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Sevgili Abidin, sen Baudelaire’i
yattığın yerde de okursun.

UNE LECTURE DRAMATIQUE POUR BAUDELAIRE XIX
Poésie symphonique XIII

Pour un “Genre” de poésie-théâtre Essai empathique
Tuğrul İnal, initiateur de la méthode empathique, continue de rechercher les principes fondamentaux 
de la philosophie de Baudelaire dans Le Spleen de Paris et Les Fleurs du Mal. Dans ce dix-huitième 
essai, İnal utilise les vers des Fleurs du Mal et la prose poétique dans Le Spleen de Paris pour 
composer un monologue théâtral ; ainsi ce second texte paradigmatique fictionnel fait la synthèse 
de la symbolique de la réalité et de l’imagination baudelairiennes en procurant une dimension 
théâtrale et narrative à ces textes. Dans ce texte qui apparaît comme une variation des textes 
sources, les dichotomies entre le bien et le mal, l’enfer et le paradis sont discutées sous la forme 
d’un texte théâtral à travers le regard d’un metteur en scène et les caractéristiques conceptuelles de 
l’esthétique baudelairienne sont analysées avec des exemples tirées des textes. Les circonstances 
dans lesquelles se trouve l’individu, ses moments de joie, ses inclinaisons, sa vie amoureuse et 
ses pensées, sa façon de voir le monde et ses valeurs qui lui sont sacrées sont mis en avant pour 
le public sous la forme d’une pièce de théâtre dans laquelle les protagonistes sont le destin – le 
diable – la femme qui contribuent à la dimension théâtrale du texte poétique. En ses qualités 
d’interprète et de metteur en scène, İnal, construit une fiction sur une dimension intertextuelle 
pour produire un “genre” de poésie-théâtre. Comme indiqué dans son second manifeste intitulé 
L’approche empathique comme méthode de lecture, les textes littéraires sont analysés à travers 
différents points de vue et méthodes distinctes.  Ainsi, la façon dont les textes littéraires sont à 
interpréter et la méthodologie analytique à utiliser par le lecteur et le critique littéraire se posent 
comme une problématique à régler.  Dans ce contexte, selon İnal, l’approche empathique qui inclut 
la subjectivité et la fictionnalisation  parmi les différentes perspectives et les méthodes établies,  met 
en avant une analyse basée sur la perception et l’admiration et constitue une solution possible  à la 
problématique susmentionnée. Une fois cette méthode utilisée, le lecteur et le critique reperçoivent 
subjectivement le(s) texte(s) à analyser donnant la priorité aux images et à la fiction. Ainsi l’auteur-
critique crée un second texte-paradigmatique parallèle au premier. 
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* Çeviriler: İçe Kapanış. Suut Kemal Yetkin. Der: Ş.Kurdakul. Ataç-Bütün Çeviri Şiirleri, Orhan Veli. Der:A. 
Bezirci. Can-Sabahattin Kudret Aksal- Çeviri Şiirler, Baudelaire, Eluard – Cem- Fransız Şiiri. Antoloji, Cilt 
II. Hüseyin Karakan. Şiir Yayınları –Sonrası . Cahit Sıtkı Tarancı. Varlık –Kötülük Çiçekleri. Sait Maden. 
Çekirdek- Apaçık Yüreğim (Özel Günceler). Sait Maden, Çekirdek –Kötülük Çiçekleri. Ahmet Necdet. 
Adam – Kötülük Çiçekleri. Erdoğan Alkan. Varlık Şiir-Fransız Şiiri. Abdullah Rıza Ergüven. Yaba- Paris 
Sıkıntısı. Tahsin Yücel. Adam-Paris Kasveti. Hasan Anamur, Beki Haleva. –Kırmızı- Yapma Cennetler-Ya-
kup Şahan. Telos-

** Geliş tarihi: 16.12.2020 – Kabul tarihi: 15.01.2021
*** Prof. Dr., Hacettepe Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Fransız Dili ve Edebiyatı Bölümü. E. Öğretim Üyesi. 

tinal@hacettepe.edu.tr, ORCID: 0000-0002-3094-3814

 Frankofoni, 2021 / 1, Sayı 38, 3-15



4

A DRAMATIC READING OF BAUDELAIRE XVIII
Symphonic Poetry XII

An Empathic Essay for the Poetic- Theatre ‘Genre’
Tuğrul İnal, the author of the empathy method, continues to investigate the fundamental principles 
of Baudelaire’s philosophy in Spleen de Paris and Les Fleurs du Mal. In this eighteenth essay, İnal 
uses the verses in Les Fleurs du Mal the prose poetry in Spleen de Paris to compose a theatrical 
monologue, and thus with this second paradigmatic fictional text synthesizes the imagery of reality 
and imagination brining a theatrical and narrative dimension to Baudelaire’s texts.  In the second 
text, that appears as a variation of the source texts, the dichotomies of beauty-ugliness, good-evil, 
heaven and hell are discussed in the form of a theatrical text through the lenses of the person staging 
the text, and the basic ideational features of Baudelaire’s aesthetics are analyzed with examples 
taken from the texts. The individual’s circumstances, happiness, inclinations, love life and pure 
thoughts, way of viewing the world and values are displayed to the audience in the form of a play. 
Fate-the devil- woman are the so-called protagonists and lend a theatrical dimension to the poetic 
text. İnal, as the interpreter and the person staging the text, fictionalizes Baudelaire’s texts on an 
intertextual dimension to produce a “genre” of poetic-drama. As stated in his second manifesto 
published in 2014 entitled Bir Okuma Önerisi Olarak Empati Yöntemi, literary texts are analyzed 
through different points of view and discrete methods. Thus, how and with the use of which meth-
odology literary texts are to be interpreted and analyzed becomes an issue to be investigated. Within 
this context, according to İnal, the empathic approach embracing subjectivity and fictionalization 
entailing both perception and regard within other perspectives and established methods, highlights 
the issue of how the method is to be utilized. Once this method is used the critic and the reader pri-
oritize imagery and fiction and subjectively re-comprehend/re-perceive the text(s) to be analyzed. 
Thus, the critic-writer creates a second text -paradigm- parallel to the first.  In this paradigm text the 
critic-writer exceeds the dominant established limitations and constructs of objectivity and reality, 
adding new subjective dimensions to the text. In this way, the reality presented by the first text is 
exceeded and converted into surrealism. What was initially objective and real are changed and 
recreated. The second text composed as a symphonic poem is composed of three parts. The first is 
entitled Dreams and Passions, the second Praise and Criticism of Love; the third Tension and Pain. 
In the conclusion the shrill outcry of the defeat of evil is heard.

Keywords: Baudelaire, life, death, happiness, unhappiness, good, evil, the devil

Birinci Bölüm: Hayaller ve Tutkular
İçimde inanç, güven ve sevinçle söylüyorum her yerde; yoktur diyorum gün ışığını 

sağlıklı gözlerle görenler içinde, olmayacak diyorum gelecekte de, ondan daha güzeli, 
eşsiz bakışlı gönül sultanı bir sevgili yeryüzünde .-(...)  la reine de (mon) coeur au regard 
nonpareil...1. Soruyorum bir de gözlerimi açarak, sesimi olanca gücümle duyurarak, onu 
denizin köpüklü dalgalarından doğduğu söylenen, Zeus ile Okeanos’un kızı Dione’den 
doğma, aşk ve güzellik tanrıçası Aphrodite kadar güzel bulmayan biri var mı aranızda? 
Onu görenlerin yürekleri ne yaman çarpar bilir misiniz? Bunu bilmelisiniz; varsa içinizde 
en küçük bir aşk kırıntısı, kaldıysa yüreklerinizde bir heyecan bunu hissetmelisiniz. Sevgi 
onun içinde, istek de onun içindedir. Gönül açan, gönül yakan aşk onun gözlerindedir. 
Işıyan akşamlarda kömür alevlerinden balkonda geçen pembe buğulu akşamlarda, bir 
tatlılık, iyilik taş’ar her daim onun her yerinden. Bunu bilir misiniz? -les soirs illuminés 
par l’ardeur du charbon, et les soirs au balcon, voilés de vapeurs roses, que (son) soin  
(est) doux! que (son) coeur (est) bon!- Cilveler, oynaşmalar, aşkın tadı, sevişmenin, çıl-
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gınlıkların, türlü uçarılıkların büyüsü ondan gelir. Arasanız da bulamazsınız ne oralarda 
ne de buralarda, göremezsiniz böylesi bir güzeli, bulamazsınız böylesi bir büyülü tadı bir 
başka bedende.

*****
Güzel hanımefendiler, aziz beyefendiler, görüyorsunuz işte, daha şimdiden söylüyo-

rum içimden geçenleri bir bir, açık ve peşin. Ve de eklemeliyim ki, söylediklerim sizle-
re yaptığım bir davettir. Onun için derim ki, gelin benimle, kulak verin söylediklerime, 
birlik olun benimle, dinleyin tadın derin gökyüzüne çevirerek gözlerinizi, verin olanca 
isteğinizle ruhunuzu, bedeninizi, hissedin derinden, hayal ederek yaşayın o kokuları, o 
sonsuz öpüşmeleri, o ateşli sevişmeleri. Şöyle söyleyin benim gibi, şöyle seslenin, tekrar-
layın sözlerimi içinizden gelerek, kendinizden geçerek: -Ey kokular! ey sonsuz öpüşler! 
ey yeminler –O serments! ô parfums! ô baisers infinis!-2 Kalsın yüreklerinizde kazılı bu 
sözler.

Çiçekli kırları ışıtan ay kadar parlak yüzlü, lir sesinden daha tatlı sesli, saçları misk 
kokulu, teni bal kokulu kraliçem, zarafetin, sevginin ve aşkın dillere destan simgesidir. 
O, içinde sevginin büyüsü olan bir gelin, bense kendimden geçercesine her gece gerdeğe 
giren bir güveyim. Benzerlerimin arasında en bahtiyar, en hızlı, kanatları en güçlü bir sev-
giliyim. Bu, ne saadet, bu, ne üstünlük! İyi olan her şey gördüğünüz gibi bende, benden 
yana; şükürler olsun Tanrıya. 

Yazgının kudreti – la forza del destino- bu olsa gerek, Dopdolu parladığı zaman gök-
kubbede ay, utancımı önlemeden, gözlerimi örtmeden söylüyorum sizlere, sayıyorum ya-
şadıklarımı açık açık, saklamıyorum hiçbir şey, sayıyorum bir bir aldığım çılgın tatları, 
gönlüm apaçık. Nerede olursam olayım işim uğraşım gereği, ay büyürken uyuyamam. 
Çırpıştırarak kanatlarımı koşar gelirim ossaat kraliçemin yanına. Ona eş bir sevgili gibi 
yaşarım aşkların bin bir çeşidini, tadarım iki katı en hoş, en güzel şeyleri, uzarken sıcak 
yaz geceleri.

*****
Güzel bir kadındır o, havası çok zengindir – (Elle) est un femme belle et de riche 

encolure-  Güzellerin en güzeli, gören gözlerin gözdesi, zarafetin aynasıdır o. Kar gibi 
beyaz, temiz ve saftır yüreği. En karanlık gecelerde parlayan yıldızlardan da parlaktır 
teni. Sevgi tanrısı Kubid, bekâret ve ay tanrıçası Diana bağlayalı birbirine yüreklerimizi, 
bilirsiniz, ona her daim ve her yerde nasıl da övgüler yağdırıyorum. Ne ki, biliyorum, baş-
tan söyleyeyim, yaptığım ve yağdıracağım övgüler yetersiz kalır onun güzelliğini, kör-
peliğini, saflığını ve dişiliğini anlatmaya. Tanrılar tüm güzellikler seninle olsun demişler 
ona belli ki. Özenle yaratmışlar onu, kısmetler yağdırmışlar başına tomar tomar, sakınma-
mışlar, esirgememişler hiçbir şeyi ne varsa yeryüzünde güzellik adına ondan. Görenlerin 
gözlerini nasıl da alıyor, nasıl da çalıyor yüreklerini, nasıl da çekiyor onları kendine bir 
bir; kimi zaman, doğruya doğru, yapıyor bunu arsızca. Kimi zaman da çıkarıyor onları 
düş dünyasında kutsal ve gizem dolu yolculuklara, kömür alevleriyle ışıyan aşk odaların-
da akarken kanları damarlarında dalga dalga, içerlerken şaraplarını kupa kupa. Ne güzel 
bir sarhoşluk. Şarap sofralarının kadınıdır o. Şarap allayıp pullarken, süslerken en köhne 
yerleri, kılarken viraneleri saray, bırakır şarabın içinde sürüklenen saçlarını –qui laisse 
dans son vin traînır sa chevelure-  Öyle bir zevk kadınıdır o işte. Gönlü ister; kimi zaman, 
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pençeleriyle aşkı yaşar- ses griffes de l’amour- kimi zaman da zehriyle batakhaneler ku-
rar. –les poisons du tripot-. Tanrıça gibi yürür, sultanca dinlenir gönlünce. –Elle marche 
en déesse et repose en sultane-. Bilir; vücut güzelliği yüce bir armağandır ona. Bu yüzden 
affettirir her türlü rezilliği- (...) La beauté du corps est un sublime don qui de toute infa-
mie arracbe le pardon-  Ne Araf’ı bilir ne de Cehennemi- elle ignore l’Enfer comme le 
Purgatoire-3 Buzlardan, demirlerden daha keskin zevkleri o verir.- Des plaisirs plus aigus 
que la glace et le fer4 - Yürekler onunla haz bulur, hazla yoğrulur. 

*****
Güzel hanımefendiler, aziz beyefendiler, görüyorsunuz işte onu nasıl da göklere çı-

karıyorum bıkıp usanmadan. Çok şey var daha diyorum anlatacağım. Günler nasıl yeni-
leniyorsa her gün doğan güneşle, nasıl parlıyorsa geceler parlak ay ışığıyla, her doğan 
gün ben de yüreğimin ortasında kazılı duran onu ve ruhlarımızı bağlayan aşkımızı öyle 
anlatacağım sizlere sevinç ve kararlılıkla. Aşk öykülerine, aşk şarkılarına belki bilindik 
ama olsun, kendimce yürekten ihtiras dolu yeni şeyler katacağım. Toprağın altına gir-
sem de ben önce bahtsız ve zamansız, insanlar yaşadıkça benden sonra, dizelerimde onu 
görkemli bir anıt gibi ölümsüzlüğe kavuşturmuş olacağım. Onun için onu anlatacağım 
enine boyuna, kim varsa beni dinleyen soluk alan herkese. Bunun için var yeteneğim 
tomar tomar. Tek istediğim kendimi anlatırken onun güzelliğini, sahip olduğu erdemleri 
sayıp anlatmak bir bir, eksik bırakmaksızın ona ait hiçbir şeyi. Bunun için izinliyim. Siz 
de izin verin lütfen bana. Onu dizelerimde görenlerin gözleri fırlasın yuvalarından. Var-
sa içinizde sözlerime inanmayan, dönsünler arkalarına; baksınlar aynalara. Sözlerim az 
bile gelir. Aynalar sözlerimden kat be kat fazlasını gösterir. Aynaların sihridir beni saran 
her zaman. Vardır her zaman aynalarda şehvet, sükun, ihtişam. Orada ne varsa nizam- 
Là tout’est  qu’ordre et beauté, luxe, calme et volupté-. Tam da burada saymak isterim 
sizlere, göstermek isterim bir sanat eseri gibi suretini, hakçası tüm güzelliklerin ondan 
geldiğini. Yelkenleri gergin bir gemi gibidir gögüsleri, yavaş, salıntılı, tembel alevlerle 
aydınlanan akşamlarda, parlaktır gözbebekleri, birer inci tanesi. Aklım taşar durur. Aşk, 
çılgınlık, aşırılık, ne varsa ona ait, kazılıdır yüreğimin ortasında. Şahittir aynalar buna. 
Binlerce şey gören, binlercesine tanık olan aynalar aşkın beni sürüklediği her yerdedir. 
Güneş ne ise karlar için aynalar da aşk içindir benim için. Beni hatıralarımla avuturlar, 
kimi zaman ondan ayrı olduğumda. Gösterirler görülmedik güzelliklerini. Zaman gelir, 
gece çıkar karşıma kara bir duvar gibi önüme; ölür de dirilirim ossaat aynaların önünde, 
kömür alevleriyle ışıyan akşamlarda. Bakar bakar dururum aynalara şehvet dolu süreleri 
bir ya da bin bir kez uzatmak için daha. Aynaların türlü türlü marifetleri var bunun için. 
Ne zaman uzak kalsam onun kollarından gösterirler bana onun yüzünü, örük örük saçları-
nı, sütten de ak ve pak kuğu boynunu, bir inip bir kalkan göğüslerini, güneşten de parlak 
ateşli bacaklarını, beni yanıp tutuşturan. Aynalardır benim odak noktam. Orada yaşarım 
dar zamanlarda en ateşli aşklarımı, kimi zaman da aşk acılarını. Gözlerim her daim onun 
üzerinde. Aşk’tır diyorum ve şöyle düşünüyorum: Evimizse her yıl daha pırıl pırıl olan 
döşentiyle bezenir; nadir çiçeklerin kokusu amberin uzak kokusuyla beslenir, tavanlar 
ne zengin, aynalar ne derin, ne doğulu bir görkemdir bu. Orada her şey, ince, kendi öz 
dilince gizleriyle doldurur ruhu. . – Des meubles luisants,  polis par les ans, décoraient 
notre chambre; les plus rares fleurs mêlant leurs odeurs aux vagues senteurs de l’ambre, 
les riches plafonds, les miroirs profonds, la splendeur orientale, tout y parlerait à l’âme 

 Frankofoni, 2021 / 1, Sayı 38, 3-15



7

en secret sa douce langue natale- 5 Aynaların sihridir beni saran. Onun için hep söylerim, 
eklerim sözlerime övünç dolu şeyler ondan söz ederken: Senden değerli, senden güzel bir 
mücevher var mı yeryüzünde, gönlüme erinç, haz ve şehvet katan derim. Göğsüm öne 
doğru; bir gidip bir gelirken, ciğerlerim yelken bezi gibi şişerken hep aynalara bakarım, 
bitip tükenmez zevke sefaya yelken açarım, aşkın bütün silahlarını kullanırım usta bir 
gemici gibi.

*****
Güzel hanımefendiler, aziz beyefendiler, bana kraliçemin güzel suretini yansıtan 

aynalardan ettiğim sözler şimdilik yeterli mi sizce? Bence yetersiz. Ona dönmeliyim, 
doğrudan ondan söz etmeliyim. Bunu sizler de istersiniz benden. Güzellikleriyle parla-
yan yeryüzünde ondan sözetmeliyim dur durak bilmeden. Bir parça kâğıda dökmeliyim 
hemen onun tüm güzelliklerin önünde giden suretini. Sureti işte orada; yeni toplanmış 
kırmızılarla birlikte kar beyaz çiçekler arasında karşımda. Güzeller güzeli kadınım her 
yerde; onunla birlikteyim güvenle. Nereye çevirsem gözlerimi içimde bir dinginlik bu-
luyorum. Görüyorum güzel bedenini daldırdığını kâh serin ve berrak sulara, kâh dinlen-
mek için göğsüme dayadığını ara ara güzel sırtını, kâh meleklere özgü dişiliğiyle, ateş 
ateş yanan diri göğüsleriyle içime girdiğini. Aklıma gelmez, sormam bile, ossaat ben 
neredeyim? Aklımdadır hep. Ben ossaat aşkın beni sürüklediği bir yerdeyim. Kal biraz 
daha, ne güzel, ne hoş, ne tatlı dediğim bir yerdeyim. Geceleri sayarsam binden fazla aşk 
ateşinin yandığı bir yerdeyim. Aklımın başımdan gittiği, gözlerinin ışık saçtığı alev dolu 
bir yerdeyim. Burada gözlerim kamaşıyor her gün. Uzak, kıyıları engin, güneşin ateşiyle 
aydınlık, her yeri baygın, bilindik kokuları içime çektiğim uzak bir adadayım. Bilinme-
dik ağaçlar, hoş meyvelerle zengin (...) kadınların gözünde şaşırtan bir yalınlık olan bir 
ada. –Des arbres singuliers et des fruits savoureux, (...)  et des femmes dont l’oeil par sa 
franchise étonne- (...) Havada gezen, burun deliklerime giren o yemyeşil demirhindilerin 
kokusuyla gemici şarkıları içimde birleşirken sarhoş olduğum, mest olduğum bir adada-
yım ben. – Pendant que le parfum des verts tamariniers, qui circule dans l’air et m’enfle 
la narine, se mêle dans mon âme au chant des mariniers.-6 Tüm renkler, tüm kokular, tüm 
sesler iç içe, yığın yığın bu adada. Hindistan cevizinin, misk’in, katranın ve de saçlarının 
kokusunu içime çektiğim, testi testi şarap içtiğim,  düş kurduğum bir vâhadır bu ada. Adı 
aşk adası; adı olsun, dilerseniz, düşler adası. 

İkinci Bölüm: Sevgiliye Övgüler ve Yergiler
Güzel hanımefendiler, aziz beyefendiler, iddia ediyorum ki, bu ada dünyanın merkezi 

ve de en güzel beldesidir. Gerçek adına konuşmak için sizlere derim ki, evet, işte burada 
yaşamak gerek gerçekleştirmek için yaşamımın düşünü – (...) c’est là qu’il faudrait de-
meurer pour cultiver le rêve de ma vie (...) – Deniz kenarında, güzel, ahşap bir kulübe, 
adlarını unuttuğum bütün o garip ve parlak ağaçlarla çevrili..., havada sarhoş edici, 
tanımlanamaz bir koku..., kulübede güçlü bir gül ve misk parfümü..., daha ileride, kü-
çük evimizin arkasında, yelken direklerinin ölü dalgalarda sallanan uçları..., çevremizde, 
perdelerden süzülen pembe bir ışıkla aydınlanan nemli, hasırlarla ve kokularıyla sarhoş 
eden, çiçeklerle bezeli, Portekiz rokokosu, ağır, koyu renkli ağaçtan eşine az rastlanır 
koltuklarla döşeli (...) odamızın ötesinde, verandanın ötesinde ışıktan çılgına dönmüş 
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kuşların cıvıltısı ve küçük zenci kızların kıkırdamaları..., gece vakti de, düşlerime eşlik 
etmek üzere müzik ağaçlarının, melankolik filaos ağaçlarının iniltili ezgileri! Evet, ger-
çekten, aradığım dekor işte burada. Saray neme gerek benim? (...) –Au bord de la mer, 
une belle case en bois, enveloppée de tous ces arbres bizarres et luisants dont j’ai oublié 
les noms..., dans l’atmosphère, une odeur enivrante, indéfinissable..., dans la case un 
puissant parfum de rose et de musc ..., plus loin, derrière notre petit domaine, des bouts 
de mâts balancés par la houle..., autour de nous, au-delà de la chambre éclairée d’une 
lumière rose tamisée par les stores, décorée de nattes frâiches et de fleurs capiteuses, 
avec de rares sièges d’un rococo portugais, d’un bois  lourd et ténèbreux (...),au-delà de 
la varangue, le tapage des oiseaux ivres de lumière, et le jacassement des petites nég-
resses..., et, la nuit, pour servir d’accompagnement à mes songes, le chant plaintif des 
arbres à musique, des mélancoliques filaos! Oui, en vérité, c’est bien là le décor que je 
charchais. Qu’ai-je à faire de palais?- 7

Güzel hanımefendiler, aziz beyefendiler, onaylamazsanız benim mütevazı tasarıla-
rımı, dileğiniz olsun gönlünüzce, dileğiniz onaylansın, benim kulübem olsun sizler için 
saray. Benim için de zaten, tanrı aşkına,  bu ada değil miydi aradığım huzurlu topraklar, 
burada bulmadım mı sevgililerin en güzelini, burada tatmadım mı aşkların en yücesini? 
Düşünün bir kere de olsa beni kısa bir süre dünyanın bu en güzel beldesinde. Kulübe mi, 
saray mı, ben bir şey demem; ne desem ki? Yoktur bu noktada sizlerle benim aramda bir 
tartışma ad ve ünvan adına. Soyutlarım bu ikili durumdan kendimi, uzak kalırım böyle-
likle soğuk tartışmalardan, aklımı huzurumu altüst edecek olaylardan. 

Güzel hanımefendiler, aziz beyefendiler, ıssız bir yerde akan sular, gölgeli vadiler 
tepeler arasındaki kımıl kımıl billur kaynaklar ya da ıssız dağlar, balta girmemiş ormanlar 
huzur verir ya huzur arayanlara, bana da veriyor öyle huzur, bolluk ve şenlik ülkesi bu 
ada. Anlatmak isterim inceden inceye gelip geçen zaman içinde huzurumun gerekçeleri-
ni, duymaktan hoşlanacağınız rehberim olan gerçekleri bir bir. –Tam bir Bolluk ve Şenlik 
Ülkesi, her şey güzel, zengin, huzurlu, dürüst burada. (...); yaşam rahat ve tatlı bir nefes, 
karmaşaya, gürültüye, patırtıya ve beklenmediğe yer yok, mutluluk sessizlikle evlenmiş, 
yemekleriyse şiirsel lezzetli, baştan çıkarıcı da aynı zamanda; orada her şey, size ben-
ziyor,  sevgili meleğim. – Un vrai pays de Cocagne, où tout est beau, riche, tranquille, 
honnète (...); où la vie est grasse et douce à respirer; 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- 

*****
Melekler toplanıp sıralanırken beyaz şitonlarıyla kast kast dört bir yanında, benim 

sevgili meleğim daldırıyor ak bedenini titrek, serin ve tatlı sulara. Yorgun bedeniyle çı-
karken sudan, çağırıyor beni yanına, dayıyor o güzel sırtını bağrıma. İçimde en kutsal en 
dingin hava, bedenimde alev dalga dalga. Suyun öte yakasında bizi seyre dalanlar bakar-
larken kıskanç gözlerle bana, güneşten aydan çok daha güzel bir kadının varlığına tanık 
oluyorlar adalarında çekerken ilk kez içağrılarını; sırf kıskançlıktan. 

Güzel hanımefendiler, aziz beyefendiler, güzel, dingin ve huzur verici aşk düşün-
celeriyle sizlere derim ki, bu ada sahip olduğu bütün güzellikleriyle olağandışı, yeryü-
zünün öteki yerlerinden daha üstün, daha iyi, daha güzel bir yerdir, tıpkı Doğa’yı düşle 
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biçimlendiren, düzelten güzelleştiren, yeniden oluşturan Sanat gibi. – Comme l’Art l’est 
à la Nature où celle-ci est réformeé par le rêve, où elle est corrigée, embellie, refondue-.   
Burada çok bilmiş çok görmüş bahçe simyagerlerine -Les alchimistes de l’horticulture- 
sesleniyorum, onlara saygılarımı sunuyorum, çok da nazik havalara girmeden. Onlara 
ben siyah lale’m ile mavi yıldız çiçeği’mi buldum bile diyorum. – Moi, j’ai travué ma 
tulipe noire et mon dahlia bleu!-. 

Yargım beni yanıltmıyorsa, aşk saçan parlak gözleri gözlerimi kamaştırcıkça diyo-
rum ki ona, sen  bu adadan çok göklere değer bir sevgilisin; gittiğin her yeri tatlı bir düş 
ülkesine çevirirsin. Ben yaşamak isterim hakcası ölüme dek birlikte seninle burada. – Bu 
hazineler, bu eşyalar, bu lüks, bu düzen, bu parfümler, bu mucize çiçekler, hepsi sen-
sin. – Ces trésors, ces meubles, ce luxe, cet ordre, ces parfums, ces fleurs miraculeuses, 
c’est toi.- Yüreğim emrediyor bana böyle söylemeyi seni gördüğüm ilk günden beri. Bu 
yüzden, yüzünden gözlerinden söz ettiğime göre durmaksızın, yüreğin yüreğimde, göz-
lerin gözlerimde, seni yaşıyorum, seni taşıyorum gittiğim her yere. Dilim hiç durmuyor 
sesim hiç kesilmiyor uyanıkken, aşkın yüreğimde düğümlendiğinden beri. İçimdeki aşk 
duygusu öylesine yüce, öylesine canlı ki seninle, senin için söylediklerim, seni ölümsüz 
kılsın isterim. – Benim bedenim ölümlü çünkü. Yeğlerim sana baka baka ölmeyi; harcan-
mış sayarım  senden ayrı kaldığım günleri, boşu boşuna yaşamışım derim aptal bir keşiş 
gibi. Onun için bahtiyarım, içim alev alev bu yazın ortasında, güneş yakarken ortalığı. 
Bahtiyarım bu adada. Hazırım aşkın her türlü saldırısına etten kemikten bedenimle. Aşk 
ve güzellik benim rehberimdir. Uyurken, uyanırken, yolda ya da gittiğim yerlerde istemi-
yorum zaten başka da bir şey. Gözlerim görmüyor senden başkasını. Elimde sadece kâğıt 
ve mürekkep, yazıyorum adını her yere, içim hoş, içim sarhoş; -duvar saatleri daha derin 
ve daha anlamlı bir görkemle mutluluk, mutluluk diye çalıyorlar- les horloges sonnent le 
bonheur avec une plus profonde et plus significative solennité- 8

*****
Güzel hanımefendiler, aziz beyefendiler, bugün bu saatte sevgim öfkeye dönüşürken 

birinci perde buraya kadar demeliyim sizlere. Dinlediniz beni, ne güzel ne hoş, mutluluk 
içinde gönlünüzce, gördünüz, tanığım oldunuz, içinizde aşk, içinizde güzellik, neler ya-
şadığımı; gözlerinizi kamaştıran. Anlattım sizlere bin bir gece masallarını dilim döndüğü 
kadar. Sıraladım sizlere gezinirken yeşil çayırlarda, sırma renkli bayırlarda, orada burada,  
yaşadığım bahtiyar zamanları, asaletli, ferasetli ve rahat olduğum zamanları.

Yazık ki güzel hanımefendiler, aziz beyefendiler, şimdi sizlere anlatacaklarım büyülü 
gönülleri gözyaşınca eriten, bilinmez bir acıyla kıvran’dıran şeyler olacak. –(...) qui font 
se fondre en pleurs les coeurs ensorcelés, (...) agités d’un mal inconnu qui les tord.9 Şim-
di gördüğüm şey kapalı ve buğulu gökyüzünde kurşun renkli gergin ve gezgin bulutlar. 
Toplanmışlar küme küme tepemde kötülükçü kuşlar gibi, örtmüşler örtülerini, yaymışlar 
barbarca bilinmeyenin dehşetini. Havada bayıltıcı bir koku var; acı, inatçı ve hoyrat  bir 
soğuk var; yüreğimin korkudan taş kesilmesine neden olan, ruhumu bedenimden söküp 
alan. Hayıflanıyorum; nerede şimdi hayran olduğum o eski zamanlar, akıl almaz hazlar? 
Kabil mi o anları geri getirmek? Neler söylüyorum kendi kendime? Biliyorum bilmesine 
elbet; vefasız zaman o demleri bir daha geri getirmeyecek. Loş uçurumlar: mazi, boşluk-
lar, sonrasızlık. Acaba neylersiniz yuttuğunuz günleri? Alıp götürdüğünüz derin hazları 
artık vermez misiniz geri? -.10
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Aşkın tutsağı olmuş olan ben yakınıyorum şimdi, ne yazık, iç çekiyorum maziye 
bakarak. Karanlık içinde inliyorum taşkın ve delice. Zaman geçti, zaman döndü, zaman 
hain. Her şey nafile. Sürüklendim ben bilinmedik başka sahillere. Betim benzim uçtu, 
kalp altınlar gibi sesim çatlak, ellerimde zincir, ayaklarımda pranga. Yalnızım artık yazık 
ki; oysa ne kadar tatmak isterdim o eski zaman hazlarını azıcık.

O kadar tapındığım, göklere yakışan, güneş gibi parlayan o kadın yok artık şimdi ya-
nımda; ayrılmış benden, uzaklaşmış bedenimden kendince bir nedenden. Oysa; bilirsiniz 
beni, okursunuz içimden geçenleri, ne kadar da bağlıydım hakcası katkısızca ona. Üzüle-
rek söylüyorum, değişti artık aklım fikrim, kader keder beni bulduktan sonra. Koptu artık 
fırtına. Uçuyor tepemde pençeleri sivri mi sivri kara kartallar, uğursuz ve acımasız, ahı 
gitmiş vahı kalmış avlarına bakıyorlar, iştahla dönüyorlar kanatlarını açarak sessiz sessiz, 
sıra sıra etrafımda. Ne kadar acımasızlar, ne kadar hainler. Aşkın tuzağına düştüm ben 
belli ki. Belli ki, aşk, arzu, haz ne varsa, kaçmışlar uzaklaşmışlar hızla benden. Bulutlar 
girmişler hain hain aramıza, örmüşler, germişler ağlarını sımsıkı, sinsi sinsi. Tanrı aşkına 
yoktur benim payıma bir günahım, günah bende değil, günah onun. Şimdi düşünüyorum 
da; açlık ve gençlik yıllarımda ben bir tek onun meleksi güzelliğini görmüşüm. Demek 
ne kadar da bakarkörmüşüm. Gözde bir soytarı, şaşkaloz bir kadavraymışım. Demek ne 
tuzaklar, ne vaatler, içi boş ne süslü laflar denemiş üstümde hınzır. Şimdi kendime ceza 
vererek diyorum ki, dün yazdı, bu gelense güz işte; gelen soğuk, karanlık, aman vermez 
gökyüzü işte. Şaşırtarak beni aniden soyan acımasız bir hırsızla karşı karşıya olduğumu 
düşünüyorum geç de olsa ilk kez aklıma danışarak. Demek şeytan ile işbirliği yapmış o 
hain sevgili. Güzel Helene’den de güzel bu eski sevgili, eline almış keskin bir bıçak, bizi 
birbirimize bağlayan tüm bağları koparıp atmış. Şimdi gördüğüm kesilip parçalanmış un 
ufak olmuş bağlar parçalar. 

İç çekişlerim kırık dökük, içim yavaş ve yorgun olsa da, aman vermez pişmanlıkla-
rımı ve korkumu boğabilmek için bir lahza, onun hain gözlerini görmek istiyorum, gücü-
mü cesaretimi toplayarak. Son bir kez daha görüyorum onu, kızgın ve öfkeli gizlenirken 
benden sinsi sinsi, gözleri yerde, başı öne eğik. –Bakış’ı bir buğuyla örtülüp gitmiş gibi; 
gizemli göz’ü (mavi mi, yeşil mi, gri mi?) zaman zaman sevecen, düşcül, acımasız ya da 
aldırışsız ve solgun bir göğü yansıtmada – On dirait (son) regard d’une vapeur couvert; 
(son) oeil mystérieux (est – il bleu, gris, ou vert?) alternativement tendre, rêveur, cruel, 
réfléchit l’indolence et la pâleur du ciel-.11

Güzel hanımefendiler, aziz beyefendiler, olanca gözlem gücümle ve yargılayıcı göz-
lerle baktıkça ona, duygularımda o eski kıpırdanışlar olsa da, yüreğimde ne fırtınalar ne 
hortumlar yaşadığımı bilemezsiniz siz. 

Üçüncü Bölüm: Gerilim ve Acı
Yaklaştıkça ona ben kalan cesaretim ve olanca kızgınlığımla, görüyorum yorgun göz-

lerimle, kılık değiştirmiş, benden uzaklaştığını saparken bilmediğim bir yola. Görüyorm 
bir de aşklarımızın eriyip bittiğini, hızlı, uçaraktan sanki, benden uzaklaşırken. Anlıyo-
rum dehşet içinde bu kurşuni sabahta ona duymuş olduğum derin ve sarsılmaz bildiğim 
hislerimin mesnetsiz, tek yanlı, geçersiz ve yanılsamalı olduğunu şimdi. Görüyorum de-
rin üzüntü ve şaşkınlık içinde, bir zamanlar taze ve kıpır kıpır hislerimin yeni yağmış bir 
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kar gibi silindiğini. Kaptırıp giderken yüreğimi beynimi bu hüzünlü tragedya sahnesine 
artık kime inanacağımı, neye umut bağlayacağımı bile kestiremiyorum düş kırıklığına 
uğradığımdan beri. Oysa yaşamıştım bir zamanlar, o güzel zamanlar, aşkların en güzelini, 
en yücesini. Tatmıştım yedi gün yedi gece şarabın afyonun baştan çıkarıcı lezzetini, kap-
tırmıştım kendimi, sarhoş olmuştum sayısız zamanlar uzatmalı zevklerin sonsuzluğunda. 
Evet, şarap nasıl bir harika donatımla bezer(se) en derme çatma yeri – le vin sait revêtir 
le plus sordide bouge d’un luxe miraculeux (...)– afyon (nasıl) büyütür(se) uçsuz bucaksız 
olan şeyi ve yayar(sa) sınırlanmazı –– l’opium agrandit ce qui n’a pas de bornes, allonge 
l’illimité -.12 yeşil gözlerinden akan zehir de beni kendimden geçirdi, aldı aklımı, sürük-
ledi beni güneşin girmediği sisli mevsimlerin içine. Sonunda da yaptı yapacağını o lânet, 
yolladı beni dönmemecesine sisli soğuk Kimmerler ülkesine.

*****
Güzel hanımefendiler, aziz beyefendiler, düşünün bir kere, düşünürseniz sevgiyle 

beni, diz çökün inançlı bir hıristiyan gibi, koyun ellerinizi yüreklerinizin üzerine. Na-
sıl ki toprak, kaya duramazsa ölümün gücü karşısında, böyle güçlü, böyle sarhoş edici 
güzelliklerin ve dünya nimetlerinin önünde, ben nasıl durabilirdim düşünsenize denksiz 
gücümle? Düşünebilirsiniz haktan yana olmak için, belki de yaşadıklarım, aşklarım, ya-
nılsamalarım talihin kudreti diye. Bir de şöyle düşünebilirsiniz bence: Tunç, taş ne varsa 
tabiatın içinde, dökülürken tel tel acımasız zamanın önünde, ben nasıl direnebilirim ki bir 
başıma? Yapılmışım ben de siz benzerlerim gibi etten kemikten. 

Öyle de değil böyle de değil. Benim düşüncelerim başka. Dileklerim de başka. Acı-
yarak, bana bakarak, olduğumdan fazlasını yakıştırın isterseniz bana olanca iyi niyeti-
nizle, yağdırın isterseniz bir dolu övgü arkamdan; sizlere derim ki, içten ve açık, benim 
soğuktan rüzgârdan titreyen kopan dallardan yok artık farkım. Dahası içinde bulunduğum 
durum gereği var yüreğimde korku, nefret ve nedamet tomar tomar.

*****
Taparcasına sevdiğim, uğrunda tatlı, acı zevkler içtiğim, ruhumu dolduran o kadın 

şimdi oldu artık taş yürekli başka biri. Türlü türlü kötülükler ve kötücül niyetlerle içi dol-
du. Talih de onun gözdesi ve koruyucusu oldu. Ne yapsa, ne etse, nereye yönelse geliyor 
ardından sadık bir köpek gibi. Duyarsanız bir ses şurada açıktan burada kıyıdan, bu, onun 
sesi; geliyor yaklaşıyor besbelli. İçi kuru, içi hoyrat, kılığı berbat, şeytanın elçisi olmuş 
besbelli. Düşündükçe onu, gördükçe hallerini öyle kötü şeyler geliyor aklıma. Dahası dü-
şündüklerim gördüklerimden daha da korkunç geliyor bana. Olmayan şeyler olanlardan 
daha çok korkutuyor beni: tüylerim ürperiyor, dudaklarım kuruyor. Titriyor her yanım te-
peden tırnağa günah işlemiş tövbekâr bir keşiş gibi. Aklımı kemiriyor bu  bozuk düşünce-
ler, korkutuyor beni. Sıtmaya tutulmuş gibiyim. İyi düşünemiyorum zorlasam da aklımı. 
Belki de pusuya düşürüldüm gökyüzünün kandilleri karanlığa gömülürken bir bir, sarar-
ken ışığı karanlıklar, gecede fır dönerken yarasalar. Korkarak, kanım kuruyarak geri de 
gitsem ileri de, nafile. Bela beni bırakmıyor. Bela peşimde. Yalpa vurup duruyorum sağa 
sola olduğum yerde, debelenip duruyorum karanlıklar içinde. Aramayın, yok artık bende 
zerresi, ölçü, denge ve yürek. İçim oyuk, içim çökük, taşları un ufak olmuş yıkık bir tiyatro 
gibiyim. Bitkileri tohuma kaçmış, bakımsız ve kuru bir bahçede gezinen bir serseri, Niobe 
gibi iki gözüm iki çeşme, kimsesiz bir yolcuyum ben; bahtsız ve adsız. Zehirli otlar bitmiş 
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ayaklarımın dibinde, çakılıp kaldım bu uğursuz yerde; sus pus oldum biçare. İç sıkıntıla-
rım büyüyen bir yara içimde. Her şey öldü sağımda solumda, tek yıldızım söndü, belki 
de bu bahçede gömüldü. Üzerine toprak örtüldü, bitti kuru otlar üzerinde. Ziftten daha 
yoğun bu sabah, düşünüyorum da acı acı, o ne de tatlıydı baldan o zamanlar, gülüydü ilk 
yazın her daim. Gün geldi hak yerini buldu. Ölüm son biçimini ona da verdi öylece. Böyle 
düşünüyorum kendimce, bulmak için belki de bir miktar teselli, hafifletmek için derdimi. 

*****
Güzel hanımefendiler, aziz beyefendiler, anlıyorsunuz sadık ve anlayışlı bir dost gibi 

dinlerken ve izlerken beni şaşkın gözlerinizle. Görüyorsunuz apaçık kaderin sürgün edip 
de gönderdiği uçsuz bucaksız keder zindanları içinde, pembe ve şen bir ışığın girmediği 
yerde ben hep suratsız konuğum Gece’yle yalnız – dans les caveaux d’insondable tris-
tesse où le Destin m’a déja relégué; où jamais n’entre un rayon rose et gai; où seul avec 
la Nuit, maussade hôtesse.13 İçimde doğup giderek büyüyen aşk fırtınası hain zamanla 
işbirliği yaptı, altüst etti iyi giden her şeyi ve her şey oldu sonunda benim zararıma. Onun 
cehennemlik dişlerle kemirdiği aşk nefrete döndü içimde ve yok olup gitti. Aşkla yaralı 
gönlüm o gündür bugündür ne derin kin saklar bu yüzden. İçimde dalga dalga nefrete 
dönüşen, döne kıvrıla içimde büyüyen kızgınlıkla yaşıyor oldum ister istemez, böceğin 
ölüyle, tırtılın meşeyle beslendiği gibi öylece – se nourrit (...) le vert des morts comme du 
chêne la chenille- 

Kızgınlıkla düşünüyorum, kızgınlıkla soruyorum bu yıkık tiyatroda beni izleyen siz-
lere: Sorum tek, kısa ve açık; kolayca yanıtlamanız dileğiyle: -Bir çamurlu, karanlık gök-
yüzü ışır mı? Yırtılır mı karanlıklar ziftten daha yoğun, ne sabahı ne akşamı, ne yıldızı 
şimşeği var? Bir çamurlu, karanlık gökyüzü ışır mı? – Peut-on illuminer un ciel bourbeux 
et noir? Peut-on déchirer des ténèbres plus denses que la poix, sans matin et sans soir, 
sans astres, sans éclairs funèbres? Peut-on illuminer un ciel bourbeux et noirs?- 14

Öyle ya; merak ediyorum, etrafı kapkara örtüsüyle sararken karanlık, ne dersiniz bu 
soruya? 

*****
Güzel hanımefendiler, aziz beyefendiler, biliyorum, tahmin edebiliyorum yanıtınızı 

siz söylemeden. Aşk içimde nefrete dönüştüğünden beri ne denli sürdürsem anlatmayı, 
uğradığım ihanetleri ve hak etmediğim o acıları, tüketsem bunun için gücümü sabrımı 
son kertesine kadar, değiştiremem, engelleyemem olanı biteni şimdiye kadar; tersine bek-
lemiş olurum boş yere diriltip geri getirmeyi o eski zaman aşklarını. Ve ben bunu bildi-
ğimden, şunu bilir şunu söylerim o gündür bugündür ölürken susuz tek başıma çeşmenin 
başında: Yüreğim, ışıkları sönmüş bir tiyatro sahnesidir. Sahne açık,  yüreğim açık, yok 
içinde ne bir ışık, ne bir coşku, ne bir aşk. O sıcak yaz günlerinden, o ateşli aşk günlerin-
den kalmadı artık geriye bir şey. İçimde buz gibi duygular var, bazalt  taşından da kara, 
kapkara. İçim sonbahar, olmayacak artık içimde ne bir aşk, ne bir ilkbahar, gelmeyecek 
hiçbir zaman tapındığım o tül kanatlı bahar. Kaderin sillesi, kaderin cilvesi! Görmeyecek 
artık gözlerim çiçeklerle donanmış tarlaları, sularla oynaşan şen kıyıları, güneş gibi par-
layan suları. Bütün bunlar saçlarımın gümüşe döndüğü son yıllarımın armağanı. Gücüm 
yok artık, karşı duramam hiç bir şeye artık. Bunun için bir sebep de yok. Ağzımı bile 
açmaya dermanım yok. 
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*****
Ay da ışık da yokken, olurken etraf karanlık, düşünmüyor değilim yine de, doğrusu 

ve hakçası, otururken yorgun ve bitik ocak başında, sıyrılarak geçici de olsa kızgınlıkla-
rımdan, uzaklaşarak ara ara kırgınlıklarımdan, geri getirmeyi o eski zaman günlerini sırf 
destek niyetine. Dönmeden sırtımı tamı tamına dünyanın nimetlerine, biliyorum diyorum 
kendime, hem acıdır hem tatlı, uzun kış gecelerinde dinlemek çatır çatır yanan ocağın bir 
köşesinde sislerin arasında çalan çanın sesinde usulca geri dönen uzak hatıraları – il est 
amer et doux, pendant les nuits d’hiver, d’écouter, près du feu qui palpite et qui fume, les 
souvenirs lointains lentement s’élever au bruit des carillons qui chantent la brume – Kö-
mür alevlerinden ışıyan o akşamlarda ne güzeldir o bahtiyar zamanları diriltmek, bizi en 
güzel limanlarda yaşatan. Ne cömert ne candandır, yüreklerimizi boşaltan çan sesi, çalar-
ken çın çın, açarken ışıklı bir yol cennete uzanan. Demem o ki, mutludur o çan, gırtlağı 
sapasağlam, çok sağlıklı ve çevik, öyle eskiliğine bakmadan, atıyor bağlılıkla inançlı çığ-
lığını eski bir asker gibi, çadırını bekleyen – bienheureuse la cloche au gosier vigoureux 
qui, malgré sa vieillesse, alerte et bien portante, jette fidèlement son cri religieux, ainsi 
qu’un vieux soldat qui veille sous la tente!-

Bana gelince ürpermeyen bir yeri olmayan ben; benim bilmediğim görmediğim dağ-
ları denizleri aşan, candan, çevik ve diri sesler salan çandan fersah fersah farkım var. 
– Ruhum çatlamış benim, sürekli sıkılır dururum, soğuk geceleri, şarkılarla, doldurmak 
istese de sesi kısılıp söner – Moi, mon âme est félée, et lorsqu’en ses ennuis elle veut de 
ses chants peupler l’air froid des nuits, il arrive souvent que sa voix affaiblie –Çın çın 
çalan, kulağı okşayan ve derinden ürperten çan sesi yanında benim sesim bir kan gölün-
deki cesetler altında kalan, çabalasa da kımıldamadan ölen yaralı bir askerin hırıltısına 
benzer – semble le râle épais d’un blessé qu’on oublie au bord d’un lac de sang, sous un 
grand tas de morts, et qui meurt, sang bouger, dans d’immenses efforts.15-

Sürekli sıkılırken ben, zaman akıp giderken anaforlarla dolu çılgın bir ırmak gibi, 
içimde saplantılı bir his, ulaşıyorum yavaş yavaş o iğrenç nihai sona. İçim korku öfke 
dolu, gözlerimde yaş, şeytan sırıtarak alıp beni sürüklüyor sürgünlerin ve asılmışların 
olduğu ışıksız, küf kokulu bir yere, belki de cehennemin dibine. İçim karanlık, içim ölüm 
düşleriyle dar – le coeur plein de songes funèbres.16- 

Talihin kudreti önünde boynu eğik, sesi boğuk, çamura batmış bir koca sersem, üs-
telik aldatılmış, yolculuğa pusulasız yelkensiz buharsız çıkmış, beyni tual gibi gerilmiş, 
ayyaş ve değersiz bir tayfayım ben bu sıkıntı çölünde.

*****

Final: Ölüm ve Şeytan
Kandırdı beni o hain kadın! Kılık değiştirip şeytanla işbirliği yaptı. Değil yalnız aşkın 

tutsağı olan beni, benden daha deneyimli ve de dirençli aşıkları da kandırmıştır mutlak. 
Öğrenmeden daha başlarındaki belayı, görmeden düştükleri tuzağı, kendilerinden geç-
mişlerdir; yüreklerinde ateşli bir aşk. Ossaat ruhları tüy gibi hafif, sevinçten delice şar-
kılar tutturup sırat köprüsünü  de geçmişlerdir mutlak; şen ve şakrak. Bilemezlerdi elbet 
bu saf aşıklar, nereden ve nasıl bilebilirlerdi ki bu aptallar, benim ruhumun ve bedenimin 
yolun yokuş olmadığı bir yerde bile bu denli ve birden yorgun düşeceğini.

 Frankofoni, 2021 / 1, Sayı 38, 3-15



14

*****
Hava durgun, hava ağır, hava puslu. Kuşlar ve hayvanlar ve de kim varsa etrafımda 

gördüğüm görmediğim, hepsi suskun, karanlık ışığı siyah bir tülle örterken. Sessizlik 
var, sessiz her yer, herkes uykuda. Bense düşünüyor, yanıyor ve ağlıyorum anahtarı yitik 
bir zindana girdiğimden beri; başıboş, tek yıldızı sönmüş, çaresiz. Çıksam da zindandan, 
yürüsem de sokaklarda yazgım değişir mi ki? Bakıp bakıp bana, biliyorum, çocuklar 
bile gülüyor ardımdan. Yıpranmış, kenara atılmış bir nesne gibi çirkin ve murdarım ben 
– sale, inutile et laid comme une chose usée, il faisait des enfants la joie et la risée –17 

*****
Güzel hanımefendiler, aziz beyefendiler, bakın şimdi, son söz niyetine sizlere neler 

söyleyeceğim, ters gelse de sizlere sözlerim, garip, anlamsız da bulsanız beni, şunu diye-
ceğim lafı evirip çevirmeden. Bin bir gece masallarında aşk öyküleriyle, tensel hazlarla 
kendinden geçen, baygın olan ben artık ayıldım kış uykusundan. 

Uzaklaştım neredeyse tüm evreni yatağına alan o kadından – (Tu) mettrais l’univers 
entier dans (ta) ruelle.- ... İğrenç kadın! Usanç zalimlik katar sana, dişlerin bu garip 
oyunla eğlensin diye, her gün sana bir yürek gerekir çiğnemeye, gözlerin, şenliklerde do-
natılmış dükkânlar ve ışıklandırılmış ağaçlar gibi yanar, hep iğreti bir gücü kullanır yerli 
yersiz, öz güzelliklerinin yasasından habersiz – Femme impure! l’ennui rend ton âme 
cruelle pour exercer tes dents à ce jeu sinqulier, il te faut chaque jour un coeur au râtelier. 
Tes yeux, illuminés ainsi que des boutiques et des ifs flamboyants dans les fêtes publiques, 
usent insolemment d’un pouvoir emprunté, sans connaître jamais la loi de leur beauté.-  
Ey kadın, şeytanla nasıl da işbirliği yaptın, oldun onunla içli dışlı! Günler sönüp geceler 
kabarırken, uçları pembe silahlı çıldırtan göğüslerin açık, süzüldün yatağıma kıvrılarak, 
yavaş, salıntılı, işveli. Sütten de ak bacakların kıvrandırdı geceler boyu ne istekler. Sonra 
da bilinmedik ve karanlık bir düşünceyle bakmadan arkana bir yel gibi havayı süpürüp 
uzaklaştın benden bedenimden. O gündür bugündür, ömrümde ilk kez tattığım zevkleri 
nasıl da parça parça yok ettin kopardın, emdin ömrümü iğrenç hortumunla gün ve gece 
çarçabuk! Gönlüm kırık, gönlüm yaralı bir pars gibi; gönlüm kapalı ardına kadar.

*****
Anlıyorum şimdi, geç de olsa yazık ki, nasıl da canlı bir vakayla iç içe yaşamışım 

ben dünyanın dışında. Nasıl da önümdeki bulanıklığı görmemişim. Beni bağlayan büyülü 
güzelliğinle yüreğimin cehennem gibi kasılacağını hiç düşünmemiştim. Bimemişim hiç 
senin şeytanın kulu ve cinsinin en çapaçulu olduğunu. Kan içersin sen. Yoktur farkın 
kesip doğrayan kör bir makineden. Ustası geçindiğin o büyük kötülükten bir kez (bile) 
irkilmedin mi dehşete düşüp de sen? – la grandeur de ce mal où tu te crois savante ne t’a 
donc jamais fait reculer d’épouvante.-? 

Bedensel haz verdin bana bir tek, ey kadın, ey günahlar sultanı! – ô reine des péchés! 
–. Kaldı mazide artık her şey! Her şey karanlık!

Ey hayâsız büyüklük! Ey en büyük pespaye!- O fangeuse grandeur! sublime ignomi-
nie!-18
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NOTLAR VE KAYNAKÇA
1 Beatris – Béatrice, la
2 Balkon – Balcon, le
3 Alegori - Allégorie
4 Kapalı Gök – Ciel brouillé
5 Yolculuğa Çağrı – l’invitation au voyage.
6 Uzak İklimlerin Kokusu- Parfum exotique.
7 Paris Kasveti – Le Spleen de Paris ss.207, Tasarılar – Les Projets- ss. 205-207
8 a.g.y. Yolculuğa Davet – l’invitation du voyage- ss.167-171
9 Kötülük Çiçekleri – Kapalı Gök – Ciel brouillé
10 Lamartine’e bir gönderme : Göl. Çev. Yaşar Nabi
11 a.g.y.  Kapalı Gök – Ciel brouillé
12 Zehir –  Poison, Le
13 Bir Hayalet I Karanlıklar – Un fantôme I les ténebres
14 Onulmaz. Irréparable, Le.
15 Çatlamış Çan, Cloche félée, La
16 Günün sonu – Fin de la journée L-
17 Büyüklenmenin Sonu – Chatiment de l’orgueil
18 Nerdeyse Tüm Evreni Alırsın Yatağına – Tu mettrais l’univers entier dans ta ruelle.
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