
Halldór Laxness, 1902 yılında İzlanda’nın başkenti Reykjavík 
yakınlarında doğdu. On yedi yaşındayken, ilk kitabı yayınlandı. 
Çağdaş İzlanda kurgusunun tartışmasız ustası ve yaşadığı 
yüzyılın en büyük romancılarından biri olan Laxness; romanlar, 
kısa hikâyeler, denemeler, şiirler ve anı yazıları dâhil altmıştan 
fazla kitap yazdı. 1955 yılında Nobel Edebiyat Ödülü’nü 
kazandı. 1998 yılında hayatını kaybetti.
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“Halldór Laxness, yirminci yüzyıl edebiyatında bir yol 
göstericidir. Müthiş bir özgünlük, nüktedanlık ve duyguyla 
eserlerini oluşturur ve her çeşit yazıya değer veren kişilerce 
okunmayı, önemsenmeyi hak eden bir yazardır.” 

 – Alice Munro
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GİRİŞ

İlk bakışta, İzlanda’nın Çanı kitabının, Amerikan oku-
yucularını etkileme konusunda birkaç olumsuz yanı bulun-
maktadır. İlk olarak, yazar Halldór Laxness kimdir? Ya da, 
kitabın adını aldığı ülke neresidir? Başka yerler dururken 
gerçekten İzlanda’yla ilgili bir romanı mı okuyacağım? 
Hikâyenin on yedinci yüzyılda geçtiğini ve olayların, kırk 
yıl süren zorlu hukuk ve kamu davası etrafında döndüğü-
nü söylemiş miydik? Hala çıkış yolu bulamadınız mı? Öy-
leyse, size çok basit bir tavsiyem var: Durun! Mükemmel 
bir yazarın çok güzel ve eğlendirici bir kitabını buldunuz. 
İzlanda’nın Çanı’nın ilk İngilizce çevirisi yazarın, yirmin-
ci yüzyılın en iyi roman yazarları arasındaki yerini sağ-
lamlaştırdı. Tek bir satırla giriş yapmam gerekseydi, şöyle 
derdim: Halldór Laxness en iyisidir!

İzlanda’nın ilk ve tek Nobel Ödüllü yazarı ile karşılaşan 
okuyucular muhtemelen, 1934 klasiği Bağımsız İnsanlar’ı 
okumuşlardır. Baskısı tükenen bu kitap şimdi yeniden 
basıldı ve son birkaç yılda yazarın eserini destekleyen bir 
grup fedakâr yazar ve editör sayesinde geniş bir okuyucu 
kitlesine ulaştı. Ben de bu çabalardan yararlananlardan 
biriyim. Birkaç yıl önce bir arkadaşım bana Bağımsız 
İnsanlar’ı önermişti. Ben de kitabı biraz kaygıyla 
almıştım. İçimden bir ses bu kitabın, çaba gösterildiğinde 
yücelen, değerli ve zorlu kitaplardan biri olacağını 
söylüyordu. Hiç de yanılmamıştım! İlk Laxness kitabımı 
okuyuşumu düşündüğümde, geçmişe kıskançlık dolu bir 
sevgiyle bakıyorum ve bu anıyı hatırladığımda mutluluk 
duyuyorum; hatta “Keşke hiç bitmeseydi.” diyorum.



2

Aynı tat, özellikle Laxness’e özgü olan kahkaha ve 
dehşet, İzlanda’nın Çanı’nda da bulunabilir. Bağımsız 
İnsanlar’dan on yıl sonra yazılan bu roman, önceki kitap-
tan daha geniş bir coğrafi ve politik alanı kapsamaktadır; 
bilhassa da ulusal kimlik ve edebiyatın, bu kimliğin oluşu-
munda oynadığı rolle ilgilidir. Ayrıca, çilekeş bir milletin 
sömürülmesinin ve inatçı iradesinin bir masalıdır. Bu ta-
nım, ciddi ve vatansever bir eserin akla gelmesine neden 
olabilir, ki İzlanda’nın Çanı kesinlikle böyle bir eser de-
ğildir. Bu yüzden Laxness burada, geniş ve tarihi temala-
ra ulaşmak isteyen diğer pek çok yazarın başaramadığını 
yapmış, absürtlük duygusunu sürdürmüştür.

“Kitaplarda anlatıldığına göre bir zamanlar İzlandalılar, 
tek bir milli mirasa sahipti: Bir çan.” diye başlar kitap.

Bu çan, tüm önemli hükümet işlerinin ve davaların 
görüldüğü ulusal meclisin bulunduğu yerde mahkeme 
binasında çalardı. Hikâye başladığında; üç başkahramandan 
biri, sefil bir çiftçi olan Jón Hreggviðsson,  İzlanda’daki her 
yoksulun peşinde koştuğu bir eşya olan teli, diğer adıyla 
olta ipini, çalmaktan tutuklanmıştır. O zamanlar İzlanda’yı 
yöneten Danimarka kralı tarafından çalışmaya zorlanan Jón 
Hreggviðsson’dan, eritilip bakırının Kopenhag şehrinin 
yeniden inşasında kullanılması için, eski çağlardan 
beri asılı olan bir çanı indirmesi istendi. Danimarka’nın 
başkenti, İsveçliler tarafından harap edilmişti ve şimdi, 
her şeyin eski haline dönmesi için İzlanda’nın zaten az 
olan varlıkları elinden alınıyordu. İzlanda’nın onuruna ve 
mahkemelerinin saygınlığına yapılan bu saldırı, kitabın 
geri kalanında karakterlerin uğraşacağı adalet yanlışlarının 
da başlangıcı niteliğindeydi.

Giriş



3

Jón Hreggviðsson, çanı indirirken krala hakaret ettiği 
gerekçesiyle birkaç gün sonra kırbaçlanır, ki bu cezanın 
tanımı okuduklarım arasında en üzücü olanlardan biridir. 
Bu acımasız cezadan sonra Jón, bir grup işkenceciyle 
beraber sarhoş olur ve bunların içinde sırt derisini yüzen 
adam da vardır. Alışılagelmiş ve az sözle çok şey ifade 
etme tarzıyla Laxness, bu durumda herhangi bir aksilik 
olduğunu ifade etmez, çünkü hepsi aynı yöne gidiyordur. 
Bir bataklığın içinde kaybolan Jón, sarhoş bir halde 
kendinden geçer ve uyandığında, yakınlarında kralın 
celladının cesedini bulur. Jón Hreggviðsson’un bu ölümle 
bir alakasının olup olmadığıyla ilgili hukuki süreç, roman 
bitmeden önce, birkaç İzlandalı soylunun itibarını zedeler 
ve adamın kendisini de bitmek bilmeyen bir hapishane 
ve fabrika günlerine sokar. Bu aynı zamanda onun, kralın 
danışmanıyla İzlanda’nın en güzel kadını arasındaki aşk 
macerasında bir piyon olarak kullanılmasına neden olur.

Bağımsız İnsanlar kitabının okuyucuları Jón 
Hreggviðsson’u, sevmeye karşı koyamadıkları cahil ve 
sert mizaçlı baş belası Yazlıkçı Bjartur’a benzetebilir. 
Hreggviðsson belki de Bjartur’dan daha sert ve kaba ola-
bilir. İkinci bölümde, fabrikadan döndüğünde, “ikisi de 
cüzzamlı olan; birinin bedeninin tüysüz ve felçli, ötekininse 
boğumlu ve ülserli olduğu kız kardeşi ve teyzesini hayvan 
pisliği yığınının yanında, siyah peçelerinin altında üzgün bir 
şekilde oturuyor ve birbirlerinin elini tutarak Tanrı’ya yal-
varıyorken” bulur. Sarhoş olan Jón, “gelir gelmez karısını 
ve yarım akıllı çocuğunu dövmeye başlar. On dört yaşındaki 
kızı ise ona gülüyordur ve yaşlı annesi gözyaşları içerisinde 
oğluna sarılmıştır. Bu ikisine çok fazla vurmamıştır.”

Giriş
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Kasvet oldukça belirgindir ve belki de daha önemlisi, 
o kadar soğukkanlı bir şekilde anlatılmıştır ki kahkaha 
rahatlamanın tek yoludur. Hiç kuşku yok ki Laxness 
bu şekilde olmasını istemiştir. İki yüz sayfa sonra,  
Hreggviðsson dönüp de kızını musalla taşı üzerinde, 
özürlü oğlunu gülerken ve karısını da kendisine lanetler 
yağdırırken bulduğunda, yazar şunu sormaktadır: 
“Yokluğunda hayvanlarının başına gelen felaketlerle 
karşılaştırıldığında bu da bir şey miydi?” Burada pek de 
şaka yapıyor sayılmaz. Elbette ki, Hreggviðsson’un tüm 
sahnelerine aldatıcı neşe ve derinlik birleşimini veren, 
kelimenin tam anlamıyla ölümün kıyısındaki mizah, bu 
darağacı mizahıdır.

Eğer tek kahramanı Jón Hreggviðsson olsaydı 
İzlanda’nın Çanı, Bağımsız İnsanlar’ın daha ince bir 
versiyonu olarak görülebilirdi. Ancak, Laxness bu sevimli 
çiftçiyi, İzlanda’nın sulh hâkiminin kızı güzel Snæfriður’la 
ve onun sevdiği ve ona karşı mücadele ettiği kralın 
danışmanı, Arnas Arnæus’la kesişen bir yolculuğa çıkarır. 
Árni Magnússon’dan esinlenerek oluşturulan karakter, 
İzlandalı büyük kitap koleksiyoncusu ve bilgin Arnæus, 
İzlandaca destanlardan bölümler içerebilecek olan eski 
kitap ve el yazmalarını araştırmak için İzlanda’ya gelmiştir. 
İzlanda’nın ruhu, şiirde ve cesur insanlarını anlatan 
masallarda yaşamaktadır. Ancak, bu ülkede insanlar eski 
parşömen yazmalarını ayakkabı derisi, elbise yaması ve 
hatta yiyecek olarak kullanacak kadar alçalmışlardır.

Ülkenin ileri gelenleriyle birlikte ziyarete geldiğinde 
Arnæus, Jón Hreggviðsson’un annesinin yatağının 
altındaki saman ve çöp yığınının içinde, en değerli el 
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yazmalarından olan Skálda’ya ait parçalar bulur. İşte 
çiftçinin harap evine yapılan bu ziyaret sırasında, Jón 
Hreggviðsson’un cüzzamlı ailesinden korkan genç 
Snæfriður, kendisini koruması için Arnæus’a yanaşır. 
Bundan sayfalar öncesinden okuyucu, Snæfriður’un 
Arnæus’a umutsuz bir aşk beslediğini, ülkesinin onuru ve 
şanı için bıkmadan çalışan adama hayranlık duyduğunu 
anlar.

Baştaki bu olaylardan sonra kitap daha ayrıntılı bir 
konuya girer. Snæfriður, infazından önceki gün Jón 
Hreggviðsson’un serbest kalmasına yardım eder ve on-
dan, Danimarka’ya giderek bu genç hayranına bir kelime 
bile etmeden Kopenhag’a ve kitaplarına dönen adama, 
Arnæus’a bir mesaj iletmesini ister. Hreggviðsson’un ka-
ranlık hapislerle ve Danimarka ordusundaki zorunlu göre-
viyle karşılaştığı bu yolculuğu, kendi türünde gerçeküstü 
bir kara mizahtır. Romanın ortalarına doğru sahneye tekrar 
Snæfriður çıkar; yıllar sonra, yıkık dökük bir çiftlikte ya-
şamaktadır, hala güzeldir ancak tehlikeli bir alkolik olan 
serseri Magnús’la evlidir. Kitaptaki en içler acısı ve komik 
sahnelerden birinde, sarhoş bir halde yabancı birinin bah-
çesinde durup ondan kellesini kesmesini isteyen Magnús, 
bir fıçı içki karşılığında karısını satarak bir anlaşma yapar. 
Rahip, bu haberi kadın kahramanımıza verdiğinde kendisi, 
Laxness’in tarzına uygun olarak, yalnızca güler. Magnús 
sonunda karısını bir baltayla (hedefini vuramayacak ka-
dar sarhoş bir halde) kovaladığında Snæfriður, ablasının 
malikânesine gider ve orada tekrar Arnæus’la karşılaşır. 
Bu kez, İzlanda’nın bozuk ve oldukça acımasız olarak gö-
rülen ceza sistemini düzeltme göreviyle gönderilmiş, kra-
lın özel savcısı rolündedir. 

Giriş
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Başka bir yazarın, kadın düşmanlığına ya da maçoluğa 
başvurmadan çirkin, başarısız da olsa karısına şiddet 
uygulamaya çalışan bir adamı çekici biri haline getirdiğini 
hayal etmek oldukça zordur. Ancak Magnús, ondan nefret 
bile edemeyeceğimiz kadar harap bir haldedir ve burada, 
Laxness’in tüm karakterlerine karşı sahip olduğu sağlam 
cömertliği görmekteyiz. Sevecen ve bağışlayıcı bir Tanrı 
gibi, her bir sefil başarısızlığı detaylandırır ancak asla 
onu kınamaz ya da yargılamaz. İnsanın hata komedisi –ki 
Laxness’in ellerinde bu kesinlikle bir komedidir- alaycı ve 
zaman zaman absürt bir eğlence şeklinde sunulur.

Karakter konusuna gelince; günümüz okuyucuları 
Laxness’in karakterlerinin, “modern psikolojik derinlik” 
olarak adlandırabileceğiniz niteliğe sahip olmadıklarını 
düşünmektedirler. İnsanların ne düşündüğü ve hissettiğiyle 
ilgili hiçbir iç tasvir ya da konuşma görmeyiz ancak 
onları tam olarak birbirlerine söyledikleri ve yaptıklarıyla 
tanırız. Bu da tarihiyle, zamanıyla ve mekânlarıyla birlikte 
okuyucuya bu kitabın -kendi türünde bir halkbilimle 
ilişkilendirdiğimiz, tekdüze karakter tasviri içeren- bir 
İzlanda destanı olduğu izlenimini verir. Hiç kuşku yok 
ki bu durum kısmen doğrudur. 1972’de yayınlanan bir 
röportajda Laxness, bu kitapta destanların tarzını taklit 
etmek için bilinçli bir karar verdiğini kabul etti. Ancak 
burada taklitten çok daha fazlası vardır. Laxness, destan 
geleneğinin anlam ve soruntularını kuşatacak modern 
roman biçimini benimser. 

Bu karışıma verilebilecek bir tepki -ki sanırım, pek çok 
okuyucu ilk başta bunu düşünmüştür- eseri basit olarak 
görüp okumamaktır. Bugün dünyada, hayatta kalmanın 
nasıl bir şey olduğuyla ilgili kurgular görmek istiyorsanız, 

Giriş
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ne diye günümüz koşullarının temel taşı olan bireysel 
farkındalığın çoğu kişi tarafından görmezden gelindiği 
bir kitap okuyasınız ki? Yanıt, bana göre, Laxness’in 
tam olarak ne yaptığını bilmesi ve yirminci yüzyıl yazarı 
olarak, bu seçimlerin farkında olmasıdır. İzlanda’nın Çanı 
bir geçmişe özlem hareketi değildir. Anlatımda belirgin 
olan bir şey varsa o da, hiçbir getirisi olmayan faydacılığın 
ve onurun, zalim bir talihin zorluklarına karşı koymada 
oynadığı roldür- ister modern ister eski.

Kitabın sonlarına doğru, tüm sahip olduklarını bir bir 
kaybettikten sonra Snæfriður, Danimarka yöneticisinden, 
babası sulh hâkiminin itibarını mahveden yolsuzluk 
davasını yeniden açmasını istemek için Danimarka’ya 
gider. Sonunda, sabrı tükenir ve şaşaalı salonunda 
durdukları sırada iri yapılı soyluya şunları söyler:

“Böyle konuştuğum için beni affedin, hiçbir şeyi 
unutmayan tarihçilerden oluşan bir ırk olduğumuz 
için bizi affedin. Ancak, beni yanlış anlamayın. Ne 
kelimelerimde, ne de düşüncelerimde yaşanan hiçbir 
şeyden pişmanlık duymuyorum. Belki de en muzaffer ırk, 
yok edilen ırktır. İzlandalılar için merhamet dileyen sözler 
söylemeyeceğim. Biz İzlandalılar, ölmeyi hak etmeyecek 
kadar iyi insanlarız ve uzun bir süre boyunca hayatın 
bizim için bir değeri yoktu. Ancak şu var ki, zengin ya da 
fakir, bu ırkın bir insanı ayakta kalırsa biz hiçbir zaman 
kaybetmemişiz demektir ve ölüm geldiğinde bile bu şey 
bizden asla kaybolmamıştır; eski şiirlerde tanımlanan ve 
bizim şan dediğimiz şey. Kendileri toprağa karışsa da, 
annem ve babam onursuz, hırsız olarak adlandırılmaz.”

Giriş
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Elbette ki bu kitap bir Laxness romanı olduğu için, 
babasının da biraz yolsuzluğa karışmış olduğu ortaya çıkar 
ancak genel itibarıyla eski kafalı, iyi ve saygıdeğer bir 
adamdır. Ancak konuşmasındaki şu azme bakın: “Ve uzun 
bir süre boyunca hayatın bizim için bir değeri yoktu.” 
Bu söz, çoğumuzun, edebi metinler olmadan hayal bile 
edemeyeceği derecede yokluk yaşamış bir kadının dışa 
vurduğu duygulardan ileri geliyordu (vebanın vurduğu 
topraklar boyunca yolculuk yapan, Hreggviðsson’un 
annesinin daha önceki tanımlarından biri de “zoru 
başarma”dır). Belki de şunu belirtmek gerekir ki, bugün, 
dünyadaki milyarlarca insan bu romandakilerden pek 
de farklı olmayan koşullarda yaşamaktadır: Çiftçilik 
yapan, zaman zaman hastalık ve kıtlıkla karşı karşıya 
kalan yoksul insanlar. Ben son iki cümlede, Laxness’in 
tüm roman boyunca olduğundan daha ciddiydim. Temel 
olarak anlatmak istediğim şudur: İzlanda’nın Çanı’nın 
ve Laxness’in eserinin yarı folklorik tarzını daha genel 
anlamda psikolojik ya da manevi bir sezgiyle karıştırmak 
hata olacaktır. Diğer pek çok yenilikçi gibi Laxness, her 
bir küçük detayı Mann, Faulkner ya da Woolf’un fiziksel 
olarak derinlere inen romanları kadar derinlemesine 
inceleyerek, insanların kötü durumuna karamsar ve mizahi 
bir bakış açısı kazandırmak için kültürel geçmişinin büyük 
hikâyelerini kullanır ve onları dönüştürür.

Romanın son bölümünde sahneye, İzlanda’nın kontrolü 
için politik savaşın yaşandığı Kopenhag çıkar. Laxness 
bu bölümü, kraliyetin ve soyluların zekice kurgulanmış 
bir birleşimiyle açar. Buraya kadar gördüğümüz tüm 
yokluklardan sonra tanımın kendisi, yazar tarafından 
herhangi bir ifadeye gerek kalmadan, bize durumun 
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parodisini sunar. Snæfriður ve Arnas Arnæus, kendilerini 
mücadelenin iki ayrı tarafında bulur. Arnæus, Alman 
tüccarlara satılması durumunda ülkenin yöneticiliğiyle 
ilgilenmeyi düşünür; Snæfriður, Arnæus’un babasına 
karşı verdiği hükümleri bozmaları için kraliyet emirleri 
istiyordur ve onun, bu sebeple Danimarka Krallığına 
ihtiyacı vardır. Jón Hreggviðsson, ortada bir piyon olarak 
sıkışıp kalmış, sürüklenmiş, hırpalanmış, serbest bırakılmış 
ve tekrar hapsedilmiş; hiçbir zaman cezadan başka bir şey 
beklememiş ve hiçbir zaman da yetim çocuklarının lafını 
etmemiştir. (Bu kitapta, çocuklar için işler pek iyi gitmez.)

Sonuç, Snæfriður’la Arnas Arnæus’u son bir kez 
daha bir araya getirir ve burada Laxness belki de 
tek gerçek sanatsal yapıt olan sahneyi gerçekleştirir; 
birbirlerine, sömürgeci memurlarından kurtulduğunda, 
İzlanda’nın nasıl olacağını anlattıkları kısa bir diyalog. 
Son cümlelerden biri şöyledir: “Þingvellir’de görkemli bir 
mahkeme binası yükselecek ve kralın İzlanda’dan istemiş 
olduğu, celladın Jón Hreggviðsson’a kesmesini söylediği 
çandan daha büyük, daha ahenkli bir çan asılacak.” 
Böylece, eski günlerin adaleti iyileştirilecek, ticaret tekrar 
adil olacak ve toplanan tüm el yazmalarını muhafaza 
etmek için büyük bir kütüphane kurulacak. Bu noktada 
okuyucu, bu düşüncelerin yaşanıp yaşanmayacağıyla ilgili 
bilgiye dayalı bir tahmin yürütebilir.

Milliyetçilik ve iyi edebiyat her zaman huzursuz birer 
dost olmuşlardır. Biri bir ideolojiyi dayatmak ister, diğeri 
dindarlığı ortaya çıkarmak. Laxness da bunun farkındadır ve 
karakterlerinin İzlanda’da cefa çeken yoksulların kaderine 
terk edilmiş itibarları ile ilgili tüm atıp tutmalarında bir 

Giriş



parodi,  bir komiklik duygusu sezilmektedir. Ancak bir 
taraftan da bu kitabı, manzaralarını oldukça hoş bir şekilde 
tarif ettiği ülkesinin hikâyelerinin Kuzey Atlantik’teki 
bu soğuk ve kayalı adanın kıyılarının ötesinde de 
duyulacağına dair bir arzu ve tarihe duyulan bir kinle de 
yazmış olmalı. İzlanda’nın Çanı’nda bunu başarmaktadır. 
Zorlu ancak merak uyandıran bir romana, kendi ülkesinin 
kaderiyle ilgili kendiliğinden akan açık uçlu bir konuşmayı 
yerleştirmeyi başarır. Bunun söylenebileceği çok az değerli 
yazar vardır. Tolstoy da bunlardan biridir. 

Yazınsal şöhretin çıkışı ve inişi (ve tekrar çıkışı) 
yavaş, engebeli, öngörülemeyen bir iştir ve herkesçe 
bilinmesinden önce, genellikle diğer yazarların, editörlerin 
ve çevirmenlerin tutkularına ve sadakatine bağlıdır. Bu 
yüzden İzlanda’nın Çanı gibi mükemmel bir kitabın 
bunca yıl sonra sonunda İngilizce’ye çevrilmiş olması bize 
iyimser olmak için bir sebep sunmaktadır.

ADAM HASLETT
New York City

Ocak 2003
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13İzlanda’ nın  Çanı

Kitaplarda anlatıldığına göre, bir zamanlar İzlandalılar 
tek bir milli mirasa sahipti: Bir çan. Bu çan Öxará Nehri 
kıyısındaki Þingvellir’de, mahkeme binasının kalkan 
duvarındaki mahya kirişine asılmıştı. Duruşmalar için ve 
infazlardan önce çalınan bu çan o kadar eskiydi ki artık 
hiç kimse gerçekte kaç yıllık olduğunu bilmiyordu. Bu 
hikâye başlamadan önce çan, yıllarca çatlak kalmıştı ve 
orada yaşayan en eski halk bu çanı daha net ve ahenkli bir 
ses çıkardığı haliyle hatırlayabileceklerini düşünüyorlardı. 
Bununla birlikte bu insanlar çana değer veriyordu. 
Þingvellir’in sakin yaz ortası günlerinde, Bláskógar’ın 
güzel kokusu Súlur’un hafif meltemlerini sürüklediğinde, 
kral naibi, sulh hâkimi ve cellat, asılacak adam ve 
boğulacak kadın mahkemede toplanır ve çanın sesi sıklıkla 
Öxará’nın mırıltısı eşliğinde duyulabilirdi.

Savaştan sonra, Kopenhag’ın yeniden inşa edilmesi 
için kral, İzlanda halkının tüm pirinç ve bakırlarından 
feragat etmesi gerektiği hükmünü verdikten bir yıl sonra 
eski çanı alıp getirmek için Öxará kıyısındaki Þingvellir’e 
adamlar gönderildi. 

Alþingi’nin dağılmasından birkaç gün sonra, gölün batı 
yakasından birkaç yük beygiriyle birlikte iki adam geldi. 
Beygirlerini nehir ağzının karşısındaki geçitten aşağı 
sürüp sığ nehrin üstünden geçtiler ve mahkeme binasının 
yakınındaki lav yatağının kenarına indiler. Adamların biri 

I



14

solgun yüzlü, dolgun yanaklı ve küçük gözlüydü. Yırtık 
pırtık ve dar bir soylu ceketi giymişti ve dirseklerini 
çocuk gibi uzatıp yürüyerek bir soylu gibi görünmeye 
çalışmaktaydı.  Diğeri ise esmer, bakımsız ve çirkin biriydi. 

Köpeğiyle beraber, yaşlı bir adam lav kayalarının 
üzerinden yürüyerek geldi ve bu iki gezginin önünden 
yola indi:

“Siz de kimsiniz?”
Şişman olan cevap verdi: “Ben Majesteleri’nin özel 

görevlisi ve celladıyım.” 
“Yok ya.” diye mırıldandı yaşlı adam uzak bir yerden 

konuşuyormuş gibi boğuk bir sesle. “Yine de, Yaratıcı ne 
derse o olur.” 

“Kanıtlayabileceğim bir belge var elimde.” dedi kralın 
özel görevlisi. 

“Ah, tabii ki.” dedi yaşlı adam. “Bugünlerde herkeste 
belge var zaten. Çeşit çeşit belgeler.”

“Bana yalancı mı diyorsun, seni yaşlı şeytan?” diye 
sordu kralın özel görevlisi. 

Yaşlı adam, gezginlere daha fazla yaklaşarak kendini 
tehlikeye atmak istemedi, mahkeme binasını çevreleyen 
duvarın yıkıntılarına oturdu ve iki adama baktı. Diğer yaşlı 
adamlardan bir farkı yoktu. Gri sakalı, kırmızı gözleri, baca 
şeklinde şapkası ve yamuk bacakları vardı ve mavi elleriyle 
bastonunu kavramış, titreyerek bu bastona yaslanıyordu. 
Köpeği, duvarın içinden geldi ve köpeklerin vahşiliklerini 
gizlerken yaptıkları gibi havlamadan adamları kokladı. 

“Eskiden kimsede böyle belgeler olmazdı.” diye ağır 
ağır mırıldandı yaşlı adam.

Solgun yüzlü celladın rehberi olan Swarthy haykırdı:

İZLANDA’ NIN  ÇANI
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“Haklısın dostum! Hliðarendili Gunnar’ın1 da hiç böyle 
bir belgesi olmamıştı.”

“Peki, sen kimsin?” diye sordu yaşlı adam. 
“Ah, bu, Akranesli bir tel hırsızı; Paskalya’dan beri 

Bessastaðir’deki2 Þrælakista’da aylaklık ediyor.” diye 
cevapladı kralın özel görevlisi ve kızgın bir şekilde köpeğe 
tekme attı.

Siyah saçlı adam sesini yükseltti ve alayla parıldayan 
beyaz dişlerini ortaya çıkaracak şekilde güldü: “Bu, kralın 
Bessastaðir’den celladı. Tüm köpekler üzerine işesin.” 

Yıkılmış duvarın üzerinde duran yaşlı adam bir şey 
söylemedi ve çoğu zaman yüzünde boş bir ifade vardı. 
Adamlara bakmaya devam etti ve titreyerek yere otururken 
bir parça gözlerini kırpıştırdı. 

“Binaya tırman, Jón Hreggviðsson; seni sefil, alçak 
herif” dedi kralın celladı, “ve çanı indir. Bağışlayıcı 
Efendimiz’in, boynuna ipi geçirip seni asmamı emredeceği 
gün, burada kimsenin bu çanı çalamayacak olması bana 
çok komik geliyor.” 

“Bu kadar eğlence yeter, delikanlılar.” dedi yaşlı adam. 
“Bu çok eski bir çan.” 

“Papazla iş birliği yapıyorsan,” dedi kralın celladı, 
“ona ne ağlamanın ne de kıvırmanın burada para 
etmediğini söyle. Bu çanla beraber daha on sekiz çan için 
1. Hliðarendili Gunnar, çoğunluk tarafından ortaçağa ait İzlanda destanları 

arasında en iyisi olarak kabul edilen Njáls destanının (Brennu-Njáls destanı 
olarak da bilinir) kahramanlarından biridir. Gunnar, çağının eşsiz kahramanı 
olarak ödüllendirilmiştir; etkileyici ölümüyle olduğu kadar, yiğitlik ve 
şıklığıyla da bilinir.

2. Bessastaðir, Reykjavik’in hemen güneyi, Danimarka idare merkezinin 
İzlanda’da bulunduğu yerdir ve günümüzdeki İzlanda Cumhurbaşkanlık 
konutu burada bulunur. Þrælakista ise suçluların çalışmak için gönderildiği 
küçük bir fabrikaydı.

İzlanda’ nın  Çanı
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elimizde kralın yazdığı belge var. Bunları parçalamamız 
ve parçalarını Hólmship3 ile Danimarka’ya göndermemiz 
emredildi. Ben kraldan başkasına hesap vermem.” 

Arkadaşına teklif etmeden enfiye borusundan bir tutam 
çekti.

“Tanrı kralı kutsasın.” dedi yaşlı adam. “Eskiden 
Papa’nın sahip olduğu tüm bu kilise çanları şimdi kralın 
oldu; ama bu kilise çanı değil. O, bu toprakların çanı. Ben 
burada, Bláskógaheiði’de doğdum.”

“Tütünün var mı?” diye sordu siyah saçlı adam. “Bu 
lanet cellat o kadar cimri ki, gram koklatmıyor.” 

“Hayır.” dedi yaşlı adam. “Halkımın hiçbir zaman 
tütünü olmadı. Bu yıl çok zorlu geçiyor. İki torunum 
baharda öldü. Şimdi yaşlı bir adamım. Bu çan, o hep bu 
ülkeye aitti.”

“Senin kanıtlayacak belgen var mı?” diye sordu cellat. 
“Babam Báskógaheiði’de doğdu.” dedi yaşlı adam.
“Herhangi bir belge olmadan, hiç kimse hiçbir şeyin 

sahibi değildir.” dedi kralın celladı. 
“Şuna inanıyorum ki,” dedi yaşlı adam, “eski 

kitaplarda Norveçliler’in bu çanı, buradaki boş topraklara 
geldiklerinde denizin yanındaki bir mağarada buldukları ve 
yanında da şu anda kayıp olan bir haç olduğu yazmaktadır.” 

“Benim elimdeki belgeyi kral verdi diyorum!” dedi 
cellat. “Ve sen de çatıya çık, Jón Hreggviðsson, seni 
uğursuz hırsız!”

“Çan kırılmayabilir.” dedi ayağa kalkan yaşlı adam. 
“Hólmship’le alınıp götürülmeyebilir. Bu çan, ta en baştan 
beri Öxará Nehri kıyısında düzenlenen toplantılarda 
3. Hólmship: Reykjavik’te Kurulu olan Hólmur (Hólmurinn) ticaret merkezine 

giden ya da oradan gelen bir gemi.  

İZLANDA’ NIN  ÇANI
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çalınıyor; kraldan çok daha önceki zamanlardan beri; hatta 
bazılarının dediğine göre Papa’dan da önce.”

“Umurumda değil.” dedi kralın celladı. “Kopenhag 
yeniden inşa edilmeli. İsveçliler’e karşı bir savaştayız. Bu 
fırsatçı iğrenç adiler şehri bombaladı.”

“Büyükbabam Fiflavellir’de4 yaşardı, buranın, 
Blaskógaheiði’nin biraz yukarısında.” dedi yaşlı adam, 
uzun bir hikâye anlatmaya başlıyormuş gibi; ama başka 
bir şey söylemedi.

“Kral bu kadar sıkı sarılmazdı ona,
Büyüleyici mücevherlerle süslemezdi onu,
Büyüleyici mücevherlerle süslemezdi.”
Uğursuz hırsız Jón Hreggviðsson, çatıda bacaklarını 

açmış dururken ayaklarını yan duvardan sallıyor ve Eski 
Phontus Türküsü5’nü söylüyordu. Çan, kalın bir halatla 
mahya kirişinin etrafına bağlanmıştı ve Jón, çan avluya 
düşene kadar halata bir baltayla vurdu:
4. 1703’teki İzlanda nüfus sayımında Þingvellir bölgesine kayıtlı Fíflavellir 

adında herhangi bir çiftlik yoktu, ancak anlaşıldığı kadarıyla daha önceden 
Skjaldbreiður yakınlarında bu isimde bir çiftlik bulunuyordu.

5. Elder Ballad of Ponthus: Kahramanlık şiirlerinin ya da duygusal şiirlerin 
bestelenmesi ve söylenmesini ifade eden ve on dördüncü yüzyılda başlayan 
balad (halk şarkısı), İzlanda’daki en yaygın edebi biçimdi. İzlanda, baladlarında 
karmaşık bir dil ve vezin kullanılırdı. Ballad of Ponthus (İzlandaca 
Pontusrímur) on altıncı yüzyılda Magnús prúði (the Courteous) tarafından 
yazılmış, daha sonra Pétur Einarsson ve Rahip Ólafur Halldórsson tarafından 
eklemeler yapılmıştır. Balad, on dördüncü yüzyıl Fransız romantik destanı 
Ponthus et la belle Sidoine temel alınarak oluşturulmuştur. Bu destanda (Eski 
Anglo-Norman şiiri Horn et Rimenhild’den türeyen) Galiçyalı Kral Thibour, 
bir sultanın oğlu tarafından yenilgiye uğratılmıştır; ancak, Thibour’un oğlu 
Ponthus, diğer soyluların çocuklarıyla birlikte saklanmak için Brittany’ye 
gönderilir. Ponthus, Brittany kralının maiyetinde büyür ve kralın kızı Sidoine’e 
âşık olur; fakat kıza kavuşabilmek ve Galiçya’daki krallığını kurtarabilmek 
için bir dizi tehlikeli maceraya girmek zorunda kalır. İzlanda’nın Çanı’nda 
bahsedilen Elder Ballad of Ponthus, Laxness’in oluşturduğu bir şeydir: Jón 
Hreggviðsson, kahraman Ponthus’tan esinlenmiştir ancak söylediği dizeler 
çoğunlukla diğer on dokuzuncu yüzyıl baladlarından alınmıştır ve zamanları 
birbirine uymamaktadır.

İzlanda’ nın  Çanı
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“Büyüleyen mücevherlerle süslemezdi onu
Olmasaydı kız bu kadar genç ve zeng-i-i-i-n…
… ve şimdi de Bağışlayıcı Efendimiz’in, kendisine 

üçüncü bir metres bulduğunu söylüyorlar.” diye 
bağırdı çatıdan yaşlı adama bir şeyi haber veriyormuş 
gibi. Baltanın kenarına baktı ve ekledi: “Ve bu kadın 
muhtemelen içlerinden en şişmanı. Kralı, benden ve Siggi 
Snorrason’dan farklı kılan bu.”

Yaşlı adam yanıt vermedi.
“Söylediklerinin bedelini ödeyeceksin, Jón 

Hreggviðsson.” dedi cellat.
“Hliðarendili Gunnar asla solgun, maymun iştahlı bir 

Álftanesli’den kaçmazdı.” dedi Jón Hreggviðsson.
Solgun cellat, heybeden bir balyoz çıkardı, eski İzlanda 

çanını mahkeme binasının eşiğine koydu, çekici havaya 
kaldırdı ve çana vurdu; ancak, darbeyle beraber çekiç kısa 
ve cansız bir ses çıkararak çanın biraz altından kaydı.

Jón Hreggviðsson çatıdan bağırdı:
“ ‘Çukur yerde kemikler nadiren kırılır, adamım.’ 

demişti Axlar-Björn.”6

Kralın celladı çanı, attığı adımın tersi yönüne koydu ve 
iç kenarına vurdu ve bu kez çan, çatlak kısmından ikiye 
ayrıldı. Yaşlı adam yıkılmış duvarın üzerine oturmuştu. 
Boşluğa doğru titreyerek baktı, dinç ellerini bastonun 
etrafına sarmıştı. 

Cellat tütünü tekrar içine çekti. Jón Hreggviðsson’un 
ayak tabanları tavandan sarkıyordu.
6. Axlar-Björn, Snæfellsnes yarımadası üzerindeki Öxl’de yaşamış olan İzlandalı 

meşhur bir suçludur. Çoğu, konukseverlik gösterdiği yolcular olan on sekiz 
kişiyi öldürdükten sonra bedenlerini evinin yakınlarındaki bir gölete atan 
Axlar-Björn, 1596 yılında idam edildi.
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