügünü sürdürmek niyetinde degildi....
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[...] Tonio, Hans’i daha önce güzelligi ifin sevmi§ti sonra da her bir parfasiyla 
kendisinin aksi ve zitti gibi göründügü ifin sevmi§ti. Hans Hansen örnek bir 
ögrenciydi ve ayrica bir kahraman gibi ata binen, atletizm yapan, yüzen ve ener- 
jik bir yolda§ti. Herkes tarafindan sevilmenin mutlugunu ya§iyordu. Ögretmen- 
ler ona neredeyse sevecenlikle bagliydilar. Bu yüzden ona ön adiyla hitap ediy- 
orlar ve her yönden destekliyorlardi. Okul arkada§lari onu ho§ tutmak ifin elin- 
den geleni yapiyorlar, sokaktaki beyler ve bayanlar onu Danimarkalilara özgü 
denizci §apkasinin altindan fikan saman sarisi saflarini ok§amak ifin “Merhaba 
ho§ safli Hans Hansen! Hala sinif birincisi misin? Annen ve babana selam söyle 
aslan o g lu m .” diyerek durdurup konu§uyorlardi.
Hans Hansen i§te böyleydi. Tonio Kröger onu tanidigindan beri bagrinda 
kiskanflikla yanan bir özlem hissediyordu. Böyle mavi gözlere sahipsin, diye 
dü§ünüyordu ve bütün dünyayla düzen ve bari§ ifinde ya§iyorsun. Sürekli saygi 
ve takdire deger bir §ekilde me§gulsün. Ödevlerini yaptiktan sonra, ya binicilik 
dersleri aliyorsun ya da oymaci testeresinde fali§iyorsun. Tatillerde bile gölde 
kürek fekiyorsun, yelkenliyle afiliyorsun ve yüzüyorsun. Ben ise avare ve kay- 
bolmu§ bir §ekilde kumda yatip, denizin üstünde sessiz ve süratle gefen insan- 
larin gizemli mimikleri seyrediyorum. Bu yüzden senin gözlerin bu kadar ber- 
rak. Senin gibi o lm ak .
(...) Tonio, Hansen gibi olabilmek ifin bir gayret göstermiyordu, belki bu istek 

onun ifin o kadar ciddi degildi. Fakat iften ife onun tarafindan sevilmek istiy- 
ordu. Onun sevgisini yava§ yava§ ve iftenlikle, özveriyle, aci ve kederle istiyor- 
du. Bu keder ise onun yabanci di§ görünü§ünden beklenmeyecek §ekilde bütün 
tutkulardan daha derin ve kemiriciydi.
Ve fabalari bo§a degildi. Hans, Tonio’nun bir üstünlügüne saygi gösteriyordu. 
Tonio zor §eyleri telaffuz edebilecek bir agiz fevikligine sahipti. Hans, To
nio’nun kendisine kar§i duydugu olaganüstü güflü ve hassas hislerini anliyor ve 
minnettarlik duyuyordu. Diger taraftan ise Tonio’daki kiskanfligin acisini, zi- 
hinsel bir bütünlük olu§türamamanln hayal kirikligini ve nafile fabasini da fark 
ediyordu. Garip olan Tonio’nun Hans Hanseni bu özgünlügünden dolayi 
kiskaniyor olmasi ve diger taraftan sürekli kendi dünyasina fekmek ifin ug- 
ra§iyor olmasiydi. Bazen sanki bir kaf saniyeliligine de olsa bunu görünü§te 
ba§arir gibiydi.
“Olaganüstü bir §ey okudum, fok görkemli bir §ey...” dedi Tonio. Mühlen cad- 
desindeki Krämer Iwersen’den 10 kuru§a aldiklari torbadaki meyveli §ekerlerini 
birlikte yiyerek yürüyorlardi. “Schiller’in ‘Don Carlos’unu oku- 
m alisin ,. Istersen sana ödünf verebilirim . ”.
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“Yok bo§ver” dedi Hans Hansen, “Kalsin Tonio, bana göre degil. Ben atlarla 
ilgili kitaplar okumaya devam edecegim. Bir görsen, harika resimler var. Bana 
bir geldiginde sana da gösteririm. Anlik fekilmi§ fotograflar. Normalde fok 
hizli olduklari ifin göremeyecegin bütün pozisyonlarini, ko§ar adim, dört nala 
ko§arken, atlarken görebiliyorsun...”.
“Bütün pozisyonlarini mi” diye sordu Tonio kibarca. “Evet, bu fok güzelmi§. 
Fakat ‘Don Carlos’ her §eyi a§iyor. Kitapta bazi bölümler var, görmelisin! O 
kadar fok güzeller ki insani hem etkliyor ve hem de sarsiyorlar. ”.
“Sarsiyorlar mu?” diye sordu Hans H ansen . “Nasil?”
“Örnegin kralin markiz tarafindan aldatildigini ögrendigi ve agladigi bölüm var 
.. Oysa markiz sadece prensi sevdigi ifin ihanet ediyor, kralin kendisinin bile 
ugruna kurban oldugu prens ifin... Ve §imdi kabinlerden kralin agladigi haberi 
geliyor. ‘Agladigi!’ ‘Kral agliyor!” Bütün saray beyleri §a§irmi§ ve sarsilmi§ 
vaziyette, fünkü kral korkunf sert ve kati birisi. Ama neden agladigi o kadar 
güzel anla§iliyor ki. Ben özellikle prens ve markizden daha fok ona acidim. O 
her zaman fok yalniz ve sevgisiz. Sonunda güvenebilecegi birisini buldugunu 
dü§ünmü§ken o ki§i tarafindan ihanete u g ru y o r.”
Hans Hansen, Tonio’nun yüzüne yandan bakti ve bu yüzdeki herhangi bir §ey 
ona bir anlam vermi§ olmali ki birden Tonio’nu koluna girdi ve sordu: “Nasil 
ihanet ediyor ki, Tonio?”
Tonio heyecanlanmi§ti.
“Konu §u ki” diye ba§ladi Tonio, “Bütün mektuplar Brabant ve Flandern’e . ” 
“Erwin Jimmertahl geliyor.” dedi Hans.
Tonio sustu. §u Jimmerthal’in adi batsin diye düsündü. Neden §imdi gelmek ve 
bizi rahatsiz etmek zorunda ki! §imdi bir de bizimle yürürse ve bütün yol 
boyunca binicilik derslerinden bahsederse. £ünkü Erwin Jimmerthal da bini- 
cilik dersleri aliyordu. Erwin Jimmerthal banka müdürünün ogluydu ve burada 
di§arida kale kapisinin civarinda oturuyordu. Yamuk bacaklariyla ve fekik göz- 
leriyle, okul fantasindan foktan kurtulmu§, iki tarafi agafli yoldan onlara dogru 
geliyordu.
“Merhaba Jimmerthal!“ dedi Hans. “Ben biraz Kröger’le yürüyoram...”. “Be
nim §ehre gitmem lazim” dedi Jimmerthal, “Bir §eyler almam lazim. Ama sizin- 
le biraz yürüyebilirim... §u ellerinizdeki meyveli §ekerler degil mi? A evet, 
birkaf tanesini yerim. Yarin yine derslerimiz var Hans” -  Binicilik derslerinden 
bahsediyordu.
“Harika!” dedi Hans. “Biliyor musun bana deri tozluk aliniyor, gefenlerde bini§ 
sinavindan bir almi§tim ya , o y ü z d e n .”
“Senin binicilik derslerin yok galiba Tonio” diye sordu Jimmerthal. Gözleri 
sadece iki parlak fizgiden ibare tti.
Tonio belli belirsiz bir sesle “H a y ir .” diye cevap verdi.
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Hans Hansen “Babana binicilik dersleri alman ifin ricada bulunmalisin!” dedi. 
“Evet!” dedi Tonio kayitsiz ve alelacele. Bir anligina bogazinin dügümlendigini 
hissetti. Zira Hans ona soyadiyla hitap etmi§ti. Hans da Tonio’nun rahatsizligini 
fark etmi§ olmali ki hemen afikladi.
“Sana Kröger diye hitap ediyorum, fünkü ismin fok aptalca. £ok özür dilerim 
ama ismini sevmiyorum. T o n io . Böyle isim mi olur? Ayrica senin de kabaha- 
tin degil ki, degil mi!” Jimmerthal iyi bir §eyler söylemek istermi§fesine “Hayir, 
önemli görünmesi ifin yabanci bir isim konmu§tur . ” dedi.
Tonio’nun dudaklari titredi. Kendini topladi ve “Evet, aptalca bir isim. Tanri 
biliyor ya, ben adimin Heinrich veya Wilhelm olmasini isterdim, inanin bana. 
Bunun sebebi annemin bir agabeyinin isminin Antonio olmasindan kay- 
naklaniyor. Onun adini bana vermi§ler. £ünkü annem oradan...” dedi. Sonra 
sustu ve diger ikisinin atlardan ve deri e§yalardan konu§masini izledi. Hans, 
Jimmerthal’in koluna girmi§ ve öyle bir co§kuyla konu§uyordu ki bunu ‘Don 
Carlos’ asla saglayamazdi... Tonio’nun burun diregi aglayacakmi§ gibi sizla- 
maya ba§lami§ti ve sürekli titreyen fenesine hakim olmak ifin büyük faba sarf 
ediyordu.
Hans onun adini sevmiyordu -  ne yapmasi gerekirdi. Hans’in ismi Hans ve 
Jimmerthal’inki ise Erwin’di. Evet bunlar ali§ilmi§, yabanci gelmeyen isimlerdi. 
Ama Tonio yabanci bir isimdi ve farkliydi. Evet, istese de istemese de onun her 
bir parfasi farkliydi. Ye§il arabali fingenelerden degil Kröger ailesinden bir 
konsolosun oglu olsa bile mazbut ve siradan olanlardan di§lanmi§ti, yalnizdi.  
Fakat neden Hans ona yalniz kaldiklarinda Tonio diye hitap ediyor ve üfüncü 
bir ki§i aralarina katildigi anda ondan utanmaya ba§liyordu? Evet, zamanla ona 
yakinla§mi§ ve baglanmi§ti. Kral nasil ihanete ugruyor Tonio? diye sorarak 
koluna girmi§ti. Fakat Jimmerthal geldiginde rahatlami§fasina derin bir nefes 
almi§, onu terk etmi§ ve acimasizca yabanci bir isme sahip olmak suflami§ti. 
Bunlari fark etmek zorunda kalmak ne kadar aci vericiydi!... Hans Hansen 
yalniz kaldiklari zamanlarda Tonio’yo az da olsa seviyordu. Tonio da bunun 
farkindaydi. Fakat aralarina birisi katildiginda, ondan utaniyor ve onu kurban 
ediyordu. O yine yalnizdi. Kral Philipp’i dü§ündü. Kral aglami§ti...
“Aman Tanrim...” dedi Erwin Jimmerthal. “Artik gerfekten §ehre gitmeliyim! 
Elveda! Meyveli §ekerler ifin fok te§ekkürler.” Bunu üzerine yolda duran bir 
bankin üzerine zipladi ve yamuk bacaklariyla üzerinde yürüyerek yoluna devam 
etti.
“Jimmerthal’i seviyorum!” dedi Hans vurgulayarak. Hans ho§landiklarini ve 
ho§lanmadiklarini §imarik ve kendinden emin bir edayla ifade eder; onlari adil 
bir §ekilde dagitmaya lütfederdi. Ve ba§lami§ken binicilik derslerinden bah- 
setmeye devam etti. Zaten artik Hansen’lerin evine yakla§mi§lardi; istihkam 
siperlerin üzerinden gefen bu yol o kadar fok zaman almiyordu. Agaflarin
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f  iplak dallarini gicirdatan ve iniltili bir §ekilde esen islak rüzgara kar§i ba§lanni 
egdiler ve §apkalanni tuttular. Ve Hans Hansen konu§maya devam etti. Tonio, 
Hans’in konu§ma esnasinda heyecanla koluna girdigine artik sevinemiyordu, 
fünkü bu sahte bir yakinla§maydi, bir anlami yoktu. Tonio, Hans’in konu§ma- 
larina ara sira sadece birkaf yapmacik “Ya” , “Evet, evet” diyerek katildi.
Sonra istihkam siperlerinden geferek tren istasyonuna yakinina vardiklarinda 
bir trenin alelacele gefi§ini izlediler. En son vagonda can sikintisindan kürküne 
sarilarak oturmu§ adama el salladilar. Linden meydaninda büyük tüccar Han- 
sen’in villasinin önünde durdular. Hans bahfe kapisinin üstüne fikti ve kapiyi 
ileri geri gicirtarak bunun ne kadar eglenceli oldugunu uzun uzadiya anlatti ve 
sonunda vedala§ti.
“Eveet, §imdi iferiye girmek zorundayim” dedi. “Elveda Tonio. Ba§ka sefere 
seni ben evine kadar e§lik ederim, buna emin olabilirsin”.
“Elveda Hans” dedi Tonio “Yürüyü§ güzeldi!” El siki§tilar. Elleri bahfe 
kapisindan dolayi islak ve küflüydü. Fakat Hans, Tonio’nun gözlerine baktigin- 
da güzel yüzünü bir pi§manlik kapladi.
“Unutmadan ‘Don Carlos’u okumaya ba§layacagim” dedi Hans hemen. “Kral 
ve kabinesinin hikayesi müthi§ olmali!” Sonra fantasini alarak ön bahfeden 
ko§arak gefti. Eve girmeden tekrar vedala§mak ifin ba§ini salladi.
Ve Tonio Kröger mutluluktan kanatlanmi§ gibi yoluna devam etti. Böyle 
ufarcasina yürümesi sadece rüzgarin arkasindan esmesine bagli degildi.
Hans ‘Don Carlos’u okuyacakti ve artik ne Jimmerthal ne de ba§ka birisi 
onlarin sohbetlerine katilabilecekti. Ne kadar da güzel anla§iyorlardi.
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