BAUDELAIRE'İN
ÇİF! GÖRÜNÜMLÜ ODA 'SINDA YANSIMALAR.
Prof.Dr.A.Hamit SUNEL*
LES REFLETS DANS IA CHAMBRE DOUBLE DE BAUDELAIR.E
Dans cet article l'auteur, apres avoir fait la traduction en turc de La Chambre Doub
le, le cinquieme poeme des Petits Poemes en Prose de Charles Baudelaire, essaye de
l'analyser en se referant au dualisme, l'essentiel du systeme de pensee du poete et en
cherchant des traits semblables entre les evenernents de la vie de Baudelaire et la descrip
tion de cette chambre.
L'auteur s'efforce de nous montrer que chaque phrase, chaque mot (spirituelle, ldo
le, Spectre, taudis...) de la description des deux: etats de cette chambre reflete certaines
particularites de l'interpretation de la vie humaine, et correspond a un evenement auto
biographique.
L'auteur cherche aussi qui peut etre cette ldole qui regne sur le trône de reverie et de
volupte, qui ou quoi ce Spectre peut-il representer, pourquoi la fi.ole de laudanum para
ıt au poete comme une vieille et terrible amie, a quels evenements dans la vie de Baude
laire peut faire allusion la description de cette chambre double.
Mots-cles: Dualite, ennui, tenıps, esprit, matiere, correspondances, bonbeur, mart

REFLECTIONS FROM BAUDELAIR.E'S DOUBLE ROOM
in this research the author translated "La Charnbre Double" the fıfth poem in Baude
laire's book of "Petits Poemes en Prose". in this research, the author tries to analyze the
poem on the basis of the orignal poet's system of thought by establishing similarities bet
ween the descriptions of the room and some events in life.
in both descriptions of the room, the author tries to explain that every word and
every sentence reflects a universal point of view of the original poet and that every event
correspond with something in the poet's real life.
The author, at the same time, wants to know who the idol that foverned imaginary
throne of pleasure was. He also wishes to investigate who the spectre an the disguised
persons are. Moreover, he attempts to explain why the poet considers the bottle of la
udanum an old and dreadful friend and to wich events the description of the room re
fers.
Key words: Duali(V, sorrow, time, spirit, material, correspondances, bappiness,
deatb
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Aşağıdaki çalışmamızda Baudelaire'in Küçük Düzyazı Şiirler l (diğer
adıyla Paris Sıkıntısı) adlı eserinin beşinci düzyazı şiiri olan Çift Görü
nümlü Oda (La Chambre Double) da, hayatının ve şekillenmesinde ha
yatının çok büyük etkisi olduğu düşüncelerinin izlerini, yansımalarını araş
tıracağız. Bu amaçla, önce bu düzyazı şiirin çevirisini verelim.

Hayal gibi bir oda, sakin havası hafif peınbe ve nıavi, gerçekten de ruh
lar alenıindeynıiş gibi bir oda.
Ruh burada esef ve arzu kokan bir rehavete dalnıış; 11ıavi11ısi, pe11ıbe11ı
si, alacakaranlığa benzer bir ş�y bu, güneş tutulnıası sırasında görülen bir
haz düşü gibi.
Eşyaların biçinıleri uzanıış, bitkin, bitap; hayal kıı1-ı�vorlarınış gibi bir
dunt1nları var. Bitkilerin, hayvanlar gibi uyurgezer bir hayatları var san
lıi. Kıınıaşlar da çiçekler gibi, gökyüzü gibi, gün batınılar-ı gibi sessiz bir
dille konuşuyorlar.
Duvarlarda sanat adına hiç bir iğrençtı:k yok. Saf düşle, çözü11ılen11ıe11ıiş izleninıle karşılaştırıldığında, tanı11ılannıış sanat, gerçekçi sanat bir
küji:irdür. Burada ahengin yeterli aydınlığı ve tatlı loşluğu var her şeyde.
Uykulu bir ruhun, sıcak bir seradayınış hiss�vle sallandığı bu havada
f
zeuklerien en inces�vle seçilıniş ve çok hafi bir nemin karı.ştığ-ı belli belirsiz
bir koku dalgalanıyor.
Pencerelerin ve yatağın önünde nıuslinler dökü1n dökü1n, karlı çağla
yanlar gibi. Hayallerin Sultanı, Taptığını Kadın uzannıış yatağa. �Vi anıa,
nasıl olnıuş da o şinıdi burada? Kinı getirnıiş? Hangi büyülü güç otıırtnııış
onu bu hayal ve haz tahtına? Ne önenıi var? O burada yal
Alevi alacakaranlığı delen o gözler bunlar. Ürkütücü kötülüklerinden
tanıdığını, anlaşılnıaz ve korkunç gözler. Seyrine dalan tedbirsizleri cezbe
den, büyüleyen, yutan bakışlar. Çok inceledinı ben bunları, insanı nıera
ka ue hayranlığa seukeden bıı kara yıldızları.
Sırla, sükünla, huzurla ve de kokularla bezennıiş olnıayı hangi iyilik
seuer Şeytan 'a borçluyunı? Ey ebedf nıııtlulıık l Genellikle hayat dediğinıiz
şeyin, en nıııtlıı anlanııyla bile, şu anda yaşadığmı ve dakika dakika, sa
nı)e san1:ve zevkini çıkarttığını bu yücelerden yüce hayatla hiç bir benzer
yanı yok.
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Hayı1� aıtı.k ne dakikalar ııaı� ne de saniyeler. Kayboldu zaman. Şinı
di Sonsuzluk hükünı süıi�voı� bazların sonsuzluğu.
O da

nel Ağır, korkurıç bir da1·beyle vuruldıı kapı ve nıide1ne bir ka:?1na indirdiler sanki, cehenneınf ri�yalarday11ıışı1n gibi.
Sonra bir Hayalet daldı içeri. Kanun na1nına işkence et1neye gelmiş bir
görevli veya sefaletini haykınnaya, hayatınıın acılarına kendisininkinin
bayağılıklarını katnıaya gelnıiş aşağılık bir kapatnıa, ya da bir gazete yö
neticisinin nıüsveddelerin gerisini istenıek için gönderdiği adanı bu.
Bu cennet nıisali oda, Taptığını Kadın, Hayaller Sultanı, büyük Re
ne 'nin ifades{yle peri, bütün bu bi(yü Hayalet'in bir darbes(yle kaybolu
verdi.
Dehşet içindeyinı. Hatırl�yorunı, evet hatırlıyorunı. Bu çöplük, sonsuz sı
kıntının 1nesken tuttuğu bu nıezbele benünkinden başkası değil. lşte o toza
toprağa batnıış, kırık dökük 1nobi(yala1�· alevsiz, korsuz tükrük içindeki
ocak; tozlu canılarında yağ1nurun izler bıraktığı mahzun pencereler şu
rası burası karalannıış, ya da tanıanılannıanıış nıüsveddeler ve uğursuz
günlere kurşun kalenıle işaret konnıuş takvi1n.
Ve bu kokunun, beni ince bir dı�yarlılıkla serhoş eden bu kokunun ye
rini, yazık ki, şinıdi bil1nenı ne cins nıide bulandırıcı bir küf kokusuna ka
rışnıış pis bir tütün kokusu almış. Şi1ndi, burada kederin kokuş1nuşluğunu
teneffüs ediyor insan.
Bu, küçük anıa, böylesine iğrençliklerle dolu dünyada tanıdık tek bir
nesne gülü1nsedi bana: Laudanunı şişesi, eski ve korkunç bir dost. Ne var
ki, bütün dostlar gibi, bizi bol bol okşayan, bize sık sık ihanet eden bir dost.
Evet, Zaman tekrar gösterdi kendini. Hükü1ndannışçasına sürdürüyor
egenıenliğini şinıdi o. Ve bu iğrenç iht�yarla birlikte hatıraların, pişmanlık
ların, kasılnıaların, korkuların, iç sıkıntılarının, karabasanların, öfkele
rin ve saplantıların o şeytanı ala_yı da geri döndü.
Enıin olunuz ki, san�yeler şi1ndi daha belirgin, daha kuvvetli duyuru
yor seslerini ve fıer biri yayılırken sarkaçtan ''Ben hayatım, diyor, dayanıl1naz, anıan vennez hayatını."
lnsan hayatında, görevi �yi bir haber, her biri1nizin o anlatılmaz korku
sunu dı�vduğıpnuz nıüjdeyi verrııek için ise sadece tek bir san(ve vardır.
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Evet, Zamandır şi1nd1: bükü1n süren. Tekrar ele aldı o müthiş zorbalığı
nı. Sanki öküzmüşüm gibi dü11üyor övenderesinin çifte ucuyla: Deeeh, yü
rüüüü, aptal 1nabluk, ter dök biraz köle, yaşa1naya devam nıel'un.
Küçük Düzyazı Şiirler'ın, diğer adıyla Paris Sıkıntısı'nın beşinci düz
yazı şiiri olan Çift Görünümlü Oda, şairin hayat hikayesinin bir özeti, da
ha doğrusu birbirini takip eden mutluluk ve mutsuzluklarını, iyi ve kötü
günlerini gösteren şemanın bir kesiti olarak çıkarken karşımıza, hayatında
çeşitli vesilelerle ve zaman aralıklarıyla, değişik görünümler altında tekrarla
nan olayların da bir açıklaması gibidir. Bu düzyazı şiir aynı zamanda şairin
dünya görüşü konusundaki düşüncelerinin oluşmasında önemli bir yeri olan
bir kavraının, temelinde Tanrı-Şeytan ikileminin bulunduğu ve Baudela
ire'in Her insanda, her an, biri Tanrı ya diğeri Şeytan 'a yönelik eşza1nan
lı iki istek vardır. Tanrı ya ya da ruhanfliğe yöneliş bir yükselme ditygusıt
,iur. Şeytan 'a, yani hayvanfliğe yöneliş ise bir bayağılaş1na sevinci, neşesi
dir (MCMN, OC, 632) diye ifade ettiği ikicilik (dualite) inancının da yan
sıması, kelimelere dökülmesidir.
Baudelaire bu düzyazı şiirinde Hayalet'ten bir kez söz etmiştir ama, ha
yatında pek çok defa karşılaşmıştır onunla. En mutlu dakikaları da dahil ol
mak üzere hep hissetmiştir bu Hayalet'in varlığını; az sonra kapıyı tekme
leyip hayatına gireceğini ve her şeyi alt üst edeceğini. O kadar çok şekle bü
rünmüştür ki Hayalet, saymakla bitmez. Daha doğrusu, şairin hayatında ye
ri olan herkesin kesinlikle bir Hayalet yönü olmuştur.
9 Nisan 1821 günü altmış iki yaşındaki baba François Baudelaire ile yir
mi sekiz yaşındaki anne Caroline Archimbaut Defayis'in oğulları olarak dün
yaya gelen Charles Baudelaire 1827 yılının 10 şubatına kadar mutlu bir ço
cukluk yaşamıştır. Yazılarında sözünü etmemiş olmasına rağmen, kendisini,
elinden tutup Paris'in o görkemli parklarında gezmeye götüren babasının;
onu binbir sevgi ile şımartan annesinin yanında, çocuksu sevgilerin yeşil
cennetinde (FM, OC, 80) mutlu bir dönem yaşadığını söylemek her halde
yanlış olmaz.
10 Şubat 1827 François Baudelaıre'in ölüm tarihidir. Charles ölümün ne de
mek olduğunu anlamasa bile, babasının yokluğunu, onun artık eve gelmedi
ğini anlayacak yaştadır. Kendisi de yedi yaşındayken yetim kalmış olan anne
sinin oğlu Charles'ın acılarını hafifletmek için elinden geleni fazlasıyla yap
tığından hiç şüphe yok Nitekim şair, otuz dört yıl sonra, 1861'de annesine
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yazdığı mektupta, hayatının bu kesiti için iyi sıfatını kullanacaktır. Sonra, ken
disinden çok yaşlı da olsa, kocasını kaybetmiş, kucağında bir çocukla dul kal
mış bir kadın için bu dönemin iyi olamayacağını düşünerek özür dilemiştir:

Senin için şüphesiz kötü olan günleri �yi günler olarak andığımdan dolayı
bağışla beni. Anıa, ben dainıa sen de yaşıyordıtnı, sen yalnız beninıdin. Hem
en çok sevilen varlık, he1n de arkadaştın beninı için. (CG. m /283)2
Şehre yakın, küçük ama sakin, huzurlu beyaz evlerini hiç unutmadığını
yazacaktır Kötülük Çiçekleri'nin 118 numaralı şiirinde. (Bkz. OC, 104) An
nesinin oğluna Neuilly'de geçen bu dönemin acılarını hissettirmemek için
destek olduğunu, genç yaşında dul kalmış bir annenin yapacağından fazla
sını yaptığını göstermez mi bu satırlar.
Babasını kaybetmiş olmasına rağmen Charles için hayatının bu dönemi
günbatımlarında kurulan hayaller gibi geçen bir dönem olmuştur. Ne
var ki, hayat hep bu hayallerdeki gibi değildir. Anlaşılması, katlanılması, üs
tesinden gelirµnesi zor gerçekler her zaman karşısına çıkmaktadır insanoğ
lunun. Baudelaire bu gerçeklerden biriyle, belki de katlanılması en zor ola
nıyla karşılaşır daha yedi yaşında iken. Altmış sekiz yaşında ölen bir koca
dan otuz dört yaşında dul kalan Madame Baudelaire 8 Kasım 1828'de ken
disinden sadece dört yaş büyük olan, iyi bir gelecek vadeden, ileride gene
ral, büyük elçi, senatör olacak olan Jacques Aupick ile evlenir. Küçük Char
les'ın cennetten bir köşedeymiş gibi, maviler, pembeler içinde geçen ha
yatının daha başındayken ilk karşılaşmasıdır Hayalet ile. Midesine yediği
kazmayla ilk kıvranışıdır bu. (Bkz. OC, 150) Etkisinden bir ömür boyu kur
tulamadığı, başına gelen her kötü şeyin sebebiymiş gibi gördüğü daima bu
evlilik olmuştur.
Baudelaire üzerine araştırma yapanların üvey babaJacques Aupick hak
kında yazdıkları arasında tek bir satır da olsa olumsuz bir yön bulunmama
sına rağmen, şair bu olayı Hayalet'in o cennet misali odaya ilk dalışı, bu
cennet misali odada süregelen hayatı ilk altüst edişi olarak gördüğünü bir
çok defa belirtmiş, hayatını karartan iki büyük olaydan biri, hatta birincisi
olduğunu söylemiştir. İkinciye de sebep olan bu evliliktir ona göre.
Evde bir yabancı vardır ve annesinin ilgisi de sadece kendisine değildir
artık. Onun eh çok sevdiği varlık annesidir ama, annesinin en çok sevdiği
varlığın kendisi olmadığına inancı kesindir. Hayatın mavilikleri, pembelik
leri birdenbire kaybolmuş, eşyalar sonsuz bir karanlık içinde kalmış gibidir.
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Üvey baba Aupick'in Lyon'a tayini ile büsbütün kararmış hissedecektir Ba
udelaire hayatını. Karısını çok sevdiği ve saydığı bilinen, onu memnun ede
bilmek için ilk kocasından olan çocuğunu da sevmesi hiç de uzak bir ihtimal
olmayan üvey baba Jacques
Aupick ve anne Caroline daha iyi bir eğitim alması için Baudelaire'i Lyon
Kraliyet Koleji'ne kaydettirirler. Aynı amaçla, önce Delorme pansiyonuna veri
lir sonra da kolejde yatılı olur on bir yaşındaki bu çocuk. Çalışkan ve disiplinli
bir subay olan Jacques Aupick üvey çocuğunun iyi bir geleceği olsun istemiş
ve bu geleceğin ilk adımı olarak da eğitimin bu biçimini seçmiştir. Üvey baba
ve anne ne düşünmüş olurlarsa olsunlar, on bir yaşındaki bu çocuk anneden
uzaklaştırılma, evden kovulma olarak değerlendirmiştir bu tutumu.
Baudelaire'in Lyon Kraliyet Koleji'nde geçen günleri Hayalet'in bir mez
beleye çevirdiği odada geçiyor gibidir. Yatakhanenin camından Lyon'un
kasvetli manzarasını seyrederken, bunaltıcı havasını teneffüs ederken, şura
cıktaki, az ilerideki annesine ulaşamamanın acısını duyduğundan hiç şüp
he yok. O çok sevdiği annesi ne kadar da uzakta şimdi.
Artık istediği şey annesinin yanındayken olduğu gibi sonsuz mutluluğun
sürmesi için zamanın durması değil, annesine kavuşacağı dakikaların, saat
lerin, günlerin bir an önce gelmesi için zamanın hızla geçmesidir. Ne var ki,
zaman hiç geçmemekte, dakikalar, saatler, günler sonsuz bir yalnızlık içinde
daha da uzamaktadır. Her saniye, her dakika ona annesinin yanındayken
sonsuz bir mutluluk içinde geçen o saniyelerin, dakikaların hazzını hatırlat
tıkça çocukluğunun kokulu cennetinin ne kadar çok uzakta olduğunu
(FM. OC. 80) ruhunun derinliklerinde hissetmektedir.
Üç yıl sürer Lyon'daki bitmez tükenmez günler. Albay Aupick Paris'e ta
yin edilir.
Charles 1 Mart 1837'de Louis-le-Grand kolejine yine yatılı olarak kaydet
tirilir. Edebiyat başarılı olduğu derslerin başında gelmektedir. Az da olsa,
alışmış olmalı annesinin bulunduğu bir şehirde ondan uzakta olmaya. Ders
lerine çalışır. İyi bir öğrenci sayılmaması için hiç bir sebep yoktur. Şiire me
raklıdır. Genel yarışmada, latince şiir dalında ikincilik ödülü alır.
O yıl Aupick'ler Pirenelerde geziye gittiklerinde onu da götürmüşlerdir.
Mutludur. Incompatibilite (FM, OC, 140) başlıklı şiiri bu geziden sonra
yazdığı bilinmektedir. Şiirin genelindeki mutlu hava on altı yaşındaki gencin
içinde bulunduğu ruh halininin bir yansıması olarak değerlendirilmektedir.
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Baudelaire bu geziden öylesine etkilenmiştir ki, Küçük Düzyazı Şiirler'in
Gateau (Pasta) (PPP, OC, 157) başlıklı düzyazı şiirinde de söz etmiştir son
raki yıllarda.
Yıl 1839. Liseyi bitirecektir o yıl. Hayatının renklerinin yeşile, maviye
dönüştüğünü düşünmekte, kendisini n1utlu hissetmektedir. Hayalet'in kapı
nın arkasında beklediğini unutmuş gibidir. Hayalet bu defa bir öğretmen
kılığında çalar kapıyı ve kolundan tuttuğu gibi atar Charles'ı Louis-le-Grand
koleji'nden. 18 Nisan günü Charles'ı okuldan atarlar. Suçu çok büyüktür(!)
Arkadaşının sırrına ihanet etmemek için bu sırrın yazılı olduğu kağıdı öğret
menine vermemiştir. Oysa, öğretmen kılığına bürünmüş Hayalet -yoksa
Hayalet rolüne soyuna soyunmuş öğretmen mi demek daha doğru olur?
suçluyu(!) yakalamak adına ihanet beklelemektedir ondan. Sen öğretmenin
beklentisini boşa çıkarırsan, onun cezalandırma heveseni kursağında koyar
san, o da senin okulu bitirme hevesini kursağında koyar. İşte böyle kapının
önünde bulursun kendini(!) İşte adamı böyle atıverirler okuldan. Hayalet'in
gireceği kılık mı yok!
1839 yılının ağustos ayının 12. günü lise diplomasını alır Charles. Sıra bir
meslek seçimindedir. Generalliğe yükselmiş olan M.Aupick üvey oğlunun
diplomasiye girmesini istemektedir. Bu konuda yardımlarını esirgemeyecek
dostları vardır. Baudelaire istemez. Edebiyatçı olmayı, şair olmayı aklına
koymuştur. Ne annesi memnun olur bu seçimden, ne de üvey babası. insa
nın hayatını sürdürebilmesi için gerekli parayı kazanabileceği ve toplum
içinde saygınlığı olan (!) bir mesleği olmalı düşüncesindedirler.
Büyükleri ne düşünürlerse düşünsünler, Baudelaire kararlıdır edebiyatçı
olmakta, şair olmakta. Dönemin edebiyatçılarının girip çıktığı Bailly ve Le
veque pansiyonunun müdavimleri arasına girer. Prarond, Levavasseur, Phi
lippe de Chennevieres ile dostluk kurar, Gerard de Nerval, Balzac ve H. De
latouche ile karşılaşır burada. (Bkz. OC, 25)
Edebiyat alemine girişin ilk adımları, ilk basamaklarıdır bunlar. Annesi
ise bu adımların oğlunu yanlış yerlere götüreceğini düşünmektedir. Haklıdır
kadıncağız. Nitekim adımları onu, gereksiz harcamalarla borç batağına doğ
ru götürmüştür. Her şeyden daha kötüsü adımları onu Saralı la Louchette
isimli bir hayat kadınının kapısına kadar götürmüş, bütün ömrünü kararta
cak olan fırengi hastalığına yakalanmasına sebep olmuştur.
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Oğlunun Paris sokaklarında heder olup gideceğini düşünen annesi onu
iki seneye yakın bir süredir devam eden bu hayattan uzaklaştırabilmek için
uzun bir deniz yolculuğuna, Ka.lküta'ya kadar uzanacak bir yolculuğa çık
maya razı eder. Yolculuk 9 Haziran 1841 günü başlar. Gemi ile de France'a
(ile Maurice) uğrar. Charles burada A Une Dame Creole şiirine esin kayna
ğı olan Bay ve Bayan Autard de Bragard'larda kalır kısa bir süre. Sonra yo
la devam eder. Ama Bourbon adasına kadar. Pek çok şiiririn olduğu gibi, si
yahı kadınlara olan hayranlığının da kaynağı olan bu yolculuk, hangi yaşta
olursa olsun -özellikle de Baudelaire'in yaşında- her insanı büyüleyecek bir
yolculukken, Baudelaire devam etmek istemez ve 1842 yılının şubat ayının
15. günü Bordeaux'ya döner. Aupick'lerin büyük umutlar beslediği bu yol
culuk büyük bir hayal kırıklığı ile sonuçlanmıştır.
1841 yılının 9 nisan günü Baudelaire'in doğum günüdür. Daha önceki
doğum günlerinden çok farklı bir doğum günüdür bu. Reşit olup babasın
dan kendisine kalan hatırı sayılır mirası (75.000 frank) kullanma hakkını el
de ettiği bir tarihtir bu defa.ki 9 nisan. İlk işi evden ayrılıp Saint-Louis ada
sındaki Bethune rıhtımı 10 numaraya yerleşmektir. Yeni bir döneminin baş
langıcıdır bu. Hayatında iyisiyle, kötüsüyle çok önemli bir yer tutacak olan
Jeanne Duval ile tanışması bu dönemdedir. Budelaire Kalküta yolculuğu sı
rasında gördüğü ve çok etkilendiği o siyahı kadınların güzelliğini bulmuş
tur Theatre de la Porte Saint-Antoine'da küçük rollere çıkan bu kadında.
Hayatının son yıllarına kadar devam edecek, bazen olumlu bazen olumsuz
sonuçlar doğuracak bir ilişkinin başlangıcıdır bu.
1843 yılının mayıs ayında dönemin lüks otellerinden olan Pimodan ote
line yerleşir. Kat kat dökülen muslin karyola örtüsü ve perdeleriyle, pembe
ve mavi havasıyla, yirmi iki yaşındaki gencin hayallere daldığı, cennetten bir
köşedir bu oda. Edebiyat çevresi ile daha yakın ilişkilere girer. Theophile
Gautier ile dostluk kurar. Bedensel olmayan bir aşkla sevdiği, ilhamıyla şiir_.
ler yazdığı Mme. Sabatier ile tanışması da bu dönemdedir.
Yaşayacağı hayatın lüksü ile duygularının inceliği arasında bir ilişki ku
ran Baudelaire pahalı elbiselere, ayakkabılara, gömleklere, kıravatlara kucak
dolusu paralar verir. Dönemin ressamlarından Femand Boisdenier ile tanı
şır. Pahalı tablolar satan Arondel'den tablolar satın alır odasını süslemek
için. Altından kalkılması zor olan harcamalardır bunlar. Ne gam ! O dönem
ler Taptığı Kadın, Hayallerinin Sultanı Jeanne Duval ile birliktedir ya
Pimodan otelinin yumuşak yatağında, Arondel'den satın aldığı tablolarla
süslü odada, sevgilisinin kokusuyla dolu olan odada.
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Baudelaire yine farkında değildir kapının önünde bekleyen Hayalet'in.
Annesi Mme. Aupick'in, üvey babası general Aupick'in kıyafetine bürün
müştür Hayalet bu defa. O cennet odasındaki, sonsuza kadar süreceğini
zannettiği mutluluğa son vermek için beklemektedirler kapının önünde. Oğ
lunun sürdüğü hayattan dolayı büyük bir endişeye kapılan anne, daha iki yıl
geçmeden o koca servetin yarısını bitiren Baudelaire'in vesayet altına alın
ması için aile meclisini toplar ve gerekli yasal girişimlerden sonra 21 Eylül
1844 günü Neuilly noteri Maitre Ancelle vasi olarak tayin edilir.
Bundan böyle Baudelaire'e ayda iki yüz frank verilecektir. Parasını canı
nın istediği gibi harcama hakkı elinden alınmıştır. Aslında iki yüz frank o dö
nemde az bir para değildir; ama, Baudelaire için azdır. Bu kararın alınması,
hayatında, annesinin Jacques Aupick ile evlenmesinden sonra, en büyük
darbedir. Hayalet bir kere daha indirmiştir kazmayı şairin midesine. Bütün .
hayatı boyunca kıs kıs kıvranacaktır bu kararın sebep olduğu maddi ve ma
nevi sıkıntılar, bunalımlar içinde. Mezbelede geçecek bir hayatın başlangıcı
dır bu· karar. Annesi oğlunun iyiliği için aldırdığını düşünür bu kararı; ama,
olaylar Baudelaire'in sonuç ü1nidettiğinin tanıamen zıddı, tam bir yıkını
olacak (CG, I / 45) sözünü doğrulayacak şekilde gelişecektir.
1 1 Ekim 1860 günü annesine gönderdiği mektupta, hayatımı mahve
den, günleri1ni karartan, bütün düşünceleri1ni kin ve ıt1nutsuzlıtğa boya
yan bu hatayı hiç unut1nadı11ı (CG, 111 / 19 1-192) diye yazacaktır. Annesi
ne yazdığı her mektupta özellikle söz eder bu vesayetten, hem de en acı ke
limelerle. Bu lanetli keşif bendeki bütün sevi1nliliği öldürdü ve hatta sanat
eğitiminıi, edeb(vatçı olnıanıı engelledi. . . Bana münasip görülen bu aca
yip hayat yüzünden kendi para1nı iste1nek bende dainıa acı veren bir di
lencilik duygusu uyandırmıştır. (CG, I / 313) Bu tür ifadeleri, ömrünün so
nuna kadar, annesine yazdığı her mektupta tekrarlayacaktır.
Vesayet kararından dokuz ay sonra, 30 Haziran 1845 günü, içinde bulun
duğu durumun ümitsizliği ile olduğu kadar, annesini etkilemek için olduğu da
söylenebilecek bir intihar girişiminde bulunur. Göğsüne sapladığı(!) bıçağın
açtığı yara çok hafiftir. Hemen annesinin yanına götürülür. Bir süre birlikte ka
lırlar. Sonra yine terk eder evi ve yeniden dalar o düzensiz hayatın içine.
Sıkıntılar içinde geçen hayatında tek tesellisi, seyrek de olsa, yayın organ
larında çıkan şiirleridir. Yaşadığı mezbelenin ışık giren tek penceresi gibi
dir şiir. Salon de 1845 ve Salon de 1846'da bir sanat eleştirmeni olarak
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çıkar okuyucusunun karşısına. İleriki yıllarda da sürdürecektir bu tür çalış
malarını ve bir çok büyük müzisyen ve ressamı herkesten önce fark eden
o olacaktır. Manevi kardeşim diye nitelediği Edgar Allan Poe'dan çeviri
ler yayınlar bu dönemde.
1847'de, hayatında kısa süreli de olsa bir yer tutacak olan Marie Daubrun
ile tanışır. Bu ilişki de, Jeanne Duval ile ilişkileri kadar olmasa bile, yine de
şair için bir sıkıntı kaynağı olacaktır.
28 Nisan 1857'de General Aupick ölür. Bu ölümün kendisini annesine
yaklaştıracağını düşünür; ama, annesiyle ilişkileri onun düşündüğü gibi yü
rümez. Kendisini annesinden uzaklaştıranın üvey babası olduğunu düşün
müştür daima. Şimdi üvey baba engeli(!) ortadan kalkmıştır. Kalkmıştır da,
hayatlarını birlikte sürdürmeyi istememektedir annesi. Demek ki, bu ayrılık
lar hep annesinin isteğiyle olmuştur. Bu düşüncenin daha dayanılmaz oldu
ğundan şüphe yok. Bir çıkış yolu gibi görünen bu ölüm hayal kırıklığına uğ
ratmıştır onu. Hem de daha acı bir gerçeği sererek gözlerinin önüne.
Aynı yılın 25 Haziran gününün Baudelaire'in hayatının en mutlu günü ol
duğu kesin. Bu tarih Kötülük Çiçekleri'nin (Les Fleurs du Mal) yayınlan
dığı tarihtir. En büyük hayali gerçekleşmiş, yıllardır bütün kalbini koyduğu
şiirleri nihayet kitap halinde çıkmıştır okuyucunun karşısına. Şair şimdi Kö
tülük Çiçekleri'nin mavi ve pembe dünyasında geçecek mutlu bir hayatın
kapısını araladığını düşünmektedir
Hayalet'i unutmuş gibidir. Oysa Hayalet onu unutmamıştır. Bu defa, ön
ce Gustave Bourdin'in, sonra savcı Ernest Pinard'ın, daha sonra da yargıçla
rın kıyafetinde çalar kapıyı. Hem de daha şiddetli. Gustave Bourdin isimli bi
ri, 5 Temmuz 1857 tarihli Figaro gazetesinde Kötülük Çiçekleri'ni suçlayı
cı bir yazı yazar. Savcı Ernest Pinard için ele geçmez bir fırsattır bu. Fla
ubert'e Madame Bovary konusunda yapamadığını Baudelaire'e yapabile
ceğini hissetmiştir. Suçlama yine aynı: Kamu ahlakına saldırı. Savcı bu defa
amacına ulaşır. Şair de, basımcı da cezaya çarptırılır. Ayrıca şiirlerden altısı
nın (Les �ijoux, Le Lethe, Lesbos, A celle qui est trop gaie, Femmes Dam
nees, Les Metamorphoses du Vampire) kitaptan çıkarılmasına karar verilir.
Şairin kanun adına kendisine eziyet etmeye geldiğini söylediği işte bu üçlü
dür. Gustave Bourdin, Ernest Pinard ve Yargıçlar.

/nsanların en aşağısı olnıadığını, horgördüğü insanlardan daha aşağı
olnıadığını kanıtlayan ( A Une Heure du Matin, PPP, OC, 154) bir eser mey24

dana getirmenin onurunu yaşama fırsatı bulamadan kamu ahlakına aykı
rı şiirler yazan adam damgasını yemiştir alnının tam ortasına. Bu damga
nın izleri 3 1 Mayıs 1949'da itibarının iadesi ile silinebilecektir ancak.
Kötülük Çiçekleri'nin mahkumiyetinin hemen ardından, on gün sonra
Hayalet bir kere daha altüst eder ortalığı. Bu defa maskesi Mme. Sabati
er'nin o güzel yüzüne benzemektedir. Bedeni aşk Mme. Sabatier'nin vücu
duna girmiş, şairin yıllardır, hem de kimselere duyurmadan besleyip büyüt
tüğü , amacı bedeni aşk olmayan o ulvi sevgiyi, aşkı yerle bir etmiştir.
30 Ağustos 1857 gecesi şaire bedenini sunan bu güzel kadın Baudela
ire'in içindeki o Tanrıya yönelişin ve yücelişin kaynağı olan duyguyu yıktı
ğını, onu Şeytanının yolunda, hayvanileşmenin, aşağılaşmanın, bayağılaş
manın derinliklerine çektiğini nereden bilecekti ki. Şair gece boyu kendisini
Mme. Sabatier'nin bedeninden uzak tutmaya gayret etmiş, aşkın maddi yö
nünün ruhani yönüne galip gelmesine izin vemıemiş, onun şüphesiz bir
ışık, bir bakış, bir nıittluluk daveti, bir söz, bir ı�vunı (PVM, OC, 561) en
güzel, en iyi, en aziz (FM, OC, 65) olarak kalmasını istemiştir. Ertesi sabah
yazdığı mektupta da belirtmiştir bu hususu: Güzel bir ruhtunuz; a1na, as

lında bir dişinin ruhıt1nuysunuz. Ve daha bir kaç gün öncesine kadar kut
sallığın ta kendisi idiniz. Hoş olan, güzel olan, dokunul1naz olan da bu idi
işte. Anıa, şinıdi kadınsınız.(CG, il / 93) Mektubu okuyunca Mme. Sabatier
deli midir, nedir demiş olabilir mi? Dememiş olmalı ki, dostluğunu sür
dürmüştür bu garip davranışlı(!) adamla.
1862 yılının 23 ocak günü bir rahatsızlık geçirir. Fransa'dan bıkmış ola
rak, büyük ümitlerle gittiği; ama, büyük hayal kırıklığına uğradığı Belçi
ka'da, 15 Mart 1866'da geçireceği beyin kanamasının habercisidir bu. Büyük
hayallerle gittiği Belçika'dan beklediğini bulamamış, felçli vaziyette getirilir
Paris'e. 1867 yılını 3 1 ağustos günü son bulur kırk altı yıllık hayatı. Hayalet,
bu defa giderken onu da götürmüştür.
Çift Görünümlü Oda'da şairin hayatının yansımalarına olduğu kadar,
hayatının da etkisiyle §ekillenen düşünce biçiminin yansımalarına da rastla
maktayız. Temelinde Tanrı-Şeytan ikileminin bulunduğu bu düşüncede in
san Tanrı ile Şeytan'ın Günah-Sevap, İyi-Kötü, Güzel-Çirkin . . . gibi türlü
görünümleri arasında daimi olarak çekiştirilen; adımları bir Tanrı'ya, bir Şey
tan'a yönelen; iplerinin çoğu Şeytan'ın elinde olduğundan, çoğu zaman Şey
tan'dan yana meyleden güçsüz bir varlıktır. İyi, kendisine doğru çekerken,
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Kötü, bütün çekiciliğini kullanmaktadır insanoğlunu kendisine doğru dön
dürebilmek için.
Her insanda, her an bulunduğunu yazdığı, biri bizi Tanrı 'ya yöneltirken
diğerinin Şeytan'a yönelttiği iki duygu ( Bkz. MCMN, OC, 632) şairin düşün
ce düzeninin temelini oluşturmaktadır. Her olay, her olgu, her davranış hat
ta her kavram ya Tanrı'ya, ya da Şeytan'a yönelişin sonucu, ortaya çıkış bi
çimidir. Her birinin bir karşıtı vardır karşı cephede. Cephede diyoruz, çünkü
insan ruhu bu karşıtlıkların savaş alanıdır. Bir ömür süren, madde dünyası
nın (matiere) çekiciliği ile madde ötesi dünyanın (esprit) daveti arasında
bir seçim<lir.
Bu iki zıt istek, zıt yöneliş, bu mücadeleyi ömrünce hem bedeninde, hem
de ruhunda hissetmiş, yaşamış olan Baudelaire'de birbirine zıt iki duygunun
doğmasına sebep olmuştur. Daha küçücük çocukken kalbi1nde birbirine
zı.t iki duygu vardı: hayattan korku ve yaşanıa sevinci (MCMN, OC, 638) di
ye yazmıştır. Bu oda, hayatın olduğu kadar, bu iki zıt yönelişin ve bunların
doğurduğu iki zıt duygunun da şekillenmesi niteliğindedir.
Gerek şiirin başlığında kullanılan, iki görünümlü olarak çevirdiğimiz do
uble sıfatı, gerekse odanın cennetten bir köşe olduğu halinin tasvirinde kul
lanılan ilk sıfat olan ve bedeni olmayan, maddi olmayan, ruhi, ruhani,
tinsel anlamlarını veren spirituelle sıfatı okuyucuyu daha ilk adımda
madde ve ruh ikilemi ile karşı karşıya getirmektedir. Baudelaire'in düşün
ce sisteminde madde (matiere / materiel) hayatın olumsuz yönünü, Şey
tan'ın davetini, çekiciliğini simgelerken ruh (esprit / spirituel) Tanrı'ya
yönelişi simgelemektedir. Bu yöneliş, şairin bir ömür boyu peşinden koş
tuğu, ulaşmak için İıer yolu denediği İyi'nin, Güzel'in bulunduğu yöne doğ
rudur. Çünkü bunlar insanı insan olmanın sefaletinden, madde evreninde
hayvaniliğe yönelişin bayağılıklarından kurtaracaktır.
Odanın tasvirinde renkler ve kokular da önemli bir yer tutmaktadır. İlk
cümledeki iki renk, pembe ve mavi Baudelaire'in şiirinde mutluluğu, iç hu
zurunu ifade eden reı;ıklerdir. Buna yeşili de eklersek şairin olumlu yönde
kullandığı üç renge ulaşırız.
Bu odanın bir başka özelliği eşyaların kendi aralarında konuşmalardır.
Correspondances (FM, 0,46) şiirinde de söz ettiği gibi, şaire göre evrensel
birlik içinde her şeyin, görünürde cansız olanlar da dahil olmak üzere, ken
dilerine özgü dilleri vardır. Etrafımızdaki canlılar, cansızlar kendi aralarında
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anlaşırlarken bize de bir şeyler anlatınak istemektedirler. Bu çiçek, bu kuş,
bu renk. bu koku, her şey bize kendi gerçeğini anlatmaktadır. Ne var ki, sıra
dan insanlar bu sesleri duyamadıkları gibi, bu anlama da ulaşamazlar. Yalnız
sanatçılardır, aleladenin üstüne çıkmış insanlardır içinden geçtiğimiz simge
ornıanlarının anlattıklarını anlayabilenler. (Correspondances, FM, OC, 46)
Correspondances şiirinde sözünü ettiği renklerin ve kokuların çağrışı
mına, eşyaların bizim anlayamadığımız bir dille konuşmalarına bu odada da
rastlamaktayız. Çiçekler gibi, gökyüzü gibi, kumaşların konuştuğu sessiz di
li gayet iyi anlayabilmektedir şair. Aynen Hayam'ın testi, çanak, çömleğin
dilinden anlaması gibi: Bir çönılekç(ve düş1nüştü yolum, görmüştü1n /Tes
tiler eyler iken birbirine hali beyan; / Sordular testi, çanak, çönıleğin hepsi
benden: / Nerde çö1nlekçi, bani testi alan, testi satan? (Ömer Hayam, Hazır
layan Hilmi Yücebaş, Çeviri, Hüseyin Rıfat, Ahmet Halit Yaşaroğlu Kitapçı
lık, s. 30) . Bizler ne testi, çanak, çömleğin birbirlerine söylediklerinden bir
şey anlarız, ne de onlar bir şey sorarlar bize.
Baudelaire'in şiirinde önemli bir yer tutan sabahın ve akşamın alaca
karanlığı bu odada da çıkmaktadır karşımıza. Alacakaranlık, şaire göre, eş
yaları çizgilerin sertliğinden kurtarıp, gündoğumları ve günbatımlarının yu
muşaklığında, oldukları gibi değil, bizde uyandırdıklarına göre algılamamı
zı sağlamaktadır. Nitekim, iki paragraf sonra sanat konusundaki bu görü
şünden söz etmektedir. Eşyayı olduğu gibi aksettiren sanattan çok, ahengin
o nefis karanlığı, belli belirsizliği içinde, yeterli bir aydınlıkla -fazlası değil
aksettiren sanattan yana olduğunu belirtmektedir. Küçük Düzyazı Şiir
ler'in Yolculuğa Davet başlıklı düzyazı şiirinde sanatın doğadan üstün
olduğunu, çünkü sanatın doğayı hayalle yeniden şekillendirdiğini, düzelt
tiğini, güzelleştirdiğini, yeni bir kalıba döktüğünü (Bkz. PPP, OC, 159)
söyler. Böyle olmayan sanat çirkinliktir, iğrençliktir ona göre. Bu odanın
duvarlarında ise bu iğrençliklerden hiç bulunmamaktadır. Bu oda sevgiliyi
birlikte yaşamaya davet ettiği Yolculuğa Davet (FM, OC, 72 / PPP, OC, 159)
şiirlerinde olduğu gibi ber şeyin ahenk, güzellik, sükunet ve haz olduğu ül
ke gibidir.
Yataktan ve pencerelerden karlı çağlayanlar gibi döküm döküm inen
muslin kumaşlardan söz ederken Pimodan otelini hatırlamış olmalı Baude
laire. Kimdir bu odada, bu yatakta, bütün çekiciliğiyle uzanmış yatan o Tap
tığı Kadın, o Hayallerinin Sultanı? Jeanne Duval mi, Marie Daubrun mü,
yoksa Mme. Sabatier mi? Baudelaire'in hayatında ayn ayn yerleri olan bu üç
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kadından Mme. Sabatier olması daha kuwetli ihtimal. Çünkü, ilk iltisi, çoğu
kere aşkın çirkin yüzüyle çıkmışlardır şairin karşısına, olumsuz etkilemişler
dir onun hayatını. Şair onlarda aşkın maddi yönünü, bedeni yönünü gör
müştür. Gerçi ilişkilerinin başlarında Jeanne Duval de şairin gözüne hayal
lerinin sultanı gibi görünmüş ise de, öyle olmadığını kısa sürede anlamıştır
Baudelaire. Oysa Mme. Sabatier, en azından 30 Ağustos 1857 gecesine ka
dar, aşkın şehvani arzudan uzak, insan ruhunu yücelten yönünün simgesi,
hayallerinin hem kaynağı, hem yöneldiği istikamet olmuştur. Mme. Sabatier,
Baudelaire'in gönül tahtında daima Hayallerinin Sultanı, şiirlerinin esin
kaynağı olarak kalmıştır. Sonra, gözler için kullandığı o ilti sıfat, ince, has
sas, duyarlı, eşyaya nüfuz eden, mahir, ince zekalı, anlaşılması zor
anlamlarını içeren subtil ve müthiş, korkunç diye çevirebileceğimiz ter
rible sıfatları Mme. Sabatier'nin gözlerine daha uygun düşmüyor mu?
Gizem, güzel kokular, sükun ve huzur, Baudelaire'in ömrünce özlemini
duyduğu şeylerden dördü, evet, bunlar da vardır bu cennetten bir köşe mi
sali odada. Bulunmayan ise Baudelaire'in olmasını istemediğidir: Zamandır.
O, her şeyi yiyip bitiren, her mutlu şeyin sonunu getiren zaman yoktur bu
rada. (Bkz. Horloge, FM, OC, 94) Acıları, sıkıntıları, pişmanlıkları canlı tu
tan, engellenemez zaman sürdürememektedir burada zorbalığını. Hayatı yi
yen, kalbinıizi kenıiren ( Ennemi, FM, OC, 49) zamanın dışındadır şair. Son
suza kadar sürecek mutlulukla çepeçevre sarılı, zamana dur denilecek an
lardan birini yaşamaktadır. Kalbinin derinliklerinde hissetiği o ürpertiler va
rolmanın sıkıntısından değil, hazzındandır. Hep böyle sürse hayat dediği
anlardır bunlar.
Gördük ki, şairin hayatında hep böyle sürse dediği anlar olmamış de
ğil, olmuş. Yalnız, hep öyle sürmemiş. Bir bitnıeyecek şevk verirken beste /
Bir tel kopar, ahenk ebed{vyen kesilir diyor Yahya Kemal Vehbi'ye başlıklı
dörtlükte. Bir tel kopmuş, ahenk ebediyyen kesilmiş diyeceğiz ya, tel kop
ması değil, kapı tekmelenn1esidir şairin her defasında karşılaştığı. Kapının
önünde, elinde kazmasıyla bekleyen IIayalet hiç geciktirmez o müthiş dar
besini indirmeyi.
Baudelaire hayatında kapısını sık sık çalan bu değişik kıyafetli Hayalet'in
sadece üçünden söz etmektedir düzyazı şiirinde. Birincisi kanun adına ezi
yet etmeye, işkence etmeye gelen görevlidir. Şairin hayatında kanun adına
gelen Hayalet' in ilti defa hem de çok acı bir biçimde, birincisinde vesayet
altına alınışında, ikincisin de ise Kötülük Çiçeklerinin mahkum edilişinde
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çıktığını biliyoruz. Bu iki büyük karşılaşmanın dışında, alacaklılarından kaç
mak veya borçlarını erteletmek için katlandığı sıkıntılar da var. Bu sıkıntıla
rın ne kadar büyük olduğunu annesine yazdığı 5 Nisan 1855 tarihli mektu
bunda bir ayda altı defa ev değiştirmek zorunda kaldığını yazmasından an
layabiliyoruz. Ayrıca, hemen her mektubunda annesinden para istemesi de
Hayalet'in karşısına alacaklı kıyafetinde, savcı kıyafetinde, haklın kıyafetin
de çıkmasından ne kadar çekindiğini göstermeye yeter.
Annesi her istediğinde para göndermiştir oğluna. Yırmi frank ile altı bin
frank arasında değişen bu istekleri karşılamakta zorluk çektiği olsa da, anne
si onun daha fazla sıkıntıya düşmesini istememiştir; ama, o hiç bir zaman dü
zene koyamamıştır para durumunu. 1861 yılında gırtlağına kadar borca
battığını (CG, III / 263) yazmıştır annesine
Düzyazı şiirde Hayalet'in büründüğü ikinci kıyafet, sefaletini haykırma
ya, şairin sıkıntılarına, acılarını kendi sıkıntılarının, acılarının bayağılıklarını
katmaya gelmiş bir kapatmanın kıyafetidir. Baudelaire üzerine araştırma ya
panlar bu kapatma'nın Jeanne Duval olduğu konusunda fıkir birliğine var
mışlardır.
1842 yılının haziran ayında, sanatçıların gözde muhiti olan ile Saint -Lo
uis 'ye yerleştiğinde tanıdığı Jeanne Duval ile ilişkileri başlangıçta oldukça
iyidir. Mutlu hissetmektedir kendisini bu siyahı kadının yanında. İntihar gi
rişiminden önce, 30 Haziran 1845 günü Maıtre Ancelle'e yazdığı mektupta
her şeyini ona bıraktığını söyler, o yanında husur bulduğu1n tek varlıktır.

Böylesine sık, a1na her defasında istenıeden de olsa hayatı bana zehir et1niş
olan annenıin bu p araya iht(yacı yok. Kocası var onun; bir canlı varlığa,
bir sevgiye, bir dosta sahip. Benimse sadecejeanne Lenıerre'i1n (Duval) var.
O beninı sevdiğinı tek kadın (CG, I / 71-72) diye yazmıştır; ama, yıllar geç
tikçe, sevdiği bu kadın sevilmesini bir istismar vasıtası olarak kullanınca iliş
kileri bozulmuş, geçimsizlikler, bozuşmalar, barışmalar birbirini takip etmiş
tir. 8 Aralık 1848'de annesine Jeanne Duval ile ilişkisinin sadece bir görev,
bir insanlık gereği sürdüğünü yazar.
Ne var ki, bu görevin yerine getirilmesi git gide zorlaşmaktadır. İçinde
bulunduğu bu maddi sıkıntıda bir de o yüktür sırtında. Ayrı yaşarlar bir sü
re. 1851 mayısında tekrar yanına alır onu. Hayatları hır gür içinde geçmekte
dir. 1852 martında yeniden ayrılırlar. Artık onu gönneyeceğinı. Ne isterse

yapsın. Canı cehenne1ne. Bu hır gür içinde hayatınıın on yılını nıahvetti1n.
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Gençlik yılları1nın bütün hayalleri yıkıldı. (CG, I / 163) Jeanne Duval hak
kında annesine bu satırları yazdığı mektubun tarihi 27 Mart 1852 'dir. Ne is
terse yapsın, artık onu görmeyeceğim. Canı cehenneme der; ama, ilişkileri
hayatının sonuna kadar büyük bil' sıkıntı kaynağı olarak sürer. Yaşanması
değil, hatırlanması bile _şaire sıkıntı veren bir ilişkinin kahramanıdır Haya
let' in kılığına girdiği ikinci kişi.

Hayalet Baudelaire'in kapısını bir gazete yöneticisinin yazının devamını
istemek için gönderdiği adam kıyafetiyle de çalar. Şairin düzensiz hayatı
onun yazılarının basılması konusunda gerekli titizliği göstermesine de engel
olmuştur çoğu zaman. Yazıları söz verdiği zamanda yetiştiremediği olmuş
tur. Yazılarını bastırmak için gazette, dergi yöneticilerine dert anlatmak zo
runda kalması az değildir. Gecenin Saat Birinde başlıklı düzyazı şiirinde
(PPP, OC, 152_ ) lğrenç hayat, iğrenç şehir/ Bakalıın bu gün ne yaptık. Bir
çok edebiyatçı ile karşılaştık. lçlerinden biri de bana Rusya )ıa karadan gi
dilip gidile1neyeceğini sordu (Her halde Rusya )ıı ada zannediyordu) Her
itirazınıa "burası nanıuslu insanların yeridier" cevabını veren bir dergi
yöneticis(vle kıyasıya tartıştını. Diğer bütün gazeteleri üçkağıtçılar çıkarı
yor denıeye getiriyordu sanki demiştir. Ancak, şunu da eklemek gerekir ki,
düzyazı şiirde diğerlerinin yanında yer almakla beraber, diğerleri kadar
önemli bir sıkıntı kaynağı olmamıştır bu husus şairin hayatında. Annesinin
evliliği, vesayet, Kötülük Çiçekleri'nin mahkum edilişi, aşk hayatındaki ha
yal kırıklıkları, Saralı la Louchette'ten kaptığı firengi mikrobunun sağlığında
meydana getirdiği tahribat düşünülürse, bu üçüncü Hayalet o kadar da kor
kunç sayılmayabilir.
Hangi kılıkta gelmiş olursa olsun, bu Hayalet odaya dalar dalmaz şairin
hayalinde dayayıp döşediği, içinde Taptığı Kadına güzel yataklar serdiği, gü
zel renklerle, güzel kokularla bezediği odayı yerle bir etmiş, şairin içinde ya
şadığı gerçeği bütün çıplaklığıyla görmesine sebep olmuştur. Aynen Tevfık
Fikret'in Bir Hicran-1 Muvakkatten Sonra şiirinde dediği gibi: Çak etti,

biz etbak-ı tahayyülde uçarken / Bir sad1ne-i haliyle hakikat bu zilali. (Biz
hayal tabakalarında uçarken hakikat bir kanat darbesiyle bu gölgeleri yırt
tı.) (Rübab-ı Şikeste, Hazırlayan Fahri Uzun, İnkılap Yayınevi, s. 204) Bu
oda artık Pimodan otelinin o lüks içindeki odası değil, alacaklılarından kaç
mak için bilmem kaçıncı defa değiştirmek zorunda kaldığı mezbelelerden,
çöplüklerden biridir.
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Hayalet'in kapıdan dalmasıyla oda, Baudelaire'in ağzını bir açışta bütün
dünyayı yuttuğunu söylediği, her şeyden daha çirkin, her şeyden daha hain,
her şeyden daha pis, daha mendebur (Bkz. Okuyucuya, FM, OC, 43) olan
can sıkıntısının, iç sıkıntısının hükmü altına girer.
Şairin bütün hayatı boyunca, kurtulmak için her yolu denediği halde bir
türlü kurtulamadığı iç sıkıntısı tek hakimidir buranın. Tozlu, kırık dökük
mobilyalar, ateşi sönmüş ve tükrüklerle dolu ocak, kirli pencerelerle, tütün
kokan bu oda Baudelaire'in hayatının büyük bir kısmını geçirdiği gerçek
odalardan biridir. Hayatındaki her odada buradaki çizgilerden biri, bir kaçı
vardır. Bu oda öyle bir oda ki, Ahmet Haşim'in ifadesiyle Gubar-ı yes'ü fe
na sin1niş arda elvana / Enıel, heves bırakılnıış sükut ü nisyana (Renklere
yeis ve ölünı tozu sinnıiş / Enıel, heves suskunluğa ve unutulnıaya bırakıl
nıış) (Ahmet Haşim, Hazırlayan Yaşar Nabi, Varlık Yayınevi, s. 38)
Takibedcn paragraf yine şairin hayatından gerçek bir kesitin satırlara dö
külmesidir. Bu satırlarda karşımıza çıkan, daha doğrusu şairin bu mezbelede
karşısına çıkan bir ilaç şişesi, laudanum şişesidir. Bu ağrı kesici -daha doğru
su uyu şturucu- gerçekten de şairin hayatında hem iyi, hem kötü sayfalarda
izi, imzası olan bir dosttur(!) Baudelaire'in bu hem iyi, hem kötü dostla tanış
ması oldukça eskiye dayanmaktadır. On dokuz, yirmi yaşlarındayken Saralı
la Louchette isimli hayat kadınından kapmış olduğu firengi hastalığının teda
visi sebebiyle karşılaşmıştır bu dostla. Ayrıca, 1843 yılında Club des Hasc
hischins 'de · de yakınlığı olmuş bu ve benzeri uyuşturucularla. Önceleri ağ
rılarını dindirmek amacıyla doktor nezaretinde aldığı bu ilacın daha sonra
ağrılar arttıkça dozu da artmış, sonunda bağımlılık haline gelmiştir.
Uyuşturucu, içki Baudelaire'in hayatında hem maddi acılarını, hem de iç
acılarını dindirmede sık sık başvurduğu bir yol olmuş, zaman zaman bunla
rın sayesinde(!) acılarınının azaldığını, ağrılarının dindiğini hissetmiş; ama,
etkileri geçince gerçeğe dönüş daha da dayanılmaz hale gelmiştir. İşte bu
yüzden şair laudanum şişesini okşaması da, ihaneti de bol eski korkunç
bir dost olarak nitelemiştir. Ömrünün son aylarını, 1866 yılının martından
başlamak üzere ölüm tarihi olan 31 Ağustos 1867'ye kadar geçen yaklaşık
onyedi ayı felçli olarak, zihni yerinde olmakla beraber sadece anlaşılmaz bir
kaç kelime telaffuz edebilir şekilde geçirmesinde bu dostun(!) payı oldukça
yüksek olsa gerek.
Hayalet'in bir darbesiyle geri dönmüştür her şeyin sonunu getiren za
man, bütün zalimliğiyle, gaddarlığıyla. Ve zulmünü icra etmek için geçmiş-
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teki bütün pişmanlıkları, korkuları, öfkeleri, acıları, bunaltıları da getirmiştir
peşi sıra. Saniyeler, dakikalar her vuruşta geçmişin sıkıntılarını, hayatının ne
kadar boşa gittiğini, heder olduğunu haykırmaktadır kulağının dibinde.
Gençliğinı elden gitti. Şinıdi, dehşet içinde, o yılların uçup gidişini düşünü
.vonını (CG, III / 130) diye yazmıştır annesine daha . 1858 yılının şubatında.
.
Saniyeler tik tak diye değil, gençlik gitti diye vuruyor sanki. Giden sadece gençlik olsa, para gitti, sağlık gitti diye ekliyor Baudelaire aynı mektup
ta: Ah/ Gençliğinıde zanıanın, paranın ve sağlığın kıynıetini bilseydinı.
(a.y.) Ne kadar dayanılmaz bir hayatı olduğunu, bu acımasız hayatın onu ne
lere katlanmak, nelere karşı koymak zorunda bıraktığını, çoğuna da karşı
koyamayıp yenik düştüğünü aklına getirir hep. Ben bu işten çekiliyorum
demek de mümkün değil ki. İnsanoğlu hayat sahnesine çıktıktan sonra ca
nının istediği zaman çekilemez oyundan. Kendisine uygun görülen rolü oy
namak zorundadır, hem de sonuna kadar. Peşi sıra acılar getiren her saniye
yi, her dakikayı yaşayacaktır bu sahnede, perde kapanıncaya kadar. Perde
nin ipleri ise hiçbir zaman insanın elinde olmamıştır ki.
Baudelaire'in hayatında her saniye, her dakika çekilecek bir acının, kat
lanılacak bir sıkıntının, bir iç sıkıntısının habercisi olmuştur. Şair her insanın
hayatında kötü haberlerin verildiği dakikalar ne kadar çok olursa olsun, o iyi
haberin v�rildiği bir dakikanın kesinlikle olduğunu hatırlatmaktadır. O daki
ka, insanın o mutlu haberi aldığı dakikadır. Hangi dakika, hangi mutlu haber
diyecekseniz, bütün acıların sona erdiği, ölüm meleğinin bizi götürmeye
geldiği dakikadır bu.
Baudelaire _'e göre, yazık ki hayatımızın en mutlu anı (biteceği) bittiği
haberini aldığımız andır. İnsanoğlu bu ana kadar hiçbir zaman durup dinlen
mesine izin verilmeyen bir hayvan gibi, bir esir gibi, her an ter dökerek, bir
lanetli gibi sürdürecektir hayatını.
DİPNOTLAR
1

Çevirilerini yaptığımız alıntılan Baudelaire, Oeuvres Co11ıpletes, Edition presentee et an
notee par Marcel ARuff, Paris, Seuil, l'Integrale, 1968' den aldık. Buradan yaptığımız
alıntılarda OC kısaltılması kullanılmış olup, alıntıların yanlarındaki rakamlar sayfa
numaralarıdır.

2

Baudelaire'in mektupları Jacques Crepet ve Claude Pichois tarafından toplanmış, sı
nıflanrınlınış ve Correspo1Lda1Lce Generale de Baude/aire adıyla yayınlanmıştır. Co
nard Yayınevi, Paris, 1947-1953, 6 cilt. Buradan yaptığımız alıntılarda CG kısaltması
kullanılmış olup, alıntıların yanlarındaki rakamlar cilt ve sayfa numaralarıdır.
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