Howard Phillips Lovecraft
20 Ağustos 1890’da Rhode Island, Providence’ta doğdu. Üç-dört yaşlarında okumaya, altı-yedi yaşlarında yazmaya başladı. Sekiz yaşında
bilimle ilgilendi ve dokuz yaşından on yedi yaşına kadar iki amatör
bilim gazetesi hazırlayıp çevresine dağıttı. Yirmili yaşlarında çeşitli
gazetelerde köşe yazarlığı yaptı. Annesi ve babası yirmi üç yıl arayla
aynı akıl hastanesinde öldü. Kısa süren bir evlilik yaşadı. Genellikle
korku öyküleriyle tanınmasına rağmen, yüz bine yakın mektup, onlarca makale, deneme ve şiir yazdı. Tarihin en önemli korku edebiyatı incelemelerinden Supernatural Horror in Literature’a imza attı.
Son birkaç yılını zor koşullarda geçirdi. 1937’de bağırsak kanseri
olduğu öğrenildi. 15 Mart 1937’de öldü.
Korku, bilimkurgu ve fantazi türlerinde eser veren büyük yazarların
çoğunda Lovecraft etkisi vardır. Eserleri sinemaya, tiyatroya, müziğe, çizgi-romana, bilgisayar ve masaüstü oyunlarına esin kaynağı olmuştur. Arkham House, Necronomicon Press ve Hippocampus Press
gibi yayınevleri Lovecraft’ın geride bıraktığı eserleri ya da onun mitosuna ve hayatına dair eserleri yayımlamak amacıyla kurulmuştur.
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I
Şunu aklınızdan sakın çıkarmayın; olayın sonunda, ben herhangi bir görsel dehşete tanık olmadım. Çıkarsadığım sonucun –geceleyin, ıssız Akeley çiftliğinden fırlayıp el koyduğum bir motorla Vermont’un kubbe biçimli vahşi tepelerine
doğru kaçmama yol açan, bardağı taşıran o son damlanın–
bir zihinsel sarsıntının ürünü olduğunu söylemek, yaşadığım
son olaya dair açık seçik gerçekleri reddetmek olur. Henry
Akeley’nin aktardıkları ve benimle derinlemesine paylaştığı
bilgiler bir yana, duyup gördüklerim ve bunların bende bıraktığı canlı izlenimlerle bile korkunç çıkarımlarımda haklı
olup olmadığımı ispat edemiyorum. Çünkü en nihayetinde
Akeley’nin ortadan kaybolması hiçbir şeyi kanıtlamıyor. İçerideki ve dışarıdaki mermi izleri dışında, evinde sıradışı bir
şey bulmadılar. Sanki tepelerde her zamanki gibi bir gezintiye çıkmış da geri dönmemişti. Buraya bir ziyaretçi geldiğine
dair ya da çalışma odasına istiflenmiş o korkunç silindirler
ve makineler hakkında hiçbir işaret yoktu. İçinde doğup
büyüdüğü kalabalık yeşil tepelerden ve nehirlerin sonsuz
akışından ölümüne korkuyor oluşu da bir anlam ifade etmiyordu; böyle marazi korkulara kapılan binlerce kişi vardır.
Onun tuhaf davranışlarını ve evhamlarını pekâlâ kendi tuhaflığı açıklıyordu.
5

Tüm mevzu, benim bildiğim kadarıyla, 3 Kasım 1927’de
tarihte eşi benzeri görülmemiş Vermont Seli’yle başladı. O
zamanlar, şimdiki gibi Arkham Massachusetts’te bulunan
Miskatonic Üniversitesi’nde edebiyat profesörüydüm ve New
England folklorunun hevesli, amatör bir öğrencisiydim. Selden hemen sonra, basında geniş yer bulan sıkıntılara, cefaya
ve kurtarma çalışmalarına dair haberler arasında, bazı taşkın nehirlerde yüzen şeylere dair garip hikâyelerde duyulmaya başladı; duydukları üzerine tuhaf tartışmalara girişen
arkadaşlarım, konuya elimden geldiğince ışık tutmam için
bana başvuruyorlardı. Folklor araştırmalarımın bu derecede
ciddiye alınır hale gelmesi gururumu okşuyordu, eski kırsal
batıl itikatların uzantısı gibi görünen ipe sapa gelmez, müphem öyküleri küçümsediğimi göstermek için elimden geleni yapıyordum. Söylentilerin altında karanlık ve çarpık bir
hakikat zeminin bulunduğunda ısrar eden, okumuş yazmış
birkaç kişi bulmuş olmakla eğleniyordum.
Bu şekilde karşıma çıkan öyküler çoğunlukla gazete kupürlerinden geliyordu ama içlerinden biri sözlü bir kaynağa
dayanıyordu; bir arkadaşıma, Hardwick, Vermont’ta oturan
annesi tarafından bir mektupta anlatılmıştı. Tarif edilen şey
temelde tüm olaylarda aynıydı ve ortada aslında üç farklı
olay var gibi görünüyordu. Biri, Montpelier yakınlarındaki
Winooski Nehri’yle bağlantılıydı, diğeri, Newfane’e yakın
Windham County’deki West Nehri’nde geçiyordu, üçüncüsü, Lyndonville’in üzerindeki Caledonia County’nin Passumpsic Nehri’nde. Farklı hikâyeler de mevcuttu fakat incelendiklerinde, işler bu üç yerde düğümleniyordu. Vakaların
tümünde, civar halkı, tenha tepelerden akan taşkın sularında
bir ya da birden çok son derece tuhaf ve rahatsız edici nesne
gördüklerini bildiriyorlardı; bunları, yaşlıların şimdi fırsat
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bulup yeniden dirilttikleri, ilkel, yarı yarıya unutulmuş, fısıltıyla yayılan bir efsaneye yormaya meyilliydiler.
İnsanların gördüklerini sandıkları şeyler daha önce gördüklerine hiç benzemeyen organik şekillerdi. Tabiatıyla, o
trajik dönemde nehir kıyılarına insan cesetleri sürüklenmişti fakat bu yabancı şekilleri tarif edenler, boyutlar ve genel
hatlar bakımından yüzeysel bir benzerliğe rağmen nesnelerin insana ait olmadığından emindiler. Tanıklar, bunların
Vermont’ta bilinen herhangi bir hayvana da ait olamayacaklarını söylüyorlardı. Söz konusu şeyler bir buçuk metre
uzunluğunda ve pembemsiydi; kabuklu gövdelerinde geniş
birer sırt yüzgeci ya da zar gibi kanatlar ve belirgin birkaç
uzantıyla normalde başın bulunması gereken yerde, üzerinde çok kısa antenleri olan kıvrımlı bir elips. Farklı kaynaklardan gelen haberlerin birbirine denk düşmesi gerçekten
olağanüstüydü, fakat bir zamanlar bu tepeler ülkesinin her
yerinde paylaşılmış olan eski söylencelerin, tüm tanıkların
hayal gücünü renklendirmiş olabilecek marazi biçimde canlı bir resmi barındırıyor olduğu gerçeği hayretimi dizginliyordu. Bu tanıkların –her seferinde saf ve cahil taşralılar–
akıntıların anaforunda hırpalanmış, şişmiş insan veya çiftlik
hayvanı cesetlerini gördüklerini ve yarı yarıya unutulmuş
folklorun bu acınası nesnelere fantastik nitelikler atfetmesine izin verdiklerini düşünüyordum.
Yeni kuşağın artık unutmuş olduğu, muğlak ve bulanık
olmakla birlikte kendine has özellikleri olan bu kadim folklor daha erken dönemlere ait Kızılderili masallarının etkisini
açıkça yansıtıyordu. Vermont’ta hiç bulunmayışıma rağmen,
bunu, Eli Davenport’un 1839 öncesinde, eyaletin en eski sakinlerinin ilk ağızdan anlattıklarına dayanan ve şimdilerde
çok nadir bulunan kitabından biliyordum. Anlatılanlar ay7

rıca, New Hampshire dağlarında yaşayan yaşlı köylülerden
şahsen duyduğum efsanelere de yakinen benziyordu. Kısaca özetlemek gerekirse efsane, uzak tepelerde bir yerde, en
yüksek zirvelerin derin ormanlarında, bilinmez kaynaklardan akıp gelen suların karanlık vadilerinde sinsice dolaşan,
gizli saklı bir ucube varlık ırkına atıfta bulunuyordu. Bu varlıklar göze nadiren görünüyorlardı fakat mevcudiyetlerine
dair kanıtları bazı dağların yamaçlarında diğerlerinden daha
yükseğe çıkanlar ya da kurtların bile kaçındığı derin ve dik
boğazlarda daha uzağa gidenler anlatıyordu.
Çamurlu dere kenarlarında ve çorak arazide garip ayak izleri ya da pençe izleri görülüyordu; Doğa’nın şekillendirdiğine, düzenlediğine benzemeyen, taşlarla yapılmış, etrafındaki
çimler ezilmiş çemberlere rastlanıyordu. Tepelerin yamaçlarındaki bazı derin mağaraların ağızlarının kayalarla kapanmış olması pek kaza eseri gibi görünmüyordu; çok sayıda
garip iz, izlerin yönleri doğru tahmin edilebiliyorsa eğer,
mağaralara girilip çıkıldığına işaret ediyordu. Hepsinden kötüsü, ücra vadilerin alacakaranlığında ve normal tırmanışın
sınırlarının ötesindeki dik ve sık ormanlarda gezen maceracı
kişilerin gördükleri şeylerdi.
Bu şeylerle ilgili anlatılan farklı öyküler birbirlerine bunca benzemeseydi, durum daha az rahatsız edici olurdu. Tüm
söylentilerin birkaç ortak noktası vardı; hepsinde yaratıkların sırtlarının ortasında yarasanınkine benzer iki büyük
kanat bulunan, çok bacaklı, devasa ve kırmızımsı bir nevi
yengeç oldukları iddia ediliyordu. Bazen tüm ayakları üzerinde yürüyorlardı, bazen yalnızca en arkadaki bir çift ayak
üzerinde yürüyor, diğer ayaklarını ne idüğü belirsiz büyük
nesneleri taşımak için kullanıyorlardı. Bir keresinde, sığ bir
derenin kenarında, belli ki disiplinli bir düzen içinde, bir
tabur yaratık üçlü sıralar halinde yürürken görülmüştü. Bir
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kez de, türün bir üyesi uçarken görülmüştü; geceleyin, ıssız
ve kıraç bir tepenin üzerinden fırlayıp, çırptığı geniş kanatları bir anlığına dolunayın üzerinde görülerek gökyüzünde
kaybolmuştu.
Bu şeyler, genel olarak insanlardan uzak durmayı tercih
ediyor gibi görünüyorlardı fakat zaman zaman maceraperest
kişilerin, özellikle bazı vadilere çok yakın yerlere ya da bazı
dağların fazlaca yüksek yerlerine ev yapan kişilerin ortadan
yok olmalarından sorumlu tutuluyorlardı. Bazı bölgelere ev
yapılması tavsiye edilmez olmuştu ve bu his, nedeni unutulduktan çok sonra bile devam ediyordu. İnsanlar komşu dağlardaki bazı uçurumlara ürpertiyle bakarlardı; kaç yerleşimcinin kaybolduğunu, o gaddar gözcülerin yeşil yamaçlarında
kaç çiftlik evinin yanıp kül olduğunu hatırlamasalar bile.
En eski efsanelerde yaratıklar yalnızca mahremiyetlerini ihlal edenlere zarar veriyor gibi görünseler de, sonradan anlatılan öykülerde insana karşı ilgilerinden ve insanlar âlemine ileri karakollar yerleştirme çabalarından da söz
ediliyordu. Sabahları çiftliklerin pencereleri altında bulunan
garip pençe izlerini ve bölgede, zaman zaman tekinsizliği
tasdiklenmiş yerlerin dışında gerçekleşen kayboluşları anlatan öyküler vardı. Bir de, ormanın derinliklerindeki patika
ve yollarda yalnız gezginlere, insan sesini taklit ederek şaşırtıcı tekliflerde bulunan vızıltılı seslerin, ilkel ormanın evlere çok yaklaştığı yerlerde yaşayan ve görüp duyduklarından
aklını yitirircesine korkan çocukların öyküleri. Söylencenin
son safhasında; ki bu batıl inancın gerilemesinden ve dehşet
veren yerlerle temasın tamamen terk edilmesinden hemen
önceki safhadır; hayatlarının bir döneminde nahoş zihinsel
değişimlere uğrayan, bu nedenle dışlanan ve tuhaf varlıklara
kendilerini sattıklarından fısıltıyla bahsedilen münzevilere
ve ücrada yaşayan çiftçilere atıflar bulunuyordu. Kuzeydo9

ğuda bulunan vilayetlerden birinde, 1800 yılı civarında, pek
sevilmeyen eksantrik münzevileri tiksinti veren yaratıkların
temsilcisi veya müttefiki olmakta suçlamak modaydı.
Bu şeylerin ne oldukları konusunda tabiatıyla rivayet muhtelifti. Kendilerinden “Onlar” ya da “Eskiler” diye
bahsediliyordu, yerel ve geçici olmakla birlikte başka adlarla da anılıyorlardı. Muhtemelen, Püriten yerleşimciler
şürekâsı, onları incelikten yoksun biçimde şeytanın yarenleri olarak ilan etmiş ve huşu içinde yaptıkları dini sohbetlere konu etmişlerdi. Soyunda Kelt mirası bulunanlar ise, –
New Hampshire’daki İskoç-İrlandalı unsurlar ve onların Vali
Wenthworth’ün kolonicileri teşvik ödenekleriyle Vermont’a
yerleşen akrabaları– yaratıkları uğursuz perilerle, bataklıklarda ve çamurda yaşayan “küçük insanlar”la özdeşleştirip,
nesilden nesle aktarılan büyü müsveddeleriyle kendilerini
korumaya çalışmışlardı. En fantastik teorilerin sahibi ise Kızılderililerdi. Değişik kabilelerin öyküleri arasında farklar
bulunmakla birlikte, birkaç hayati detay üzerinde belirgin
bir inanç birliği vardı; yaratıkların bu dünyadan olmadıkları
konusunda istisnasız hepsi hemfikirdi.
İçlerinde, tasvirleri en renkli, en tutarlı olan Pennacook
söylencesi; Kanatlılar’ın gökyüzündeki Büyük Ayı’dan geldiklerini, dünyamızın dağlarında başka hiçbir dünyada bulunmayan bir taşı çıkarmak üzere madencilik yaptıklarını
anlatıyordu. Burada yaşamazlar, diyordu söylence, buraya
yalnızca karakollar kurarlar, taşları taşıdıkları büyük yük gemileriyle kuzeyde bulunan kendi yıldızlarına geri dönerler.
Yalnızca kendilerine haddinden fazla yaklaşan ya da onları
gözetleyen dünyalılara zarar verirler. Hayvanlar, içgüdüsel
bir nefretten ötürü onların yanına gitmezler, onlar tarafından
avlandıklarından değil. Onlar, dünyaya ait şeyleri ve hayvanları yiyemezler, kendi besinlerini yıldızlardan getirmişlerdir.
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