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THOMAS MANN, 1875’te Almanya’da doğdu. 1898’de yayımladığı
ve Der kleine Herr Friedemann (Küçük Friedemann) adı altında top
ladığı ilk öykülerinde, daha çok Schopenhauer ve Nietzsche ile Wag
ner’in etkisi altında kalarak sanatçının yaratma sorununa odaklan
mıştı. Bu ilk öyküleri, 1901’de yayımlanmasının ardından Mann’ı üne
kavuştur an Buddenbrooklar, Bir Ailenin Çöküşü adlı toplumsal roman
izledi. 1903’te Tonio Kröger, 1912’de  Venedik’te Ölüm yayımlandı. Daha
sonra Büyülü Dağ’ı yazan Mann, Hitler iktidara gelince Almanya’dan
ayrıldı. 1936’da ABD vat andaşlığına geçti ve Almanya’nın karanlık tab
losunu çizdiği Joseph und seine Brüder (Yusuf ve Kardeşleri) dörtleme
sini yayımladı (1933-1942). Dörtlemenin ardından yazmaya koyuldu
ğu Doktor Faustus’ta ise besteci Andreas Leverkühn’ün yaşamöykü
sünün ışığında, Alman kültürünün barbarlığa yenik düşmesini anlattı.
1929’da Nobel Edebiyat Ödülü’nü alan Mann, 1955’te Zürich’te öldü.

BEHÇET NECATİGİL, 1916’da İstanbul’da doğdu. İstanbul Yüksek
Öğretmen Okulu’nu bitirdikten sonra 1940-1972 yılları arasında öğ
retmenlik yaptı. Çağdaş Türk Edebiyatı’nın en seçkin şairlerinden biri
olan Necatigil, Almanca’dan çeviriler yaptı; sekizi Knut Hamsun’dan
olmak üzere otuza yak ın kitap çevirdi. 1979’da İst anbul’da öldü. Ailesi tarafından konan Necatigil Şiir Ödülü, 1980’den bu yana kesintisiz
olarak veriliyor.
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Önsöz
Yirminci yüzyılın en büyük Alman yazarlarından sayı
lan Thomas Mann, çağdaşı pek çok ünlü yazar gibi Nazi reji
mine karşı aktif bir şekilde çalışmış ve bu uğurda ağır bedel
de ödemiştir. 1936’da Alman vatandaşlığından çıkarılan No
bel ödüllü yazar, bilindiği gibi önce İsviçre’ye, daha sonra da
1938’de ABD’ye göç etmek zorunda kalmıştır. Onu evrensel
yapan şey, eserlerinde işlediği temaların güncelliğinden hiçbir
şey kaybetmeden kuşaktan kuşağa devam ediyor olmasıdır.
Thomas Mann’ın kendisi her ne kadar ileride Buddenbrooklar.
Bir Ailenin Çöküşü adlı romanıyla anılacağını söylese de, Bü
yülü Dağ, Venedik’te Ölüm ve Doktor Faustus gibi eserler onu
gerçekten evrensel bir yazar konumuna getirmiştir. Evrensel
boyutlu bir roman olan Doktor Faustus’ta yer yer Nazi rejimi
ni ve Nazi Almanya’sını sorgulayan ünlü yazar, besteci Lever
kühn’ün insanı derinden sarsan yaşamöyküsü kapsamında bü
tün azgınlığıyla devam eden savaşın öyle ya da böyle sona ere
ceğini söylerken, böylesine kötü bir yazgının Alman ulusunu
düşürdüğü korkunç ruh hali karşısında ne kadar sarsıldığını,
ne büyük bir dehşete kapıldığını şu çarpıcı sözlerle dile geti
riyor: Almanya’nın savaştan yenik çıkacağı ulus olarak bilinci
mize öylesine kazınmış, hafızalarımıza öylesine yerleştirilmişti
ki, bunun doğuracağı korkunç sonuçlardan korktuğumuz kadar
başka hiçbir şeyden bu kadar çok korkmuyorduk. Fakat bun
dan çok daha fazla korktuğumuz bir şey vardı, o da Almanya’
nın savaştan galip çıkma olasılığıydı. Bazılarımız Almanya’nın
yenilgisini bir cinayet gibi görürken, bazıları da onun savaştan
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galip çıkmasının yenik çıkmasından çok daha korkunç olacağını
söylüyorlardı.
Kendisinin ruhsal durumunun, aynı yazgıyı paylaşan Al
man halkının ruhsal durumundan biraz farklı olduğunu ifade
eden yazar, ben her ne kadar başka ulusların kendi gelecekleri
ve bütün bir insanlığın geleceği uğruna kendi devletlerinin yenil
gisini istemek zorunda kalmış olduklarını biliyorsam da, böylesi
bir yazgı için daha önce hiç yaşanmamış korkunç bir trajedi
yi, bir büyük felaketi kendi ülkem için dileyemiyorum, diyor ve
şöyle devam ediyor: Alman ulusuna özgü dürüstlük, devletine
ve onun değerlerine bağlılık, itaat ve güven duygusu gibi özellik
ler göz önünde bulundurulduğunda, bu ikilemin bizim durumu
muzda iki ucu keskin bir bıçağa dönüştüğünü, bizi eşi benzeri
görülmemiş çok tehlikeli bir duruma soktuğunu da kabul etmek
zorundayım, böylesine iyi özellikleri olan bir ulusu başka hiçbir
ulusun düşmeyeceği kadar zor bir duruma düşüren ve tedavisi
imkânsız bir biçimde onu kendisine yabancılaştıran kişilere karşı
içten içe derin bir öfke duymaktan kendimi alamıyorum. Ardın
dan Alman ulusunun içine düştüğü o korkunç ruh halini şu
dehşet verici sözlerle dile getiriyor: Bu yazdıklarımın talihsiz
bir rastlantı sonucu oğullarımın eline geçmesi ve onların bir tür
milliyetçilik gururuyla beni herhangi bir ayrım yapmadan doğ
rudan gizli polise ihbar etmek zorunda kalacaklarını düşünmem,
sanırım içine düştüğümüz felaketin ve yaşadığımız ikilemin ulaş
tığı derin boyutu anlatmaya yeterli.
Henüz yirmi beş yaşındayken yazdığı Buddenbrooklar. Bir
Ailenin Çöküşü adlı romanıyla gerek Alman Edebiyatı’na, ge
rek Dünya Edebiyatı’na damgasını vuran Thomas Mann, bu
başarıyı eserleri arasında kuşkusuz en tanınmışı olan Venedik’te
Ölüm’le de yakalamıştır. Doktor Faustus adlı romanda anlatıl
dığı gibi, besteci Leverkühn’ün içine düştüğü korkunç ruh hali
bir anlamda Venedik’te Ölüm adlı eserde de hâkimdir. Ancak
burada sorun daha “masumca”ifade edilir: Sanat nedir? Sanatçı
kimdir? Eserin özellikle ikinci bölümünde büyük şair Gustav
von Aschenbach’ın sanat anlayışı ve sanatçı kimliği öne çıkar.
Sanatçılıkla burjuva özelliklerini hayatında birleştiren Aschen
bach, güzele teslim olunca ya da başka bir deyişle tutkunun
esiri olunca, ruhu altüst olur ve bütün ahlak değerleri çökme
ye başlar. Thomas Mann, Aschenbach’a atfettiği Neoklasisizm
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ile yüzyıl dönümü edebiyatına damgasını vuran décadence at
mosferinden uzaklaşmayı, hatta kurtulmayı hedeflemektedir.
Thomas Mann 1912 yılında yayınlanan Venedik’te Ölüm
adlı eserini aslında Goethe hakkında bir öykü olarak tasarla
mıştı. Eserin konusu da Goethe’nin ileri yaşta Marienbad adlı
kentte yaşadığı bir aşk hikâyesi olacaktı, ancak konu özelden
genele doğru bir gelişme gösterdi: Goethe model alınarak yara
tılan Gustav von Aschenbach karakteri üzerinden Prusya ve II.
Wilhelm döneminin tehlikeli boyutlarını eleştirerek sanat ve
sanatçı sorununu işleyen yazar, bu bağlamda aşk ve esere adını
veren ölüm temasını da ön plana çıkarmıştır. Antik mitolojiye
göndermelerde bulunan ve mitolojik motifler kullanan yazar,
etkisinde kaldığı Nietzsche’den öğrendiği ve şimdi edebiyata
uyarladığı kategorilerle oynamaktadır: Yunan Tanrısı Apollon’
un karakteristik özelliklerine sahip olan Aschenbach, bir ya
bancı tarafından baştan çıkarılmakta ve böylece Dionysos’un
hâkimiyeti altına girmektedir.
Sanatın kökenlerine ilişkin bir soruyu, yani sanatın doğuş
tan gelen bir yetenek mi, yoksa Aydınlanma’ya bağlı bir dü
zenlemenin sonucu mu olduğu, başka bir deyişle sanatın kö
keninin akılcı mı, yoksa akıldışı mı olduğu sorusunu Thomas
Mann eserde yarattığı genç figür Tadzio ile yanıtlar: Platon’un
güzel idea’sını cisimleştiren bu “ütopik fantasma”, görünüşteki
mükemmelliği ile beğeni kazanır, ama sanatın tehlikesi de işte
bizzat bu mükemmellikte saklıdır. Bunu güzele olan teslimi
yet olarak niteleyebiliriz. Öyle bir teslimiyet ki, ahlaki değerle
rin çöküşüne, kültürün yerini barbarlığın almasına neden olur.
Thomas Mann 1939’da en önemli Nazi karşıtı deneme yazı
larından birini “Bruder Hitler” başlığı altında yayınladığında,
Venedik’te Ölüm, Nazi Almanya’sının habercisi olma niteliği
ni de kazanır. Ahlaksız sanatçı, yani birader (Bruder) faşizmin
temsilcisidir. Bu da Adolf Hitler’dir. Goethe’yi ve Schiller’i ör
nek alan Almanya’nın temsilcisi ise Thomas Mann’dır (“Ben
neredeysem Almanya oradadır”) ve şairlerin ve düşünürlerin
ülkesi olan bu Almanya Thomas Mann’da vücut bulup öteki,
yani faşist Almanya’ya karşı mücadele etmektedir.
Prof. Dr. KASIM EĞİT
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Birinci bölüm
Gustav Aschenbach ya da ellinci doğum gününden
beri resmen taşıdığı asalet unvanıyla Gustav von Aschen
bach, kıtamızda aylarca tehlike havası estiren 19. yılının
ilkbaharında bir ikindiüstü, Münih’te Prinz-Regenten
Caddesi’nde bulunan evinden, bir başına uzunca bir ge
zintiye çıkmıştı. Öğleye kadarki saatleri dolduran zorlu,
çetin, tam da o sıralarda son derece ölçülü davranma,
özen, derinleşme ve dikkatli irade isteyen çalışmadan si
nirleri gerilen yazar, kafasındaki yaratıcı mekanizmanın
kesilmeyen işleyişini, yani Cicero’ya göre belagatın ta
kendisi demek olan motus animi continuus’u1 öğle yeme
ğinden sonra bile önleyememiş ve enerjisinin gittikçe tü
kenmesi karşısında, gün ortası bir kez, o kadar gerekli ve
hafifletici olan uykuyu da bulamayınca, çayını içtikten
az sonra, havanın ve hareketin sinirlerini yatıştırıp ken
disini verimli bir geceye kavuşturacağı umuduyla açık
havayı tercih etmişti.
Mayıs başlarıydı; yağışlı, soğuk geçen haftalardan
sonra birdenbire aldatıcı bir yaz bastırmıştı. Ağaçların
yaprakları henüz tek tük belirmişti, ama İngiliz Bahçe

1. (Lat.) Ruhun daimi hareketi. (Ç.N.)
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si’nde1 ağustostaki gibi boğucu bir hava vardı; bahçenin
şehre yakın kısmı arabalar ve gezmeye çıkmış insanlarla
doluydu. Aschenbach, tenhalaşan yollardan geçerek var
dığı Aumeister önünde bir süre oyalanmış, kenarında
birkaç faytonla üç dört atlı konak arabasının durduğu,
içerisi halkla dolup taşan gazinoyu şöyle bir seyretmiş,
güneş batarken parktan çıkıp kırlardan geçerek dönüş
yolunu tutmuş ve yorgunluk duyduğu ve Föhring üze
rindeki bulutlara bakarak bir fırtına kopacağını sezdiği
için, Kuzey Mezarlığı’nda, kendisini doğruca şehre götü
recek tramvayı beklemeye başlamıştı.
Tramvay durağında ve çevresinde tesadüfen kimse
cikler yoktu, ne çifte rayları, ıssızlığıyla keskin parıltılar
içinde Schwabing’e doğru kaybolan, kaldırım taşı döşeli
Ungerer Caddesi’nde ne de Föhring şosesinde bir taşıt
görülüyordu; satışa sunulmuş haçlarıyla, mezar kitabele
ri ve heykelleriyle, ortaya kalansız yatansız ikinci bir me
zarlık çıkaran taş yapımevlerinin çitlerinin ardında in cin
top oynuyor ve bu atölyelerin karşısında Bizans yapısı,
cenaze merasim binası, sönmekte olan günün son ışıkları
içinde sessiz yatıyordu. Binanın Rumi haçlar ve açık
renkli hiyeroglif benzeri süslerle bezenmiş cephesinde
ayrıca simetrik bir düzenle dağıtılmış ve yaldızlı harfler
le yazılı kitabeler görünüyor, kitabelerde Kutsal Kitap’
tan alınma, ahiretle ilgili, “Tanrı evine girerler!”, “Ebedi
nur onlara yol göstersin!” gibi cümleler okunuyordu;
Aschenbach, birkaç dakika içinde bu vecizeleri okuyup
gönül gözünü onlardaki saydam mistisizme daldırmakla
tam bir zihin oyalanması bulmuştu ki, birdenbire daldığı
âlemden uyanarak revakın orada, açık merdiveni sağlı sol
lu bekleyen apokaliptik hayvan heykellerinin yukarısın

1. Münih’te bir park. (Ç.N.)
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da, hiç de sıradan olmayan haliyle, düşüncelerine bam
başka bir yön veren bir adam gördü.
Bu adamın bronz kapıdan çıkarak binanın içinden
mi geldiği, yoksa sokaktan gelip farkına varılmadan yu
karı mı çıktığı anlaşılmıyordu. Aschenbach bu noktayı
pek öyle derinleştirmemekle beraber, daha çok birinci
olasılığa meyletti. Boyu oldukça uzun, zayıf, sakalsız, bı
yıksız, dikkati çekecek kadar küt burunlu bu adam, kızıl
saçlı tiptendi ve bu tipin sütbeyaz ve çilli teni onda da
görülüyordu. Bavyeralı değildi besbelli; en azından başı
nı örten geniş ve düz kenarlı hasır şapka, ona uzaklardan
gelen yabancı biri görünümü veriyor, bununla birlikte
omzunda Bavyera tarzı bir sırt çantası taşıyordu, üzerin
de kaba çuha gibi görünen sarımtırak bir spor elbise, dir
seğini boş böğrüne yasladığı sol kolunda gri bir yağmur
luk, sağ elinde de eğik olarak yere dayadığı, ayaklarını
çaprazlayarak kalçasını yasladığı demir uçlu bir baston
vardı. Başı, açık spor gömleğinden dışarı fırlamış, ince
boynunda gırtlak çıkıntısını kuvvetli ve çıplak göstere
cek şekilde yukarı kalkmış, küt burnuna hiç yakışmayan
iki dikey ve enerjik çizgiyle renksiz, kızıl kirpikli gözleri,
keskin bakışlarla ufka dikilmişti. Duruşunda, her şeyi bir
bakışta hâkim bir şekilde kavrayan, cüretkâr, hatta vahşi
bir şeyler –belki de bu izlenimi pekiştiren, kendisiyle
birlikte insanı da yukarıya taşıyan konumuydu– vardı;
çünkü ya batmakta olan güneşin ışıklarıyla kamaşmış
gözlerinin çehresini kırıştırmasından ya da yüzündeki
fizyonomik bir kusurdan ötürü dudakları kısa kalıyor; et
lerine kadar açıkta olan dişleri, dudaklarının arasından
beyaz beyaz, uzun uzun sırıtıyordu.
Yarı dalıp gitmiş, yarı araştıran gözlerle bu yabancıyı
süzerken, gerekli nezaketi elden bırakmış olsa gerekti;
çünkü birden yabancının da bakışlarına karşılık verdiğini
fark etti; hem de öyle meydan okurcasına, gözlerini di
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kerek ve karşısındakinin bakışlarını çevirmeye o kadar
azimli ki; Aschenbach, bir tatsızlık duygusu içinde başını
çevirip artık bu adamla ilgilenmemeye karar vererek çit
ler boyunca gezinmeye koyuldu. Nitekim, bir dakika
sonra da onu unutmuştu bile. Acaba yabancının görü
nüşündeki o göçebelik mi etkilemişti hayalini, yoksa
maddi-manevi başkaca bir güç mü vardı ortada: Ansızın
ruhunda tuhaf bir genişleme hissetti. Bir çeşit serseri bir
huzursuzluk, delikanlılara özgü uzaklara susamış bir öz
lem; o kadar canlı, o kadar yeni ama yine de çoktan terk
edilmiş, unutulmuş bir duyguydu ki bu, ne olduğunu,
nereye yöneldiğini anlamak için olduğu yerde, ellerini
arkasında birleştirmiş, gözlerini yere dikmiş, öylece mıh
lanıp kaldı.
Seyahat arzusuydu bu, başka bir şey değil; fakat bir
nöbet gibi bastırmış, bir tutkuya dönüşmüş, adeta bir
sanrı haline gelmişti. Arzusunun içine bakan bir göz açıl
mış, çalışma saatlerinden beri henüz durulmamış olan
hayal gücü, çeşitliliği içindeki yeryüzünün hep birden
hayaline getirmeye çalıştığı bütün harikaları ve dehşet
leri için bir sergi açmıştı. Müthiş bir manzarayı gerçek
gözleriyle görüyordu sanki; gök kubbenin altında kesif
sisiyle ıslak, gür bitkili, görkemli, tropikal bir bataklık
bölge; adacıklardan, bataklıklardan, çamur yüklü ırmak
kollarından oluşan, insanlardan uzak, el değmemiş vahşi
bir doğa görüyordu. Kaypak eğreltiotu yığınlarıyla yağlı,
şişkin ve acayip çiçekler açan bitki örgüleri arasından yer
yer tüylü palmiye gövdeleri fışkırdığını gördü; eciş bü
cüş ağaçların köklerini havadan geçirip toprağa saldıkla
rını, tıkanık ve yeşil gölgelerle kıpırdaşan sulara daldır
dıklarını gördü; orada tabak gibi açılmış sütbeyaz yüzen
çiçekler arasında fırlak omuzlu, yamru yumru gagalı ya
bancı kuşlar sığlıklarda, başları yana çevrili, hiç kıpırda
madan duruyorlar, bambu kamışlığının boğum boğum
16

kamışları arasında pusuda bir kaplanın gözleri ışıldıyor
ve Aschenbach yüreğinin dehşet ve esrar dolu arzular
la çırpındığını duyuyordu. Derken hayal kayboldu ve
Aschenbach başını sallayarak, mezar taşçılarının çitleri
boyunca gezintisine devam etti.
Hiç değilse dünyadaki dolaşım araçlarından yarar
lanma imkânlarına sahip olalı beri, seyahat etmeye, insa
nın istemediği halde ara sıra başvurmak zorunda kaldığı
bir sağlık önleminden başka bir gözle bakmamıştı. Benli
ğinin ve bütün Avrupa’yı benimsemiş ruhunun kendisi
ne yüklediği ödevlerle –alacalı bulacalı dış dünyanın me
raklısı olamayacak kadar– fazlasıyla meşgul, yaratma so
rumluluğuyla çok yüklü, eğlenceden yana çok gönülsüz,
yeryüzü hakkında herkesin çevresinden pek ayrılmaksı
zın edinebileceği görüşle yetinmiş, Avrupa’dan dışarı
çıkmak şöyle dursun, hiçbir zaman böyle bir arzu bile
duymamıştı. Üstelik hayatı bitişe doğru gittiğinden, sa
natçıların duyduğu o bitirememe korkusunu –işlerini ta
mamlayamadan ve kendini tam anlamıyla teslim etmeye
hazır olmadan saatin durabileceği yönündeki o kaygıyı–
artık sadece bir kuruntu olarak öteleyemediği için, dışa
rıdaki varoluşu kendisi için bir vatan haline gelen bu gü
zel kentle, dağlarda kurduğu ve yağmurlu yaz aylarını
geçirdiği kaba saba kır eviyle yetiniyordu neredeyse.
Çok sürmedi; bu kadar geç kalmış, bu kadar ani bir
esintiyle gelen arzu, hemen az sonra mantığı ve gençli
ğinden bu yana alışageldiği nefsine hâkim olma duygusu
sayesinde derli toplu ve akla uygun bir çerçeveye alındı.
Kır evine göç etmeden önce, hayatını bağladığı eserini
bir noktaya kadar götürmeyi aklına koymuştu; kendisini
işinden aylarca uzakta tutacak olan dünyayı dolaşma
düşüncesi; ona alabildiğine temelsiz, planlarına çok ama
çok aykırı geliyordu, böyle bir şey cidden söz konusu bi
le olamazdı. Bununla beraber böyle ani bir ayartılışın
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hangi nedenden ileri geldiğini de çok iyi biliyordu. Kaç
mak arzusuydu bu, kendisine itiraf ettiği şey: Uzaklara,
yeniliklere, kurtulmaya, yüklerden sıyrılmaya, unutmaya
duyduğu bu özlemdi – Kaçmak, eserinden, donuk, soğuk
ve hummalı bir ödevle sınırlanmış her günkü yerlerden
uzaklaşmak! İşini seviyordu gerçi; inatçı, gururlu ve kaç
kez denenmiş iradesiyle, kimselerin bilmesini ve eserinin
hiçbir şekilde hiçbir tükenme, gevşeme belirtisiyle dışa
vurmasını istemediği, gittikçe artan o yorgunluğu arasın
daki sinirleri yıpratan, her gün yeniden tazelenen savaşı
da seviyordu hani neredeyse. Fakat yayı fazla germemek,
varlığını bu kadar canlı duyuran bir gereksinmeyi dik
başlılık edip boğmamak akla uygun geliyordu. İşini dü
şündü; gelip dayandığı, bir önceki gün olduğu gibi bu
gün de bırakmak zorunda kaldığı ve ne sabırlı bir dikkat
ne de ani bir atılımla başarılacağa benzeyen noktayı
düşündü. Bu kısmı yeniden gözden geçirdi, engeli kır
mayı ya da çözmeyi denedi ve bir isteksizlik ürpertisiyle
atılımdan vazgeçti. Burada hani öyle görülmedik bir güç
lük de bulunmuyordu, aksine Aschenbach’ın elini kolu
nu bağlayan şey, artık hiçbir şeyle giderilemeyecek bir
yetersizlik görünüşündeki isteksizlikten doğma kuruntu
lardı. Gençken, yetersizliğe yeteneğin özü ve iç doğası
gözüyle bakmış ve duygunun iyimser bir gelişigüzellik ve
yarım bir olgunlaşmayla yetinmekten yana olduğunu bil
diği için, yetenek uğruna duyguları dizginleyerek soğut
maya çalışmıştı. Yoksa boyunduruğu altına aldığı duygu
lar şimdi onu terk ederek, sanatını daha ileri götürmek
ten ve kanatlandırmaktan vazgeçerek biçim ve anlatımın
verdiği bütün hazları, bütün o kendinden geçişleri alıp
götürerek ondan intikam mı alıyordu acaba? Kötü şeyler
yazdığı sanılmasın: Geçen yılların yararı, kendisini ustalı
ğından her an tam bir gönül rahatlığıyla emin hissetmesi
olmuştu hiç değilse. Fakat, bütün bir ulusun kutladığı bu
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ustalıktan o hoşnut olmuyor, eserini kıvılcımlı parıltılar
saçan bir dehanın belirtilerinden yoksun buluyor, zevk
sahibi okurların, daha önemli bir üstünlük olması gere
ken içerik derinliğinden daha çok bu zekâ parıltılarından
hoşlandıklarını görüyordu. Yazı kırlarda, yemeğini pişire
cek bir hizmetçi kız ve bu yemeği masaya, önüne getire
cek bir uşakla beraber, o küçük evde bir başına geçirmek
ten korkuyordu. Hoşnut olmadığı gevşekliğini yeniden
çevreleyecek olan dağ, tepe ve yamaçların aşina çehrele
riyle karşılaşmaktan korkuyordu. Yazın çekilebilir ve ve
rimli bir hale gelmesi için bir ara perde, adam sen de bir
yaşayış, felekten gün çalmak, gurbet havası, taze kan ge
rekiyordu. O halde seyahate çıkmalı – bu onun için uy
gundu. Öyle pek uzaklara da değil! Kaplanların oraya
kadar uzanmak şart mı? Yataklı vagonda bir gecelik bir
yol ve o güzelim güneyde her milletten insanla dolu bir
tatil kentinde üç dört hafta sürecek bir siesta...
Elektrikli tramvayın gürültüsü Ungerer Caddesi’ne
doğru yaklaştığı sırada, Aschenbach işte bunları düşünü
yordu; tramvaya binerken, bu geceyi haritaları ve tren
tarifelerini incelemeye ayırmaya karar verdi. Tramvayın
sahanlığında, hasır şapkalı adam, ne de olsa önemli so
nuçlar doğuracak olan bu serüvenin ortağı aklına geldi.
Ama onu ne eski yerinde, ne bir sonraki durakta, ne de
tramvayda da görebildiği için, adamın nerede kaldığını
anlayamadı.
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