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ÖZET
Thomas Mann eserlerinde yarattigi karakterlere karsi sevgiyle baglidir. Johann
Buddenbrook ve onun neslini sempati ile anlatir. Johann genellikle saglam
düsünceli, canli ve en az sinir hastasi olan karakterdir. Yasli Johann romanda
disiplinli, kesin kurallari olan gerçekçi ve yasama bagli bir isadamidir. Ailenin ikinci
kusak temsilcisi konsül Johann’da çok derinden hissedilen bir dindarlik söz
konusudur. Bireylerin toplumsal kurallara baglilik konusunda özen göstermeleri
taraftaridir.
Ailenin üçüncü kusak temsilcisi olan Thomas’in ciddiyetinden söz edilirken
ayni zamanda rahatsizligina isaret edilmektedir. Bir taraftan akilli, etkileyici,
girisimci ve ihtirasli, diger taraftan sinirli zayif ve kirilgan davranislar sergilemistir.
Distan bakildiginda bir dis çektirmenin sok etkisi alt inda öldügü düsünülse de
aslinda yasama azmi olmadigi için ölmüstür.
Konsülün ikinci çocugu Tony küçüklügünde çok sevimli, gözüpek ve zeki bir
çocuktur. Ailenin talihsiz kizi, yasami kötü de olsa yasama enerjisi, sevinci vardir ve
bundan dolayi aileden geriye sadece o kalir. Sanatçi bir kisilige sahip olan Christian
baskalarinin yüz ifadelerini, konusma tarzlarini taklit ederek ailesini eglendirerek ilgi
odagi olmayi basarir. Ancak yasaminda o da bir basari saglayamaz.
Ailenin dördüncü kusak temsilcisi Hanno’nun dogumuyla birlikte aileye bir
canlilik gelir. Güçlü yetiserek aile sirketinin basina geçmesi, gerçeklesmez. Onun
veremden ölmesinin sebebi de yasama gücünün olmamasindandir. Hanno’nun
ölümüyle birlikle Buddenbrooklarin nesli sona erer.

GIRIS
Dünya edebiyatinda Alman romanini temsil eden yazarlarin basinda
gelen büyük üslûpçu Thomas Mann kendi ailesinin üç kusak boyunca
hikâyesi olan Buddenbrook Ailesi romanini yazdigi siralarda Nietzsche,
Schopenhauer, Goethe ve Tolstoy’la ilgilenmektedir. Thomas Mann,
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kendisini bir anda dünya çapinda üne kavusturan bu eserini 1900 yilinda, yani
yirmi bes yasindayken tamamlar, eser bir yil sonra yayinlanir ve 1929 yilinda
bu eseri ile Nobel ödülünü alir.(1) Buddenbrook Ailesi 19.y.y. realist ve
objektif sosyal romanlari türündendir. Roman on bir bölümden olusmaktadir
ve bu bölümler kendi aralarinda da farkli kisimlardan olusmaktadir. Romanda
klasik eserlerde görüldügü gibi kronolojik olarak süregiden bir olaylar zinciri
vardir. Roman, 1835 ile 1877 yillari arasini kapsamaktadir ve ayrica geriye
dönüslerle 1835 öncesi olaylardan da söz edilmektedir. Eserin dokusunda yer
alan karakterlerin meydana getirdigi kusaklar yan yana anlatilmaktadir.
Hanno disindaki tüm ana karakterler eserin birinci bölümünde sunulmustur.
Johann Buddenbrook ile baslayan roman, Hanno Buddenbrook ile sona erer
ve aile çöker. Bu ailenin çöküsü Abraham H. Lass tarafindan söyle
açiklanmaktadir:
“Buddenbrook Ailesi, dis sartlarin herhangi bir baskisi
altinda degil de, psikolojik kuvvetlerin tesiri alt inda gerileyen ve
düsen ticarî ailenin hikâyesidir. Ailenin her nesilde, daha kuvvetli
bir tarzda ortaya çikan, ailenin muhtelif mensuplarinin enerjisini
ve kendilerine olan güvenlerini körleten anti-burjuva ruhu, bunda
bilhassa rol oynadi. Diger sebepler arasinda, ailenin bazi
üyelerinin disiplinli yasayistan ayrilmalari; bazilarinin da sanat
kabiliyetine sahip oluslari söylenebilir. Bunlar, aile üyeleri
arasinda, tembellikten, ölümün siddetle arzu edilisine kadar
degisen his ve durumlar yaratmistir.” (2)
Buddenbrooklar o zamanlar Baltik Denizi sahilinde Lübeck adindaki
küçük ve bagimsiz bir eyalette bugday ticareti ile ugrasan köklü bir ailedir.
Sirketin yüz yillik geçmisi vardir. Sahipleri, sorumluluk hissi tasiyan
insanlardir, zengindirler, sosyal etkinliklerde rol alirlar ve sahip bulunduklari
toplumsal statüden de hakli olarak gurur duyarlar. Ailenin dört kusak
boyunca yükselisi ve çöküsü realist ve ayni zamanda ironik biçimde birçok
ana ve yardimci karakterlerle anlatilmaktadir. Karakterlerin fizikî
görünümlerinin ayrintili olarak anlatilmasi romana gerçeklik hissi verir. Fred
Müller’e göre, Thomas Mann, romandaki aile üyelerini Lübeck’deki yakin
çevresindeki gerçek hayattan almistir. Romanda adi geçen kisiler kendilerini
küçük düsürülmüs olarak görmüs ler ve genç yazari suçlamislardir. Thomas
Mann suçlamalari geri çevirmistir, onun için bu kisiler sadece kendi
düsüncelerini aktarmak için kullanilmis bir malzemeydi. Gerçek kisiler
Mann’in kendilerini “soguk, düsmanca ve sevgisiz” görmesine razi
olmazlar.(3)
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Romandaki aile defterinden elde edilen bilgilere göre, ilk adi geçen
Buddenbrook 16.y.y.’in sonlarinda Parchim’de yasamistir. Bu aile defteri
ailenin gelenekleri hakkinda bilgi verir ve önemli olaylar aile bireyleri
tarafindan bu deftere islenir. Ailenin Incili nesilden nesle en yasli temsilcisine
verilir. Romanin gerçek kisimlari bu aile defterinden alinmaktadir. Roman
özellikle Konsül Johann’in dört çocugundan üçü olan Thomas, Christian ve
Antonie (Tony) etrafinda döner. Konsülün kizi Clara’dan da ara sira söz
edilir. Romandaki olaylari yönlendiren bu ana karakterler her an için etkin
olarak olaylarin merkezinde degil, zaman zaman geri çekilerek ikinci plana
düsmektedirler. Ön planda bulunan tiplerden Thomas dahi bazen geri çekilir.
Romanda kisiler arasindaki iliskiler akrabalik baglarina dayanmaktadir.
Incelemeye baslamadan önce karakter kelimesinin kisa bir tanimini
vermek gerekir: Karakter incelemeleri, ya diger karakterlerin verdikleri
bilgilerden ya da karakterin sözlerinden ve davranislarindan yo la çikilarak
yapilir. Her ikisi de genellikle birbirleri ile bagintilidir.(4) Bu incelemede
karakterler önem sirasina göre degil, yaslarina göre siralanmislardir. Inceleme
yöntemi olarak da metne bagli kalarak içinden disina dogru (5) ve dis
etkilerden metne dogru’’(6) yapilan yorumlama yöntemleri uygulanmistir.
Metne bagli çözümleme, incelenecek olan eserin içinde hareket ederek
çözümleme, elestirme; kendi içinden anlasilir hale getirme ve degerlendirme
yöntemidir.(7) Metne bagli çözümleme disinda, diger bir yorumlama yöntemi
de tarihsel, toplumsal, kültürel vb. etkenlerden hareket ederek, dis etkilerden
metne dogru uygulanan yorumlama yöntemidir. Bu iki yöntem incelemede
birlikte kullanilmistir. Yazarlarin eserlerinde bulunduklari dönemin sosyokültürel olaylarini yansittiklari görülmektedir. Böyle olunca dis etkilerden
esere dogru bir yorumlama yöntemi seçme geregi ortaya çikmistir. Bu eserin
incelenmesi günümüze kadar yapilan ikincil edebiyati olusturan çalismalara
basvurmayi da gerektirmistir.
1- Ana Karakterler
a-) Johann Buddenbrook (1765-1841)
Romanin baslangicinda Buddenbrook ailesinin basinda atalarinin ve
siniflarinin bütün faziletlerine sahip olan yetmis yasindaki Johann
Buddenbrook vardir. Lübeck’deki bugday sirketini babasindan devralan
Johann, Bremenli bir tüccarin kizi olan Josephine ile bir mantik evliligi yapar.
Oglu Gotthold dünyaya gelirken esi Josephine ölür. Çok sevdigi esini dogum
sirasinda kaybeden Johann, oglu Gotthold’dan sürekli nefret eder ve ogluna
karsi tutumunun sebepleri romanda söyle açiklanir:
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“Johann Buddenbrook bu insafsiz misafiri hiç bir zaman
affedememisti. O, tuttugunu koparir ve acar bir çocuk olarak
büyüdükçe, babasi ona büsbütün ‘karisinin katili’ gözüyle
bakiyordu.”(2/1, s.42) (8)
Daha sonra Johann Hamburg dogumlu ancak Fransiz-Isviçreli bir
aileden gelen Anoniette Duchamps ile evlenir ve ondan ailenin ikinci kusak
temsilcisi oglu Johann (Jean) dünyaya gelir. (s.43) Yasli Johann romanda
disiplinli, kesin kurallari olan isadami olarak tanitilmistir. Toplum içindeki
davranislari da kesin çizgilerle belirlenmistir. Giris bölümünde de görüldügü
gibi, dine karsi mesafeli tutum içerisinde bulunmakla zaman zaman alay da
etmektedir: “Yari kisik, tiz kahkahasinda din kitabiyla eglenebilmek firsatini
elde edisin sevinci vardi.” (s.9) Ona karsin, torunlari ve çocuklari ise dindar
bir anlayis ile yetismislerdir. Aydinlanma devri prensiplerine deger veren
Johann, politik görüs olarak ilericilige ve demokratik düsünceye saygi
duymaktadir, ancak gizliden gizliye halen muhafazakar partili olarak kalmis
ve ileri yasina ragmen gençlik modasini birakmamistir. Yasli Johann eserde
yazar tarafindan söyle tanimlanir:
“Johann B., yetmisini asmis olmasina ragmen gençligindeki
kiyafet modasina halâ sadikti. Sadece kocaman cepleri ve
ceketinin önündeki kordonlari eksikti. Artik herkesin giydigi
biçimdeki pantolonlari ise, ömründe kullanmamisti.” (l / l, s.10)
Onun Napolyon’un kisiligine büyük saygisi vardir, ancak yine de
yabanci olan her seye karsi itici bir tutum içerisindedir: “Is içtimaî seviyeye
gelip dayandi mi, sert bir hudut çizmege ve yabancilara sirt çevirmege
oglundan çok daha meyilliydi.” (l, s.13)
Ilk bölümlerde Johann ve misafirleri henüz yirmi bes sene önceki
Napolyon Savaslari hakkindaki hatiralarini anlatirlar. Sik sik Fransizca
terimler kullanmasi ondaki Fransiz hayranliginin belirtileridir:“..., oglunu bir
kenara çekerek, lüzumsuz iyilikseverliginden dolayi onu kâh Fransizca, kâh
alçak perdeden Almanca sözlerle iyice azarlamisti.”(s.13) Bu özelliginin
baska bir kaniti da bahçesini Fransiz tarzi düzenlemesinde
görülmektedir.(s.45) Bos zamanlarinda sanatla ilgilenen yasli Johann bundan
çok hoslanir ve zevk alarak güzel flüt çalar.(s.30) Flüt çalmak aydinlanma
devrinde ayricalikli bir özellik sayilirdi. Yasli Johann tüm yasami boyunca
gerçekçi ve yasama bagli bir insan olarak yasamistir.
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b-) Konsül Johann (Jean) Buddenbrook(1800-1855)
Johann ilk ortaya çiktiginda sinirli davranislari göze çarpmakta ve
özellikle vurgulanmaktadir. Gerçekten Jean hakkindaki bu ilk bilgiler onu
gözümüzde canlandirmayi saglayacak niteliktedir. Babasindaki neseli ayni
zamanda süpheci realizm özellikleri onda görülmemektedir. Johann’da çok
derinden hissedilen, birazda abartilmis ve pietizm (zühdiye) ile bezenmis bir
dindarlik söz konusudur. Onun pietizmin ge ç bir temsilcisi olarak
görülebilecegi su sözlerinden anlasilmaktadir:
“Ey büyük Allahim, senden yüce baska varlik var midir
hiç! Müskül anlarimizda senden baska imdadimiza kim
yetisebilir? Kim bizlere senin büyüklügünü ispat edebilir? Kim
bizlere sana itaat etmegi ögretebilir?”(2/1, s.41)
Bireylerin toplumsal kurallara baglilik konusunda özen göstermelerini
ister. Özellikle Tony’ye karsi takindigi tavirlarda ve tiyatroya karsi olusunda
(Christian’a karsi) yasamin aile hayati ile sinirli kalmasinda, tutumlulugun sik
sik vurgulanmasinda açikça görülmektedir. Konsülün Tony’nin evlenmesi
sirasindaki davranislarindan insanlari dis görünüsüne göre degerle ndirdigi
anlasilmaktadir. Grünlich ile görüsmelerinde onun babasinin rahip
oldugundan dolayi dindar bir insan oldugu sonucuna varir:
“Hamburg’dan gelmis. Muteber hossohbet bir genç. Babasi
rahipmis.” (3/1, s.67)
“Degerli, kültürlü, enerjik ve imanli bir genç!” (3/2, s.72)
Daha sonra anlasilacagi gibi, konsül gibi isi geregi birçok insanla
iliskisi olan bir kisinin Grünlich’in karakteri konusunda yanilmasinin tek
sebebi dis görünüsü dikkate alarak yargiya varmasindan kaynaklanmistir. O
dönemde kizlarin evlenmesinde damat adaylarinin kisisel özelliklerinden çok,
toplumsal konumlarinin dikkate alinmasi toplumun düsünce geleneginde
aranmalidir. Konsül kendisi de böyle bir evlilik yapmistir:
“Dogrusunu söylemek lazim gelirse, izdivacinda aska
benzer hiç bir his rol oynamamisti. Babasi elini onun omzuna
dokundurmus ve hatiri sayilir bir drahoma getirebilecek olan
zengin Krögerlerin kizini isaret etmisti.” (2/l, s.42)
Kröger ailesi de esrafta taninmis bir ailedir ve eli açikliklari,
yardimseverlikleri ile bilinirler. Elisabeth, Buddenbrook ailesine katildiktan
sonra aileye zengin ve lüks bir yasam tarzi gelir. Konsülün diger bir özelligi
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de onun aceleciligidir. Onun ölümünden kisa bir süre önce Tony konsülün
asiri görev bilincinden kaynaklanan aceleciliginden söyle söz eder:
“Aman babam da! Hiç bir zaman vaktinde hazir olmaz!
diye söylendi. Yazi masasinin basinda oturur, oturur, oturur:
Mutlaka bir seyi bitirmesi lazimdir. Ve onu bitirmese sanki iflas
edecek! Kendisini bekledikleri neden sonra aklina gelir. Nefes,
nefese merdiveni tirmanir.” (4/11, s.154)
Konsül yaslandikça kendisini tamamen dine verir; esi de onun
davranislarini destekler hale gelir:
“Konsül, yillarin yükünü daha fazla hissetmege basladikça,
kendini büsbütün dine veriyordu. Karisi da, git gide maneviyattan
daha çok zevk duyar olmustu. Bu yüzden, Buddenbrook
konaginda sabah ve aksamlari, aile mensuplariyla bütün
hizmetkârlarin istirak ettikleri bir dua fasli cereyan ediyordu.”
(4/10, s.153)
Eve gelen din adamlarinin sayisi gün geçtikçe artar ve konsülün
ölümünden sonra da bu gelenegi esi devam ettirir.
c-) Thomas Buddenbrook (önce konsül daha sonra senatör1825-1875)
Aile içinde Tom olarak hitap edilen Thomas, ailenin üçüncü kusak
temsilcisidir ve romanin birinci bölümünde ortaya çikar. Thomas gelecekte
aile sirketini basarili olarak devam ettirecek varis olarak görülür. Thomas,
yaratilis olarak birbirlerinden çok farkli olduklari Christian ile sürekli
karsilastirilir. Sair Hoffstede’nin onlar hakkindaki düsünceleri bu kardeslerin
karakter yapilarini ögrenmek için önemlidir:
“Thomas pek agir basli bir küçük bey. Süphesiz büyüyünce
ticaret hayatina atilacak. Ama Christian seytana tas çikartan bir
maskara! Ona karsi duydugumu gizlemeyecegim. Cin gibi akilli
ve zeki. Ve çalismasi lâzim sanirim.” (1/2, s.15)
Fakat o, babasi ve büyük babasi kadar saglam yapili birisi degildir.
Daha çocuklugunda, zayif bünyesi, ince uzun parmaklari ve çürük disleri,
fiziki canliligini kaybettigini gösterir. “Disleri ufak ufak sari ve çirkindi.
Burnu ise gayet muntazam biçimliydi.” (s.16) Görüldügü gibi, yazar
Thomas’in ciddiyetinden söz ederken ayni zamanda solgun ve beyaz
oldugunu vurgulayarak gelecekteki rahatsizligina isaret etmektedir.
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Çocuklarin en büyügü ve yeteneklisi olan Thomas sirketin basina geçtiginde
otuz yaslarindadir:
“Müessesenin simdiki genç basi Thomas Buddenbrook, her
haliyle olgunluk ve ciddiyetini belli etmekteydi. Ama fazlaca
solgundu. Bilhassa birinde Konsülün yesil tasli mühür yüzügü
bulunan elleri, ceketinden görünen kolluklari derecesinde
beyazdi.” (5/1, s.158)
Babasinin ölümü üzerine konsüllük görevi de kendisine verilir, ancak o
bu görevin ailenin en yaslisi olan Gotthold amcasina verilmesini uygun görür.
(s.159) Daha sonra amcasinin ölümünden sonra Thomas konsül olur:
“Thomas Buddenbrook’un, babasindan sonra hakki oldugu
halde amcasina biraktigi Felemenk Kraliyet Konsüllügü, simdi
yine ona geçiyordu. Meng caddesindeki konagin sokak kapisinin
tepesindeki “Allah Kerimdir,” ibaresinin az asagisinda. Kralligin
aslanli- taçli armasi tekrar yer almisti.”(5/5, s.l67)
Thomas’in aile sirketinin yönetimini devralmasiyla sirkette önemli
ticari gelismeler elde edilir. Genel olarak bakilacak olursa Thomas’in bu
yaslarda kisiliginin iki yönü oldugu ortaya çikmaktadir. Bir taraftan akilli,
etkileyici, girisimci ve ihtirasli, diger taraftan sinirli zayif ve kirilgan
davranislar sergilemektedir. Sirketin çikarlari ve ailenin sayginligi ugruna
tüm gücüyle bu farkli özelliklerini bir noktada dengeye ulastirmaya çalisir.
Ailesine karsi sorumluluklarini yerine getirmek için her seyi yapar.
Duygularini ön plana çikarmaz, nisanlisi Gerda ile evlenirse sirketin maddi
yönden güçlenecegini düsünür. 30 Temmuz 1856 tarihinde annesine yazdigi
mektupta bu konuda söyle der:
“Biz insanlar, tezatlarla dolu, acayip mahlûklariz. Bir
yandan Gerda’ya karsi derin bir sevgi ve saygi beslerken
hislerimde maddenin hiç yeri olmayacagi halde, drahomanin
azametimden bahsediyorum! Onu seviyorum. Bununla beraber ilk
aksam kulagima fisildanmis olan rakami düsününce, o benim
oldugu zaman firmamiz sermayesinin de ne kadar yükselecegi
fikriyle gururum ve saadetim iki misli artiyor...” (5/7, s.172)
Baslangiçta isleri yolunda giden Thomas ailenin isini genisletir, lüks bir
ev yaptirir ve Belediye Meclisine seçilir. Yasli senatör James Möllendorf’un
ölümü üzerine Thomas senatörlüge seçilir. (7/5, s.230) Bu basarilara ragmen
Thomas’in iç dünyasi bosluk ve çaresizlik içindedir. Kendine olan güvenini
kaybederek is hayatinda hatalar yapmaya baslar. Thomas’in benliginde birbiri
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ile çarpisan kuvvetler, esit bir sekilde karsi karsiya yer almislardir. Kendi
hayal gücüne meydan okudugu ve kendisine düsünceler üretmek için firsat
verdigi sürece mutlu ve basarilidir. Ardindan basarinin zirvesine eristigi
zaman sinirleri bozulur ve basardigi islerden hiç biri artik kendisini tatmin
etmez. Azalan yasam gücüyle birlikte her seyin olumsuz yönde gelistigini
hisseder. Thomas artik çökmeye basladigini kiz kardesi Tony’ye su sözlerle
ifade eder:
“Insanin yasi, ruhunun gençligine veya ihtiyarligina bagli.
Emin ol, bir emel ugruna çok uzun savastin mi, bu seni öyle bir
hirpalar ki, hedefine vardigin vakit hiçbir zevk duyama z
olursun.”(7/6, s.236)
“Muvaffakiyet nedir? insanin kendi içinden gelen, tarif
edilmez bir kudrete, bir hâkimiyet hissine tâbi neticeler...
Kaderimize hükmetme duygusu... iste içimizdeki bu duygu
zayiflamaga, gevsemege basladi mi, o zaman basarisizliklar da
birbirini kovalar... Ve, insan mahvolur! Su siralarda ‘Çati
örtülünce ecel gelir’ atasözünü sik sik hatirliyorum. Evimi
tamamladim. Simdi sira ölümde degilse bile, gerileme, çökme
basliyor gibi. ... Bir devlet veya insan, saadetin, muvaffakiyetin
veya söhretin zirvesinde gibi göründügü vakittir ki gerilemege
baslar. Bu gerileme dis görünüse de sirayet edinceye kadar,
aradan zaman geçer.” (7/6, s.237)
Thomas, ailenin dis görünüsü ile gerçek iç yapisinin çok farkli
oldugunu bildiginden, sirketin kurulusunun yüzüncü yilini kutlamak istemez,
ancak Tony’nin bu tutumun ailenin konumu ve itibari için uygun olmadigini
söylemesi üzerine kutlama yapilir. Kirk sekiz yasina geldiginde Thomas
gücünün de sonuna gelmistir:
“Thomas biraz çökmege yüz tutmus bir erkek, Gerda ise
hayli genç bir kadin olarak görünüyordu. Hakikaten Thomas,
bütün titizce itinasina ragmen hizla çöküyordu.”(10/5, s.331)
Baska bir cemiyetin insaniymis gibi giyinen, davranan ve müzik ile
ilgilenen, herkesin “garip biri” diye söz ettigi Gerda (Arno ldsen)
Buddenbrook da kocasina yardimci olmaz. Kocasini destekleyecegi yerde,
kendisini müzige verir ve oglu Hanno’nun da ailenin sirketini ele almasi için
gerekli olan becerilerden uzak yetismesine sebep olur. Bu olumsuzluklar
Thomas’in tüm yasam enerjisini yok eder ve Thomas ayni zamanda ailesine
de yabancilasir. Thomas’in çöküsünü yazar ayni zamanda kusursuz görünme
merakina da baglar:
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“Senatör Thomas Buddenbrook’un içinden geçenleri kimse
bilemezdi. ... Bilmemeliydi! Zaten onu böyle çökerten de
içindekileri herkesten gizlemek ve kusursuz görünmek meraki
degil miydi?” (10/5, s.332)
Bir süre kendi kendisine olan saygisini saçlarina, biyigina ve
elbiselerine saplanti halinde kendisini vermekle korumak ister:
“Sadece sabahin ilk saatlerini degil, Senato içtimalarina,
ziyafetlere, cemiyet toplantilarina katilacagi her firsatta, evvela,
uzunca bir zamanini giyinme odasinda geçirmekteydi. Oradan
çiktigi vakit, yeni degismis çamasirlarinin temizligi, kostümünün
kusursuz sikligi, biyiklarindaki briyantinin kokus u ve dislerini
yikadigi mayiin serinletici, buruk rayihasi ona, tipki makyajini ve
kiyafetini tamamlayip sahneye çikan bir aktörün duydugu
eksiksizlik hissini veriyordu.” (10/1. s.321)
Bu tür çabalari da onun günden güne çökmesini engelleyemez. Böyle
bir ruh hali içinde Schoppenhauer’in ölümü üzerine yazdiklarini okur.
Thomas, yasamin sonuna geldiginde Schoppenhauer ve Nietzsche’nin
düsünceleri ona yön verici olur:
“Oglunun, soyunun ve ailesinin istikbali degildi onu ezen.
... Bunlara ilâveten daha bir düs ünce vardi ki Thomas’in zihnini
oyuyor, hirpaliyordu. Bu, ölüm ve öteki dünya ile ilgili bilgi
eksikligiydi! Ölümün yaklastigini hissedince akli bu mevzua
takilmis ve ne derece hazirliksiz bulundugunun farkina varmisti.”
(10/5, s.335)
Schoppenhauer’in görüsleri onun dünyaya bakisini degistirir. Ölüm
artik kendisini derin bir nese, cezbedici bir tatlilik, büyük hatalarin telafi
edilmesi seklinde takdim eder. Oysa, Thomas daha önceleri kendisinin
atalarinin ruhunu yasattigini düsünürdü:
“Ebediyet, ölümsüzlük filan tarzindaki düsünceleri, top
yekûn söyle bir neticeye baglardi: Kendisi dedelerinin ruhunu
yasatiyordu. Kendi ruhu da çocuklarinda yasayacakti.” (10/5,
s.335)
Ancak ölümün yaklastigini hissetmeye baslayinca düsünceleri de
degismeye baslar ve okudugu kitap yasamina farkli bir bakis açisi kazandirir:
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“-Yasayacagim! Ruhum yasayacak!" diye hiçkirdi. Ayan
oldu! Evet! Yasayacagimi gördüm. Ruh ölmezmis! Iste! Iste! Iste!
Ama niçin?"... Görmüstü... Anlamisti ... Ögrenmisti... Kendisine
ihsan olunan hakikat kirintisiyla gözleri kamasmis, ya stiklara
gömülü, öylece yatiyordu. Kimildamaksizin yatiyor ve aydinligin
tekrar görünmesi için bütün kalbiyle yalvariyordu.” (10/5, s.337)
Bu düsünceler olustuktan kisa bir süre sonra dislerinden rahatsizlanir ve
disçiden dönüste yolda çamura düserek ölür. Bir dis çektirmenin sok etkisi
altinda ölürse de aslinda yasama azmi çok önceden yok oldugu için ölmüstür.
d-) Antonie (Tony) Buddenbrook - Permaneder (dog. 1827)
Tony, eserin daha ilk satirlarinda ortaya çikar ve son bölüme kadar da
görülür, ancak Thomas gibi odak figür degildir. Onun sahsinda burjuvanin
esyaya verdigi önem ayrintilarda gösterilmektedir, ince güzel seylere
özenmeyi, giyinmeyi ailesinden ögrenmistir. Küçüklügünde çok sevimli,
gözü pek, zarif ve zeki bir çocuk olarak tarif edilir:
“Küçük Tony Buddenbrook pek de sirin bir küçük hanimdi yani ... hasir sapkasinin altinda, yasi büyüdükçe yavas
yavas kumrallasmaga baslayan bol sari saçlari lüle lüle tasiyordu.
Hafif kabarik üst dudagi, yüzüne biraz küstahça bir ifade
vermekteydi ki, bu da onu meydan okurcasina tavirlarina pek
uygun düsüyordu. Hattâ tertemiz uzun beyaz çoraplarinin içindeki
narin bacaklari, adimlari bile, bir kendine edasi tasimaktaydi.”
(2/2, s.45-46)
Sevimli olabildigi gibi, insanlari alaya almayi da sever:
“Küçük Tony iste böylece sehirde tipki küçük bir kraliçe
gibi hüküm sürüyordu. Ve yine tipki bir kraliçe gibi, keyfîne
estigi zamanlar iyi kalpli, cani istemeyince de insafsiz
oluyordu...” (2/2, s.48)
Zamanin toplumsal ahlak kurallarina ayk iri oldugu halde daha on bes
yasinda karsi cinsle ilk tanismasi gerçeklesir ve bunun üzerine ailesi onu
yatili bir okula gönderir. (2/6,5.60) Tony karsilastigi bu tür olumsuz olaylarin
üstesinden gelmeyi kolayca bilir ve kisa sürede unutur. Talihsiz olaylar
karsisinda çocuksu aglamasiyla kendisini avutur. Tony’nin diger bir tipik
özelligi ise, aile itibari hakkindaki oldukça karmasik düsünceleridir. Tony,
babasi sirketin gemilerinden birinde kaptanlik yapan Morton Schwarzkopf
adindaki bir tip ögrencisini sevmektedir, ancak ailesi onu is hayatinda gelecek
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vaat eden Hamburglu Bendix Grünlich ile evlenmeye zorlar. Tony
küçüklügündeki simarik davranislarina ragmen ailesinin toplumdaki itibarini
zedelememek için Grünlich ile evlenmeyi kabul ederek aile serefine bagli
oldugunu ve sorumlulugunun bilincinde oldugunu su sözleriyle gösterir:
“Ben bir is adamiyla evlenecegim... Ailemizin ve
müessesemizin itibarini korumak için bunun böyle olmasi lazim.
Evet, göreceksiniz, öyle yapacagim.” (2/7, s.64)
“Simdi kendi payina düsen sekilde- yani zengin ve kibar bir
tüccarla evlenerek- bu itibari daha da arttirmak vazifesiydi
Tony’nin.” (3/3 s.77)
Zenginlik pesinde kosan Grünlich isleri kötü gittiginde
Buddenbrooklarin kredisine güvenir. Tony’nin Grünlich ile olan evliligi
basarisizlik ile sonuçlanir, çünkü Grünlich onunla drahomasi için evlenmistir
“Seninle paranin hatiri için evlendim. Zaten para da para mi idi sanki?” (4/9,
s.148) Bunun üzerine Tony kocasindan bosanarak kizi Erica ile birlikle tekrar
ailesine döner. Tony’nin ikinci kocasi Alois Permaneder sevimli disa dönük
bir is adamidir. Permaneder’in evlendikten sonra çalismayi birakarak
sorumluluklarini yerine getirmemesini Tony kabul edemez. Birgün kocasi
sarhos olarak eve gelip hizmetçiyi öpmeye çalistiginda bu evlilik de son
bulur. Tony ve Erica tekrar ayrilmamak üzere Lübeck’e dönerler.
Tony, aile içinde aile defterine en çok önem veren kisilerden biridir.
Aile defterine kayitlari ailenin en büyügü yaptigi halde, Tony birçok kaydi
kendi yapar. (s.l18, 150, 174, 218) Önemli olaylarin deftere kayit edilmesi
için dikkat eder. Grünlich ile evlenmesinde aile defterinin de önemli bir etkisi
olmustur:
“Heyecanla ürpererek düsündü. Babasi mektubunda ona.
‘Zincirin bir halkasi.’ oldugunu yazmakta ne kadar hakliydi!
Hakikaten o bu muazzam zincirin son halkalarindan, yerini ve
vazifesini bilmesi gereken halkalarindan biriydi.” (3/13, s.l09)
Ailesine ve Grünlich’e haber vermeden evlenmeyi kabul etligini
göstermek için nisan tarihini aile defterine kendisi not eder:
“Tony kendi ismine ve yanindaki bos yere uzun uzun bakti.
Sonra birdenbire, biçkin gibi kesik soluklarla uzandi. Kalemi aldi.
Mürekkep hokkasina, daldirircasina bandi. Ve ... Basi deftere
egik, isaret parmagi simsiki tuttugu kalemin üzerinde kivrilmis
olarak, heyecan içinde, satir hizasi yukariya dogru meyleden o
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acemice yazisiyla sunlari yazdi: 22 Eylül 1845’de Hamburglu
Tüccar Bendix Grünlich’le nisanlandi.”(3/14, s.110)
Kizi Erica’nin Hugo Weinschenk ile olan evliligini de kendisi aile
defterine not eder: “Tony, eli sevinçten titreyerek, aile defterine kizinin adinin
altina Direktörünkini kaydetmisti.” (8/1, s.245) Erica da annesi gibi kötü bir
evlilik yapmistir ve kocasi Weinschenk is hayatindaki sahtekârliklarindan
dolayi hapsedilir.
Eserin sonunda Tony, kizi ve torunu Elisabeth ile yasamini sürdürür,
ancak Buddenbrook adi tarihe karisir. Ailenin talihsiz kizi, yasami kötü de
olsa yasama enerjisi, sevinci vardir ve bundan dolayi aileden sadece o geriye
kalir. Tony, hayatin tüm dalgalanmalarinda, çok az degisir. Elli yasinda iken
dahi, çocukluk yillarinda. Morten Schwarzkopf’tan duydugu kanaatlari
belirtir. Romanin sonunda aile deflerini alir ve defteri haftada bir okumak için
Lübeck’deki aile üyelerini davet etmek istedigini bildirir.
e-) Christian Buddenbrook (dog.1828)
Bir Buddenbrook olmaya bile çaba göstermeyen Christian, sanatçi
hislerine sahip bir kisi olarak ortaya konmustur “Cin gibi akilli ve zeki.” (1/2,
s,15) olarak tarif edilir. Baskalarinin yüz ifadelerini ve konusma tarzlarini
taklit eder. Ailesini eglendirmek için ustaca ögretmeninin taklidini yapar ve
ilgi odagi olmayi basarir:
“Kamburunu çikarircasina egildi ve basini sallaya sallaya,
tane tane bir söyleyisle: -’Distan, distan, aziz yavrum, temiz ve
gösterislisin. Ama için, sevgili evlâdim, kapkara ve pis... ‘ dedi.
Anlatilmaz derecede komik bir tavirla, hocasinin, degil sadece
garip sivesini, üstelik ‘Dis gösterislilik’ hususundaki nefretiyle
yüzünün aldigi ifadeyi taklit etmisti. Salondakilerin hepsi
kahkahalarla gülmege basladilar.” (l/2, s.l5)
Daha sonralari kardesinin islerindeki güvenirliligi ön plana çikar, buna
karsin Christian’in temsilleri sadece bir oyun olmaktan öteye gitmez, ihtiyar
Johann Buddenbrook onun hakkinda söyle der: “O, küçük bir maymun
sadece. Evet, küçük bir maymun. Büyüyünce sair olacagini ilave etmedin,
Hoffstede?” (s.15) Çocuklugunda ve gençliginde bazi yetenekler gösterir,
ancak ayni anda ciddiyetin ve dayanikliligin eksikligi de görülür. O, daha çok
tiyatro ve komik taklitlerden hoslanir. Yaptigi sakalar bazen asiriya
kaçtiginda ailesini korkutur. Bir yemek sirasinda seftali çekirdegi yuttugunu
hayal eder ve herkesi heyecanlandirir:
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“Ya kazara çekirdegi yutuverseydim? Farzedin ki bu,
bogazimda kalsaydi ve nefes alamasaydim? Solugum kesilerek
yerimden firlasayd im? Sizler de hepiniz dehset içinde kalsaydiniz.
“(2/4, s.50)
Christian’in okul hayati da çok farkli bir gelisme gösterir. Önce tabii
bilimler konusunda egitim almak ister. Daha sonra Thomas gibi o da ticaretle
ugrasmak, isadami olmak ister ve gerekli egitimi almak üzere Londra’ya
gider. Orada da ticari konulara ilgi göstermez, aksine yogun bir sekilde tiyatro
ile ilgilenir. Christian’in bu gezilerini Thomas ‘seyahat ihtiyaci’ olarak
adlandirir. (4/10, s.151) Bu seyahat arzulari daha sonra onu Sili’ye de
götürür. Ancak babasinin ölümünden sonra gözle görülebilir sekilde degismis
olarak geriye döner. Dis görüntüsü oldukça çökmüs olan Christian kardesinin
bakimli haline tezatlik olusturmaktadir:
“Christian’in, aradan geçen yillar zarfinda daha yakisikli
bir genç haline girdigini söylemek imkânsizdi. Soluk yüzlü ve
zayifti. Gergin ciltli elmacik kemiklerinin arasinda, kemerli burnu
bir gaga gibi çikikti. Saçlari simdiden hayli seyreklesmisti.
Bacaklari çarpikça, boynu incecikti.” (5/2, s.162)
Kardesi Thomas ile ayni özelliklere sahip olmadigini her zaman açikça
gösterir, is adamlariyla ilgili olarak yaptigi küçültücü konusmada ailenin
rakibi durumunda olan Hagenström’e kendilerine saldirmak için firsat
verdiginden aralarinda büyük tartisma çiktiginda Thomas söyle der:
“Bir sürü is ve sosyete adamlarinin bulundugu yerde ...
herkesin ortasinda! Lafa bak: Bütün tüccarlar dolandiriciymis.!
Sen de bir tüccar oldugun ve itibarini muhafaza ugruna nice
emekler sarf eden bir müesseseye mensup bulundugun halde!”
(6/3, s.184)
Bu tatsiz olaylar üzerine Christian Lübeck’den ayrilir ve sirketteki
hissesini de alarak Hamburg’da is hayatina atilir, ancak burada da basarisiz
olur. Christian, duygularini gizlemekte de oldukça basarilidir. Babasinin
ölümünde hiçbir üzüntü belirtisi göstermeyerek hislerini gizler. Ölüm anini
digerlerine sik sik anlattirip o ani gözünde canlandirarak üzüntüsünün
üstesinden gelmeye çalisir. Gözlemleme ve hayal gücünü hastaliklarin
belirtilerini tespit etmek için kullanir. Özellikle kendi hastaligi sirasinda daha
yogun olarak görülür. Christian’in gerçek rahatsizliklari yaninda
kuruntularindan olusan rahatsizliklari da vardir. Nefes almakta güçlük
çektigini, akcigerlerinden ve sol ayagindan rahatsiz oldugunu belirtir. Sol
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tarafindaki sinirlerin daha kisa oldugunu ifade ederek, sürekli tarifini
yapamadigi acilar çektigini söyle vurgular:
“ ‘Su agri...’dedi. ‘Sadece bir agri degil, yeri belirsiz,
dinmek bilmez, insani canindan bezdiren bir istirap bu!
Hamburg’daki doktorum bu yanimin sinirlerinin kisa oldugunu
söylüyor. Düsün Thomas, bütün sol tarafimdaki sinirler.” (7/2,
s.224)
Sonunda tüm mesguliyeti rahatsizliklarini gözlemekten öteye gitmez.
Thomas’in ölümünden sonra, ailenin karsi çikmasina ragmen Aline Puvogel
ile evlenerek ailesiyle olan tüm baglarini koparir. Gerçek yasamdan uzak
bulunan Christian, Aline’nin asil amacinin para oldugunu anlayamaz.
Evlendikten kisa süre sonra Christian’in sanatoryuma yatirilmasini saglar.
(11/1, s.356) Yakinlarina, oradan çikmak istedigini belirten mektuplar yazar,
ancak oradan çikamaz.
f-) Gerda Buddenbrook (dog. Arnoldsen-1828)
Thomas Buddenbrook Gerda’yi es olarak Lübeck’e getirmeden önce
Tony’nin de kaldigi pansiyonda kendisinden ilk defa söz edilmektedir:
“Gerda Arnoldsen ise, koyu kizil saçli, güzel kahverengi gözlü, biraz
solgunca ama pek asîl çehreli fevkalâde bir genç kizdi.” (2/7, s.62) Gerda,
keman çalmaktan hoslanir ve babasi ona gerçek bir Stradivari sözü vermistir.
Onun da diger insanlar gibi piyano çalmamasi yadirganir hatta bazilari bunu
saçma bulurlar. Gerda da asillerde görülen tüm özellikler vardir:
“Gerda, uzun boylu, sahane bir genç kiz olmustu. Gür kizil
saçlari, lacivert gölgeli kahverengi gözleri, biçimli agzi, her
gülümseyisinde isildayan iri, beyaz disleri ile yirmi yedi yasindaki
bu kizda garip, bambaska ve aristokratça bir hususiyet vardi.”(5/8,
s.173)
Çekici saçlari, genis beyaz disleri, kibarligi ile dikkatleri üzerine çeker
“O artist ruhlu, sasirtici, sihirli bir varlik.” (5/9, s.178) Olgunluk döneminde
dahi degismemistir, halen güzel ve çekicidir. Kocasinin aksine yaslanmiyor
gibidir. Birbirine yakin mavi gölgeli gözlerinden sürekli söz edilir (s.173178-220-233-251-270-287-323-325). Bunun disinda kendisinde degisiklikler
olmaz. Kocasi da dahil olmak üzere müzikle ilgilenmeyen insanlara karsi
mesafeli davranir. Bir sanatçi olarak Wagner’i çok sevip takdir eder ve bu
sevgiyi genç yasta oglu Hanno’ya da asilar.
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Gerda’nin birlikte müzik yaptiklari Tegmen Throta ile olan iliskisi diger
insanlar tarafindan ahlakdisi olarak nitelendirilir. Ancak Gerda’nin kocasini
gerçekten aldatip aldatmadigi açikça görülmemektedir. Tegmen’e karsi
davranislari sevgiden daha ziyade nazik davranma olarak algilanabilir.
Tegmen Throta müzikle ilgilendigi için onunla sik sik görüsürler:
“Gerda Buddenbrook ile garip kafali genç subayin
bulustuklari yer, tabiî, müzik dünyasiydi. Tegmen von Throta,
piyano, keman, viyola; çello ve fülüt çaliyordu. Hem hepsini de
mükemmel çaliyordu.” (10/5, s.332)
Gerda’nin kendi müzik tutkusunu ailenin gelecekteki temsilcisi olarak
görülen Hanno’ya asilamasi Thomas ile aralarindaki soguklugu arttirir. Aile
sirketini devam ettirecek olan Hanno’nun müzik ile ugrasmasi ve ticaret
konusunda gerekli egitimi alamamis olmasi Thomas’in ölüm aninda dahi
esine uzak kalmasinin sebebidir. Genellikle çok az konusan Gerda’nin adi
oglu ile kocasi öldükten sonra ve son bölümde veda ederken de hiç geçmez.
Artik Lübeck’de hiçbir bagi kalmayan Gerda Amsterdam’a geri döner ve
ondan bir daha söz edilmez.
g-) Johann (Hanno) Buddenbrook (1861-18771)
Dördüncü kusaga gelindiginde ailenin iki çocugu kalmistir. Thomas’in
küçük oglu Hanno ve Tony’nin kizi Erica Grünlich. Hanno’dan ilk defa
eserin yedinci bölümünde vaftiz edilecegi zaman söz edilir. Hanno’nun
dogumuyla birlikte aileye bir canlilik gelir ve Tony söyle der:
“Senelerdir
tatmadigim
derecede
mesudum.
Biz
Buddenbrooklarin soyumuz kurumak üzere degil hamd olsun ve öyle
zannedenler müthis yaniliyorlar. Simdi küçük Johann’imizla - ona
Johann adini vermekle ne iyi ettin - evet, onun dogusuyla sanki hepimiz
için yeni bir gün basliyor hissi var içimde.” (7/1, s.222)
Aile defterinde Hanno’nun 15 Nisan 1861 dogumlu oldugu bildirilir.
(8/7, s.277) Dogumu da çok zor olan Hanno’nun daha çocuklugunda yasama
gücü olmadigi görülür. Disleri çikarken oldukça agir rahatsizliklar geçiren
Hanno yürümeyi ve konusmayi da çok yavas ögrenir:
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“Gerçi küçügün, on besinci ayini da doldurdugu halde hala
tek basina bir adim atamamis olmasi ve yakinlarinin isimlerini
dogru dürüst söyleyememesi dikkate çarpacak kadar barizdi.”(7/5,
s.232)
Hanno’nun elleri ve burnu Buddenbrooklara, agzi da annesine
benzemektedir. Hanno, görünüs olarak bir kiz gibidir. Açik kahverengi
yumusak saçlari, altin rengi mavi gölgeli gözleri vardir. Hanno’nun hasta
görünümlü bir çocuk olarak dünyaya gelmesi ailenin çökmesinin ilk isareti
olarak görülebilir. Hanno, yasamin kendisinden beklediklerine yeterli
degildir, okul arkadaslarinin sertlikleri ve oyunlari kendisini ürkütür. Son
bölümde Hanno’nun okulda bir günde ne gibi psikolojik baski altinda kaldigi
ortaya konmaktadir. Bu bölüm, Thomas Mann’in baskici Alman egitim ve
okul sistemini elestirisi olarak görülebilir. Okul, Hanno için bir tehlike unsuru
olarak ortaya çikar. Arkadasi Kai’e okul hakkindaki düsüncelerini su sözlerle
aktarir:
“Sinif sevimsiz, çiplak, çirkindi ve ögleye kadar geçecek
zaman muhtelif tehlikeleriyle Hanno’yu tehdit etmekteydi.
Bununla beraber simdilik emniyetteydi. Postu kurtarmisti.
Bundan ötesine de Allah kerimdi. Ilk ders, din dersi, yine nisbeten
az tehlikeli.” (11/2, s.360)
Okulda karsisina çikan yasamin gerekliliklerinden korkmaktadir.
Yasama karsi savasim içinde bulunmamasi amcasi Christian’i animsatir.
Olaylari oldugu gibi kabullenerek mücadele etmez. Yasama enerjisi olmadigi,
arkadasi Kai ile okulda yaptigi konusmada açikça görülmekledir:
“Insanlar beni korkutuyor, ürkütüyor, canimi sikiyor. Her
seye karsi bir bikkinlik hissediyorum. En iyisi uyumak... Ve hiç
uyanmamak... Ölmek benim için en hayirlisi.” (11/2, s.371)
Tüm ilgisini annesinin destegi ile müzik konusunda yogunlastirir.
Müzik, Hanno’nun firmayi üstlenecek özelliklerden uzak yetismesine sebep
olur. Zayif yasam enerjisiyle kendisini sadece müzikle ifade edebilir ve bu
yetenegine annesi disinda herkes sirt çevirir. Hanno, Richard Wagner’in mest
edici sarhosluk duygulari veren müziginin etkisi altina girmistir. Tiyatroya ve
müzige büyük ihtirasla baglanmamasi gerektigi konusunda amcasi Christian
onu uyarir:
“Dinle oglum sana bir nasihatta bulunayim: Tiyatroymus,
operaymis, aklini böyle seylere fazla verme. Zararlidir, ihtiyar
amcanin sözlerine kulak as. Ben bu gibi seylerle çok ugrastim,
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vaktimi hep bunlara harcadim; ömrümde hayir görmeyisim bu
yüzdendir. Büyük hatalar ettim... Hayir yavrum böyle seylerle
sadece oyalan, ama pek fazla degil! Bu ugurda vazifelerini, isini
ihmal etme, duyuyor musun? Ben çok büyük hatalar ettim.” (8/8,
s.284)
Annesi, müzik ile ilgilenmesini tesvik eder ve ticarî islere uzak olarak
yetistirilir. Aslinda babasi onun bir gün aile sirketinin basina geçmesini, güçlü
yetismesini ister, ancak bu gerçeklesmez. Ailenin sirketini yürütecegi
konusundaki ümitleri bosa çikarir. Hanno’nun aile defterinde kendi adinin
altini çizmesi de çok anlamlidir. Bu davranisiyla da yasama azminin
olmadigina isaret edilmektedir. Kendisi adinin altini niçin çizdigini babasina
söyle açiklar: “Baska... baska yazilacak sey... olmayacak diye düsünmüstüm
de.” (8/8, s.278) On alti yasina geldiginde vereme yakalanir ve babasi gibi o
da yasama azmini kaybettigi için ölür. Veremin tarifi ancak tip kitaplarinda
bulunabilecek bir ayrinti ile verilir. Buradaki anlatim üslûbu romanin diger
bölümlerinden oldukça farklidir:
“Tifo vakalarinda hastalik söyle bir seyir takip eder: Hasta
önce kendini bezgin ve dermansiz hisseder. Bu his gitgide artar.
Sadece kollar ve bacaklarda degil, hazim faaliyetlerinde de bir
tembellesme baslar.... Hasta siddetli nöbetle kendinden geçmis
göründügü zamanlarda, hayat ona uzaklardan seslenir, onu
çagirir, ilerdeki gölgeli ve issiz yoldan geri döndürmege çalisir.
Eger hasta o anda bu seslenise kulak verir ve geri dönmek için
yalvarislara uyarsa, kurtulur. Yok, eger hayatin sesini duyunca
nefretle basini çevirip, önünde uzanan yoldan geri dönmek
istemezcesine ilerlerse... Iste o zaman o hasta mutlaka ölecektir!”
(l1/3, s.372-373)
Hastalik anlatilirken Hanno’nun adindan söz edilmez. Babasi Thomas
gibi o da aslinda yasama gücü olmadigi için ölmüstür. Babasi sonuna kadar
kendisine roller bularak yasamis, ailenin sorumlulugu onu ayakta tutmustur.
Ailenin gelecegi için mücadele ederek yasamis, bu mücadeleyi birakinca
ölmüstür. Ancak Hanno baskalarinin sorumlulugunu üstlenecek kadar güçlü
degildir. O, babasi gibi kendisine roller bularak yasamini sürdürmek
istememistir:
“Evet, gerçi babasi hemen her toplantida herkesi hayran
birakan hakim bir insan olarak görünüyordu. Lâkin her bir
kapidan çikista üstüne bir yorgunluk çöküyor, arabanin kösesine
yaslanip kapaklari kizarmis gözlerini yumuyordu. Ve müteakip
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kapidan içeri girerlerken yüzüne yine canli, neseli bir maske
takiniyordu, iste Hanno bu zoraki, bu sunî görünüsün, babasini ne
kadar yordugunu fark ediyordu. Bazen, bir gün kendisinin de ayni
rolü oynamasi lâzim gelecegini düsününce, içinde bulantiya
benzer bir kabaris, bir isyan ürpertisi duymaktaydi.” (10/2, s.325)
Hanno’nun bu düsüncelerinde de görüldügü gibi kendisini yasama
baglayacak olan ögelerden oldukça uzak bulunmaktadir. Hanno’nun yasama
gücü yok, veremden de ancak yasama gücü olmayanlar ölür. Hanno’nun
ölümü ile birlikte Buddenbrooklarin nesli sona erer. Hanno ile yazar Thomas
Mann arasinda otobiyografik özellikler vardir. Thomas Mann kendisi de aile
sirketinde çalismaz ve sanat hayatina yazar olarak atilir. Mann bu eserinde
sanata karsi ilgisi ve yetenegi olan bir insanin yasamin gerçekleri ile verdigi
mücadeleyi dile getirmistir.
2 - Yardimci Karakterler
Romanin dokusunda geçici bir öneme sahip karakterler de vardir.
Bunlarin bazilari dogustan itibaren Buddenbrook ailesindendir, bazilari da
daha sonra evlilik yoluyla aileye katilan kisilerdir. Ayrica, isçilerden,
zanaatkarlardan, hizmetçilerden, din adamlarindan, ögretmenlerden ve bazi
akrabalardan kisaca söz edildikten sonra tekrar yok olurlar. Evlilik yoluyla
aileye sonradan katilanlar ise belirli bir süre için aileyi ilgilendiren olaylarda
ön plana çikmislardir.
Kirk sene boyunca ayni insanlarin hayatini anlatan bir romanda yazarin
hem devamlilik hem de degisiklik göstermesi gerekir. Çok sayida olan ikinci
derecedeki karakterlerin statik oldugu görülmekledir. Onlarin bazi özellikleri
yillar boyunca degismiyor. Örnegin, Elisabeth’in bileziklerini sürekli olarak
singirdatmasi Leitmotif olarak roman boyunca sürer. Tilda’nin karni her
zaman açtir. (s.120 / 170) Aile doktoru sürekli ayni reçeteyi yazar, (s.29 / 50)
Leitmotif’in karakterlerin kisilik özelliklerini ya nsitacak sekilde
tekrarlanmasi Naturalizmin bir özelligidir ve bu özellik Thomas Mann
tarafindan ustaca kullanilmistir.
a-) Gotthold Buddenbrook
Yasli Johann Buddenbrook’un büyük oglu ve konsülün kardesi olan
Gotthold Buddenbrook’un dogumu esnasinda annesi öldügünden babasi ona
karsi sürekli mesafeli davranir. Esinin ölümünden bir bakima oglunu sorumlu
tutar. Gotthold bir de babasinin arzularina karsi çikarak bir ask evliligi yapar.
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Bir tüccar ailesinin degil, bir esnaf kizi ile evlenmesi aile ile olan baglarinin
kopmasina sebep olur. Bu itaatsizliginden dolayi ailenin isi ile ilisigi kesilen
Gotthold hayatta basari saglayamaz. Ancak Thomas konsüllük sirasini amcasi
Gotthold’a biraktiginda Gotthold tekrar aileye karsi bir yakinlik gösterir. (5/1,
s.159) Gotthold’un ölümünden sonra kizlari Fiffi, Henriette ve Friederike’den
fakir, çirkin, kiskanç ve hayata küskün akrabalar olarak romanin sinirlarinda
bahsedilir. (s.54-112-175-281)
b-) Clara Buddenbrook (Tiburtius)
Konsülün dördüncü çocugu olan Clara romanda ikinci derecede rol
oynayan bir karakterdir. Rigali bir din adamiyla evlenir (5/6, s.170) ve daha
sonra beyin tüberkülozundan ölür. Onda da yasama gücünün eksikligi
görülür:
“Tiburtius bunun son mektubu olmasindan korkuyor.
Çünkü yasamak için hiç bir gayret sarfetmiyormus. Zaten, bildik
bileli hep Cennete gitmegi sayiklardi Clara’cik.” (7/6, s.235)
Görüldügü gibi, Buddenbrook ailesinin bir bireyi olan Clara da diger
kardesleri gibi yasama enerjisi olmadigi için ölmüstür.
c-) Bendix Grünlich
Hamburglu bir isadami olan Bendix Grünlich, Konsül Jean
Buddenbrook’un kizi Tony’ye talip olur. Annesi ve babasi kizlari için
Grünlich’i uygun damat adayi olarak görürler. Grünlich’in dis görünümü
çekici degildir, ancak iyi giyimi ve davranislari ile eksikliklerini dengelemeyi
basarir. Davranislari ve konusmalari ailenin genç üyeleri tarafindan yapmacik
bulunur. Buna ragmen Grünlich amacina ulasmak için önce Tony’nin annebabasini kazanmasi gerektigini anlar. Babasinin rahip old ugundan söz ederek
dini bütün bir insan oldugu imajini vurgulamaya çalisir, ayrica müzikten de
söz ederek ailenin begenisini kazanmaya çalisir. Grünlich, Tony’yi kazanmak
için sahte bir sevgi gösterisinde bulunur. Diz üstü çöküp Tony’nin acima
duygularina hitap ederek aglar: “Tony...’ diye mirildandi. Ve...onun önünde
diz çöküverdi! Evet, diz çöktü! Sari sakallari genç kizin eline degiyordu.”
(3/3, s.80) Bu davranisiyla Tony’nin düsüncelerini degistirmis olmasa da
duygularini karmasik hale getirmeyi basarmistir. Bir tiyatro oyuncusu kadar
yetenekli olan Grünlich konustugu kisiyi etkilemeyi ve duygulara hitap
etmeyi bilmektedir:
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“Yüzünde yalvarircasina ve muhabbet dolu bir ifade
vardi.... Grünlich, basi yana egik, kollari ‘Iste geldim, istersen
öldür’ der gibi çaresizce uzatilmis bir vaziyette, hizla yanina
vardi.” (s.78)
Tony’nin ebeveynine karsi dindar isadami, Tony’ye karsi çaresiz
sevgili, Morten Schwarzkopf ve ailesine karsi esraftan kendinden emin saygin
bir zengin, borç aldigi Kesselmeyer’e karsi yalvaran aciz bir insan ve sonunda
konsüle karsi her seyi yoluna koymaya çalisan ezik günahkâr insan rolleriyle
ortaya çikar. Ama artik her sey çok geçtir ve Tony onu terk ettiginde gerçek
yüzünü gösterir. Tamamen karaktersiz bir hilekâr oldugu ortaya çikar.
d-) Alois Permaneder
Tony’nin ikinci esi olan Permaneder Münihli sevimli ve disa dönük bir
is adami olmasina ragmen, konusma sekli ve tavirlari titiz Buddenbrook
ailesine hiç benzememekledir:
“Adam gayet deryadildi. Piposunu tüttürüyor, acayip
lehçesiyle konusuyor, bol bol gülüyor ve tükenecege benzemeyen
bir rahatlikla oldugu yerde uzun uzun oturuyordu.” (6/5, s.193)
Tony evlendikten sonra Münih’te kisa bir süre kaldiktan sonra, Bavyera
adetlerine hiç bir zaman isinamayacagini anlar. Alois’in çalismayi birakip
Tony’nin drahomasi ile geçinmeye baslamasi üzerine Tony bundan
rahatsizlik duyar. Alois’in bir gece eve sarhos gelip hizmetçiyi öpmege
çalistigi zaman evlilik son bulur. Tony kiziyla birlikte tekrar ailesinin evine
döner. Aldigi drahomayi tekrar iade eden Permaneder paraya düskün
olmadigini gösterir. (6/11, s.218)
e-) Morten Schwarzkopf
Grünlich ile nisanlanmadan önce Tony dinlenmek ve Grünlich’den
kurtulmak için Travemünde’de bulundugu sirada bir kaptanin oglu olan
Morten ile tanisir ve ona asik olur. Sömester tatilini ailesinin yaninda geçiren
bir tip ögrencisi olan Morten, ögrenim gördügü Göttingen’de bir gençlik
hareketinin üyesidir, ancak bundan ailesi haberdar degildir. Morten sürekli
olarak asillere karsi oldugunu dile getirir. Romanda politik görüsü ön plana
çikan tek kisi Morten’dir:
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“Daha dünyaya gelir gelmez cemiyetin en iyi mevkiinde
hazira konuyorlar. Halbuki burjuva takimi sayilan bizler, ne kadar
yirtinsak yine de onlarin seviyesine çikamayiz. Hele bu idare, bu
baski devam ettikçe!” (3/8, s.97-98)
Tony’nin kendi sosyal sinifi disinda birisi oldugu için Morten ile
evlenmesine müsaade edilmez. Tony, ebeveyninin seçtigi is adami ile degil
Morten ile evlenmeliydi. Babasi sadece bir kaptan dahi olsa Tony’nin toplum
içinde yükselebilecek bir doktorun karisi olmasi aileye hiç bir leke
getirmezdi.
f-) Lebrecht Kröger
Romanda Morten’e karsi kutup olarak yasli Lebrecht Kröger
görülebilir. Konsül Jean Buddenbrook’un esi Elisabeth’in babasi olan
Lebrecht Kröger yasli Johann Buddenbrook’un kusagindandir. Eserin giris
bölümünde Lebrecht Kröger söyle tanitilir:
“Sosyete adami Lebrecht Kröger, uzun boylu, asil tavirli
bir adamdi. Saçlari hafifçe pudraliydi ama, kiyafeti modaya
fevkalâde uygundu: Kadife yelegi iki sira elmas dügme ile
ilikleniyordu.” (1/3, s.17)
1848 ayaklanmasi sebebiyle çikan huzursuzluklar sirasinda sehir
meclisindeki toplantida ayaklanmaya katilan halk kitlesine karsi oldugunu
Kröger söyle belirtir: “Bu serserilere azicik barut koklatarak saygi dersi
vermek lazimdir. Alçaklar.” (4/3, s.126) Görüldügü gibi Kröger muhafazakâr
tutumunu demokratiklesme hareketlerine karsi çikarak açikça ortaya
koymustur.
3 - SONUÇ
Eserdeki aile üyelerinin karakterleri incelendiginde kusaklar arasindaki
farklar açikça ortaya çikmakladir. Yasli Johann’in yasama bagliligi, konsülün
dindar isadami kimligi, senatör Thomas’in kendisini ailesi için kahramanca
feda edisi ve Hanno’nun hassas yapisi ön plana çikar. Ailenin son temsilcisi
Hanno’nun ailenin ilk temsilcisi yasli Johann ile karsilastirildiginda zit
özelliklere sahip olduklari görülmektedir. Buddenbrook adinin tarihe
karismasindaki baslica sebep son temsilcilerinin yasam enerjilerinin yetersiz
olusudur. Aile bireylerinin hastalik ve ölümlerinin anlatilisinda realist akimin
etkisi açikça görülmektedir. Hanno’nun ölümü ancak tip kitaplarinda
bulunabilecek kuru bir üslûpla anlatilmistir.
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Incelemede de açikça görüldügü gibi, Buddenbrook ailesi sosyal
statüsünü korkunç bir bedeli göze alarak korumustur. Tony’nin sadece sosyal
statüsüne uygun evlilik yapmak için sevmedigi insanlarla evlenmesi,
Thomas’in çok sevdigi çiçekçi kiz Anna ile ayni sebepten dolayi
evlenememesi; kötü bir evlilik yaptigindan, Gotthold’un hayatinin yikilmasi
birer bedel olarak degerlendirilebilir.
Thomas Mann’in diger eserlerinde de görüldügü gibi, burada da sanatçi
olarak nitelendirilebilecek olan tipler Hanno ve Christian hastalikli, ciliz ve
normal günlük hayata uyum saglayamayan bireylerdir. Bunun sebebi
otobiyografik nedenlerle açiklanabilir. Mann, babasinin tüccarlik meslegini
devralmadigi için kendisini ezik hissetmistir ve eserlerinde sanatçilari bu
sekilde cezalandirmistir. Bu romanda Thomas Mann, herkesin yeteneklerine
en uygun çalisma alanini seçtigi takdirde basarili olacagini söylemeye
çalismistir.
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