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NERVAL İÇİN DRAMATİK BİR OKUMA-AURÉLİA*

BİR “TÜR” ŞİİR-TİYATRO İÇİN BİR EMPATİ DENEMESİ**

Tuğrul İNAL***

Bedrettin Tuncel anısına – 1980
A la mémoire de Bedrettin Tuncel – 1980 

Tanrı öldü! Gök bomboş
Ağlayın! Çocuklar, artık babanız yok!

Dieu est mort! le ciel est vide.
Pleurez! Enfants, vous n’avez plus de père!*******

Jean-Paul

UNE LECTURE DRAMATIQUE DE NERVAL – AURÉLIA
UN ESSAI EMPATHIQUE POUR LE “GENRE” POÉTICO-THÉÂTRAL

Aurélia ou le Rêve et la Vie, récit dont nous devons la traduction au cher Erdoğan Alkan et  dont la 
première partie fut publiée en janvier 1855 et la deuxième partie le 15 février de la même année à 
Paris, relate la folie de Nerval. Cette courte et pathétique narration, constituée de deux volets, conte 
dans un style fantastique les allées et venues entre rêve et réalité d’un esprit glissant vers la folie. 
Ce texte dramatique extraordinaire qualifié par le poète de descente aux enfers, qui oscille entre 
la prose et la poésie, fut écrit, si l’on peut dire, pour le genre poético-théâtral. Quand nous appré-
hendons sous l’angle de la critique littéraire ce texte qui, de Rimbaud à Proust, des surréalistes aux 
nouveaux romanciers, influenca des écrivains de sensibilité, d’époque et de styles très différents, 
nous y trouvons le reflet d’une vie confirmant l’adage il n’y a pas d’amour heureux.
Mots-clés : Nerval, Jenny Colon, Adrienne, Sylvie, Aurélie, Aurélia, rêve, réalité

A DRAMATIC READING OF NERVAL -AURÉLIA
AN EMPATHIC ESSAY OF POETRY-DRAMA

Aurélia, translated into Turkish by esteemed Erdoğan Alkan and initially published in January of 
1855’te, and the second section of the work published in Revue de Paris on 15th of February of the 
same year following the authors demise, is the story of the madness of Nerval who views dreams 
as a second life. This two part, concise and pathetic delivery is the epic recitation of the tides of 
an irrational brain caught between dreams and reality. This extraordinarily dramatic text which the 
poet deems to be the narrative of the descent into hell is both prose and a short story that could be 
labelled as a form of poetry-drama. The interpretive textual analysis of this work that has influenced 
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literature and writers across different spectrums and times such as surrealists ranging from Rim-
baud to Proust and New Novelists reflects the tragic life story of the poet that seem to corroborate 
the notion that there is no happy love.

Key-words: Nerval, Jenny Colon, Adrienne, Sylvie, Aurélie, Aurélia, dream, reality

Birinci Bölüm: Adrienne, Sylvie ve Oyuncu Kadınlar
Güzel hanımefendiler, aziz beyefendiler, bu akşam otururken ocak başında, dirsek-

leriniz masada, alın tanrısal balözü şarabınızı, çözün saçlarınızın bağını, olun rahat, dö-
külsün1 lüle lüle boynunuza, sonra da bakın dikkatle etrafınıza. Konmuş bir ayna var 
karşınızda. Bu aynada bir mezar görüyorsunuz; bir de karşısında diz çökmüş, kalesi elden 
gitmiş, yüreği yıkık; yüreği zifiri karanlık, tek yıldızı ölmüş, melankolinin kara güneşini 
içinde taşıyan dul bir aşık. Kim bu aşık? Bunun için alıştırın gözlerinizi aça aça alevlerin 
ışık oyununa. Sorun kim olduğunu adı sizce önemliyse: Amour mu2, Phoebus mu... Lu-
signan ya da Biron mu? Bilemezseniz adını, dilerseniz ben size söyleyeyim peşin peşin. 
Syrène’in mağarasında tatlı düşlere dalan, yüreğinin sevdiği çiçeği İtalyan denizinde ara-
yan, Acheron’u iki kez geçen, Orphée’nin lirini tek tek çalıp dile getiren, mezara konmuş 
sevgilisinin hazin iniltilerini gözyaşı dökerek dinleyen, kâh balçık tarlalarında kâh yeşil 
mersinlerle sarmaş dolaş solgun ortanca bahçelerinde bin bir ateşle yanan Hermès’in 
Osiris’in oğlu bahtsız bu aşık; benim ben.

Çınar, mersin ve defne dalları eteğinde, zeytinliklerin, titreyen söğütlerin dibinde 
eski bir şarkının izindeyim ben. Eski kemerlerin gölgeli eteğinde arıyorum her daim o 
sevgiliyi, o onüçüncü kadın’ı3.  Bilmiyorum bile işin doğrusu, tamı tamına o sevgilile-
rimin kaçıncısı şimdi: Onüçüncü mü yoksa birinci mi, ilk ya da sonuncu mu? Bilmedi-
ğim bir şey daha var: Bilmiyorum zamanın o cânım günlerin sevgilisini tekrar getirip 
getirmeyeceğini. Kim bilir; nasıl bilinir? Ölüm bu işte; ya da ölü. Ne kadar garipsesem 
yeridir. Zevk ve acı nasıl da birliktedir. Öyle ya da böyle o en güzel, en kutsal sevgili-
dir. Ve de o, benim için, yazık ki cehennem azizesidir4- Sizlere ikircikli gelen yüreğimin 
gerçeğini burada, şimdi yakarılarımın başında, doğruya doğru söyleyeyim. Ardından şu 
gizil gerçequeğimi de hemen saygıyla söyleyeyim. Kim kaptırırsa ruhunu safça bir kadı-
na hiç korkmadan benim gibi, anlayın ki, kader bundan daha kötü bir oyun oynayamaz 
asla insanoğluna. Ve de biliniz ki, göklerin o eşsiz yıldızı, hem de benim için cehennem 
azizesi, şimdi kara toprak altında, belki de daha güzel bir diyarda. Bu dünyada taptığım 
o güzeller güzeli, belki de ölmezlik kaygıları güden kadınların en güzeli, beni bir başıma 
bıraktı; dul ve sefil. Gökyüzü dalga dalga dumanlara bulandı, yeryüzü küllerle kaplandı, 
kara bulutlarla sarıldı. Feleği hor gören bu dünyada kimse koşup yardımıma gelmedi, ben 
kendimden geçerken hezeyanlar içinde.  

Sormadan siz ben söyleyeyim yine bu kez onun adını içimdeki aşk ve kızgınlıkla. 
Adı Aurélia. Dilber Tanrıça, gündüzleri göklerde ışıl ışıl parlar; geceleri ömür yumağımı 
bükerken yaşamla ölümü elinde tutar. Tatlı ve acı oturur her daim ruhuma. Bağlılıkla sev-
menin ölümcül olduğunu bilsem de alnım aydınlanır mutlu zamanlarımda yine de onun 
ışığıyla. Sarhoş oluyorum altın saçlarının kokusunda. Mest oluyorum defnelerin altında 
gözlerinin parlaklığında. 

Güzel hanımefendiler, aziz beyefendiler size bu akşam aşklarımdan sözedeceğim bir 
bir; hafifletebilirim belki de böylelikle gençlik yıllarımın acılarını. Önceden söylemeli-
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yim kalbim açık açık; o zamandır bu zamandır içimdedir hep o güzel, o lanet aşk fırtınası. 
Tapındığım ve lanet ettiğim bir düşünce, bir biçim, bir yaratık ve bir fırtına büyüdü içim-
de giderek. Saniyeler saatte tam üç bin altı yüz kez fısıldadığında içimde oldu derin bir 
yara. Ağır bir kara düş içinde, yaşlandıkça zararıma oldu bu yara. Öyle ya da böyle, aşk 
içimde kızgınlığa dönüşse de ara ara, ben sizlere yine de aşk kırgınlıklarımdan ve büyüye 
uğramış başıma gelen felaketlerden, uğradığım işkencelerden söz edeceğim içimin hâlâ 
sönmeyen ateşiyle. Benim acı dolu içcekişlerimi, içebakışlarımı dinledikçe, geliyorsa 
eğer içinizden, siz de üzülün, ağlaşın ortaklaşa benimle. Aksın sizin de gözyaşlarınız; 
adam sen de deyip geçmeyin. Ulaşsın iniltileriniz ruhlar katına. Gözyaşlarınız olsun bana 
bir parça merhem. Bilirsiniz kendiliğinden son bulmaz çünkü böylesi yürek yakan acılar.

****
Güzel hanımefendiler, aziz beyefendiler, ne heyecanla beklerdim gençlik yıllarımda, 

bir yıldan beri her akşam aşıklara özgü bir şıklıkla göründüğüm o tiyatroda, onda yaşadı-
ğımı duyumsadığım ve yalnız benim için yaşayan o güzel oyuncu kadının sahneye çıkma-
sını. İşte o; yine o, sahne ışıklarının altında; bana bakıyordu, ben de ona; tam da karşımda. 
O, aşağıdan yukarı doğru vuran sahne ışıklarında gündüz gibi güzeldi, sahne lambaları 
kısılıp avizenin ışığı onu üstten aydınlattığında solgun gece gibi’ydi. Görür görmez onu 
sahne ışıklarının altında korkunç titremeler alırdı bedenimi, o Tanrısal yaratık nasıl da 
kamaştırırdı gözlerimi. Dev gibi bir anafora düşmüş gibi, boğuk boğuk çılgınca sesler 
çıkarıyordum, heyecanlı ve de bezgin, bahtiyar ve de bedbaht. Neylersiniz; içimdeki ger-
çeğin aynası böyle.

Orada herşey güzel, parlak ve anlamlı, bazen her şey soluk, karanlık ve boştu benim 
için. Orada her akşam aynı şeyi düşünüyor, aynı şeyi diliyordum kendim için: İlle de 
kraliçe ya da tanrıça gibi görünmeliydi; asla yaklaşmamalıydım ona. Bir yıldan beri, ne 
olup ne olmadığını sorup soruşturmamıştım zaten; bana suretini yansıtan o büyülü ay-
nayı bulandırmaktan korkuyordum. Düşünürken böyle, soylu bir şövalye gibi, o, sahnede 
sütten ak bir kraliçeydi; Astarte’den, Semiramis’ten de güzeldi. Yoktu ondan başka bir 
düşüncem; ilerisini  gerisini düşünmem mümkün değildi.

Güzel hanımefendiler, aziz beyefendiler, aradan zaman geçti; bilmiyorum ne kadar? 
Gençlik yıllarımda aşk benim için, yazık, belli belirsiz biçimler, gül pembesi mavi renkler, 
fizik ötesi hayaletlermiş meğer. Kendi yüreğimin vampiri, gülmeye yargılı ama bir daha 
gülemeyen o cehennemlik, alay dolu büyük sürgünlerden biri olduğumu bilmiyormu-
şum demek. Ben, yalnızca kabuğumda yaşamak istiyordum oysa, lekesiz ve tertemiz, o 
muhteşem soylu ve romantik zamanlarda. İçinde yaşadığım bu çağda tensel aşk, sevişme 
günün tutkusu değildi.(...) Diğer şair yoldaşlarım gibi ben de aynı düşüncedeydim. Geri-
de, sığınmak için ancak, hep yukarı doğru çıkıp kendimizi toplumdan soyutladığımız, şa-
irlerin o fildişi kulesi kalıyordu. Ustalarımızın öncülük ettiği o yüksek yerlerde, sonunda 
yalnızlığın temiz havasını soluyor, efsanelerin altın kâsesinden unutuşu içip şiir ve aşkla 
sarhoş, kendimizden geçiyorduk.5

Güzel hanımefendiler, aziz beyefendiler, düşünüyorum da şimdi, belki de aklım yara-
madı bana hiç; aklım yetmedi, ne eskiden ne de şimdi. O gündür bu gündür canlı mıyım, 
ölü müyüm anlamadan geçirdim ömrümü. Kalbime kök salan aşk, demek bekletecekmiş 
nice yıllar beni böyle ve de tüketecekmişim boşa zamanı, bahtiyarlığım kısa süreli ola-
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cakmış, kaçacakmış bir düş gibi; ve bahtiyarlığım kaçtı sonunda. Yaşamla düş arasında 
demek bana bir tuzak kurulmuş. Oysa, bakıyorum da şimdi, güzel ve bahtiyar günler 
gelip geçmiş, kalmışım bir başıma tesellisiz, acılar dertler içinde. Vuruyorum tatlı ses yok 
şimdi lirimin telinde.6 Aşka aldandım. Aşk bir düş gibi gelip geçti, uçtu bahtiyar günler, 
sevdam muradına hiç ama hiç ermedi.

Sisli güz günleri çalmadan kapımı, soğuklar düşmeden daha, ben bir hayalin peşin-
deydim başka şeyin değil. 

****
Bakışıyla bana sahneden ışık tutan, gönlümü aydınlatan oyuncu kadına şövalye ru-

humla saygıyla elveda derdim her akşam oyun sonlandığında. Yine her zamanki gibi bir 
akşam tiyatrodan çıktım hayaller düşler içinde. Gece siyah tül perdesini iyiden iyiye yay-
mıştı sokaklara. Nereye gideceğimi bilmeden dolaştım sendeleye tökezleye sağda solda; 
bilmiyorum ne kadar. Gecenin ilerleyen bir saatinde gün doğmadan üstüme, aklım ilahi 
aşkımın buyruğunda, heybetli, haşmetli, gidip uykuya dalmak istedim. Bir de uzaklaşmak 
istedim sanırım çerden çöpten olaylardan, olsun istedim döşeğimde uyurken ruhum ve 
bedenim çıplak ve rahat. Çocukluğumda dinlediğim sisli Valois’nın o eski, utkulu ve sev-
dalı şarkıları kulağımda, dalar dalmaz uykuya erinç dolu bir düş gördüm. Gök ışıldıyordu. 
Amour’larla ve Flore’la birlikte çocukluğumu ve gençliğimi yaşadığım sevgili Valois’ya, 
o canım aziz zamanlara anlı şanlı geri dönmüştüm. Kömür gözlü çocukluk arkadaşım 
Sylvie eşlik ediyordu bana o sıra. Ve ben ne kadar da aşıktım ona o zamanlar. Aşkı içimde 
nasıl da dal budak salmıştı. Benim gibi aşkın kölesi olanlar bu durumun muhteşem derin-
liğini nasıl da bilirler. 

Muhteşem bir düş görüyordum. Gördüğüm masalsı bir şatoydu. Dördüncü Henri dö-
neminden kalma. Pencereleri billur parıltılarla dolu uçsuz bucaksız aynalardı. Şatonun 
kayın ve ıhlamur ağaçlarıyla çevrili bahçesinde halka olmuş kızlarla dans ediyordum. 
Dans ederken, göklerden gelen meleklerin sesiyle, eski Valois şarkılarıyla mest oluyor, 
hayal gibi gölge gibi kayıyorduk çimenler üzerinde; arzunun tadına vara vara. Ruhumda 
vardı tam bir erinç, içimde vardı sevdalı bir alev, nazlı ve büyülü. Dansçı kızların bir-
birinden güzel gözleri, meleksi bedenleri beni derinden sarsıyordu. Gözleri yüreğimin 
üzerindeydi, öyle alevli, öyle derin. Güzellikleri şifalı otlardan, afsunlu sulardan daha 
etkili, daha değerliydi.

Dans ettiğimiz halkada; birden kumral, uzun boylu ve güzel, Adrienne dedikleri bir 
kız dikkatimi çekti. Oydu kızların en güzeli, oydu dünyanın bütün sabahlarını süsleyen. 
Görmemişti gözlerim ondan daha güzelini ne bu zamanda ne de eski zamanlarda. Güzel-
liği beni yitip bitirdi, eridim güneşin karı erittiği gibi. 

Sivri çatıları arduvazlarla kaplı, köşeleri sarı taş oymalı, önyüzü kırmızımsı bir şato 
ve yapraklarından batan güneşin alev çizgilerinin süzüldüğü ağaçları, geniş, yeşil bah-
çeleri, isterim ben kutsansın bizim için; Adrienne ile karşılaşmamı sağlayan. Kamaştı 
gözlerim gözlerinin ışığından. Oyunun kuralları gereği, tek dansçı erkek olarak onunla 
dans etmeliydim. Aynı boydaydık. Öpüşün diye bağırdılar Valois’lı kızlar. Öperken elini 
sıkmaktan kendimi alamadım. Yazın ortasında buz gibi titriyordum elleri ellerimde. Biz 
dans ederken kendimizden geçercesine çimenlerde halka halka oturan kızlar annelerinden 
öğrendikleri bu sisli ülkenin eski aşk şarkılarını söylüyorlardı görülmemiş bir canlılıkla. 

Frankofoni, 2020 / 2, Sayı 37, 3-18



7

Altın saçlarının uzun bukleleri (...) yanaklarımı hafifçe okşuyordu dans boyunca (...) O 
anda bilmediğim bir şeyler kıpırdıyordu içimde.  Dans bitince, Adrienne, (...) insanın 
içine işleyen, bu sisli ülkenin tüm kızlarının sesleri gibi, hafifçe boğuk bir sesle, hüzün 
ve sevda dolu bir şarkıyı, aşık olduğu için babasının kuleye kapatarak cezalandırdığı bir 
prensesin acılarını dile getiren o eski romanslardan birini söyledi. O şarkısını söylerken, 
karanlık büyük ağaçlardan iniyor ve ay ışığı, bizlerden, dikkat kesilmiş halkadan ayrı 
duran Adrienne’in yüzüne vuruyordu sadece. (...) Kendimizi cennette sanıyorduk. Son-
lanınca şarkısı kalktım yerimden ve defne dallarından ördüğüm bir tacı solgun ay ışığı 
altında parlayan saçlarına koydum. Defneler parlarken ay ışığında belli belirsiz kıvılcım-
larla Adrienne eşsiz güzelliğiyle Dante’ye gülümseyen Béatrice’ye benziyordu.

****
Güzel hanımefendiler, aziz beyefendiler, o gündür bugündür Adrienne’in yüzü, yü-

rüyüşü, zarafeti, başından ayaklarına dek aşkla dolu bedeni yüreğimin ortasında kazılı 
kaldı. Yüreğim suda dalgalanan yelkenler gibi aşk ve güzellikle dolup taştı. Şatonun bah-
çesinde ilk ve son kez gördüğüm Adrienne’in gözlerimde yalnızca hiç silinmeyen hayali 
kaldı. Yüreğimi ışıkla örten o güzel, o çok sevgiliyi, o günden sonra hiç gören olmadı. 
Rüzgâr gibi geldi, rüzgâr gibi geçti o mis tanesi, o çok güzel, o çok iyi. Yanına geldiğimde 
Sylvie ağlıyordu. Gözyaşlarının nedeni güzel şarkıcıya verdiğim defne taçtı. (...) Evine 
götürürken tek söz çıkmadı ağzından.

Öğrenim nedeniyle Paris’e çağrıldığımda iki anıyı birlikte götürdüm; hazin bir şekil-
de biten Sylvie’ye olan aşkımı ve bir lise öğrencisinin kaldıramadığı kadar büyük acıların 
kaynağı, mümkünsüz beyhude bir aşk. 

****
Güzel hanımefendiler, aziz beyefendiler, ulu bir meşale olarak her daim çarpan yüre-

ğim, yazık ki eski sevdalarla dolup taştı ömrüm boyunca. Yandı tutuştu aşklarımın alevi 
bir hıçkırık halinde buğulu aynalar önünde, yalnızlığın hoyratça hüküm sürdüğü akşam 
saatlerinde. Bir mezar gibi derin yatağım onların güzel suretleriyle süslense de, en gü-
zel iklimlerin havası gibi onların mest eden kokularını içime çeksem de, sarmaş dolaş 
olmanın tadından hep uzak kaldım yazık ki böyle. Yazık ki, taşıdım yüreğimde ömrüm 
boyunca aşk kırgınlıklarımın acısını öyle. Peşimi bırakmadı hiç yalnızlık.  Uçup gitti 
hüzünle sevinçlerim; kaldı korkular içinde kararan yüreğim. Can çekişmenin hırıltısından 
da beter, oynadı hain zaman hoyrat oyununu yeniden yeniden, abandı üzerime dev gibi 
dört bir yanıma yılgı salan iç karartıcı akşam; yaralı yüreğimden daha kara. 

Güzel hanımefendiler, aziz beyefendiler, görüyorsunuz, ağır bir kara düş içinde yal-
nız ve tesellisiz çırpınıp duruyorum işte. İç karartıcı bir durum; baş dönmesi, uzayan! Gök 
hüzünlü. Büyüye uğramış yalnız ve dul bir adam, sarsak, yüreği incitilmiş aşık, korkuluk-
suz merdivenleri tırmanmaya mahkûm, cehennemlik bir fenerim ben. Belki tek övüncüm, 
gözlerimin önünden hayal meyal geçen ve (...) her şeyi açığa çıkaran sevgili umarsız acı 
veren aşklarım. Bir oyuncu kadına beslediğim, tiyatroda her akşam yinelenip duran, beni 
ancak uyku saatlerinde terk eden bu aşkın tohumları, solgun ay ışığında açılan o gece 
çiçeğinin, ak buğularla yarı yunmuş yeşil otlarda kayan o pembe ve kumral hayaletin, 
Adrienne’in anısındaydı. (...)7
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Güzel hanımefendiler, aziz beyefendiler, saat çalarken acımasızca gece yarısını, dü-
şünüyorum da insan güçlü, ama güçsüz, genç, yine de geçkin8 olabiliyorsa, insan ruhu-
muzda karanlık ve berrak da birlikte olabiliyor demektir; öyle olunca gerçeğin kuyusunun 
kara ve parlak9 olmasına da şaşırmamak gerekir. Yıllar sonra bir kadın yüzü başka bir 
yüzle kalbinize yer alabilir demektir. Sevgililerimin sonuncusu, oyuncu  Aurélie bu ger-
çeğin son örneğidir.10

Sylvie’yi de kendimden uzaklaştırdıktan sonra gönlümün isteklerini karşılıksız bı-
rakmayacağını sandığım Aurélie adında güzel oyuncu bir kadına aşık olmuştum. Ona 
tapmak istemiştim. Hayrandım gözlerinin ışıltısına. Onu Adrienne’i ilk kez gördüğüm 
şatoya götürmüştüm ve Adrienne’den bahsetmiştim. İlişkim orada sonlandı;  doğrudan. 
Kendisini Adrienne ile karıştırdığımı söyledi alaycı bir tavırla. Beni orada bıraktı bir ba-
şıma. Çekip gitti arkasına bile bakmadan.

Sorarsanız bana ne yaptığımı ondan sonra, işte size doğrudan yanıtım: Salındım dur-
dum geçmiş zaman ile şimdiki zaman arasında. Yitik zamanın peşinde koştum durdum.

Bu düşünce tarzı tesellisiz bir güvenceyse, size derim ki, bir tiyatro oyuncusunu sevi-
yorum sanarken, demek ki aslında ben bir rahibeye aşıkmışım! Çıldırmamak içten değil! 
Hafif ışığın, durgun; ölü bir sudaki sazlıklara kaçışı gibi, bir bilinmeyen çekim alanında 
çaresiz çırpınıp duruyormuşum. 

****
Peki ya Sylvie, o nice sevdiğim kız; üç yıldır niçin unuttum... Güzeldi de, Loisy’nin 

en güzel kızıydı! Doğruya doğru; Sylvie sevdiğim kızdı. Üstelik güzel bir yaz sabahı 
boyunca mavi gökkubbe altında melekler gibi11 beyaz gelinliğiyle Sylvie gelindi, ben de 
güveyi. Mutluluk belki de ordaydı. Sylvie artık başka biri onu terk ettiğimden beri. Oysa 
beni seven tek o idi. Yanıyorum, yakınıyorum şimdi.

Güzel hanımefendiler, aziz beyefendiler, işte, yaşamın sabahında bizleri büyüleyip 
yolumuzu şaşırtan ham hayaller.(...) Adrienne ya da Sylvie (...) tek bir aşkın iki yarımla-
rıydı. Biri yüce ülkü, öteki tatlı gerçekti. Hepsi gerçekti; hepsi geçti. Mesut aşklar çağı; o 
çağ yok artık!12 benim için.

Güzel hanımefendiler, aziz beyefendiler, sisli güz günleri çalarken kapımı, kalbim 
açık, sizlere şimdi derim ki, yalnızca Sylvie’ydi belki de, şakrak ve canlı, dilinde hep bir 
şarkı, gönlümü ısıtan, karanlık gecelerime tatlı gülücüğüyle ışık tutan. Oysa bakıyorum 
şimdi; var içimde sevdalı ama kıskanç ve de titrek bir alev, sönmeye mahkûm. Görüyo-
rum dehşet içinde; o güzel yaz mevsimleri, o güzel yaz hüzünleri dönmemek üzere bir bir 
geçip gitti. Bir tabut lazım artık bana. Şimdi her şey donuk ve kara: Sarışınmış esmermiş, 
kömür gözlüymüş, meleklere benzermiş, hepsi hepsi boş şeylermiş. Şimdi yeri ve zama-
nıdır ağlayıp sızlanmanın; beklenilenden daha çok.

Güzel hanımefendiler, aziz beyefendiler, ben aldım ödülümü yolun sonunda. Yolum 
kapalı. Ziftten daha karanlık bir kuyuya inen bir hükümlüyüm artık ben. Alnıma yazıl-
mış; fenersiz bir yolcuyum ben; karanlık bir gecede kendini tüketmiş bir hükümlü, acılar 
kanlar içinde.

****
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İkinci Bölüm – Aurélia- Deliliğimin İlk Evresi
Güzel hanımefendiler, aziz beyefendiler, aklımı alıp, yolumu şaşırtan gizemli hayal-

ler kandırdı beni, sürükledi ardından bilmediğim yerlere. Hayaller dünyasına taşıyan, gü-
zel gözleriyle beni öyle sarsan ne sevgililer, ne şifalı otlar, ne de afsunlu sular artık bana 
merhem olamazlar. Sylvie, Adrienne ve oyuncu kadınlar, beni bir başıma bırakıp gittiler. 
(...) Doğduğum, gençliğimi yaşadığım, sisli Valois topraklarında kayboldular birer birer; 
o kadar da fırsat kollamıştım oysa yorgun yüreğimi bahtiyar kılmak için bir lahza da 
olsa onlarla. Yok artık elimde başka da bir silahım. Aklım yerinden oynadı oynayacak. O 
tatlı düşmanlarım kadınlarım şimdi nerede, yüreğime destek olmak yerine? Günah varsa, 
bilmiyorum; biliyorsanız siz söyleyin lütfen; günah kimde? Belki de günah talihin kud-
retinde. Oysa onlara, onları nasıl da sevdiğimi söylemiştim. Onlara tapmak istemiştim. 
Güneşin ışığı yüreğimi nasıl da ısıtmıştı; ayın parıltısı yüreğimi nasıl da yıkamıştı; bile-
mezsiniz. Talihin kudreti bu olsa gerek! Şimdi nerede onlar? Yitirdim onları, yitirdiğim 
kadar, gönlüm harap. Bana ihanet eden ey topraklar, manastırlar, hiç bilemediniz; var mı 
hatasız insanlar? (...)

****
Güzel hanımefendiler, aziz beyefendiler, çekip gitme sırası şimdi de bende. (...)Sev-

gililerim, aşklarım, ne varsa içimde bir lahza, yazık ki kaybettim onları bir bir. (...)13

Düşün ikinci bir yaşam olduğu inancıyla şimdi ben tümüyle zihnimin gizemlerinde 
geçmiş uzun bir hastalığın izlerini, hazırsanız beni dinlemeye, anlatayım sizlere.14 Uzun 
süredir zihnim çalkalanıyor, zihnimde tuhaf şeyler oluyor ve ben, dikkat ederseniz, hasta-
lık sözcüğünü kullanıyorum burada. Hastalık mı; tam da bilmiyorum işin hakcası. Aslın-
da hayalleri, düşleri  yaşadığım o anlar kendimi en iyi duyumsadığım anlardı. Arzularım, 
düşlerim, öyle sonsuz zevklerim vardı ki, doyurmak mümkün değildi. Aklımı yitirdiğim 
söyleniyor. Siz söyleyin bana Tanrı aşkına, onları yitirdim diye hayıflanmak gerekir mi?

****
Çevremdekilerin delilik diye tanımladıkları bu yeni yaşamım bende iki aşamalı ger-

çekleşti.15 Bu evrede başıma tac ettiğim kadınlardan Aurélia adıyla söz edeceğim. Bunu 
böyle bilin derim peşin peşin. Aurélia’ya karşı suç işledim ve bundan ötürü üzgünüm; 
üzdüm Aurélia’yı. Bağışlanacağımı da artık ummuyorum. Kendimi yeni aşklara, yeni 
serüvenlere bıraktım. Bundan daha güzel bir uğraş da bulamadım. Yeni hazlar, yeni aşklar 
edinmek durumundaydım. Ruhumu temizlemek için beni sevmeyen bir kadını platonik 
bir aşkla sevmenin delilik olduğunu ilk kez düşündüm. Ve ben, çağımızın sıradan ka-
dınını Laure ya da Béatrix haline getirmiştim hep. Bunun için bana çok güzel günler 
hazırlayacağına inandığım yeni aşklara gönlümü heyecanla hazırladım. Ne ki, yeni bir 
heyecanla yaptığım konuşmalarımda aşkın o duygulu, titreşimli tınısını bu kez hiç bula-
madım. Dahası, kısa bir zaman önce, uzun süre ve gerçek bir aşkla sevdiğim kadınlara 
söylediğim sözler değildi asla bunlar. Belki de bunlar umutsuzca hep sevip durduğum 
çukur gözlü çizgileri Aurélia’nın çizgilerine benzeyen kadınlara söylediğim sığ sözlerdi. 
Başıboş, belkili ve tesellisiz ruhum için en iyi şey bir geceden ötekine durmaksızın gör-
düğüm düşlere sığınmaktı; ikinci bir yaşam diye adlandırılan. Umutsuzca sevdiğim bir 
kadına orada rastlayabilirdim, düşler dünyasında.
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Dün gece bir düş gördüm. Sonsuz ve girift geçitlerden meydana gelen bin bir odalı, 
çapraşık merdivenleri kocaman, insan dolu oteldeki odamı ararken erkek mi kadın mı, 
bilemediğim acayip bir görünümle çarpıldım. Boşluğun üstünde korkunç uçuyor, yoğun 
bulutlar arasında sanki çırpınıyordu. (...) Kiremit rengindeydi ve binlerce değişik yansı-
malarla parlıyordu kanatları. Albert Dürer’in Melankoli meleğine benziyordu. Dehşetle 
haykırmaktan kendimi alamadım ve sıçrayarak uyandım. Koşmaya başladım bildiğim 
bir yöne; Doğuya. Doğuya doğru koşarken yerini bildiğim bir yıldızı aramaya koyul-
dum gökyüzünde. Sonra da uçmaya başladım o yıldıza doğru. Sevdiğim kadın oradaydı.16 
Onunla buluşmalıydım. 

Böyle düşünürken güzel bir şey oldu o sıra. Düşün gerçek yaşama kapılarını açması 
adını verebileceğim şey burada başladı. Yaklaşıyordum, bunu görüyordum; yaklaştık-
ça o parlak yıldıza, kraliçem ışık saçan gözleriyle bana yolu gösteriyordu. Yaklaştıkça 
ona içimi tarifsiz bir kıvanç dolduruyordu. Demek ki diye düşünüyordum mantığımın 
önderliğinde, başkalarına tuhaf gibi görünen eylemlerim hayal dediğimiz şeyin buyruğu 
altındaydı. Düşünürken böyle, ruhum erince kavuştu; belki de ilk kez. Biliyordum; artık 
düşle gerçeğin bir olduğunu. Kurtulmuştum şu melun yas odalarının iğrenç sessiz soğuk-
luğundan. Yüreğim rahatlamıştı; yoktu artık yüreğimde o titreşen hırıltılar, kulaklarım 
duymuyordu artık o kaba gülüşlerini beni çevreleyen insan kılığına girmiş zebanilerin. 
Sevinçten haykırıyordum muzaffer bir kumandan gibi. Öyle haykırmışım ki, beni karan-
lıklar içinde penceresiz bir hücreye attılar birden. Sonra da bir yatağa yatırdılar. Hiç ışık 
düşmeyen o yerde karanlıkta yalnız ve uyanıkken bana yaklaşan her insan ve her şey, 
gözlerimde değişime uğruyordu.17

Bir akşam annemin ressam olan Hollandalı dayısının Rhin kıyısındaki evine götürdü-
ler beni. Dayı öleli yüz yıl olmuştu. Gözlerim duvarlardaki tablolara ve bir duvar saatinin 
üstünde insan gibi konuşan bir kuşa takıldı. Fikrimce atalarımın ruhu bu kuşun içindeydi.  
Konuşurken onunla kendimi yüz yıl öncesine taşınmış gördüm. Ossaat görüntüler, sesler, 
yerler yarı uykulu zihnimde birbirine karıştı. 

Yorgundum, hint kumaşıyla kaplı bir yatağa yatırdılar beni. Gün söndü gece kabardı 
ansızın. Uykumda gördüğüm; sürükleniyordum bir uçurumun dibinde evrenin sınırlarına 
doğru hızla akan suların üzerinde. Bir tepenin üzerinde buldum kendimi. Karşımda bir 
adam vardı. Sonsuzluktan ağrı bir sessizlik içinde bir gerçek şimşek gibi beynimde çaktı. 
Atalarımız, gelip göçenler, yeryüzünde bizi ziyaret için bazı hayvanların şekline giriyor 
ve böylece, sağır, dilsiz gözlemciler olarak varoluşumuza katılıyorlardı. Bu masalsı ger-
çeğin mimarı orada rastladığım dayımdı. Onunla ölümsüzlük üzerine konuşurken ruhla-
rın ölümsüzlüğüne inandım. Bir de kendi soyumuzda yaşadığımıza ve soyumuzun bizde 
yaşadığına. Bilemezsiniz bu düşüncenin beni nasıl da duygulandırdığını.18

Çevremde biçim değiştiriyordu her şey. İlişki kurduğum ruh da eski görünümün-
de değildi. (...) Kendimi çok kalabalık ve bilinmeyen bir kentin sokaklarında dolaşırken 
gördüm. Birbirinden güzel, tutkulu bir sabırla ve ince bir zevkle yapılmış, birbirini yeşil-
likler içinde saygıyla izleyen evlerin arasında, içimde nedenini bilemediğim bir rahatlık 
ve bir sevinç dalgası, dolaşmaya başladım. Burası olsa olsa masalsı düşler ve cümbüşler 
yurdudur dedim kendi kendime. Düz alanlara kurulmuş yeşil bahçeleri tatlı bir vahanın 
manzarası gibiydi. Kuşların, çiçeklerin ve temiz havanın olduğu bu bahtiyar kentin insan-
ları burada geleneklerine uygun, sade ve sakin bir yaşam sürüyorlardı. Saymak isterim 
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size kenti süsleyen güzellikleri bir bir, betimlemek isterim orada ne varsa, uyumlu ve 
güzel. Bol ve beyaz etekleriyle havayı süpürürcesine güzel bir gemi gibi salına salına 
yürüyen, göğüsleri gergin, gözleri güneş gibi parlak, yavaş, tembel kadınlar, varlık içinde 
bile yoksulluğun erdemlerini yitirmemiş sevecen, dürüst, hoşgörülü, dolgun omuzlu, güç-
lü ve yapılı erkekler, bu bahtiyar kentin sevgili insanlarıydı. Görünce şaşırdım, hepsinin 
de giysileri beyazdı. Herkes çok güzeldi, öylesine tatlı ve sevecendi. Bu sevgili varlıklar 
belki de ilkel ve kutsal bir ailenin bireyleriydi. Mutluydum orda olmaktan. Yitik bir cen-
netin anısına ağlar gibi sıcak gözyaşları döktüm sevincimden.  Sevincim her daim sürsün 
istedim. Yazık ki, sevincim kısa süreli oldu.

Uyanmıştım uykudan. O insanların bahtiyar dünyasına, şöyle bir uğradıktan sonra 
konup göçen, gelip geçen bir yolcu olduğumu acıyla duyumsadım. 

Güzel hanımefendiler, aziz beyefendiler, sizlere anlattıklarımı aklımın bozukluğuna 
yorsanız da, vız gelir tırıs gider bana. Ruhun ölümsüzlüğü konusundaki kuşku benim için 
çözümlenmiştir böylece.19

Kulağımı okşayan ve beni derinden ürperten bir düş düşüncelerimi daha da bir pe-
kiştirdi. Atalarımın evindeki bir salonda buldum kendimi. Çocukluğumdan tanıdığım, 
titreşimli ve ezgili bir sesle konuşan bir kadın asma çardaklarıyla süslenmiş bir bahçede 
bana eşlik ediyordu. Dahası ben kadının ardından gidiyordum, filbaharlar, yaseminler, 
sarmaşıklar, kavaklar, akasyalar ve çamlarla dolu bahçede. İç içe girmiş yeşillikler ve 
uzun otlar arasında yürürken sakına sakına, zamanın kararttığı heykellere de rastlıyordum 
ara ara. Her şey renk ve biçim değiştiriyordu daldıkça derinliklere ve ben gözden kaybe-
diyordum onu. Her şey kendi büyüklüğünde yok oluyor gibiydi. Kayalar  taşlar arasında 
karanlıkta yürüdüm korkarak bir başıma. Bir kadın büstünün bulunduğu yıkık bir duvarın 
eteğinde tökezledim. Devrilen büstü kaldırırken baktım ki bu onun büstüydü. Dehşet için-
de kaldım, bahçe bir mezar halini almıştı. Nerden geldiğini bilmediğim bir ses kulağıma 
şöyle fısıldadı: “Evren gecededir!”20

Başlangıçta beni böylesine mutlu kılan bu düş, sonunda şaşkına çevirdi. Yorumu 
neydi; bunu çok sonra anladım. Aurélia ölmüştü. Önce hastalık haberini aldım. Umutla 
umutsuzluk arası bir ruh hali içindeydim. Artık çok az yaşayacağıma inanıyordum ve 
biliyordum artık, seven yüreklerin yeniden buluşacağı bir dünya vardı. Zaten Aurélia, 
yaşarkenden çok, ölünce benimdi...

****
Güzel hanımefendiler, aziz beyefendiler, sizler ki, güzelliğe ve denize ta gönülden 

vurgunsunuz, en kekre şarapta bile hoş bir lezzet bulursunuz; ne dersiniz, ne düşünür-
sünüz, size garip geldiğini bildiğim bu düşüncem karşısında? Benim gibi düşünür de; 
delinin düşü bilgeninkinden güzeldir mi dersiniz yoksa? Önsezilerinizi kötüye kullanmak 
istemem ben asla. Ne ki, görüyorsunuz zihin açıklığıyla; kader, isterseniz felek, garip 
şeyler getiriyor insanın başına. 

Haz içinde aşkın ve güzelliğin peşinde, yüreğimin dibine kadar tutuşan ben, görün-
mez bir yamacın en yüksek yerinden günün birinde  kayıp düştüm. Kayalar arasında ne 
kadar zamandır yara bere içinde, yırtık giysilerimle çılgınca yürüdüm bilmiyorum.  Şimdi 
de yeri geldikçe görüp yaşadıklarımı size hiçbir şeyi saklamadan anlatıyorum bir bir. 
Hastalığımın bu evresinde kapatıldığım bu yerde düşüncelerimi resim yoluyla anlatmak 
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istiyorum. Bunun için topladığım kömür ve tuğla parçalarının yardımıyla duvarları, izle-
nimlerimi yansıtan bir dizi freskle kapladım. Çiziktirdiklerimin arasında bir yüz, sürekli, 
öteki yüzlerden daha çok ön plana çıkıyordu: Aurélia’nın yüzüydü bu, düşüme giren ha-
liyle, tanrıça görünümünde ve tanrıçanın renginde. Boyarken duvarları renk renk, diri , 
gözyaşlarım iniyordu yağmur gibi iri .21

Geçmişin bir tür örtülü sezgisiyle hatıralarımı ve uykuda yaşadıklarımı yansıtıp çi-
ziktirmek için ne varsa ellerinde, çevremdekilerden kâğıt kalem ve benzeri şeyler iste-
dim. Böylelikle alaycı dünyadan, pis kalabalıktan ve meraklı yargıçlardan uzak, gizemli 
bir mezardan farksız odamda öykülerin, dizelerin, bilinen tüm dillerde yapılmış tanım-
lamaların eşliğinde, dünyanın, inceleme anılarıyla ve çabamın daha duyarlı kıldığı ya da 
süresini uzattığı düş izlenimleriyle karışık, bir tür tarihini yazmaya koyuldum. Çıplak 
bedenimle uyurken döşeğimde, çevremde durmaksızın şekil değiştiren, dev ayaklarının 
üstünde bütün haşmetiyle duran canavarlar doğanın düzensizliğinde acımasızca birbir-
lerine saldırıyorlardı. Ben de katılıyordum kavgalarına. Bedenim de onlarınki gibi şekil 
değiştiriyordu yanı sıra. Birden, eşsiz bir uyum çınladı, değişimleri yeni değişimler izledi, 
aydınlık karanlığın yerini aldıkça gökyüzünde tanrısal şekiller çizildi. Bu kez canavarlar 
evcilleşip erkek ve kadın halini aldılar. Bu tansığı yaratan (....) ışıklı bir tanrıçaydı. 

İnsanların hızlı evrimi o zaman başladı. Bu yeni değişimlerde bu varlıkların her biri 
öldüğünde daha güzel bir biçim altında yeniden doğuyor ve şarkılarda Tanrıların utkusu-
nu övüyorlardı. Her şey sonradan yine değişti. Kötülük yeniden egemen oldu. Bu tansığın 
yaratıldığı yer Orta Afrika’daki Ay Dağlar’ının öteleri ve eski Habeşistan’dı. Buralar-
da her zaman sefalet, felaket kol gezdi. Nice kötülükler, nice cinayetler, yüzlerce yıldır 
bu topraklarda işlendi. Soyların, kavimlerin iğrenç savaşlarından, onların tarihinden söz 
ederken ürperiyorum şimdi.22

Gözlerimin önüne sırasıyla gelen imgelerdi bunlar. Bu imgeler bir zincirin halkaları 
gibi sonradan da hiç peşimi bırakmadı. Karanlıkta beni çeken, nice aşkla sevdiğim, ha-
yaleti andıran solgun bir imgenin peşinden yürürken, ruhum öyle gergin, yanlış bir adım 
attım, göğsüm bir eşyanın sivri ucuna çarptı. Ağaçlar, çitler ve güz çiçekleriyle çevrili 
bu yerde öldüğümü sandım. Kendime geldiğimde düştüğüm yerin, Aurélia’nın gömül-
düğü mezarlığın yakınında olduğunu gördüm. Ölesiye hayıflandım; ölseydim de bu kut-
sal yerde Aurélia’nın yanına gömülseydim. Ölmediğime üzüldüm. Ama birden anladım, 
böyle bir ölüme bile layık değildim.(...) Kolay aşklar peşinde koşup anısına saygısızlık 
etmiştim. Yeniden uykuya daldım. Yeni ve karışık düşler gördüm bu kez de. Sezilmedik 
bir hava yüzer gibi çevremde yüksek tepelere doğru yürüdüm. Şehzade kılığında bir ruh 
geçti ansızın önümden.  Korku ve kızgınlıkla bağırarak üzerine yürüdüm. Bir de ne gör-
düm? Yüzü benim yüzümdü, şekli benim şeklimdi, soyutlanmış ve büyümüş. Hem ben olan 
hem benim dışımda olan bu ruh neydi? Şaşakalmış, gözlerimle bakarken ikizime “iki kişi 
duyumsuyordum içimde”  diye yazan bir kilise büyüğünü anımsadım. İçimde korkunç bir 
korku vardı. Birbirine yorgan ipliğiyle bağlı iki ruh; iyi ve kötü ruh; birbirine düşman. 
Biri iyi öteki kötü. Biri utkunun ve mutluluğun simgesi, öteki hiçliğin ve ebedi azabın.23

Aurélia için kötü bir ruhtum artık ben ve gövdeme güç veren üzgün ruh, zayıflamış, 
horlanmış, Aurélia’nın tanıyamayacağı hale gelmiş, umutsuzluk ve hiçlik içinde çırpını-
yordu. İçimde vardı yakan bir acı. Kalmıştım soluk soluğa, üzüntümden bitkin öyle, derin 
sıkıntılar içinde sürülmüştüm bir yerlere, dünyadan uzak, böyle. Bir tepenin üstünde ko-

Frankofoni, 2020 / 2, Sayı 37, 3-18



13

caman bir kente varmıştım. Gezerken kentte uçsuz bucaksız bir yapıya daldım doğrudan. 
Açtım alev dolu gözlerimi, şaşkınlık içinde kalakaldım. Duvarları kırmızı, kadifeyle kaplı 
bir düğün salonunda gördüklerim karşısında duydum kaygılarımın süngüsünü. Evlenecek 
adamın benim çiftim olduğunu ve Aurélia’yla evleneceğini düşündüm. Öfkeyle haykır-
dım. Sağa sola saldırdım. Açık seçik, belirgin, canhıraş, acı dolu bir kadın çığlığıyla 
sıçrayıp uyandım. Gecede böyle acı acı çınlayan o ses neydi? Kimin sesiydi? O korku 
salan ses çekti beni kendine, yaşayan birinin sesiydi; tanıdık. Bana Aurélia’nın sesiymiş, 
onun ses tonuymuş gibi geldi. 

Bu dünyanın olayları’nın görünmeyen dünyanın olaylarına bağlı olduğunu artık iyi-
ce anladım. Kutsal olana saygısızlık yaptığım ve lanetlendiğim için bu hükmümü kimse-
nin ciddiye almadığını biliyorum. Ne ki, herkesin çemberler çizerek benden kaçtığını da 
görüyorum.24

Üçüncü Bölüm- Aurélia-Deliliğimin Son Evresi
Beni bir odaya kapattılar. Ölümle tanışmadan önce bir kez daha delirdiğimi söylediler. 

Bana öyle geldi ki, bu kez her şey bitti. Sevdiğim kadınlar kayıplara karıştılar bir bir. Öte 
dünyaya gittiler. Ölüm varolduğuna göre sıra kimdedir şimdi? Kim bilir? Belki de umutsuz 
ölmek zorunda olan bendedir. Ölüm, Tanrıya hoş gelen bir hiçlik değilse nedir? Biliyorsanız 
siz söyleyin; ya da ben size söyleyeyim: Tanrı bile ölümü hiçlik kılmaz. Tanrıdan uzun za-
mandan beri ilk kez söz ettiğime göre sormaz mısınız bana bunun sebebini? Bunun yanıtını 
size verebilmek için elbet Aurélia’dan söz etmeliyim. Aurélia inanıyordu Tanrıya ve bir 
gün, tam yanına yaklaştığım sırada, dudaklarından İsa’nın adı dökülüyordu. Oturmuştu 
bir derenin kıyısında, dingin ve aydınlık bir gök altında, serin ve tatlı bir havanın estiği bir 
zamanda; ben de oturmuştum yanında, görüyordum tatlı tatlı ağladığını bir su perisi gibi. 
Tutamadım kendimi; gözlerimden akarken yaş, ey Tanrım! o gözyaşı, - o gözyaşı... diye 
bağırdım. Nice zamandan beri kurudu! O gözyaşını Tanrım! o gözyaşını geri ver bana! 

Güzel hanımefendiler, aziz beyefendiler, yakarırken böyle Tanrıya, beni tanıyan siz-
ler sormaz mısınız, kalbiniz kalbim gibi açık, niyetim temiz miydi, değil miydi o sıra? Diz-
leri kırılmış, olduğu yere çökmüş, buz gibi bedeniyle, soğuk bir taşın üstünde oturmuş, 
Tanrıya yakaran, tıpkı inançlı bir aşık gibi ağlayan bu insanın içtenliğine hemen oracıkta 
gerçekten inanır mısınız?

Ulaştırmıştı beni bir kez daha elbet içimdeki yoğun acı aşkların en yücesine; her 
faninin ulaşamadığı yere. Ağlayarak boşalttığım doğrudur içimdeki sıkıntıyı, yüreğimi 
sıkıştıran. Umutsuzluk içindeydim akarken gözyaşlarım. Yaşam ve düş arasında zihin 
dağınıklığıyla söylenip duruyordum. Farkım yoktu benim, kuşağımın lirik aşıklarından. 
Benim kuşağım, biz, devrimler ve fırtınalar içinde doğduk, tüm inançlar kırılmıştı, gös-
termelik uygulamalarla yetinen belli belirsiz bir inanç içinde yetiştik, kayıtsızlıkla yan 
yana yürüyen bu tür inanç, inançsızlık ve şaşkınlıktan daha suçludur... (...)

İstesek de yakın olmayı Tanrıya, zihinsel dağınıklıklarımızı, kırgınlıklarımızı, takıl-
mışlıklarımızı, iyi ya da kötü yargılarla dolu (..) zihnimizden söküp atabilir miyiz öyle 
kolaylıkla? Dokunmadan inanmam diyen havari gibi sorular sorduğum için ben de la-
netlendim işte. Doğrusu; söylediklerim dobra dobra bu işte! Bilirsiniz alçakgönüllü bir 
Hıristiyan böyle konuşmaz. Bu tür düşünceler ruhu yumuşatmaz çünkü. 
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İnançla ilgili daha ne desem ki? Aurélia’nın acıklı sonu hangi yazgının eseri ve hangi 
gücün işi? Kanla büyüyen düşman işi! Bağırmalarım, başkaldırılarım Aurélia için; içim-
den geldiğince.Yaşam sürerken çığlık çığlığa solgun bir ışığın altında, buldum her daim 
kendimi buğulu aynanın karşısında, içim içimi yerken bir başıma. Tanrıyı kendim sürdüm 
içimden, tehdit ettim, kargıdım onu! Oydu içimdeki, ruhumdan gittikçe uzaklaşan ve boş 
yere beni uyarıp duran o gizemli Kardeşti Tanrı! O seçkin koca, o utku kralı, yargılıyor, 
suçluyor beni, bana verdiği kadını, bundan böyle layık olmadığım kadını, kendi göğüne 
götürüyor!25

****
Güzel hanımefendiler, aziz beyefendiler, bu düşüncelerin beni sürüklediği umutsuz-

luğu anlatamam. Söylenip duruyordum kendi kendime. Hıçkırığa boğulmuş bir kurban-
dım ben. Taşıdığım pranganın ağırlığı ne kadar da dayanılmazdı böyle. Sürüklerken ayak-
larımı taşlı yollarda ayık bayık, görenler anlıyordu kalbimde taşıdığım yaranın ağırlığını. 
Yürümeye çalışıyordum utana utana. Yaratanı bırakıp yaratılmışın ardından koşmuştum. 
(...) Son soluğunu İsa’ya adayarak ölen kadını, ben puta tapan zındıklar gibi sevmiştim.  
Tanrı indinde bunun için lanetlenmiştim. Utanç düğümünü çözüp kendimi Tanrıya bağış-
latmak için bir fikir geldi birden aklıma. Dinin söyledikleri doğruysa, Tanrı hâlâ bağışla-
yabilirdi beni: Tanrıya değer olmak için, önünde eğilirsem, utana utana, sevdiğim kadını 
bana geri verir belki. Bu düşünce kafamdan kurtarıcı bir tasarı gibi geçerken ölülerin bizi 
gördüklerini, bizi duyduklarını biliyordum. 

Kafamda hep bu düşünce, yollarda rastgele dolaşıp duruyordum. Bir cenaze alayı 
çıktı önüme, sevdiğim kadının gömülü olduğu mezarlığa yöneldi. Yüreğimin içinde çizili 
Aurélia’nın resmi; koşarak daldım mezarlığa. Aurélia beni işitsin beni görsün istedim 
ayaklarının dibinde. Güzel gözleriyle yüreğimin içine baksın istedim. Ossaat tüm iyilik 
yıldızlarının göklerde parladığını görsün istedim. Aradım uzun süre Aurélia’nın mezarını; 
yazık ki, bulamadım. Yüreğim tek bir parça iken bölündü dehşetle bin bir parçaya. Mezar 
yerini bile unutmuştum. Yüreğim tutuştu. İçimde cehennem alevi oluştu. Bu unutuş bile 
cezalandırıldığıma kanıttı. Yüreğim çarpa çarpa, deli gibi koştum mezarların arasında 
oradan oraya. Yorulmuştum. Güneşin batışını gördüm. Uzaklaştım korkuyla mezarlıktan. 
Yaşamımın artık güvencede olmadığı düşüncesiyle, Paris’ten uzaklaştım hemen o gün, 
başımda uğuldayan fırtınayı dindirmek için. Gençliğimde bahtiyar zamanlar geçirdiğim 
yakındaki bir kasabaya gittim; bir han odasına yerleştim. Yorgunluktan uykuya daldım 
hemen. Uykumda korkunç düşler gördüm. Düşümde güneşi bile gölgede bırakan parlak 
gözleriyle, beni süzen Aurélia’yı gördüm. Üzgün ve düşünceli bir hâli vardı. Yüzüme 
acıyla bakarak. (...) daha sonra (...) görüşeceğiz arkadaşının evinde dedi. Söyler söyle-
mez bu sözleri kayboldu. Titriyordum, buz kesmişti yüreğim. Yüzünün acıyla değiştiğini 
görmüştüm. Güneş batarken ve kararırken tekmil yollar yürümeye başladım taşlar ve 
böğürtlenler arasında bir yolda, yaklaştım o dertli kasabaya bakan sanki tanıdık bir eve, 
bol sis ve bulutlarla örtülü, gecenin yarısında. Uzaktaki ev bir törenle aydınlanmış gibi 
parlıyordu, törene zamanında yetişmiş çağrılılarla dolu gibiydi. Haykırdım: “Yitirdim 
onu! Yitirdim, ama neden .... anlıyorum, - son bir çaba gösterdi beni kurtarmak için; ken-
dimi bağışlatacak bir olanak geçmişti elime, ama işte, o yüce anı da kullanamadım. (...) 
Her zamanki gibi yine geç kalmıştım! 
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Darmadağın olmuştum. Titreyen bedenimle korkudan ve suskun, bakarken göğün 
yükseklerine, bir şimşeğin ışığında görür gibi, bir an gördüm onu sanki, solgundu, can 
çekişiyordu ve karanlık atlılar götürüyordu onu... Öfkeyle soluk soluğa uyandım. Diz çö-
küp yalvardım... Tanrım, Tanrım! onun için diliyorum, yalnızca onun için Tanrım!  bağı-
şından yoksun bırakma!26

****
Dört yanıma sürekli dönüp dururken ciğerlerime inen pişmanlıkla, aşk ve acıma duy-

gusu içinde, dağınık bir yaşam sürüp duruyorum işte ortalıkta. Belki de kendimi anla-
tabilmek için şöyle söylemek daha doğru: Aslında ben, çoğu zaman, yıkımın egemen 
olduğu , yanlışlarını ise ancak yıkımın darbelerinden sonra anlayabildiğim çılgıncasına 
dağınık bir yaşam sürüyor ve ruh halimi, ayrımında olmaksızın, işte böyle bir yaşamın 
daha ciddi pişmanlıklarıyla donatıyordum. Tanrının gözünden uzak böyle, sürüldüm ben 
bitkin öyle, Aurélia’dan her zaman fersah fersah uzak bir yerlere, bırakıldım tek başıma 
soluk soluğa; giysilerim yırtık pırtık, deşilmiş yaralarımın izleriyle lekeli. Ne yaptığımı 
bilmeden aydınlıktan uzak, ağzımda küfürler,  alıştım belki de uzayıp giden zamanda 
sıkıntılar içinde sefil ve yalnız bir yaşamın acı tadına. Şaşakalmış gözlerimle ve kendimi 
inandırdığım kandırmacalarla hopladım zıpladım, başıma buyruk hoyratça, ordan oraya.

İş işten geçti; acı ciğerlerime girdikten sonra düşünüyorum  da şimdi, sevdiğim kadı-
na yaşarken acı çektirdim. Geç ve yararsız olsa da, son bir bakışla, tatlı ve kutsal insafına, 
bağışına sığınmaya çalışıp, ölümünde de acı çektirdiğim kadını aslında düşünmeğe bile 
layık bulmuyorum kendimi. 

Sonsuzluktan ağrı bir sessizlik içinde, az da olsa uyurken, eskiden tanıdığım birini 
gördüm düşümde. Bir zamanlar yaptığım bir yanlışlığı keyifli bir yargıç gibi başıma kaktı 
alaylı alaylı. Sözleri şöyleydi: “Nicelerini yitirdin hısım akraba, ama o kadına ağladığın 
kadar ağlamadın hiçbirinin ardından, Tanrı nasıl bağışlar seni?” Bu sözleri duyunca 
çaresiz bir kurban olduğuma bir kez daha inandım. Tanrı pişmanlık duymam için bir 
süre tanımıştı bana ve bundan yararlanamamıştım. Yazık! İş işten  geçtikten sonra acıdır 
çıkardığımız bilgiler.27

****
Ölü gibi yatarken acılar içinde döşeğimde, ömür boyu yaşadığım ne varsa, hepsi en 

olumsuz yanlarıyla geliyordu gözlerimin önüne, bir tür bilinç sınavı verir gibiydim, en 
eski olayları bile akıl almaz bir nitelikte taşıyordu belleğim. Günah çıkarmalıydım, ama 
bilmiyorum niçin, hangi utanç yüzünden yapamıyordum bunu. Böyle düşünürken aşk 
ateşi beni yakıyor ve içimi kemiriyordu, damarlarımı emiyor ve yüreğimi kurutuyordu. 
Darmadağın oluyordum; öte yandan kanatlanıp kaçmak istiyordum beni vurmak isteyen 
ölüm denen o hainden, intikam almak için kükreyen aslanlar gibi. İşin doğrusu böyle 
düşünürken de, inanırken öyle, kararsızlık içindeydim.  Böyle düşünüp debelenirken dö-
şeğimde ölü birinin sevgili anısıyla yolumu nasıl bulduğumu, bu yolun varlığına nasıl 
inanıp, bu inancın ruhumda yeteriyle sağlıklı bir şekilde devşiremediğim çeşitli gerçekle-
ri zihnime nasıl soktuğumu açıklamak istiyorum şimdi de. 

Öfke ve acıyla uykuya dalmışım gecenin sonunda. Dostlarla yemek yiyip, şarap içiyor-
duk bir çardak altında. Tükenmez güzelliğini bir yem gibi sunan bir kadın geldi masamı-
za, Venüs’ten daha güzel, gözleri ışık saçan, gögüsleri göklere doğru taşan. Kendimizden 
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geçe geçe dinledik aşk ezgilerini, içimizi acıyla dolduran ve kısır bir haz tattıran. Sesi bana 
Aurélia’nın sesini anımsattı, dikkatle baktım kadına; yüzünde sevdiğim kadının yüzünü an-
dıran bir şeyler vardı. Ezgileri çınlarken kulağımda, tanrısal balözü şarabın tadı damağımda 
kim bilir dedim, belki de Aurélia’nın ruhu yaşıyor bu kadında! Böyle düşünürken kendi 
kendime kavuştum birdenbire eski gücüme, layık olduğuma inandım dünyanın zevklerine, 
renklerine; sonsuz bir sevinç girdi içime. Çırpınan göğsümde umut cıvıldadı; göğsüm oldu 
sevinçten kıpır kıpır, Aurélia’nın sevgisinden. Tanrım! Eşsiz güzelliğiyle gönül sultanım 
Aurélia içimde. Artık yaşamam için bir neden vardı ve dünyaya yeniden ilgi duyuyordum. 

Çok geçmedi; bahtiyarlığım uzun sürmedi, o korku salan düzen yine geldi ve terslik-
ler birbirini izledi; aldığım güzel kararın sanki gerçekleşmemesi için akıl almaz olaylar 
bir araya geldi.  İlk yazı son yaz izler ya acımasızca, kışlar, şimşekler, fırtınalar, içimi 
tarifsiz bir kıvançla dolduran umutlar, sisli bir kefenle sarılmış biz cenaze gibi çekip gitti. 
Beynim, gönlüm hep karanlık, hep uçuk, aysız bir gecede donup kaldı. Güçsüz, yılgın yine 
bir başıma, belirsiz bir mezar karşısında kalakaldım. Korkudan odada kalamadım; çıktım, 
garip yerlerde başıboş dolanıp durdum.Yoktu artık o güzel o sevgili tanrısal yaratık yer-
yüzünde. İster gece olsun ister gündüz, ister yeryüzünde olsun ister hayalimde, Aurélia be-
nim için olmuştu hep ışık saçan bir yıldız, evreni aydınlatan bir meşale. Gözyaşları içinde 
gecenin geç  saatleri boyunca yürüdüm yollarda perişan hallerde. Evler boyunca yürürken 
o solgun aydınlıkta, kulakları kirişte şeytan yüzlü kediler gördüm gölgeler gibi, tırnakları 
keskin, kocaman. Gökkubbede parlayan yıldızlar kilisede gördüğüm mumlarla aynı anda 
sönüyordu. Zamanın bittiğini, Aziz Jean’ın Apocalypse’te bildirdiği üzere dünyanın sonu-
na geldiğimize inandım.Gökkubbede kara bir güneş (...) gördüğümde ebedi gece başlıyor 
ve korkunç olacak. İnsanlar artık güneşin var olmadığını görünce neler olup bitecek  diye 
düşünmeye başladım dehşetle. Dolanıp durdum böylece korku içinde.

Yorgunluktan bitkin düşünce eve döndüm. Uyudum. Uyandığımda her yer ışık için-
deydi; şaşırdım. Yakındaki bir kiliseden kulağıma geliyordu İsa! İsa! İsa! sesleri. -Ama 
İsa yok artık ve onlar henüz bunu bilmiyorlar- diye söylendim. Dünyaları gezdim, her şey 
ölüyor! dedim kendi kendime. Kızdım softa bir amaç ile İsa, İsa, İsa diye yineleyip duran 
kilise korosundaki çocuklara.

Özgür düşünmeye alışık olan ben o an güneşi soğuk ve soluk buldum. Böyle düşü-
nürken, kırık, acılı ve kan içinde ben hepimizin, herkesin dilsiz, sağır acılar içinde yitip 
gittiğine inanıyordum. Ve “hayır, Tanrı yok!” diye ağlamaya başladım. Gecelerin meleği 
sürgün ediyor beni, şu yalnız ve şu yaşlı gözlerimden geçeni okuyabilir misin? Her şey 
ölecek benle!” diye bağırdım. Herkesin beni duymasını istedim.28

****
Ölüm kaldırmış kollarını vurmak için biz zavallı insanlara; oraya buraya yöneldim 

olanca hızımla kurtulmak için ölümcül darbenin hışmından. Yazık kurtulamadı oysa hep-
si güzel, hepsi melek nice insan; hepsi mezarında şimdi. Var mezarlarında şimdi demet 
demet çobanpüskülü bir de çalıotu, sürü sepet. Zaman varken ölümüme Saint-Eustache 
kilisesine girdim  koşarak, yüreğime destek olsun diye,  Meryem Ana’nın önünde sofuca 
diz çöktüm. Akıttığım gözyaşları ruhuma esenlik getirdi. İçimde tatlı bir sıcaklık, yüre-
ğimde umut, Saint-Victoire sokağında yürüdüm soylu adımlarla yağmur altında. Ruhumu 
yıkadım. Sırılsıklam ve yorgundum. Giysilerimi değiştirip döşeğime uzandım. Tanrıça 
görünür gibi oldu uykumda ve şunları söyler gibiydi bana: Meryem neyse ben de oyum, 
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annen neyse ben de oyum, tüm şekiller altında sevdiğin kimler varsa ben oyum.(...) Ve 
az sonra sen beni olduğum gibi göreceksin. Bu ses beni nasıl da mest etti; bilemezsiniz. 
Gökyüzünde yayılıp giden ilahi bir ses gibiydi.  Sevdiğin kadın gökyüzünde görüldüğü 
sürece yaşamak güzeldir der gibiydi. Yüreğimde yanarken kıvılcımlar ve gözlerimde par-
larken çakmak çakmak ışıklar çıktım bana eşlik eden bir dostla sokağa. Sanat köprüsün-
den geçerken ruhların göçünden söz ettim ona ve şunları söyledim: - Öyle geliyor ki, bu 
akşam içimde Napolyon’un ruhu vardı, bana büyük şeyler esinliyor, büyük şeyler yapma-
mı buyuruyordu. Palais-Royal galerilerine geldiğimde herkes bana bakıyormuş gibiydi. 
İnce bir düşünce saplanmıştı kafama; ölüler yoktu artık. Söyleniyordum kendi kendime: 
Bir hata yaptın. Düşünen ben değildim, Napolyon’du, kafamı kurcalıyor, yaptığım hatayı 
bulamıyordum. Yeniden söylendim: Karşılığını ödemediğim bir şey var burada.

Yürümeye devam ettim. Saint-Honoré sokağına geldim. Kalabalık arasında yürürken 
neredeyse boğulacaktım.

Beni bir arabaya bindirdiler, güçsüzler yurduna götürdüler, deli gömleği geçirdiler 
üzerime.29

Bulunduğum yerde hastabakıcılarla tüm hastaların sözleri benim için gizem doluydu. 
Bana öyle geliyor ki, onlar yeryüzünün tüm soylarını temsil ediyorlardı ve aramızdaki 
bütün sorun gök cisimlerinin yolunu, yürüyüşünü yeniden saptamak ve sisteme yeni bir 
gelişim kazandırmaktı. Onların dilinde yalnız benim anlayabildiğim gizemli düşünceler 
vardı. Odamda ve ara ara çıkarıldığım bahçede gördüğüm nesneler de beynimin oyunla-
rına katılıyordu neşeyle. Gördüğüm canlı cansız her şeyden, renklerden, kokulardan ve 
seslerden bilinmeyen türlü uyumların çıktığını görüyordum. Doğada bulunan her şeyin 
devinim halinde yaşayıp birbiriyle örtüştüğünü kavrayabiliyordum. Böylelikle yıldızlar 
korosuyla saydam bir iletişim kuruyor ve onlarla konuşuyordum. Sadece onlarla mı? Ta-
bii ki hayır: Odamdaki tüm eşyalarımla iletişim içindeydim. Bilgeyi delirtecek, deliyi 
bilge kılacak kitaplarımla konuşma halindeydim; bundan bazen kıvanç bazen de hüzün 
duyuyordum. Bir mıknatısla çekilip onlarla birleşiyordum.30

****
Coda**

Uzun süreden beri ilk kez beni mutlu kılan bir düş gördüm. Yere doğru, çok derin, 
göğe doğru çok yüksek bir kuledeydim.(...) Düşlerimin tanrıçası, Hint giysisine çok ben-
zer bir giysi içinde ve daha önce düşlerime girdiği haliyle, gülümseyerek bana göründü. 
Ruhla benim aramda yürüdü ve çayırlar yeşerdi, ayak izleri üstünde, topraktan çiçekler ve 
yapraklar yükseldi. Ve şunları söyledi: -Geçmek zorunda olduğun o sayısız merdivenler 
düşünceni bunaltan eski hayallerin bağlarıydı, şimdi Kutsal Meryem’e yakardığın ve onu 
ölmüş sandığın günü anımsa, yalancı sanrılar içindeydin. Dünya bağlarından kurtulmuş 
sade bir ruhun, dileğini ona iletmesi gerekiyordu. O ruhu yanında buldun. Benim gelip 
seni cesaretlendirmeme de bu yüzden izin verildi-.  Düşümün zihnime yaydığı tatlı bir 
uyanışla gözlerimi açtım. Gün doğmaya başlıyordu. Beni avutan o ruhtan maddi bir işa-
ret kalsın istedim ve duvara şu sözcükleri yazdım: -Aurélia, bu gece beni ziyaret etti-.31

* Kelime anlamı kuyruk olup, müziğin en son bölümüne verilen teknik terim. Burada Son Bölüm-Çıkış an-
lamında kullandım.
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NOTLAR ve KAYNAKÇA
1 Bkz. Baudelaire, Kötülük Çiçekleri, Çev. Sait Maden, Çekirdek, İstanbul, 1996. Şarabın Ruhu 

– végètale ambroisie. 
2 Bkz. Nerval. Erdoğan Alkan, Düş Gezgini, El Desdichado.
3 Delfica.
4 Artémis.
5 Sylvie, Yitik Gece.
6 Byron’nun Düşüncesi, E. Alkan, Gérard de Nerval, Küçük Aylaklık Şatoları, Byron’un Düşün-

cesi, Varlık şiir.
7 Sylvie, Karar başlıklı bölüm.
8 Sevgili Baudelaire’e bir gönderme : İç sıkıntısı –Spleen.
9 Baudelaire, Umursamaz-l’irrémédiable.
10 Sylvie, Adrienne ve karar başlıklı bölümleri.
11 A.g.y.6.
12 Sylvie, Son Yaprak başlıklı bölüm.
13 Bkz. Frankofoni, Ortak Kitap, Tuğrul İnal, Sylvie İçin Dramatik Bir Okuma, No: 35, Coda.
14 Bkz. Aurélia, Birinci Bölüm.
15 Nerval’in 1841 & 1853-54 yıllarında geçirdiği delilik krizleri.
16 Aurélia, Birinci Bölüm.
17 III. Bölüm.
18 IV. Bölüm.
19 V. Bölüm.
20 VI. Bölüm.
21 VII. Bölüm.
22 VII ve VIII Bölümler.
23 IX. Bölüm.
24 X. Bölüm.
25 Bkz. İkinci Bölüm.
26 Bkz. İkinci Bölüm.
27 Bkz. Üçüncü Bölüm.
28 Bkz. Dördüncü Bölüm, Bkz. Zeytinliklerde İsa ve Yaldızlı Dizeler.
29 VI. Bölüm.
30 VI. Bölüm.
31 VI. Bölümün sonu.

Frankofoni, 2020 / 2, Sayı 37, 3-18


