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gibi neşe getiren, Venüs gibi barış getiren ışıltılı bu sabah karşıladı beni. Üzerimde sabah 
mahmurluğu olsa da, gözlerimde var yıldızlara mahsus bir parlaklık. Seher vaktinin taze 
ve dingin ışıklarıyla güneşe evrilmiş bitkilerden yok farkım. Bu sabah dünyanın bütün 
sabahlarından belli ki farklı büsbütün. Lekesiz bir elmas kadar saydam tenli, şehvet uyan-
dıran dudaklarından çıkan, sık fundalıklardan gökyüzüne yükselen tatlı sesli, zümrüt gibi 
parlak gözlü, güzeller güzeli kraliçemi gördüm uyandığımda tam da karşımda. Sevgililer 
sevgilisi bu kadın göklerden yeryüzüne gönderilmiş, yüzünde aşkın izleri, bir Madonna 
benim için. İyilikler olsun bu dünyaya, iyilikler olsun bu sabaha, öylesine çok, hem de 
sayısız sınırsız, böyle bir güzelliği gördüğü için gözlerim. Şükran borçluyum bu sabaha, 
böylesine bahtiyar olduğum için. Aşk esintileri içinde yükseliyor ruhum tepelere, ulaşıyo-
rum en yükseklere, melekler içimde, uçuyorum göklere. Sıcak, dahası sımsıcak duygular 
içimde, içimdeki sevinç ulaştırıyor beni en yükseklere. 

Sorarsanız bana nesi, hangisi, en güzeli, bu güzel kadının, hiç sektirmeden size şöyle 
söylerim: -Onda her şey tek bir uyum, yeğlenemez hiçbirisi- puisqu’en Elle tout est dic-
tame, rien ne peut être péféré- Sorarsanız yine; niçin mi bu denli övgülü sözler ediyorum 
uyanır uyanmaz sabahın seherinde? Elbet var övgülerimin bir nedeni; dahası var iki ne-
deni. O, göklerden indi, belki de gönderildi kurtarmak için acılı ruhumu zifiri karanlıklar-
dan, bedenimi kötülük ağlarından. Hemen söylemeliyim ikinci nedenimi, bekletmemek 
için sizleri. Onun güzel bedeni bir eşsiz uyumun eseri’dir – et l’harmonie est trop exquise, 
qui gouverne tout son beau corps- Güzelliğini bir bir saysam, sorsam kendime, zorla-
sam kendimi, nedir güzelliğinin önceliği, nedir beni saran önce? -j’ignore si quelque 
chose me séduit- bu soruyu yanıtlamam elbet mümkün değil; aşkın bağlarından bir an 
için kurtulmuş olsam bile. Sahip olduğu güzellikleri sıralayıp kıyaslamak ve not etmek 
için o ezgileri çözümleme yetmez bu yüzden- pour que l’impuissante analyse en note les 
nombreuses accords-

Güzel hanımefendiler, aziz beyefendiler, kalbim açık, sizlere derim ki, O, övgü, gü-
zellik ve saygı demektir. O, saygıya ve sevgiye değerdir. O , aşk verir, gücünüze güç verir. 
Sesi bende bir rayiha, soluğu bir musikidir. –son haleine fait la musique, comme sa voix 
fait le parfum!-1 Penceremden gördüğüm; çiçeklerle donanmış ovalar, ışığın ulaşamadığı 
ormanlar, güneş gibi parlayan gözlerinin ışınlarıyla ilkyazı hatırlatıyorlar, aşka dair ne 
varsa içimde canlandırıyorlar. Güzel sözler, güçlü kıpırtılar içimde, gördüğüm her şey her 
yerde ve her zaman onunla birlikte. İşte böyle, her şey güzel bu sabah öyle.

****
Güzel hanımefendiler, aziz beyefendiler, bir şey söylemek istiyorum peşin peşin 

sözlerimin başında, sabahın başlangıcında: -Onur verici bir şey yok onu övmek kadar: 
Bilemez buyurgan tatlılığını hiç kimse; o tinsel teninde, meleklerin kokusu var, ve gözü 
ışıktan bir giysi giydirir bize ve size- nous mettrons notre orgueil à chanter ses louanges: 
Rien ne vaut la douceur de son autorité: Sa chair spirituelle a le parfum des Anges, et son 
oeil nous revêt d’un habit de clarté-. Madem ki, ağzım açıldı ona övgüler düzmek için, 
seher vaktinin bana verdiği dinginlikle, sıralamalıyım neşe ile öyleyse onun güzellikle-
rini, meleksi özelliklerini bir bir; düğümlenmesin sözlerim, kalmasın kursağımda hiçbir 
şey diye. Şöyle söylemeliyim önce: İster geceleyin olsun ister yalnızlıkta, ister sokakta 
olsun ister kalabalıkta, o, hayali hep havada dans eden bir meşale’dir. –que ce soit dans 
la nuit et dans la solitude, que ce soit dans la rue et dans la multitude, son fantôme dans 
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l’air danse comme un flambeau-. Güzeldir, koruyucu Melek, Esin Perisi, Meryem’dir... 
(...) -l’Ange gardien, La Muse et la Madone!- 2 O kadar da zarafetlidir. Bu sabah görür 
görmez gözlerim onu, ruhum yine kendini yitirdi. Giysisinin renkleri ne olursa olsun, 
pembe, kan kırmızısı, ya da siyah beyaz, yakışmaz hiçbir kadına ona yakıştığı kadar. 
Teni Paros mermeri kadar parlak, omzuna düşen saçları ince ince, örük örük, altın sarısı; 
yürürken salına salına çıplak ayaklarıyla Malabar’lı bir kadın gibi kıyıda kumların üze-
rinde, alıp götürüyor beni hazla baygın, düş kurduğum limanların ipeksi kıyılarına; nice 
şaraplar içtiğim. Karışıyor orda sesler, kokular, renkler; gönlüm onun kokusunda yüzer. 
Kayıp giden gemilerde onu gören gemiciler açıyorlar kollarını onu sarmaya birer birer. 
Gemiciler baygın, gemiciler sarhoş, içleri alev, açılıyorlar sonra da üzgün ve çaresiz, 
sonsuz sıcaklıkta titreye titreye kapkara denizlere.

Büyülü vücudunun yaydığı güzel ve bayıltıcı kokulardan sarhoş, saymak isterim 
doğrusu gençliğini süsleyen, görenlerin yüreğini buruşmuş parşömene çeviren türlü gü-
zelliklerini, sevinç dolu- plein de gaité- iyilik dolu – plein de bonté- mutluluk dolu – plein 
de bonheur meleğimin.3

Sevinç dolu melek – ange plein de gaité- sen, havayı süpürüp yürür’ken uyum eşliğin-
de, yavaş, salıntılı, tembel, yelkenleri gergin, enginlere açılan bir güzel gemi’sin- quand 
tu vas balayant l’air de ta jupe large, tu fais l’effet d’un beau vaisseau qui prend le large, 
chargé de toile, et va roulant suivant un rhytme doux, et paresseux, et lent-. Yuvarlak 
boynunun ve omzunun üzerinde, başın meydan okuyor, garip, hoş bir biçimde, sakin mu-
zaffer bir tavır bu, (...) gidersin bulup kendi yolunu- sur ton cou large et rond, sur tes 
épaules grasses, ta tête se pavane avec d’étranges grâces; d’un air placide et triomphant 
tu passes ton chemin, (...) –Öne taşıp kumaşı iten (...) gergin göğsün bir güzel dolaptır 
senin, kapakları kabarık, parlak, şimşek sanki döner bu kalkanlara çarparak- ta gorge 
qui s’avance et qui pousse la moire, ta gorge triomphante est une belle armoire dont les 
panneaux bombés et clairs comme les boucliers accrochent des éclairs – Uçları pembe 
silahlı, çıldırtan kalkanlar! Bir dolap ki içinde ne hoş, ne tatlı gizler var, nice yüreği, nice 
aklı delirtecek şaraplar, meyler, kokular saklı- boucliers provoquants, armés de pointes 
roses! Armoire à doux secrets, pleine de bonnes choses, de vins, de parfums, de liqueurs 
qui feraient délirer les cerveaux et les coeurs! –Soylu bacakların (...) kıvrandırır ne ka-
ranlık istekler, iki büyücüdür, çevirir, çalkalarlar bir kapta siyah aşk iksirini- tes nobles 
jambes (...) tourmentent les désirs obscurs et les agacent, comme deux sorcières qui font 
tourner un philtre noir dans un vase profond.-4

Seni görüp aşkın kurbanı olanlar, senden uzak gemiciler içerken şaraplarını eğiliyor-
lar önünde seni düşündükce gündüz gece, sunuyorlar saygılarını Tanrılarına, böylesi gü-
zel bir kadını çıkarttığı için önlerine. Dahası içlerinden bilmiyorum kaçı, öylesine çılgın, 
öylesine sarhoş, yollarını sapıtıyorlar, gidiyorlar uçaraktan, aşmak için tüm engelleri, ku-
laklarında her daim berrak, tatlı sesin, gözlerinde sirenlere mahsus güzelliğin, kurtulmak 
için bağlarından, ulaşmak için sana. Aşk çıldırtır derler kimilerini, doğası gereği. Seni 
görüp de çıldırmamak elbet mümkün değil; aşkın umut verse de vermezse de. Buluyorlar 
onlar nasılsa tapacak güzellikler sende. Güzelliğinden aldıkları güçle kendilerinden geçi-
yorlar, kafayı buluyorlar günnük, misk ve ıtır, -nard, encens, myrrhe- kokuları içinde, ete, 
şaraba gömülerek – de génuflexions, de viandes et de vins- Gemiciler biliyorlar, tapma-
sını o kutsal lezzetlere- saintes voluptés-5 Özgür ruhludurlar onlar, güzelliklere taparlar. 
Aynalarıdır güzellik; ruhlarını görürler. Ne yaman çarpar yürekleri ossaat.
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Ben de öyle; gemici ruhu var bende de. Ne yaman çarpıyor yüreğim, taptığım peri – 
reine des adorées.6 O kadar ki, kutsansın isterim her şey, canlı cansız ne varsa yeryüzün-
de, günler, aylar, mevsimler, tepeler, ovalar, gezindiğin yerler, beni sana bağlayan, birlik-
teliğimizi sağlayan, iççekişlerim, arzularım, aşk ile birleşmekten kaynaklanan- Kutsansın 
isterim bir de senin için söylediklerim, yazıya döktüklerim yalnız senin için, bir başka 
sevgili için asla değil. Aşk ateşinin yüreğimi yaktığı ilk günden beri böyle düşünüp böyle 
söylüyorum bulunduğum yerlerde. Dileğim odur ki, aşk ateşi sönmesin hiç yüreğimde; 
yansın isterse yüreğim gereğinden çok fazla, asla duymam zerre kadar bir pişmanlık, bir 
acı. Bahtiyar ruhum senin için çarpıyor, senin için yanıyor sevgili kadınım. Zaman senin-
le güzel, başka bir sevgiliyle değil. Binlerce düşüncemin içinde bir tek sen varsın öyle 
beynimin içinde, ruhumun orta yerinde. 

****
Güzel hanımefendiler, aziz beyefendiler, yürekten gelen sözlerimi duymanız ve bu 

ahir dünyada sıcak aşk duygularıyla içinizi yıkamanız için söylüyorum sizlere. Bir de na-
sıl bahtiyar yaşıyorsam onunla olduğumdan beri, o bahtiyar ve ateşli zamanları yaşamak 
istediğim için bundan böyle kalan zamanımı sizlerle. Ben bu ahir zamanımda başkasının 
değil, yalnızca ve tek onun aşkının kölesi oldum. İstemem başka bir nedenle yaşamayı. 
Dahası, erken olsa da bunu söylemek için, yükselmek isterim göklere, sonsuz uyku saati 
geldiğinde yalnızca onunla iç içe, yan yana. Doğruysa eğer gök cisimlerinin etkisi üzerine 
söylenenler, kader ve aşk yan yana demektir. Benim de buna inancım tamdır. Gene kade-
rimden ötürüdür ki, sürdürüyorum gördüğünüz gibi gönlümce yüreğimin ateşini, gönlü 
gönlümde, gündüz gece, yaz ve kış her yerde; Güneyde Kuzeyde, Doğuda Batıda. Gözleri 
gözlerimde, aşktır bizi doruklara ulaştıran; bahtiyarlığımın kaynağı, denizler ötesine ula-
şan. Ne söylesem daha anlatamam tamı tamına içimden geçenleri. Vız gelir tırıs gider on-
dan sonrası ve de öteki zevkleri dünyanın. Boş kalır her şey onun yanında. Beni dinleyen, 
beni izleyen sizler, görüyorsunuz zaten varolduğunu gözlerimde erinçli bir dinginliğin, 
dertten tasadan ırak; gökyüzündeki huzura benzer. Keyifli zamanlarımda diyorum ki ara 
ara kendi kendime, kutsal bir aşkın kölesi olanlar, bahtiyar insanlar, ulaşırlar ancak aşkın 
doruğuna. Öyleyse o kıyı senin, bu kıyı benim, dağ, taş, ovada dolaşmak benim neyime. 
Bahtiyarlık, masalsı gök katında nasılsa benimle.7

İkinci Bölüm: Sevgiliye Övgüler ve Yergiler
Gökyüzündeki yıldızlardan da parlak gözlerinin büyüsü ve duru gökyüzü, bu sabah 

yine çekti beni kendisine. Gökyüzü nasıl oluyorsa ışıl ışıl, tekmil yıldızlar nasıl parlıyorsa 
sözbirliği yapmışcasına, penceremin önünde bütün ırmaklar, ovalar, çayırlar, onun tatlı 
tatlı ışıldayan gözlerinden ışık almışcasına parlıyorlar. Işık, uyum saçılıyor gözlerimin 
gördüğü her yere. Tatlı, gizemli gülüşlü, canayakın, kadife gözlü peri, tek kraliçem, açı-
yor bana kanatlarını, ışıklar içinde, çağırıyor beni kutlu bir sonsuza. Duydukça tatlı sözle-
rini eriyorum sabahın ayazında sesinin uyumlu ve yumuşak tınısı ile. Yazgımdan ötürüdür 
ki, doğa ve aşk, her türlü bahtiyarlığı, her türlü erdemi onun gözlerinde saklı tutuyor, bana 
hayat vermesi için. Ben de açar açmaz gözlerimi çeviriyorum gözlerine, bahtiyarlığımın 
kaynağı diye. Uzaklaşıyorum ossaat acılardan dertlerden, dünyanın ıvır zıvırından, ulaşı-
yorum erinçli bir dinginliğe, bayırlarda kırlarda, sonsuz huzura benzeyen. Görür görmez 
yüreğimi ışıkla örten o çok güzel, o çok sevgili kraliçemi, selamlıyorum semanın biricik 
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meleği diye. O, lavanta kesesi, her dem taze- sachet toujours frais qui parfume- uyuyan 
mis tanesi, görülmeyen, ta dibinde susuzluğumun- grain de musc qui gis, invisible, au 
fond de mon éternité-, beni sağlıklı ve neşeli kılan- qui fait ma joie et ma santé-8 bir Ma-
donna, bir kraliçedir.

Daha ne istemeliyim ki? İsterim elbet, bundan sonraki günlerde, aylarda, yıllarda 
da dingin bir hayat onunla elbet; bu yüzden her daim huzurlu bir ruh, onu anlatmak için 
sizlere, övülmeye değer hallerini. Meleksi hali onda gerçek bir aşk ve katıksız bir erdem 
ile birleştiğinden, Afrodite’yi kıskandıracak tanrısal güzellik onda var demektir. O, güzel 
yüzüyle, yürüyüşüyle ne ise odur; yeryüzündeki kadınlara oranla yoktur asla bir benzeri 
daha. Biliyorum; bu güzel ve değerli sözleri bana onun eşsiz güzelliği söyletiyor, aşkın 
sesi böyle geliyor kulaklarıma. Çünkü, o, yeryüzünün en güzel, en iyi, en hoş meleğidir. 
Onunla olmak, onunla yaşamak ne güzeldir. Biliyorum; o gözlerini kapatıp kayıp giderse 
benden uzak, sonsuzluğa bir gün, her şey altüst olur, ne varsa; güzellikler yok olur, aydın-
lık çekilir, karanlık her şeye egemen olur bu dünyada.

Güzel hanımefendiler, aziz beyefendiler, bahtiyarım bu dünyada, bahtiyarım bir de 
düşlerimde aşktan eriyip tükenmekten. Arzularım bir ötekini kovalar durur, aşk bana yol 
gösterir, aşkın ateşi beni çeker, tat verir gönlüme her zaman.Alışkanlıklarım, aşkım beni 
taşır sonu gelmez yolculuklara. Yüreklerin taş kesilmesine neden olan onun güzel gözleri 
geceleri aydınlatırken, ruhları söküp bedenlerden alırken, bana yol gösterir, beni güder, beni 
sürükler masalsı ülkelere. Keyfimce severim o yerleri, tadını bilirim o ülkelerin. –Orda 
her şey süs ve güzellik, erinç, haz ve dirlik düzenlik’tir. –Là, tout n’est qu’ordre et beauté, 
luxe, calme et volupté- İşte bu yolculuklar, ulaştığım bu masalsı ülkelerdir beni değiştiren, 
ruhumu ve bedenimi bahtiyar eden. Orda nadir çiçeklerin kokusu amberin uzak kokusuyla 
beslenir – les plus rares fleurs mêlant leurs odeurs aux vagues senteurs de l’ambre- Orda 
evimizde birlikteliğimiz ne muhteşem, ne güzeldir. Tavanlar ne zengin, aynalar ne derin, ne 
doğulu bir görkemdir bu, orda her şey, ince, kendi öz dilince gizleriyle doldurur ruhu -les 
riches plafonds, la splendeur orientale, tout y parlerait à l’âme en secret sa douce langue 
natale-. Ey sevgili güzel kadın, orda her şey senin elindedir, çekersin her şeyi etrafına, her 
şey senin etkindedir. O gezmeye düşkün gemiler; hepsi de en ufak isteğine, uzak ülkelerden 
çıkıp gelirler –c’est pour assouvir ton moindre désir qu’ils viennent du bout du monde. 
–Güneş çekilir,bütün bir şehir, her kanal ve her tarla altınla dolar; dünya düş kurar sıcak 
bir aydınlıkta. –les soleils couchants revêtent les champs, les canaux, la ville entière, d’hya-
cinthe et d’or; le monde s’endort dans une chaude lumière-.9

Burası muhteşem bir ülke; bolluk ve şenlik ülkesi. Düş gücünün sabır ve inatla süsle-
diği, karmaşık ve nazik bitkileri olan bir ülke. Yürekleri soğutan, hüsranla biten birliktelik-
lerin yaşanmadığı, kötü bulutların olmadığı, hazların sonsuzluğuyla saatlerin uzatıldığı bir 
ülke. Tam bir Bolluk ve Şenlik ülkesi, her şey güzel, zengin, huzurlu, dürüst orda, düzenin 
bir parçası olmuş lüks; (...) karmaşaya gürültüye, patırtıya ve beklenmediğe yer yok; mut-
luluk sessizlikle evlenmiş, yemekleriyse şiirsel, lezzetli, baştan çıkarıcı da aynı zamanda; 
orda her şey size benziyor, sevgili meleğim –un vrai pays de Cocagne, où tout est beau, 
riche, tranquille, honnête; où le luxe a le plaisir à se mirer dans l’ordre; d’où le désordre, 
la turbulence et l’imprévu sont exclus; où le bonheur est marié au silence; où la cuisine elle 
– même est poétique, grasse et excitante à la fois; où tout vous ressemble, mon cher ange.-

Tam bir Bolluk ve Şenlik ülkesi, diyorum sana, her şeyin zengin, temiz ve parlak oldu-
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ğu, tıpkı huzurlu bir vicdan, pırıl pırıl mutfak takımları, görkemli bir mücevher, rengârenk 
bir takı gibi! (...) Olağandışı, ötekilerden üstün bir ülke, tıpkı Doğa’yı düşle biçimlen-
diren, düzelten güzelleştiren, yeniden oluşturan Sanat gibi –un vrai pays de Cocagne, 
te dis-je, où tout est riche, propre et luisant, comme une belle conscience, comme une 
magnifique batterie de cuisine, comme une splendide orfèvrerie, comme une bijouterie 
bariolée! (...) Pays singulier, supérieur aux autres, comme l’Art l’est à la Nature, où celle 
– ci est réformeé par le rêve, où elle est corrigée, embellie, réfondue -10

Güzel hanımefendiler, aziz beyefendiler, beni bu Bolluk ve Şenlik ülkesine taşıyan, 
yolcusu olmaktan sevinç duyduğum ve sarhoş olduğum bu tekne, yaldızlı bir taht gibi, 
pupası altından, yelkenleri beyaz atlastan, seyirtirken suya dalıp çıkarak öyle hoş ko-
kuyordu ki, kraliçemin mis kokusu dağılıyordu kızgın güneşte her yana yığın yığın. O, 
saçıyor kokularını geçtiği her yere, yürekleri gevşeten bütün güzelliğinin, Venüs’ten daha 
güzel gençliğinin. Her şeyi en güzel kılan (...) duruşu, bakışıyla o, bir yeşillik gibi gü-
zel’dir; ince bir yel gibi gül’er aydınlık bir havada esen. –(son) geste, (son) air sont beaux 
comme un beau paysage; le rire joue en (son) visage comme un vent frais dans un ciel 
clair.11 Ulaşırken bu Bolluk ve Şenlik Ülkesine denizden salıntılı teknede ve orda zengin 
tavanlı derin aynalı evimizde bir buhara dönüşüp ruhum sana doğru çıkarken, sevgilim, 
ey Madonna, pembe beyaz tenine öpücükler giydiriyorum, tırmanıyorum vücudunun sal-
tanatına, oluyorum öyle sarhoş zevk saatinde, yüreğim aşk sarhoşluğu içinde. Ruhum 
tutuşuyor, yanıyor verdiğin zevklerin ateşiyle. Ne güzel ne mutlu ikimize; ulaşıyoruz bir-
likte zevklerin fevkine, azgın bir sıtmayla pençeleşircesine; kimi zaman billur, mavisinde 
sabahın, kimi zaman yıldızsız karanlık gecede. Eş yönlü bir çılgınlık içinde –dans un 
délire parallèle- başka bir şey düşünmeksizin uçuyoruz düşlerimizin cennetine doğru.12 
Nefes alıp nefes veriyorum iki bronzdan madalya iki güzel meme ucunda- (...) -au bout 
de deux beaux seins bien lourds deux larges médailles de bronze- ulaşıyorum zevklerin en 
güzeline kadife gibi yumuşak, düz bir karın altında –et sous un ventre uni, doux comme 
du velours- 13 En anlamlı, en ayartıcı kadın, sen Madonna, derinlerde ışık saçan, seninle 
süslenir, güzelliğinle şenlenir geceler gündüzler, öpüşlerin çağlayan gibidir. Seni bir kez 
görmek için gelen aşıklar dipsiz uçurumlara korkusuzca atılır; seni göremeyenler kısır 
bir arzuyu yaşayarak sarhoş ve baygın kalırlar aynalar önünde ya da karanlıklar içinde.

****
Güzel hanımefendiler, aziz beyefendiler, dinlediniz beni, anladınız niyetimi, gördü-

nüz ne güzel sabahlar, ne sıcak akşamlar yaşadığımı onunla olduğumdan beri. Yaşarım 
geçmişimi yanına diz çöker de –et revis mon passé blotti dans (ses) genoux-, yaşarım 
dizlerinin dibinde bir gecede bir ya da bin bir yaz günlerini, bin bir yaz hüzünlerini. Soru-
yorum geçip gidene, sana tapan her kimse: Bulunur mu aransa nazlı güzelliğin, tek sevgili 
yüreğinden, bağrından ayrı yerde? –(...) car à quoi bon chercher tes beautés langoureses 
ailleurs qu’en ton cher corps et qu’en ton coeur si doux? Sevgili Kraliçe, bilmelisin 
ki, verseler de tomar tomar altınlar, şatolar, güzelliğini, dişiliğini hiçbir şeye değişmem 
mümkün değil; hiçbir şartta ve hiçbir yerde. Güzellik kazansın isterim içimde. Sonsuz 
uyku saati gelip çattığında olmak isterim kollarında. Her zevkimde sen varsın! Her der-
dimde yalnız sen! –O toi, tous mes plaisirs! Ô toi, tous mes devoirs!-
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****
Güzel hanımefendiler, aziz beyefendiler, her şey oldu bitti talihin kudretinden, bahti-

yar günler çekip gitti. Ektiğimi biçemedim. Ne ki, kabahat beni yarı yolda bırakan aşkdan 
nasibini almamış o güzel nankörün. Bakın şimdi halime; acıyla kıvranıyorum, acıyla ha-
tırlıyorum o bahtiyar günleri şimdi.(...) Oysa ne tatlıydı ocak başında sevişmesi, o güze-
lim akşamlar ne eşsizdi. –(...)la beauté des caresses, la douceur du foyer et le charme des 
soirs-. Soruyorum şimdi tatlı yüzünü hatırlayarak, kalbim kırık kalbim yıkık: -o kokular, 
o sonsuz öpüşler, o yeminler yükselir mi ölçülmez uçurumdan yine –ces sermentes, ces 
parfums, ces baisers infinis, renaîtront- ils d’un gouffre interdit à nos sondes?-14

Soğuk ve derin bir mağaraya girerken ben, tesellisiz acılar içindeyim. Yaşadığım her 
gün, sırtımda bir hançer, bin yıla bedel. Yanılsamalar içinde zararlarımı saymaya başla-
dım bile. Ölüm gelse de hoş gelir artık. Yaşamak benim neyime. Ahlar vahlar içinde beni 
dinleyen sizler, bin kat deneyimlisiniz benden; bilirsiniz: -Aşkla yaralı gönül ne derin kin 
saklar- derler eskiler. –O fureur des coeurs mûrs par l’amour ulcérés!-15

 
Üçüncü Bölüm: Gerilim ve Acı
Güzel hanımefendiler, aziz beyefendiler, ağır mı ağır bir hava, kurşun gibi bıktırıcı 

bir sis, giderek yoğunlaşıyor etrafımda. Yüreğimde taşlaşmış buz gibi bir hava, yüzüm 
allak bullak, tanıdık olmayan kapalı ve çevrili bir alanda ağır düşünceler altında ezilerek 
ilerlemeye çalışıyorum düşe kalka, sözde bir aşk uğruna. Kocaman gri bir göğün altında, 
yolu, çimi bir tek devedikeni, bir tek ısırgan otu bile olmayan koskoca bir ovanın tozları 
içinde kimi insanlara rastladım iki büklüm. Her biri sırtında devasa bir Düş taşıyor-
du, bir un ya da kömür çuvalı, ya da Romalı bir piyadenin teçhizatı kadar ağır –sous 
un grand ciel gris, dans une grande plaine poudreuse, sans chemins, sans gazon, sans 
un chardon, sans une ortie, je rencontrai plusieurs hommes qui marchaient courbés- 
Sırtlarında dayanılmaz bir yük, etten kemikten yapılmış bu insanlar nereye gittiklerini 
bilmeden yürüyorlardı göğün kasvetli kubbesi altında –sous la coupole spleenétique du 
ciel- engellenemez bir yürüme dürtüsüyle. Yüreklerini baskı altında tutan, özür kaldırmaz 
gerekçeleri neydi? Kasvetli havada, gök kadar kasvetli toprağın tozlarına bulana bulana 
yol alan, yanımdan geçip tepelerin ardında yitip kaybolan bu yolculara bakarken yüreğim 
onların Düş’lerinin altında ezildiklerinden daha fazla ezildi.17

Can sıkıntısı, utanç ve nedamet duyguları içinde bir bağlılığın gizli ayıbını okudum 
suratlarında. Dikkatle gözledim düş taşıyan bu insanların hal ve yürüyüşlerini. Söz yoktu 
ağızlarında hiç, sırtları ağırlığın altında ezilmiş, toza toprağa bulanmış bu adamların. Ça-
reyi belki de kanat açıp sessizce uzaklaşmakta buluyorlardı. Kaçışları belli ki bundandı. 
Kasvetli gökkubbenin altında gevşeyerek kaçarcasına ilerlemeye çalışan bu azimli in-
sanların herbirinin gözlerinden, bunda hiç yanılgım yok, şu okunuyordu: -İnsanların en 
berbatı ve en yalnızıyım ben, aşktan da, dostluktan da yoksun mu yoksun, bu yönümle de 
en kusurlu hayvandan da beterim. -Oysa ben de ölümsüz Güzelliği anlamak ve duyum-
samak için yaratıldım! Ne olur! Tanrıça! Acıyın hüznüme ve çılgınlığıma! –et ses yeux 
disent: -je suis le dernier et le plus solitaire des humains, privé d’amour et d’amitié, et 
bien inférieur en cela au plus imparfait des animaux. Cependant je suis fait, moi aussi, 
pour comprendre et sentir l’immortelle Béauté! Ah! Déesse! Ayez pitié de ma tristesse et 
de mon délire!-18
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Güzel hanımefendiler, aziz beyefendiler, nereye giderlerse gitsinler, ne halleri varsa 
görsünler, aşk kırgını bu insanlar için büyük, kapkara bir tencerenin kapağı gibi kasvetli 
gökkubbeden daha acı veren başka da bir şey olması gerek. Yeryüzünde yalnızlık, ses-
sizlik, çaresizlik içinde ister benden gelsin, ister o insanlardan, sıkıntılı bir havada ortaya 
çıkan bu tür insan manzaraları ne dehşet vericidir. Gün batımlarından süzülerek gelen 
olumsuz ve dondurucu duygular nasıl işlerse insanın içine sonbaharda aşk kırgınlıkla-
rım, yay gibi gergin sinirlerim tiz ve sızlayan titreşimler yayıyorlar içime. Yaşadıklarım, 
yanılsamalarım, arzu ile tutkularımın hoyrat değişkenliği ve algılarım yüzünden sonsuz-
luğa dek acı mı çekmeliyim? Ne dersiniz siz? Kaçmalı mıyım ben de kimi insanlar gibi 
doğrudan ve tereddütsüz, aşktan, güzelliklerden sonsuza dek? Ecel terleri mi dökmeliyim 
bana ait olmayan bir hata yüzünden? Yenilmeli miyim hep, bir tek ben? Ne yapmalıyım, 
ne etmeliyim, hep galip gelen kalpsiz büyücüden kurtulmak ve huzura kavuşmak için?

****
Güzel hanımefendiler, aziz beyefendiler, izlediniz beni hikâyemin başından beri; ben 

içağrılarımla yaşamaya başladım, kış etrafa kırağı saçtığından beri. Okuyorsunuz belki 
de gözlerinizi evirip çevirdikçe içimin nasıl yandığını, nasıl acıyla seslenmiş olduğumu 
semanın biricik sevgilisi bildiğim o sevgiliye. Ey kalpsiz kadın! Ey biricik sevdiğim, Sen, 
yalvarıyorum sana yüreğimin düştüğü uçurumun dibinden. Bu dört yanı çepçevre kurşun 
kaplı evren, korku ve küfür yüzer gecesinde yan yana; -j’implore ta pitié, Toi, l’unique 
que j’aime, du fond du gouffre obscur où mon coeur est tombé. C’est un univers morne 
à l’horizon plombé, où nagent dans la nuit l’horreur et le blasphème.- Neler oldu, neler 
bitti öyle; bilmiyorum elbet; bilmiyorum beni sana götüren yol neden kapalı böyle? Bu-
nun için şüphelerim var kendimce elbet: Belki de layık olamadım sevgine, teveccühüne. 
Bildiğim, her geçen gün uzaklaştım sevginden, merhametinden. Bu, neden oldu, neden 
bu ayrılık, kaderin hangi cilvesinden? Gocunuyorum ölesiye bundan, anlamam mümkün 
değil. Görüyorum ışığın kırıldığı camın ardında hain bir gözün keyifle bana baktığını. 
Görüyorum bir de penceremden ortalığı saran sinsi bir sessizliğin olduğunu çevremde 
çepeçevre –Yukarda altı ay soğuk bir güneş dolanan, öteki altı ay da gecenin yer tuttuğu, 
kutup toprağından daha çıplak bir ülke bu; -ne orman var ne dere, ne yeşillik ne hayvan! 
–un soleil sans chaleur plane au-dessus six mois, et les six autres mois la nuit couvre la 
terre; c’est un pays plus nu que la terre polaire; -ni bêtes, ni ruisseaux, ni verdure, ni 
bois! -Nasıl sökerse topraktan ağaçları karşı durulmaz gücüyle fırtına, öyle kovuldum 
toprağımdan saf ve korunaksız bir çiftçi gibi, yitirdim tasımı toprağımı, elimde ne varsa 
sevdiğim, bana ait olan; kurban oldum, kurban gittim kaderin oyununa. Binlerce kaygı 
binlerce hüzün dolanıp çöreklendi içime. Yel yeperek yelken kürek, yıldızlara gözlerimi 
çevirerek şaşakaldım ortalıkta bir başıma. Gözetmedi beni hiç kimse, kollamadı beni gü-
zel desteğiyle Jüpiter. Ve bir ses kulağımda; sürekli şöyle dedi: -Yalnız kalmak, yalnız 
bırakılmak değil mi bu dünyada bütün işin? Hiç bırakmaman gerekirdi sevgilinin elini. 
-Gücüm kalmadı, hiçbir şey söyleyemedim bu söz karşısında; -Her şeyden önce bu, bir 
yalan- diyemedim. -O beni terketti, o taş kalpli bir şeytan bile diyemedim.- Demek ben 
kaderin yaman bir sillesini yedim. Ne acımasız bir hayat benimki; ne yaman bir birliktelik 
ve uğursuz bir son. Yalnız bırakıldığım döşeğimde ne acınacak durumdayım. Elim kolum 
bağlı, güç bulamıyorum artık kendimde. Oysa bu ev benim evim, orada geçer günlerim. 
Demek gökyüzünün egemenlik kuralları gereği ben seçildim kurban, o çekip gittiği an. 
Suç üstü yakalandım aptallar gibi. Aldatıla aldatıla canımdan bezdim. Onun için hiçbir 
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sakıncası yok şimdi söyleyeceğimin. Kafa yormak yok; bu dünyada aşka yer yok çünkü: 
-Yazgısını kıskanır oldum şimdi en beter hayvanların, bomboş bir uykuya dalabilen –Je 
jalouse le sort des plus vils animaux qui peuvent se plonger dans un sommeil stupide.-19

****
Güzel hanımefendiler, aziz beyefendiler, kurşun kaplı havada sorumsuzca alaylı ko-

nuşmalar yapılırken, kötü kokular dolaşırken etrafta, içli yüreğimden çıkan iç karartıcı 
sesler duyuyor musunuz siz de ara ara; baş dönmesi gibi uzayan, bahtiyar geçmişin bütün 
izlerini silip süpüren? Söylerken bu kahır dolu sözleri, hatıralar içimde, iki gözüm iki 
çeşme. Yanıp yakınırken kendi kendime, düşünüyorum da, ben onun için epeyce düşük, 
epeyce değersiz biriymişim demek. Buna karşılık ben de, bilmiyorum, aldattım mı kendi-
mi geçmişte, aşk ateşiyle yanmak için güzeller güzeli bir sevgilinin eşliğinde; taparcasına 
her zevki? Put gibi susup oturmamak için bu soruyu soruyorum kendime. Şarap sevdim, 
tas tas içtim gönlümce. Afyon tükettim sendelemeden. Tükettim damarlarımda bu tatlı, bu 
kutsal, bu rezil içecekleri, yüceltmek için alabildiğine katıksız aşkımızı, baygın düşerken. 
Şarap, afyon, sarsın diye ruhumu, azapsız bir unutuşla ruhum kendinden geçsin ve sonsuz 
bir erince ulaşsın diye; değil sadece bayram günlerinde. Tanrının bahşettiği her gün, sü-
rekli bir sevgi içimde, yoksun bırakmadım kendimi onlardan, kimi zaman oldum sarhoş, 
hazdan. Bu hazları siz de tattığınız için biliyorum onaylarsınız beni; Şarap ne harika bir 
donatımla bezer en derme çatma yeri –le vin sait revêtir le plus sordide bouge d’un luxe 
miraculeux-; afyon bitimsizliği nasıl da genişletir, yayar sınırlarımızı, öyle derinleştirir 
zamanı, oyar hazzı, ruha doldurur bir bir taşarcasına, kara, acı zevkleri bazı –l’opium 
agrandit ce qui n’a pas de bornes, allonge l’illimité, approfondit le temps, creuse la vo-
lupté, et de plaisirs noirs et mornes remplit l’âme au- delà de sa capacité.-20 Beni azapsız 
bir unutuşla kendimden geçiren afyon ve şarap, benim dostlarım, dertlerimin anahtarı 
olsa da, hatırlamadan edemiyorum çoğu zaman bana çektirdiği, çetin ve sıkıntılı günleri, 
acıları; kendi kendimi yiyip bitiriyorum. 

Tapındığım o korkunç, güzel yeşilsi gözleri şimdi artık bir buğuyla örtülmüş gibi. 
Baktıkça bana görüyorum gözlerinde bir şeyler, zehir gibi. Oysa benim gözlerim o gün 
bu gündür hep hüzünlü, hep ıslak. Ne çok isterdim görmeyi ilk kez gördüğüm günkü gibi 
gözlerini; beni benden alan, gözlerimi kamaştıran. Şimdi, kılık değiştiren bir oyucu kadın 
gibi o, gözlerinin rengi de değişip duruyor gün boyunca; gizemli gözleri mavi, yeşil, griye 
dönüşüyor; -“ses yeux” est-il bleu, gris ou vert- aldırışsız ve solgun bir gögü yansıtıyor 
–réfléchit l’indolence et la pâleur du ciel?-21

İçim hüzün dolu bunun için; onu öyle görmektense taştan bir heykel olmak isterdim. 
Kurtulabilirdim böylelikle zamansız ve sebepsiz beni terkeden ve gözden kaybolan ka-
dınımın şerrinden, bana çektirdiği türlü türlü işkencelerden, bir de feleğin sillesinden. 
Sonra da gerek duymadan artık hiçbir şeye, çevirebilirdim gözlerimi sonsuz bir barışın 
kaynağı diye ölüme, koşarak ve isteyerek, bana destek olsun diye, ıstıraplarımın ağırlı-
ğından kurtulmak için. 

İnanarak söylüyorum, bilerek seçiyorum tek tek sözlerimi; zincir ve pranga bana yet-
mez; daha kesin daha huzur verici ölüm gerek bana. Geç öğrenmiş olsam da bu gerçeği 
kendi aklımla ve yanılsamalarımla, içine düştüğüm bu durumdan şimdi, kurtulmak işten 
bile değil. 

Ölüm hoş ve huzurlu bir şey olsa gerek. Koşarak gidebilirim bakmadan arkama, so-
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ğuk ve karanlık Kimmerler ülkesine. Sırat köprüsünden geçebilirim isteyerek ve böyle-
likle kayıplara karışırım özgürce. 

****

Final: Ölüm ve Şeytan
Güzel hanımefendiler, aziz beyefendiler, gücümün son kırıntılarını bitimsiz bir tut-

kuyla en kutsal en duru bir aşk için tükettikten sonra aklım oldu darmadağın; yıkıma 
sürüklendim sızılı düşüncelerle, düşünme becerilerimi yitirdim. Duygularımı başka şey-
lere yöneltmeyi bile beceremedim. Aklım beni tutsak aldı, kıskıvrak bağladı. Kaderin 
sillesinin bu kadar haşin olabileceğini hiç düşünemedim. Kader bu kadar zalim, bu kadar 
patavatsızmış meğer. Bir kalenin en yüksek tepesinden, bir kulenin zirvesinden zalim 
bakışlarıyla beni izlermiş demek; sinsice , küstah ve hoyrat. Ey kader! Yeşil gözlerinden 
bir damla yaş düşmeyen o hain kadından ne farkın var? Bir zamanlar, çok değil daha 
dün o yeşilsi, o badem gözlerine tutkun olduğum –j’aime de vos longs yeux la lumiére 
verdâtre-22 kadın ile yazgım işbirliği içindeymiş meğer. Çevirdikleri dolaplarla oyuna 
geldim; serildim yere boylu boyunca. Sürüldüm bir tutsak gibi ışığın olmadığı yerlere. 
Yazgının kovduğu uçsuz bucaksız keder zindanları içinde, pembe, hoş bir ışık düşmeyen 
yerde ben hep suratsız konuğum Gece’yle yalnız –dans le caveaux d’insondable tristesse 
où le Destin m’a déjà relégué; où jamais n’entre un rayon rose et gai; où, seul avec La 
Nuit, maussade hôtesse-23

Güzel hanımefendiler, aziz beyefendiler, aşk esinleyen bir kadının, dahası bir Mele-
ğin peşinden koştum durdum büyülenmiş tedbirsiz bir yolcu gibi. Yol boyunca izlediniz 
beni. Ağır bir karadüş içinde, bezgin bir yüzücü gibi çırpınıp dur’uyorum işte –au fond 
d’un cauchemar énorme se débattant comme un nageur-. Ve şimdi boğuşuyorum, ecel 
terleri döküyorum. Kanatlarını duvarlara çarpa çarpa ve başını vura vura uçan umarsız bir 
yarasadan yok farkım, dünya rutubetli bir zindan olunca. Dev bir anafora kapıldım; düşü-
yorum karanlıkta hızla fır dönen suların altındaki kayalıklara. Bu anafordan ve zifiri ka-
ranlıktan kaçmak için anahtar ve ışık aramak boşuna. Ben lanetlenmiş bir hükümlüyüm, 
yok ne fenerim ne de korkuluksuz merdivenlerim. Görüyorum lanet duvarlarda önümü 
kesen, ölümümü bekleyen fosforlu geniş gözlü – où veillent des monstres visqueux dont 
les larges yeux de phosphore- ıslak canavarları! Hepsi birer şeytan, Melek diye bildiğim 
kadından yok farkları. Kusursuz yaratıklar onlar; cehennemlik fenerler. Fosforlu geniş 
gözleriyle karartırlar kara geceyi, kendilerini görünür kılarlar. –font une nuit plus noire 
encore et ne rendent visibles qu’eux-.

****
Güzel hanımefendiler, aziz beyefendiler, bundan ne çıkar, bu fosforlu gözlü canavar-

lardan derseniz size şu nihai sözü söylerim: -Şeytan yaptığını çok iyi yapar- Le Diable fait 
toujours bien tout ce qu’il fait!-24

****
Güzel hanımefendiler, aziz beyefendiler, size anlattıklarım; nihayet hepsi de mazide 

kalan, ışık saçarcasına kayıp giden düşlerimden artakalan hazin hatıralardır. 
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NOTLAR
1  Hepsi Birden – Tout entière.
2  Ne dersin bu akşam, ... – Que diras-tu ce soir.
3  Bkz. Reversibilite – Réversibilité.
4  Güzel Gemi – Le Beau navire.
5  Bkz. Kutsama – Bénédiction.
6  Balkon – Le balcon.
7  Sevgililerin Şarabı – Le vin des amants.
8  İlahi– Hymne.
9  Yolculuğa Davet – L’invitation au voyage.
10  Yolculuğa Davet – L’invitation au voyage. Paris Kasveti – Spleen de Paris.
11  O çok şen Kadına – A celle qui est trop gaie.
12  Sevgililerin Şarabı – Le vin des amants.
13  Bir yüzün verdiği sözler – Les promesses d’un visage.
14  Balkon – Le Balcon.
15  Duello – Duellum.
16  Kedi – Le Chat.
17  Herkesin Düşü Kendine – Chacun sa chimère. Paris Kasveti – Spleen de Paris.
18  Deli ile Venüs Heykeli – Le Fou et La Vénus. Paris Kasveti – Spleen de Paris.
19  De profundis Klamavi – De profundis clamavi.
20  Zehir – Le poison.
21  Kapalı Gök – Ciel brouillé.
22  Güz Şarkısı – Chant d’automne.
23  Bir Hayalet I Karanlıklar – Un Fantôme I les Ténèbres.
24  Umarsız – L’irrémédiable.
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