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BAUDELAIRE’İN BAKIŞI: JULES VERNE, EDGAR ALLAN POE*
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LE REGARD DE BAUDELAIRE : JULES VERNE, EDGAR ALLAN POE
Dans son court traité sur la vie et l’œuvre d’Edgar Allan Poe, Jules Verne place le romancier américain 
parmi les auteurs de « l’École de l’étrange » où Verne se reconnaît comme Baudelaire. Cet article es-
saie de traiter les points communs entre Baudelaire et Poe qui sont, selon les termes de Verne, « créés 
pour se comprendre » et d’interroger les raisons qui poussent le poète des Fleurs du Mal à attribuer 
une telle importance à la personnalité et au texte de Poe. Cette démarche pourrait nous emmener à 
quelques éléments de réponse afin d’éclaircir le monde imaginaire baudelairien dans sa poésie. L’ar-
ticle part du petit livre de Verne sur la vie et l’œuvre de Poe et s’arrête sur la préface de Baudelaire à 
sa traduction des Histoires extraordinaires de Poe. C’est grâce à cette traduction que Verne a connu 
le romancier américain qu’il qualifie comme un représentant de cette « École de l’étrange ». Afin de 
préciser les éléments de cet « étrange », cet article se donne la tâche d’étudier la conception commune 
à Poe et à Baudelaire, conception que l’on pourrait résumer comme « analyse et la reconstruction de 
la réalité dans la fiction ». Dans « Correspondances » et les autres poèmes de Baudelaire et dans les 
nouvelles de Poe, les deux poètes mettent en avant les problèmes de l’existence humaine au milieu de 
la réalité. Un grand nombre de poème des Fleurs du Mal montrent la relation entre le beau et l’idéal, 
deux notions majeures qui marquent l’œuvre de Poe. Quel est le lien entre le progrès matériel et le 
monde intérieur de l’homme ? À cette question primordiale, Baudelaire trouve une réponse qui lui 
paraît convaincante et il s’approche par sa conception poétique du poète américain. 
Mots-clés : Baudelaire, Poe, Verne, littérature comparée, Les Fleurs du Mal, Le Spleen de Paris, 
poétique, étrange, fantastique

BAUDELAIRE’S VIEWS: JULES VERNE, EDGAR ALLAN POE
Jules Verne, in his short essay on Edgar Allan Poe and his works refers to the American novelist as the 
‘master of the strange’. Verne, also adds that Baudelaire and he are members of this school of writing. 
The following article dwells on the commonalities between Baudelaire and Poe who Verne considered 
to be ‘created to understand one another’, the reasons Baudelaire attached such importance to Poe, 
in order to attempt to shed light on Baudelaire’s imagery. The focus of the study entails Verne’s short 
essay on Poe and the forward to Baudelaire’s translation of Poe. Thanks to Verne’s translation of 
Baudelaire, Verne deems Poe to create a new ecole – ‘Strange’. In order to understand the features of 
this ecole the reality of Poe and Baudelaire need to be analyzed. As can be seen in Baudelaire’s “Cor-
respondances” and Poe’s stories, both authors have an existentialist issue with realism. According to 
Baudelaire, Poe, who feels like a captive in realism that is focused on the material world, is strangely 
lonely. Both authors refer to two concepts in the face of this painful realism. Thus, poems in Fleurs 
du mal display the relation of beauty and idealism seen in Poe. In conclusion the study on similarities 
between Verne, Poe and Baudelaire concentrates on Baudelaire’s primary question: why is there such 
a gap between material and spiritual development? In his search for an answer Baudelaire grasps the 
reality of his time and like Poe tries to capture that which is universal through imagery. 
Key words: Baudelaire, Poe, Verne, comparative literature, Fleurs du mal, Le Spleen de Paris, 
poetics, fantastic literature 
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Jules Verne, Edgar Allan Poe’yu ve yapıtlarını ele aldığı kısa denemesinde Amerikalı 
romancıyı “Tuhaf Ekolü’nün önderi” olarak niteler. “Poe kendine özgü bir tür yaratmıştır, 
kaynağını sadece kendinden alır; bu türün sırrını bana söylemiş gibi sanki”1 diyen Verne, 
bizzat kendisinin de bu ekole dahil olduğunu ima eder. Verne’e göre Baudelaire de bu 
ekolün içindedir: 

Öncelikle bir Fransız eleştirmenin, Charles Baudelaire’in Edgar Poe’nun eserleri-
nin çevirisi için, eserin en az kendisi kadar tuhaf bir önsöz yazdığını belirteceğim. 
Bu önsözün de bazı açıklayıcı yorumlar gerektirdiği söylenebilir. Her halükârda, 
edebiyat dünyasında bunlardan söz edildi; dikkatler çekildi, haklı olarak elbette: 
Charles Baudelaire Amerikalı yazarı kendi tarzında açıklayacak düzeydeydi ve ben 
de Fransız yazarın yerine başka bir yorumcu koymayı istemem; bu yer ancak şimdi-
ki ve sonraki eserlerini yorumlayacak yeni bir Edgar Poe tarafından doldurulabilir. 
Rövanşı alınsın diye; her ikisi birbirini anlamak için yaratılmış.2 

Gerçekten de Poe’nun öykülerini çevirip derlediği Histoires extraordinaires (Ola-
ğanüstü Öyküler) adlı kitaba yazdığı “Edgar Poe, yaşamı ve yapıtları” başlığını taşıyan 
önsöz bize şairin Poe’yu nasıl gördüğünü anlatırken aynı zamanda da bizzat Baudelaire 
poetikasına dair ipuçları sunuyor. Baudelaire Poe’da, “dünya dışı bir vurgu, melankolide 
dinginlik, nefis bir ağırbaşlılık, erken edinilmiş deneyim –içten gelen deneyim” bulur ve 
bütün bu özelliklerin “büyük şairleri nitele”diğini3 belirtir.

Bu yazıda Verne’in “birbirini anlamak için yaratılmış” diye nitelendirdiği Baude-
laire ile Poe arasındaki ortak noktaları, Baudelaire’in Poe’ya bu denli önem vermesinin 
nedenlerini sorgulayacak, bu yolla da Baudelaire’in imgelem dünyasını aydınlatabilecek 
bilgiler elde etmeye çalışacağız. Verne’in Poe hakkında yazdığı kısa denemesinden yola 
çıkacak ve Baudelaire’in Poe çevirisine yazdığı önsözüne odaklanacağız.

1-Verne, Poe, Baudelaire
Verne Poe’yu Baudelaire çevirisi sayesinde, 1850’li yılların sonlarına doğru keşfe-

der. Thibault’nun Louis Seylaz’dan aktardığı bilgi Baudelaire’in Poe’ya olan ilgisi konu-
sunda fikir verebilir4. Baudelaire 

taptığı yazara kutsal bir onur atfetmek istiyor ve bunun için hiçbir şeyi esirgemiyor. 
Kendisi için asla yapmayacağı bir şeyi Edgar Poe için yapıyor; o zamanlar ün ka-
zanmak isteyenlerin tapınağındaki rahip olan Sainte-Beuve’den bir yazı dilenecek 
kadar ileri gidiyor: Olağanüstü Öyküler kitabını verirken ‘Amerika’da pek de kaale 
alınmayan Edgar Poe’nun Fransa’da büyük bir yazar olması gerekir, yani ben öyle 
olmasını arzu ederim’, diye yazıyor. Sainte-Beuve “Öyküler”den söz edeceği ima-
sında bulunduğunda da ona şükranlarını sunmak için çırpınıyor.5

Verne’e göre Baudelaire Poe’da öncelikle “acı çeken şair” betisinin melankolik bir 
değişkesini görür. Bu belirlemeyi La Vie et l’oeuvre de Edgar A. Poe adlı kitabının önsö-
zünde Vincent Thibault da benimser. Baudelaire, 1852 yılında Revue de Paris’de yayım-
ladığı ve 1856’daki Önsözün bir bakıma yeniden ele alınmış hali olan bir incelemesinde 
şu sonuca varıyor: 

Ayyaş, sefil, ezilmiş, asalak Edgar Poe sakin ve erdemli Goethe ya da W. Scott’tan 
daha çok hoşuma gidiyor: bunu söylemekten utanç duymuyorum, çünkü bu sözler 
derin bir acıma ve şefkat duygusundan ileri geliyor. Onun ve özel bir sınıf insan için, 
din kitaplarının Tanrı için söylediklerini rahatlıkla söyleyebilirim: ‘Bizim için çok 
acı çekti’.6
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Yine Thibault’nun alıntıladığı André Fontainas da iki şair arasındaki yakınlık üzerin-
de durur. Fontainas, 1933 yılında La Muse française’de yayımlanmış olan Edgar Poe et 
la poésie française (Edgar Poe ve Fransız Şiiri) adlı yazısında, Poe ile Baudelaire arasın-
da benzerlikle kurar: 

Kardeşlerim, ah! Bu iki şair, bu olağandışı iki zihin, yeryüzündeki yazgılarının bah-
tsızlığı yüzünden fazla geldiler dünyaya, ama düşünceleri ve sanatları yoluyla da, 
çok şükür, dünyayı aştılar. Öyle bir noktada birleştiler ki düşlemlerinden çıkma 
bir kavrayışın, bir kuramın, eleştirel bir değerlendirmenin gerçekte hangisine ait 
olduğunu belirlemek her zaman olanaklı değildir. Kimi kez ikisine de aittir. Az sayı-
da yazar saplantıyı, takıntıyı, korkuyu, deliliği, ama ayrıca yumuşaklığı, yalnızlığı, 
beklentiyi bu denli kesinlikle betimleyebilmiştir; ince ince işlenmiş bu psikolojik 
yazı, Poe’yu zaman dışı hale getirmektedir7

Verne’in ve Thibault’nun iki şair arasında belirlediği benzerlikler kuşkusuz yapıtları-
nın oluşturduğu ve Verne’in “ekol” olarak nitelediği “Tuhaf” kavramından ileri gelir. Peki 
bu “tuhaf”ın ögeleri nelerdir? Öncelikle Poe ve Baudelaire’in gerçekliği “çözümleyip” 
kurguda “yeniden birleştirme” biçiminde özetlenebilecek sanat kavrayışını ele alalım. 

2. Çözümleme, yöntem ve bir varoluş tavrı
Jules Verne, Poe’nun “imgelem tarihindeki” yerini belirlemek üzere giriştiği bu de-

nemede, aslında bir “alımlama” araştırmasına girişir ve metnin okuru nasıl etkilediği üze-
rinde yoğunlaşır. Bir anlamda Verne, Poe’nun “insanoğlunun hangi hassas noktalarına 
dokunup bunlardan en tuhaf etkileri nasıl çekip çıkardığını” anlamaya çalışır. “Tuhaf bir 
dehâ” olarak nitelediği Poe’nun farkını belirlerken sanki aynı zamanda Baudelaire’in ya-
şamı ve yapıtlarına ilişkin bir açıklama sunar gibidir: 

Bazıları onu İngiliz yazar Anne Radcliff’e ve Alman yazar Hoffmann’a benzetir; 
ama Anne Radcliff, her zaman doğal nedenlerle açıklığa kavuşan korku türünü 
işlemiştir; Hoffmann hiçbir fiziksel nedene bağlanamayacak, saf fantastik eserler 
vermiştir; oysa Poe öyle değildi. Poe’nun kişileri gerçekte var olabilecek kişilerdir; 
her yönüyle, tastamam insandırlar, ancak yine de sinirleri aşırı sağlamdır, aşırı 
canlı bir duyarlılığa sahiptirler; özel kişilerdir, kısaca efsunlu kişilerdir, sanki daha 
fazla oksijen solumuşlardır ve yaşamları boyunca da sürekli fazla oksijen yakarlar. 
Poe’nun kişileri deli değildir, ama, tıpkı kimilerinin yüksek alkollü içkileri aşırıya 
kaçırması gibi, beyinlerini fazla kullandıkları için delirebilecek kişilerdir; düşünme 
ve tümevarım gücünü son sınırına kadar zorlarlar; tanıdığım en iyi çözümleme 
ustalarıdır ve ilgisiz gibi görünen bir olgudan yola çıkıp mutlak hakikate ulaşırlar.8

Verne bu tanımlamanın ardından böyle ayrıksı bir yazarın aslında nasıl okunması ge-
rektiğine de değiniyor. Okur, yazarı imge dünyası içinde, iş üstünde izlemelidir: “Bu kişile-
ri tanımlamayı, resmetmeyi, hatlarını belirlemeyi deniyorum, ama hiç de başaramıyorum, 
çünkü fırçaya, pusulaya, tanımlamaya gelmiyorlar; böylece, değerli okurlar, bana göre en 
iyisi, onları neredeyse insanüstü işlerini yaparken göstermek. Ben de bunu yapacağım.”9

Bu “insanüstü işleri” anlamak için olguları çözümlemek, ögeleri birer birer belirle-
dikten sonra tümevarım yoluyla sonuca ulaşmak gerekir: “Poe, gerçekten düş gücüne 
sahip bir insanın aslında bir çözümleyiciden başka bir şey olmadığını kanıtlayan ilginç 
gözlemlerden” yola çıkar ve tümevarım yoluyla “tuhaf olguyu” anlaşılır hale getirir.
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Baudelaire poetikasında benzer bir yöntemin ipuçları vardır. Hatta, “çözümleme” ve 
“ayrışık ögelerden” sonuca gitmenin, Baudelaire şiirine özgü bir “anlamsal” yapı oldu-
ğunu söyleyebiliriz. Kötülük Çiçekleri’den birkaç örnek, Baudelaire poetikasının bu yapı 
üzerine kurulu olduğu düşüncesini göstermeye yetecektir. “Correspondances”/“Uyuşum-
lar”da10 Doğa’nın bir tapınak olması başlangıç sorusudur. Bu soruyu yanıtlamak için önce 
Doğa’ya ait ögeler ayrıştırılır ve nitelendirilir: sesler, bakışlar, insan, orman. İlk dörtlüğün 
sonundaki “simge ormanları” terimi soruya verilen yanıttır; doğrudan kavrayabileceğimiz 
bir anlamı aktarmadığından, çözümlenerek aydınlığa kavuşturulması gereken bir yanıttır 
bu. Böylece ikinci çözümleme gelir: yankılar, karanlık, gece, aydınlık. Ancak “simge or-
manı”, dolayısıyla tapınak olarak Doğa sorusu hâlâ karanlıktadır. Bu nedenle üçüncü bir 
çözümlemeye gidilir: “sesler, kokular, renkler yanıtlar birbirini”; demek ki çözümlemede 
elde edilen bütün bu “ögeler” aralarında “haberleşirler” ve bunun için de “ses, koku, renk” 
gibi araçları kullanırlar. Çözümleme son iki üçlükte bu “haberleşme” araçlarından biri 
olan “koku” üzerinde yoğunlaşır ve başta sorulan soru sonunda yanıtını bulur: Tapınak, 
“bedensel haz” ile “ruhun coşkusunu” birlikte oluşturduğu bir “yayılma” (expansion) ola-
rak betimlenir. Varoluşa dair bir açıklama sunan felsefi bir yorumdur bu ve bedensel ile 
ruhsal’ın uyuşumu, haberleşmesi, etkileşimi üzerine kurulu bir kozmos kavrayışı sunar.

Baudelaire’in “Correspondances”/“Uyuşumlar” şiirinin kozmos içinde insan bilin-
cine dair bir yorumu yansıttığına kuşku yok. Bu yoruma ulaşmak için izlenen yöntem 
tıpkı Poe öykülerindeki kurgu kahramanlarınınki gibidir. Baudelaire’in Zaman’ı ele al-
dığı “Düşman” şiirine bakarsak11, tekil öge olarak insan ömrünün geçişi somut olgularla 
(fırtına, boran, yıldırım, yağmur) bir bitişe doğru (sonbahar) ilerler. Son üçlükte “zaman” 
“hayatı yiyen” bir “canavar” olarak resmedilir. Zaman, yedikçe büyüyen ve daha da kor-
kunçlaşan, yırtıcı bir hayvandır. Şiiri Baudelaire poetikasına bağlayan anlamsal yapısı 
bakımından çözümlediğimizde aynı tümevarımın bir başka örneğini görürüz: Ögelerden 
yola çıkan şiir bir kavramla biter. Buna benzer örnekler çoğaltılabilir. Üstelik bu örnek-
leri Kötülük Çiçekleri’nde olduğu gibi Paris Sıkıntısı’nın düzyazı şiirlerinde de buluruz. 
Ama ilginç bir farkla: Kötülük Çiçekleri’nde Baudelaire akla dayalı, geleneksel bir çö-
zümlemecidir. Oysa Paris Sıkıntısı’nda Baudelaire’in dünya kavrayışı bunun çok daha 
ötesine geçer. Şair, Paris Sıkıntısı’nda Arsène Houssaye’e kısa bir ithaf yazar. Bu yazının 
ilk cümlesinin sadece Paris Sıkıntısı’nın şiirlerini nitelemekle kalmayıp bütün Baudela-
ire poetikasını yansıttığını önceki yazılarımızda çok kez işlemiştik. Burada daha da ileri 
giderek bu cümlenin Verne’in Poe’ya atfettiği “çözümleyici-tümevarımcı” yöntemi de 
içerdiğini söyleyeceğiz. Cümle şöyle: “Bu küçük yapıtın başı, sonu bulunmadığını söy-
leyenler biraz haksızlık etmiş olurlar, öyle ya, bu yapıtta her şey aynı zamanda hem baş, 
hem de kuyruktur tersine, art arda ve karşılıklı olarak”12. Bu cümlede Baudelaire dünya-
nın kavranabilmesi için öncelikle ögelere ayrılması gerektiğinden yola çıkar; bu yöntem 
ilk aşamada mantıklı, akla dayalı bir yöntemdir; oysa Baudelaire, nefretten başka hiçbir 
şey beslemediği çizgisel, ilerlemeci ve sırf akla dayalı, hiyerarşiler üzerine kurulu bir 
açıklama tarzının tam aksini söyler burada: ne dünya, ne zaman çizgiseldir; birbirinden 
ayrışık ögeler öznenin baktığı noktaya göre birleşir ve anlam oluşturur. Kötülük Çiçekleri 
ile Paris Sıkıntısı arasında biçem açısından farklılık bu denli büyük olsa da her ikisindeki 
zaman-anlam kavrayışı birbirini tamamlar. Daha önceki yazılarımızda üzerinde çok dur-
duğumuz “karşıtlıkların birlikteliğini” de bu çözümlemeci bakışa bağlayabiliriz. 
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Hiç kuşkusuz Baudelaire’in kendini Poe’ya yakın hissetmesinde bu dünya anlayışı-
nın payı büyüktür. Verne’i izleyerek Poe’dan verebileceğimiz örnek “Çalınan Mektup”-
taki çözümleme olabilir. Yine “Altın Böcek” gözlemlere ve tümdengelimlere dayalı bir 
çözümlemedir. Baudelaire gibi Poe da, gerçekliğin çözündüğü çağı ögelerine ayırır, sonra 
bunları farklı yollarla yeniden birleştirerek başka bir dünya kurar. Anahtar sözcük gerçek-
lik ile bu gerçeklik karşısındaki çözümleme özgürlüğüdür.

3. Gerçeklik ile olasılık: “tuhaf ekolü”
Yeniden Poe’ya dönelim. Poe’nun öykülerinin okur üzerinde yarattığı etki daha çok 

gerçeklik ile gerçekdışı arasındaki kararsızlığa bağlıdır. Bu kararsızlık ile öykünün çiz-
diği bulanık ama ilgi çekici tablo “tuhaf” olanın bir etkisidir. Tuhaf, étrange (extraneus) 
kavramı, “uzak”, “yabancı”, “ayrıksı”, “anlaşılmaz” anlamlarını barındırır. Poe’da aldığı 
anlam ise “gerçek” ile “olanaksızın” bir arada bulunuşudur. Örneğin “Morg Sokağı Ci-
nayeti”nde anlatımdaki gerçeklik ile metnin genel havası birbirine terstir. Gerçekleşmesi 
akla sığmayacak bir olayın açıklanması tamamen gerçeklere uygundur: “o denli gerçeğe 
benziyor ki sanki mahkeme tutanaklarından alınmış bir iddianame okuyor gibiyiz” der 
Verne13. “Altın Böcek”, “Hans Pfaal Diye Birinin Benzersiz Serüveni”, gibi öykülerde 
doğaüstü nitelik bu tuhaflığı belirginleştirir: “ ‘Maelstrom’a İniş’, Lofoden denizcilerinin 
denediği baş döndürücü bir yolculuk; ‘Valdemar Olayının Aslı’; bu öyküde ölmekte olan 
birinde, ölüm süreci manyetizma yoluyla uyku biçiminde askıya alınmış durumdadır; 
‘Kara Kedi’ bir katilin öyküsüdür ve cinayet kurbanla birlikte beceriksizce gömülen bir 
kedi tarafından ortaya çıkarılır”14. Yine ‘Kalabalıkların Adamı’nda ancak kalabalıklar 
içinde yaşayabilen sıra dışı bir kişi anlatılır. Verne’in ulaştığı sonuç gerçek ile olanaksız 
arasındaki kısa devreyi ifade eden “tuhaflık etkisi”dir: 

İşte Amerikalı romancının belli başlı yapıtlarının özeti; bunları tuhaf ve doğaüstü 
olarak tanımladığımda çok mu ileri gitmiş oluyorum acaba? Poe’nun gerçekten 
edebiyatta yeni bir tür yaratmış olduğu söylenemez mi? Yeni bir tür: kendi sözcük-
lerinden birini kullanırsak, taşkın beyin gücünün duyarlılığından ileri gelen bir 
tür.15

Poe’nun önsözünden yola çıkarak Kötülük Çiçekleri’nin şiirlerindeki benzer “tuhaf” 
atmosfer hakkında ne söylenebilir? Öncelikle, Baudelaire bu önsözde Amerikalı yazarı 
anlatırken aslında bir bakıma kendi yapıtını da betimler: “Edebiyat tarihinde benzer yaz-
gılar, gerçek lanetliler vardır –alınlarının kırışıklıkları arasına gizemli harflerle şanssız 
yazılmış kişilerdir bunlar”16. Baudelaire’in cümlesinde vurguladığı “şanssız” (guignon) 
sözcüğünden yola çıkalım: sözcüğün türetildiği fiil, “guigner”, “kötü gözle bakmak” 
(“regarder de manière défavorable”), “olumsuz karşılamak” anlamlarına gelir. Baudelai-
re Poe’yu “şanssız”, yani “kötü gözle bakılan” kişiler arasına yerleştirdiğinde daha en ba-
şından bir sınıflandırma yapmış olur. Bu kişiler ne yaparlarsa yapsınlar toplumun gözüne 
giremez, yeteneklerini, dehâlarını kendilerini aşağılayan toplumun “eğitimi” (édification) 
için kullansalar da toplum için onlar birer anathème’dir (dışlanmış, aforoz edilmiş). Ba-
udelaire bu tür dehâlara örnek olarak Hoffmann ile Balzac’ı verir: “yazgıyı alt etmek için 
Hoffmann neler yapmamıştı, kör talihin üstesinden gelmek için Balzac’ın girişmediği iş 
kaldı mı?” Bu kişilerin yaşamları yarattıkları güzelliklerin aksine, çirkinliklerle çevrilidir 
ve sürekli kurtulma isteği duydukları, öldürücü bir uzamda mahkum gibidirler: “Yoksa, 
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beşikten itibaren ilerde çekilecek azapları hazırlamaya başlayan, şeytan misali bir Felek 
mi var? Yoksa yüce ruhlu ve meleksi doğaları bilerek mi atıyor düşman bakışların ortası-
na, kutsal kurbanları sirk şebeği gibi oynatırcasına?”17 Şair, Poe’nun da aralarında oldu-
ğu bu “kutsal kurbanları” “yuhalar arasında yeryüzüne sürgün edilmiş” ozanlara benzetir. 
Bu benzetmeyi en iyi betimleyen şiir hiç kuşkusuz Kötülük Çiçekleri’nin ilk şiiri olan ve 
Baudelaire şiirlerin genel atmosferini betimleyen “Okur’a” şiiridir. Bu şiirde betimlenen 
“dünyaya sürgün edilmiş, düşmüş bir melek olarak şair” imgesi, Kötülük Çiçekleri’nin 
bütün şiirlerinde iz bırakmıştır. Dolayısıyla dış dünya daha en başından hem Poe hem de 
Baudelaire için kaçıp kurtulmak gereken bir zindandır. 

Baudelaire’in Poe’ya dair ilk gözlemi de bunu gösterir: düşlem dünyasının yurttaşı 
olarak bir şair, hangi rejimle yönetilirse yönetilsin hiçbir toplumsal bütünlükte kendi-
ne yer bulamayacaktır. Dolayısıyla Amerika Birleşik Devletleri’nin Poe için “geniş bir 
hapishane” olmasını, Baudelaire poetikasının omurgasını oluşturan spleen kavramına 
bağlamak zor olmayacaktır. Baudelaire Poe’nun ayyaşlığının nedenini “bu antipatik at-
mosferin etkisi”ne bağlar. Ortam, “demokratik toplumlardaki acımasız “kanı diktatörlü-
ğü”nden ve özgürlük sevdasının yarattığı yeni bir zorbalık biçiminden oluşur. Kuşkusuz 
“ikiyüzlü burjuvazi”nin değerleridir bunlar; ama Baudelaire’e göre ozanı korkutan ni-
telikleri büyük olasılıkla sahte olmalarıdır. “Yörüngesinden çıkmış” bu varlık, kıyasıya 
eleştirdiği bir toplumda, “milyonlarca egemenin olduğu, tam olarak başkenti, soylu sınıfı 
olmayan”18 bu ülkeden kaçacaktır. 

Birleşik Devletler devasa bir ülke, ama bir çocuk o, doğal olarak da yaşlı kıtayı 
kıskanıyor. Olağandışı ve neredeyse canavarca maddi gelişimiyle gururlanan, tari-
he yeni katılmış bu acemi, sanayinin mutlak gücüne inanıyor safça; tıpkı içimizdeki 
herhangi bir zavallı gibi, sonunda Şeytan’ı yiyeceğine inanmış. Orada zaman ve 
paranın öyle büyük bir değeri var ki!19 

Görüldüğü gibi her iki şairin gerçeklikle ilgili varoluşsal bir sorunları var. Baudela-
ire’e göre, maddi dünyaya odaklanmış “gerçekliğin” ortasında kendisini tutsak gibi his-
seden Poe, “tuhaf biçimde yalnız bir beyin”dir. Baudelaire, birbirinden ayrılmaz biçimde 
iç içe geçmiş Zaman-Uzam birliğinin yarattığı ve spleen diye adlandırdığı bu tutsaklıktan 
bir tek “kaçışın” olduğunu söyler: güzel’e olan tutkudur bu. İçinde bulundukları toplum-
la uyuşamayan “dahiyane doğalar” Güzel’i ararlar, dolayısıyla ne Poe ne de Baudelaire 
gerçeklik içinde benliklerinin uyumunu yakalayamaz. “Yanlış bir notanın işkence ettiği 
süzme bir zarafet”; “tam harmoni dışında her şeyin isyan ettirdiği bir beğeni inceliği”; 
“doymak bilmez ve hastalıklı bir tutku halini almış bir Güzel aşkı”20: bütün bu özellikler, 
Poe’yu doğduğu ülkeden kaçmaya, ülkülerinin peşinden koşmaya itecektir. Tıpkı şiir yo-
luyla Baudelaire’in Zaman-Uzam’dan kurtulmaya çalışması gibi.

4-Güzel ve ülküsel
Baudelaire’in “güzelliğin dışında bir amacı olmayan şiir ilkesi”ni Poe’nun Şiirin İl-

kesi adlı yapıtında görürüz: burada Poe, “şiirin amacı(nın) kendi ilkesiyle aynı” olduğunu 
ve “şiirin “kendi dışında başka hiçbir şeyi hesaba katmadığı”nı yazar21. Ona duyulan 
hayranlık daha çok, Güzel’e olan aşkından ileri gelir: 
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güzelliğin uyuma dair koşullarını biliyor olması, kristal bir takı gibi berrak ve düz-
gün olsa da derin ve ağlamaklı şiiri –hayranlık verici saf ve tuhaf biçimi –bir zırhın 
halkaları gibi sıkı –saygılı ve titiz –en hafif niyeti okuru istenen bir amaca yavaşça 
götürmek – tamamen kendine özgü bir dehâ, tinsel düzende istisna olanı kusuşuz, 
etkileyici, korkunç biçimde açıklamasını sağlayan bulunmaz bir mizaç.22 

Güzel’e ulaştıran ülkü, sözünü ettiğimiz mahkumiyetten kaçışın tek yolu olarak gö-
rülür. Baudelaire’e göre Poe’da “doğa’nın yalnızlığı ya da kentlerin debdebesi, her şey 
sinirsellikle (nerveux, nerveusement) ve fantastik olarak betimlenmiştir”. Kötülük Çiçek-
leri’ndeki genel atmosferi de betimleyen bu özellik, (“sinirsellik ve fantastik öge”) sana-
tın ön koşulu haline gelir: 

Sanatını büyük şiir katına çıkarabilmiş Eugène Delacroix’mız gibi, Edgar Poe fi-
gürlerini, çürümenin fosforlu görünümüyle fırtınanın kokusunun belirginleştiği mo-
rumsu ve yeşilimsi arka fon üzerinde canlandırmayı sever. Cansız dediğimiz doğa 
canlı varlıkların doğasına katılır, ve tıpkı onlar gibi doğaüstü ve galvanizli bir ür-
permeyle ürperir.23 

Kötülük Çiçekleri’nin pek çok şiiri Poe’de belirlenebilecek güzel ile ülküsel’in ilişkisi-
ni gösterir. Elbette bu ilişkiye en güzel örnek “Güzellik” başlıklı şiirdir. Burada kozmos ve 
varoluş bir anlatıcı tarafından çözümlendikten sonra, tıpkı Poe öyküsünün kurgu kahrama-
nın yaptığı gibi tümevarımla bir sonuca ulaşılır. Kötülük Çiçekleri’nin şiirlerinde genellikle 
bir poesis öznesi bir kavrama ulaşmak için olguları çözümler; bunu yaparken hem kavramı 
hem de olguları kişileştirebilir: yukarda verdiğimiz örnekte olduğu gibi “zaman” kişileşmiş 
haldedir. Oysa “Güzellik” adlı şiirde bir tersyüz oluş görürüz en başından, çünkü kavramın 
kendisi özneye seslenir: “Ben güzelim, ölümlüler!” dizesindeki “güzel” bir sıfat değil bir 
kavramdır. Kişileştirilmiş bir kavramın gözünden şairin çabalayışını görürüz: “Şairler, bu 
görkemli tavırlarım önünde/ (...) Ömür tüketecekler...”. Poiesis öznesi güzel’e ulaşabilmek 
için bütün varlığını “harcar”. Neden? Bunu “kavramın kendisi” bizzat açıklıyor: “... cezbet-
mek için bu uysal aşıkları, / ... saf aynalarım var”. Şairin tutkusu, bu aynalara bakmaktır. 
Nedir bunun anlamı? Aynaları, “Uyuşumlar” şiirindeki ögeleri hesaba katarak “varoluşun 
anlam içeren ögeleri” olarak görmeyi deneyelim. O zaman “simge ormanı” aydınlanmaya 
başlar. Kişileşen güzel, şairin çabasını, anlamlandırılacak olguyu ve bizzat kendi güzelliğini 
tek bir ögede birleştirir, ki o öge göz’dür: “Gözlerim, sonsuz berrak, iri gözlerim onlar!” İşte 
yine tümevarımla ulaşılan bir başka sonuç. Ama buradaki esas vurgu güzele ulaşmak’tır ve 
bunu niteleyen çabaların tamamı da “ideal-ülkü” olarak nitelenir. 

Sonuç: imgelem ve özgürlük
Baudelaire Poe’nun öykülerinde aslında bir tek öykü kahramanı olduğunu söyler: 

“sinirleri gevşek insan, ateşli iradesiyle zorluklara meydan okuyan insan, o baktıkça 
büyüyen nesnelere kılıç keskinliğiyle bakan insan, Poe’nun kendisidir o”. Daha önceki 
çalışmalarımızda hem Kötülük Çiçekleri’nin hem de Paris Sıkıntısı’nın şiirlerinde aslın-
da bir tek kurgusal kahramanın olduğunu belirlemiştik. Bu bakımdan şiiri, şiirsel olanı 
(poiesis) öykü, öyküsel olan (diegesis) gibi okumuştuk. Kısaca yinelersek, Kötülük Çi-
çekleri’nde okura seslenen bir anlatı kahramanı, Paris Sıkıntısı’nda kendi ürettiği imgeler 
arasında gezinen bir “gezgin anlatıcı” vardır. Baudelaire poiesis’in kahramanı olarak şair 
Poe’da kendi benzerini bulur. Diegesis terimini kullanmamızın nedeni şu: tıpkı Poe öy-
küsünde olduğu gibi, Kötülük Çiçekleri ve Paris Sıkıntısı okurunu gerçeklikten ayırır ve 
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şiirle kurduğu başka bir gerçekliğe “ikna eder”. Dolayısıyla Verne’in Poe için söylediği 
şu sözler Baudelaire için de geçerlidir: 

Anlaşılmaz olanı bir yana bırakırsak, Poe’nun yapıtlarında hayran olunası yön, 
durumların yeniliği, pek bilinmeyen konuların işlenmesi, insanın hastalıklı yetileri-
ne ilişkin gözlemler, konu seçimleri, kahramanların hep tuhaf kişilikleri, hastalıklı 
ve sinirli mizaçları, kendilerini tuhaf ünlemlerle ifade etmeleridir. Ve bununla bir-
likte bu olanaksız durumlar ortasında, okuru ikna etmeyi sağlayan bir inandırıcı-
lığa sahiptir.24

Verne, Poe ve Baudelaire’i benzerlikleri bakımından ele aldığımız, kuşkusuz çok çe-
şitli örneklerle genişletilebilecek bu kısa yazıda ulaşabileceğimiz sonuç, Baudelaire bakı-
şının sorduğu şu soru olabilir: maddi ilerleme ile tinsel ilerleme arasında neden bu kadar 
mesafe var? Baudelaire’in, “ilerlemeye” odaklanmış kendi çağına tiksintiyle bakmasının 
nedeni bu mesafe olabilir mi? Çünkü maddi ilerleme ruhsal ilerlemeye eşlik etmezse 
insan kaçınılmaz felakete doğru sürüklenir. Baudelaire kendi çağının niteliğini kavradı-
ğında, tıpkı Poe gibi imgesellik yoluyla evrensele ulaşmaya çalışacaktır. 
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