OKUYUCUYA : BAUDELAIRE'İN ŞÜRİNİN ÖZÜ
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AU LECTEUR: L'ESSENCE DE LA VIE ET DE
LA POESIE DE BAUDELAIRE
Dans cet article, M. Sunel se propose d'analyser le fameux poeme ele Bauelelaire
intit ule An Lecteıı r, poeme qui sert d'introduction aux Fleı.ı rs dıı Jlılal et ou se refletent les
traits essentiels de l'etat el'ame du poete et par consequent ceux de sa poesie que ron
peut considerer comme une reponse a la question qu'est-ce que l'homme et sa vie
terrestre.
L'auteur essaie de nous montrer dans ce poeme que les sentiments ele Bauelelaire et
sa conception de l'homme qui puisent dans les divers evenements de la vie du poete
apparaissent en fıligranne, tels que le remariage de sa mere, son education, son conseil
judiciaire et ses relations avec les femmes.
Nous remarquons dans ce travail que les experıences vecues par Baudelaire le
conduisent a reflcchir sur la destinee de l'homme et que le poete arrive a l'iclee de la
faiblesse et de la misere de la condition humaine et tous les efforts deployes pour la fuir
restent vains et sans effets.
11 y est aussi souligne le rôle clu remords et de l'ennui dans la genese ele la poesie
baudelairienne, deux sentiments auxquels il ne peut echapper et qui modelent non
seulement la vie du poete, mais egalement sa creation artistique. M. Sunel s'efforce de
devoiler quels sont les evenements qui engendrent le remords et l'ennui chez Baudelaire
lesquels sont provoques par les autres, mais aussi par lui-meme.
L'auteur de cet article veut aussi nous montrer que dans la conception
baudelairienne de l'homme le diable occupe une place primordiale, car d'apres le poete
c'est le diable qui tient les fils qui manipulent les hommes et ceux-ci sont condamnes a
suivre les pas de Satan qui les entrainent a chaque instant vers l'enfer.
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TO THE READER: THE ESSENCE OF BAUDELAIRE'S
POEMS AND HIS LiFE
in this article, Dr. Sunel analyzes the poem 'To the Reader', which is supposed to be
the preface to 'Les Fleurs clu Mal'. Accorcling to the author, this poem, composed of
Baudelaire's life and different aspects of his life, retlects the essence of his poetry. This
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poem at the same time mainly tak.es the concept of 'human' and then answers the
questions of 'What is the human being? and What sort of life does a human being have
on earth?'
Starting from the first line of the poem, the author, by examining the sources, which
constitute the formation of this thought in the poet's life, indicates that the reasons
behind this thought are the poet's eclucation, the prevention of his being a literary man,
his being under guardianship, his relation with women ancl most important of ali, his
mother's seconcl maı-riage.
Dr. Sunel says that in Lhe poet's opinion ehe human being is a weak creature; he
makes mistakes and commits sin; he follows Satan and is governecl by Satan even if he
has repentecl what he had done before.
The researcher claims that there are two strong feelings reflected in Baudelaire's life
ancl his works. üne of them is repentance ancl the other is boreclom. As a weak creature,
the repentance of the human being does not mean anything because the human being
constantly repeats his mistakes. Far this reason, he can never get rid of boredom. The
main source of boredom is human poverty. Satan tak.es the human being to Heli by
deceiving him. Even if we try eveıything to get rid of boredom, which is sometimes
caused by someone else's wrongdoings or by our own mistakes, in the end, thc result is
again boreclom
To conclude, Dr. Sunel researches how these feelings that Baudelaire has, emerged
as a result of some events, and he tries to investigate which of them come from his own
behaviour ancl which of them come from the behaviour of others.
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OKUYUCUYA

Aptallık, bata, günab ve de basislik
KaplayzjJ zt'bııimizi ta içimize işler.
Ve besleriz sevimli p1şıncıııJt!ılarınıızı
/\Tastl beslerlerse bitlerin.t' dilenciler.
Güıı.ablarunız inatçı, pişmanllklarıınız geuşelı.
Öderiz bedelini kat kat itircıjlarınıızı11.
Seue seue döneriz o çamurlu yol/arcı,
Aşağılık ağılktryıkar scı11ıp kirlerimizi
Kötülük yasııgııı.dcı o Koskoca Şeyıa11dır
Aıfest olmuş rubumuzu cığzr cığır scıllaycın.
Ve irademizin o kaskatı ceuberi
Buhar olur bu mabir simycıcınuı. eli11de.
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iblisin elindedir bizi oyn.atarı ipler
Ve iğrenç şeyleı� hepiıniziı.ı yemleri.
Kokmuş karanlıklardan ineriz ceheııııenıe
Korkusuz, bir adını daba, ber gün.
Zavallı bouardan.ırı öpüp ısırması misali
Yaşlı bir fahişe11in sarkık göğüslerini
Çalarız gizli zevki, bulunca Jirsatmı
Pörsümüş porta/Jalı var güçle sılıar gibi
Sanki mi�yon.la kurtçuk, sılıışık, kay7layan
Tıkunır beynimizde bir şeytaıı. taifesi
Ve dolar her nefeste ciğerlerimize
Büyük iniltilerle ölüm, görünmez ırınak
Tecavüz, zehiı� kcımcı, yangın
!-!alcı işlemenıişlerse güzelim nakışlarını
Ac-ıleü lıaderimizin adi pcıtiskasına
Yeterince cesur değilmiş ruhumuz, yazık.
Ama bütün bu çakal, panter, köpek,
Jı1aymuıı., akrep, al?.babcı ve yılanlar arasında
Bu tırmanan, uluvan, homurdanan, sürünen
La,ıetli armam ııda kusurlarımızırı
Daha çirki7l ve hain, daba murdar biri var.
Büyük işler yapmasa, atmasa da çığhklcır
Arzı bi�yük bir zevkle çeuirir harabeye.
Bir açtı m
· ı ağzını, yutuverir dünyayı.
lç sıkıntısıdır bu, gözlerinde zoraki yaş
Tüttürürken çubuğuıı.u darağaçları bayat eder
Taıı.�vorsun onu sen de, okıqıucu, bu kibar ccınauarı
Jk�vüzlü okuyucu, benzerim., lıardeşiın benim.

Hayatını ve bu hayatın mahsulü olan eserini özetlerken Önırünı·ün

nıahsulü üç sözdür henıan / Ha111 idinı, pişdinı �e yandını, el 'anıan1
diyor Mevlana. Her insan gibi, başlangıçta ham olan, ama kısa sürede,
başkalarından farklı olarak hayat kazanında pişen ve aşk ile, şevk ile
yanan bir insan ve onun üç kelimede özetlediği hayatı, eseri.
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Kötülük Çiçekleri'nin (Les Fleurs du Mal) önsözü niteliğinde olan ve
ilk defa 1855'de Revue des Deux Mondes'da yayınlanan, ancak daha
önce yazıldığı düşünülen Okuyuc1,�ya (Au Lecteur) şiiri de bir yandan
Baudelaire'in insan konusundaki düşüncelerini ve bu düşüncelerin
kaynağını oluşturan hayatını on dörtlükte özetlerken diğer yandan bütün
şiirinin özünü en belirgin çizgileriyle ve görünümleriyle sunmaktadır
okuyucuya.
Şiirde daha ilk dörtlüğün ilk dizesinden başlamak üzere, Baudelaire'
in bütün eserinde karşımıza sık sık çıkan, bu esere temel niteliğini veren
düşünce biçimiyle, bu düşünce biçimini ifadelendiren kavramlarla karşı
karşıya buluruz kendimizi. Bu kavran1lar şairin 182l'de başlayıp 1867'de
sona eren kırk altı yıllık kısa hayatından kendisine kalanlar, bu hayatı
şekilllendiren, kaynağını bu hayattan alan kavramlardır. Hangi yaşta
olursa olsun, şöyle bir dönüp geriye baktığında gördüklerinin,
göremediklerinin, yaptıklarının, yapamadıklarının onda bıraktığı
izlenimlerin, bu izlenimlerden doğan inançlarının ifadelendirilmesidir.
Bu dizelerde ifadesini bulan izlenimler ve bu izlenimlerin şaiıi
götürdüğü inançlar insanın zayıf yönlerini aksettirmektedir. Önce
kendisinden başlamak üzere, etrafındaki tüm insanlar üzerindeki
gözlemlerinin; hayatın kendisine sunduğu, daha doğru bir ifadeyle reva
gördüğü deneyimleıinin şairi insan doğası konusunda getirdiği nokta, bir
başka deyişle, şairde insan kavraını hep olumsuz niteliklerle çıkmaktadır
karşımıza, aynen şiirin ilk dizelerinde olduğu gibi.
Hayattan söz ederken "Sen bana çanı ur (..) verdin, ben ondan altın
yaptını (Charles Baudelaire, Projet d'epilogue pour la seconde edition
des Fleurs du Mal, O.C. 129) 2 demiştir. Bu söz doğrudur. Hayatıyla
değilse bile eseriyle, bir simyacı gibi, altın'a ulaştığı nasıl inkar edilemez
bir gerçek ise, bu altını içine düştüğü çamurdan çıkarttığı da o derece
gerçektir. Kendisine sunulan, ister kendi seçimiyle, ister başkalarının
seçimiyle olsun, yaşaması için önünde bulduğu hayatın bir çamur
deryası olduğu apaçık bir gerçektir. Bir yandan baş/ıaları, diğer yandan
kendisi büsbütün içinden çıkılmaz hale getirmiştir bu çamur deryasını.
Nelerden meydana gelmiştir bu çamur deryası? Neler vardır bu çamurun
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mayasında? İlk dizeden başlamak üzere, bütün şiir boyunca bu soruların
cevabını vermiştir şair. Aptallık kelimesiyle başlar ilk dize, hata, günah,
pintilik, hasislik diye devam eder. Arkadan, bir dilencinin biti pireyi
bedenindeki pisliklerle besleyip büyütmesi gibi, bizim de beynimizde
her an besleyip büyüttüğümüz, hem beynin1izi, hem de bedeninimizi
kemiren; ama kurtulmak için hiç bir şey yapınadığımız pişmanlıklarımız
gelmektedir. Jvloesta et Errebunda başlıklı şiirinde (O.C.80) dediği gibi
ağıt vardır, gözyaşı vardır bu çamurun mayasında. Takibeden dizelerde,
sonunda pişmanlık duyacağı� şeyleri yapmanın bize ne kadar çekici
geldiğini görürüz. O kadar sevimli, o kadar çekici gelir ki bunlar bize,
seve seve, bile bile yaparız sonunda. Ah1 keşlee yap11ıasaydı11ı
diyeceğimiz şeyleri. Ne var ki, ne ilk pişmanlıklarımız fayda eder, ne de
son pişmanlıklarımız. Sonu yoktur ki zaten pişmanlıklarımızın. Hep
sondan bir önceki vardır. Baudelaire bu gerçeği kendi hayatında hem en
açık, hem de en acı biçimiyle görmüştür. Bütün hayatı Ah} keşke'lerle
doludur. Ah} keşke olsaydı dediği şeyler o kadar çoktur ki, hangisinden
başlayacağımıza karar vermek zordur.
Baudelaire'in hayatında Ah) keşke... dediği olayların iki kaynağı
vardır. Bunlar, sırası ile söylersek, başkaları ve kendisidir. Şairin hayatına
şöyle bir göz attığımızda bile, daha çoculduktan başlamak üzere, hep
başkalarının yaptıklarından, ya da yapmadıklarından dolayı acı çektiğini
görmekteyiz. En yakınlarından başlamak üzere, etrafındaki insanlar her
fırsatta acı çekmesine sebep olmuşlardır onun. Özellikle 1840'dan sonra
da kendisi eklenmiştir başkaları'na.
İlk keşke'si babası ile annesinin evliliği konusunda olsa gerek. Ah)

keşke bu kadar yaşlı bir baba ile bu kadar genç bir annenin çocuğu
ol-ınasaydını demiş olmalı. Demiş olmalı değil, demiş. 1864 yılında bir
arkadaşına yazdığı mektupta 2 7 yaşında bir anne ile 62 yaşında bir
babanın çocuğu obnak işte bu demiş, otuz beş yıllıle · bir yaş farleı
yüzünden iğrenç bir huyunun olduğunu söylemiş ve bu kadar yaş
farkı olan bir çijtin evliliğinin, tesadü.fı nıeyvesi hakkında ne
düşündüğünü bacası Claude Bernard'a sorınasını istemiştir.3
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Babası 10 Şubat 1827 öldüğünde Baudelaire altı yaşındadır. İhtiyar
adamın artık evde olmadığını farketmiştir ama, ölümün ne deınek
olduğunu, babasının evde olmayışının ne anlama geldiğini, sonuçlannın
ne olabileceğini anlamış olması ihtimali çok zayıf. Ayrıca, annesi de bunu
altı yaşındaki çocuğa hissettirmemeye çalışmış olmalı ki, 6 Mayıs 1861 'de
annesine yazdığı mektupta o günleri iyi günler olarak anmıştır şair. Senin
için şüphesiz kötü olan günleri iyi günler olara!e anclığınıdan dolayı
bağışla beni. Anıa, ben dainıa sende yaşıyordunı, sen yalnız beninıdin.
Heın en çok seuileıı varlık, be1n de arl�adaştın beni1n için. (C.G. II/283)4
Küçük Charles babasının ölümünden sonra Ab, keşke ölnıeseydi
demediyse bile, bu olaydan bir yıl dokuz ay sonra, 8 Kasım 1828'de,
henüz yedi yaşındayken, annesinin, geleceği parlak bir subay olan
Jacques Aupick ile ikinci evliliğini yaptığı, eve bir yabancının geldiği,
annesinin artık sadece kendisine ait olmadığını anladığı zaman demiştir
muhakkak. Bir subay vardır evde, hem de hiç gitmeyen. Ah, keşke
baba111 ölnıeseydi de annenı bu yabancı ile evlenıneseydi dediği kesin.
Çünkü, bu sözü bütün ömrünce, her zaman, her yerde, yerli, yersiz her
olayda tekrarlayıp duracaktır. Baudelaire annesinin ikinci evliliğinden
sonra yaşadığı otuzdokuz yıl boyunca, başına gelen her olumsuzluğu bu
evliliğe bağlamış, annesinin bu kararını bütün hayatını karartan iki
karardan biri olarak görmüştür.
1828 ile 1832 arasındaki dört yılın nasıl geçtiği konusunda heınen
hemen hiç bir işaret ve ifade yoktur Baudelaire'in ağzından ya da
kaleminden çıkan. Yedi yaşında iken eve gelen bu yabancıya alışıp
alışamadığını, bu dönemde çocuğu etkileyecek kötü bir olayın olup
olmadığını bilmiyoruz. Bildiğimiz, 1832'de albaylığa yükseltilen Jacques
Aupick'in Lyon'a atanmasıyla on bir yaşındaki bu çocuğun hayatında bir
kere daha Ah, keşke dediği bir olayla karşı karşıya gelmiş olduğudur. Ah,
keşke bu atanıa olnıasaydı. Niçin mi? Paris'te iken evde yabancı bir insan
olsa da, annesi ile birlikteydi küçük Charles. Ne var ki, Lyon'a gelince
ailesi onu -belki de daha iyi bir eğitim görsün diye- önce Delorme
pansiyonuna, sonra da Lyon Kraliyet Kolejinin yatılı kısmına
kaydettirmiştir. Şimdi annesinden tamamen uzaktadır, hem de aynı
şehirde oldukları halde. Hafta sonlarında göıme imkanı vardır annesini
o
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sadece. Daha sonraki yıllarda 1830 }dan sonra Lyon J(oleji, leavgalar,
h o cala rla a rka daşla rla h ı r g ü rler} derin rn ela n k o liler (N otes
Biographiques et Bibliographiques O.C. 6 17) diye yazacaktır. Hayatına
umutsuzluğun damgasını vuran, bütün günlerini ve gecelerini karartan,
onu sonsuz bir yalnızlığa, derin bir terkedilrnişlik duygusuna sürükleyin�
bu yüzden de Ah, leeşlee hiç yaşanıasaydını dediği günlerdir Lyon'un
kasvetli havasında geçen bu günler. Ah, keşke Faris te kalsaydık1 I\Te diye
geldik buraya . Orada hiç değilse annenıle birlikteydik. He1· gan
görebiliyorduın anneıni dediğini duyar gibiyiz.
Daha şimdiden ne kadar çok şey yaşamıştır esef ettiği, hayıflandığı.
Evet, yaşanmış geçmiştir o günler, ama derin izler bırakarak geçmiştir.
Bütün bunların annesinin o büyük hatasından, o büyük günahından
kaynaklandığını düşünmektedir. Başkalarının işlediği; ama, onun
hayatını karartan hatalardır, hatanın ötesinde bir şeydir bu yapılanlar,
annesinin yaptıkları, üvey babasının yaptıkları. Bütün günleri, bütün
geceleri bu duygularla geçmektedir. Şiirin ilk dörtlüğünde hayatının ilk
yıllarında, daha yedi yaşındayken, daha onbir yaşındayken, hep
başkalarının bencillikleıinden, kusurlarından, hatalarından aptallıklarından,
günahlarından, inatlarından dolayı çektiği acılar ve bu acılardan dolayı
ruhunun derinliklerinde duyduğu esef çıkar karşımıza.
Oniki ile onbeş yaş arasındaki üç yılı annesinin bulunduğu bir
şehirde, annesinden uzakta Lyon Kraliyet Koleji'nin öğrencisi olarak
geçirdiği bu dönemden Baudelaire 'e kalan derin bir yalnızlık ve bu
yalnızlıktan kaynaklanan üzüntü, acıdır sadece. Çocukluğu11ıdan beri
duyduğu nı yalnızlık duygusu, aileye rağ1nen ve bilhassa arkadaşlar
arasında (M.C.M.N. O.C. 63 1) diye yazmıştır. Aileme rağmen demeyip
aileye rağmen demesi oldukça anlamlıdır. Bu tür bir ifade bu aileyi kendi
ailesi saymadığını göstermez mi? Ailesinden saymadığı bir üvey baba
daiına vardır bu aile(!)de. Ne kadar iyi olursa olsun, ileride general
olacak, İstanbul'a büyükelçi olarak gelecek, senatör olacak olan Jacques
Aupick'in iyi bir insan, hatta iyi bir üvey baba olduğu söylense de, bir
türlü alışamadığı, varlığını kabullenemediği bir üvey baba ailenı
kavramını bütünüyle silmiştir bu küçük çocuğun zihninden.
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Üvey baba, Albay Aupick 1836'da Paris'e atanınca Charles'ın içinde bir
umut belirir. Paris'te yine birlikte olabilecektir annesiyle, aynı evi, aynı
masayı paylaşabilecektir. Üvey baba da onlarla birlikte olacakmış, ne gam!
Ne var ki, yine düşündüğü gibi olmaz Charles'ın. Bu defa da Louis-le-Grand
Kolej'ine yatılı olarak verilir.Yine uzaktadır annesinden, yine yalnızdır.
Annesinin bir kere daha hata işlediğini, üvey babasının onu yatılı bir okula
kaydettirmesine engel olmadığı için hatalı olduğunu düşünmektedir. 6
Mayıs 1861 tarihinde bakın ne yazmıştır annesine o günler konusunda:
Daha sonra) leocanın bana ne kadar korkunç bir eğili1n vennek istediğini
biliyorsun. Kırk yaşıındayını. !(ole.fi acıyla ve üvey babanıın verdiği
leorkuyu duynıadan clıJşünenıiyoruın. (C.G. III;204)
O korkunç eğitimi sırasında, korkunç bir öğretmenin korkunç bir
anlayışsızlığı sebebiyle korkunç bir olay gelir son sınıf öğrencisi olan
Charles'ın başına. 18 Nisan 1839 günü okulla ilişiği kesilir. Suçuna
gelince, bir arkadaşının cezalandırılmasına sebep olabilecek bir kağıdı
öğretmenine vermemiştir. Okuldan atılışı şikayetçi öğretmeni ne kadar
sevindirmişse -yazık ki böyleleri daima vardır- onsekiz yaşını daha yeni
dolduımuş olan bu genci ve ailesini o kadar ü�müştür. Okuldan atıldığını
öğrendiği gün Ah) keşke verseydiın o kağıdı demiş midir? Sanmıyorum.
Bir arkadaşını ele vermemiş olmaktan dolayJ. gurur duymuş olsa da,
sonuçta, ailesinin gözünde, arkadaşlarının gözünde, toplumun gözünde
okuldan atılmış biridir o. Yaptığı işten utanç duymamış olsa da,
sonucundan üzüntü duyduğu kesindir. Çalışır, 12 Ağustos 1839 günü
diplomasını almayı başarır.
Liseyi bitirmiştir Charles. O tarihte generalliğe yükseltilmiş gözde bir
subay olan Jacques Aupick çok sevdiği karısınının ilk kocasından olan
oğlunun iyi bir mevkiye yükselmesinin hem karısını, hem de kendisini
çok sevindire�eğini dü§ünmüş olmalı ki: bu genç için diplomasiyi
seçmek ister ·meslek olarak İleriye dönük büyük umutları vardır. Ama,
bu genç, diplomat olmayı değil, sanatçı olmayı, edebiyatçı olmayı
s�çtiğini söyler. Dökülen diller boşunadır. Aklına koymuştur bunu. Mme
Aupick Charles Ass.e1inau'ya yazdığı mektupta açıkça belirtmiştir bu
duıumu:
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Bibnelisiniz ki. kocanı General Aı ıpick Cbarles 'ı çok seviyordu .
Çocukluğunda onunla ve eğitinıiyle bizzat ve yakından ilgilen11ıişti.
Louis-le-Grand l(olefindeki başarılarında ve o!eulu bitirdiğinde Cbarles
için parlak bir geleceğin bayallerini kurınuştu . Onu toplunıcla yüksek
bir nıeukiye gelnıiş görıneyi istiyordu. Obnayacak şey de değildi bu.
Orleans Dükü dostuydu. A nıa Cbarles 'ın kendisi için yapıl11ıak
istenilenleri reddet1nesi, kendi leanatları ile 1 ıçınayı) yazar olnıayı
istenıesi ne büyük bir şaş!eınlıktı. O zaınana kadar nıutlu olan aile
bayatınıızda ne (büyük) nıutsuzluk: ne (büyük) ı'izüntü .5
1840-1841 yıllan Baudelaire'in edebiyat dünyası ile tanıştığı, bu
dünyaya ilk adımlarını attığı yıllardır. O güne kadar hep başkalarının
yaptıklarından veya yapmadıklarından dolayı çektiği acılara bu tarihten
sonra kendi yaptıkları ya da yapınadıklarından dolayı çekeceği acılar
eklenecektir. Edebiyatçı olacağım dedikten sonra seçmiş olduğu hayat
tarzı onu daima sonunda acı çekeceği, pişmanlık duyacağı olayların içine
sürüklemiştir. Bunların sayısı o kadar çoktur ki, bir tanesi bile bir hayatı
mahvetmeye yeterken, bu kadarı büsbütün çekilmez hale getirmiştir
hem şairin hayatını hem de annesininkini. Ne var ki, Baudelaire kendi
kusurlannı görınekte çok gecikmiş, hatta büyük bir kısnıını hiç
görmemiş; başına gelenlerden dolayı, başta annesi olmak üzere hep
başkalarını sorumlu tutmuş, kendi kusurlarının farkına vardığı zaman ise
çoktan iş işten geçmiştir.
Her ne kadar annesine yazdığı mektuplar hep suçlamalarla dolu ise
de, şairin kendi kendisiyle kaldığı, kendi kendine hesap verdiği saatlerde
daha düıüst olduğunu göstermektedir şiirin ikinci dörtlüğü. Günahları
inatçı olanın kendisi olduğunun bilincindedir. Pişrnanlıklarında ciddi
olmayan da kendisidir. Aptallıklar yapan, hatalara düşen kendisidir.
Hayatın çamurlu yollarına büyük bir sevinçle girdiğini, bir kusuru, bir
yanlışı başka bir kusurla, başka bir yanlışla ternizlemeye çalıştığını,
ağlayarak, sızlayarak, başkalarını suçlayarak kusurlarından kurtulacağını
zannettiğini itiraf etmiştir. Şeytanın her zaman yanıbaşında hazır
beklediğini, kendisini -ve bütün insanları- oynatan iplerin daiına
şeytanın elinde olduğunu geç de olsa görmüştür.
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Edebiyat dünyasına attığı adımlar onu bir yandan dönemin genç ·
şairleriyle tanıştırırken, diğer yandan da hayat kadınlarıyla tanıştırmıştır.
Şaşı lakaplı, Saralı isimli bir hay�t kadınından frengi mikrobu kapması da
bu döneme raslar. Bütün hayatını alt üst edecek olan bir olaydır bu. Şair
annesinin Cezası bir şaire ba1nile kalnıak olan o geçici zevk gecesine
lanet etnıesi gibi (Benediction, O.C. 44) Baudelaire de cezası frengiye
yakalanmak olan o zevk dakikalarına binlerce defa lanet etmiştir
hayatında. Ama, ne çare olan olmuştur bir defa. Hastalığın tedavisi için
içtiği ağrı kesiciler ilerideki yıllarda onu uyuşturucularla içli dışlı etmiş,
hatta onlara bağımlı hale getirmiştir. Neşeyle girdiği çamurlu yollarda
yakalandığı bu hastalık, şairin özellikle annesini suçlamak, onu töhınet
altında tutmak için ikide bir ileri sürdüğü hatalar, pişmanlıklar da dal1il
olmak üzere, hayatında en çok pişmanlık duyduğu, esef ettiği ve bütün
ömrünce, maddi manevi sıkıntısını çektiği bir olaydır.
Annesi çok büyük bir kaygı duyar oğlunun sürdüğü hayattan. Bir
mesleğinin olmaması, yakalandığı hastalık, girdiği borçlar endişelendirmiştir
annesini. Paris sokaklarının çekiciliğinden, kötü etkilerinden kurtarmak
gerektiğini düşünür oğlunu. Aupick'ler başbaşa verip bir karara varırlar
Charles hakkında. Eşine az rastlanır güzellikte ve herkese nasip
olmayacak bir deniz yolculuğuna çıkartacaklardır onu. Ta Kalk:üta'ya
kadar uzanacak olan bir deniz yolculuğunun oğlunu yaşadığı bu
çirkinliklerden uzaklaştıraca�ını dü_şünmektedir Mme. Aupick.

Güney Denizleri yolcu gemisi 1841 yılının 9 Haziran günü Bordeau:x'
dan denize açılır ve 1 Ekim'de Maurice adasıri� varır. Baudelaire burada
M. ve Mme. Autard de Bragard'ların evinde bir süre misafir kalır. Başta A
Une Dct1ne Creole şiirinin ilham kaynağı olan ev sahibesi olmak üzere,
siyahı kadınların güzellikleri büyülemiştir Baudelaire'i ve ömrünün
sonuna kadar hep hatırlamıştır bu güzelleri, bu güzellikleri. Jeanne
Duval'e yakınlığının temelinde de bu günlerin ve bu güzellerin olduğu
söylenmektedir. Annesi bu uzun yolculuğun oğluna iyi geleceğini, onu
edebiyat çevreleri diye girdiği çevrelerden, Paris sokaklarının yoldan
çıkarıcı tuzaklarından kurtaracağını düşünedursun, oğlu da bu çevrelerin
ve bu sokakların çekiciliğini aklından çıkaramamaktadır hiç. Bourbon
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adasından öteye devam etmez yolculuğa ve Bordeaux' da yeniden ayak
basar Fransa topraklarına yaklaşık dokuz ay sonra. Bu geri dönüş bir
baş ka Ah1 keşke olmalı Baudelaire'in hayatında. Ah1 leeşke yarıda bırakıp
dön11ıeseydi1n1 sonuna kadar gitseydi111. demiş olmalı.
Yarı yoldan geri dönüşünün sebebi uzun süren deniz yolculuğunun
sıkıcılığı mı idi, yoksa annesinden bu kadar uzak kalmaya dayanamaması
mı? Öyle geliyor ki, ikisi de değil. Esas sebep, reşit olacağı gün Fransa' da
olup, babasından kalan parayı bir an önce canının istediği gibi
harcayabilmek, bu parayla canının istediği hayatı yaşayabilmek olsa
gerek. 9 Nisan 1842 günü, o zamanki yasalara göre Baudelaire'in reşit
olduğu gündür. Annesinden para istemeyecek, babasından kalan parayı
kimseye danışmadan, kimseden izin almadan, istediği gibi yaşamak için
harcayabilecektir. O da öyle yapar. İlk işi evden ayrılmak olur. Sanki,

daha önceleri beni evden uzaklaştırınak için bahaneler arıyordunuz1
pansiyonlara verdiniz1 yatılı okullarda okuttunuz1 uzun yolcululelara
çıkarttınız. Gidiyoru11ı1 uzaklaşıyorunı evden . Bu defa ben
terkediyorunı sizi dermişcesine evden ayrılır. Lüks otellerde odalar tutar,
pahalı elbiseler alır, tablolara verir parasının çoğunu . Gösterişli bir hayat
yaşamak için büyük masraflara girer. Porte-Saint-Antoine tiyatrosunda
küçük rollere çıkan siyahi bir kadınla, Jeanne Duval ile birlikte yaşamaya
başlar. Mutludur. O mutludur, annesi ise endişeli, çünkü oğlu iki sene
gibi kısa bir sürede, babasından kalan 75 .000 franklık servetin yarısını
harcamıştır bile. Edebiyatçı olacağım diye tutturmuş, ama, bu yolda hiç
bir olumlu adım atmamış, bir mesleği de olmayan, Jeanne Duval isimli
bir kadınla yaşayan frengi hastası oğlu iki yılda bu kadar parayı yedikten
sonra ömrünün geri kalan kısmını nasıl geçirecektir, ya bir iki yıldan
bütün parasını harcarsa? Annesinin endişesi budur. Kim haksız
olduğunu söyleyebilir ki annesinin? Haklı olmanın yetmediğini, bir
şeyler yapmanın gerekli olduğunu düşünen Mme. Aupick, bu kötü gidişe
dur diyebilmek için yasal girişimlerde bulunur ve Baudelaire'e bir vasi
tayin edilir. Neuilly noteri olan Maitre Narcisse Ancelle bundan böyle
vesayetine verilen Baudelaire'e ayda en fazla 200 fra� verecektir. Bu
para o dönemde bir insanın ortanın üstünde bir hayat yaşamasına
29

yetecek bir paradır. 200 frank ile ayda pek öyle sıkıntıya düşmeden
yaşanabileceği dikkate alındığında, Baudelaire'in iki yılda yaklaşık onbeş
yıl yetecek bir parayı harcadığı göıiilınektedir ki, bu da annesinin
endişelenmekte ve böyle bir vesayet karan aldırmakta ne kadar haklı
olduğunu göstermektedir. Anne haklıdır, oğul da kırgın, hatta öfkeli.
Senin oğlun da o/sanı yine de kişiliğiıne yeterince saygı gösterınelisin
diye yazmıştır annesine, muhtemelen bu kararın alınmasından önce
yazdığı tarihsiz mektupta. (C.G.I/44-45)
Baudelaire bu vesayet kararının alınmasını hayatının en kötü olayı
olarak nitelemiştir daima. Annesi ile olan ilişkilerinde, ona yazdığı her
mektupta bu olaydan söz etmiş, her şeyin sebebi olarak görmüştür
annesinin bu lanetli icadını. (Annesine mektup, 1 Nisan 1861, C.G.
Ill/287) Baudelaire'e göre bu karar annesi tarafından işlenen bunca
hatanın, bunca günahın en büyüğüdür. Babasının ölümünden sonra
yeniden evlendiği, onu kendisinden uzak tutmak için yatılı okullarda
okuttuğu, edebiyatçı olmasını desteklemediği, geınilere bindirip uzak
uzak yerlere gönderdiği yetmiyormuş gibi, şimdi de babasından kalan
parayı kullanmasını engellemiştir. Bunun özgürlüğüne saldırı olduğunu
söylese de sonucuna katlanmaktan başka yapacağı bir şey yoktur; ama,
nasıl annesi böyle sonuçlara katlanmak zorunda bırakarak onun
huzurunu kaçırmışsa, o da her fırsatta bütün başarısızlıklarının
sorumluluğunu annesine yükleyerek onun huzuıunu kaçırmayı hiç
ihmal etmemiştir.
Şiirin üçüncü ve dördüncü dörtlükleri, başta annesi olmak üzere
daima başkalarına yüklediği bu sorumluluğun bir kısmının da kendisine
ait olduğunu kabul ettiğini gösterınektedir. Evet, kendisinin de
aptallıkları, hataları, günahları vardır; ama, bunları kendiliğinden
yapmamıştır ki . Hep şeytandır yaptıran, o kocaınan) tanrı Thot gibi)
diğerlerinin-üç nıisli olan şeytandır. Kendi güçsüzlüğünü, iradesizliğini,
neyin doğru) neyin yanlış olduğunu ayıranıadığını getirip sonunda
şeytana bağlayıverıniştir kolayca. Etrcıjinı çeviren havada her an
nıeucuttur bu şeytan. Elle tutulnıaz bir şeydir o. Her nefeste ciğerleri1nizi
yakan ve içi1nizi sonsuz bir suç arzusuyla dolduran (bkz. La
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Destruction,_ O.C. 1 1 1) şeytanın yastığında uyuduğunu, ninnileri ile
11ıest olduğunu; aptallık/ardan, batalardan, günablardan kurtulnıak
için göstennek istediği iradenin de bu her şeyi bilen sinıyacının
1naharetiyle uçup gittiğini yazmıştır üçüncü dörtlükte. Uçup giden
iradesidir, gençliğidir, hiç bir işe yaramadan sonuna yaklaştığı hayatıdır.
Yıllar sonra gençliğini hatırladığında hiç güzel yanı yoktur zihninde
canlanan tablonun. Gençliği, çok ender olarak, şurasında burasında

güneşlerin parladığı karanlık bir jirtı na olnıuştur. Yıldırınılar,
şinışekler, gök gürültüleri, yağnıurlar öylesine büyük tabribat yap1nıştır
ki şairin bayat babçesinde, olgun hiç bir nıeyve kalma1nıştır. (bkz.
Enµemi, O.C. 49) Annesine yazdığı 18 Şubat 1858 tarihli mektupta çok
açık bir biçimde dile getirmiştir bu konudaki duygularını, düşüncelerini.

Ab, gençliğinıde zanıanın, sağlığın ve paranın kıy1netini bi!seydi1n.
İtiraf et11ıeliyi1n ki, sevgili anneceğinı, beninı o berbat eğiti1ninı
aptallıkları1nla, başnna gelen felaketlerle acı bir biçi1nde kesintiye
uğradı. Gençliği1n elden gitti. Şi1ndi dehşet içinde, o yılların uçup
gidişini düşünüyoru1n. (C.G. II/127-130) Otuz yedi yaşındaki bir insanın
dilinden dökülebilecek en acı cümleler olsa gerek bu cümleler.
Gençliğinde zamanın, sağlığın ve paranın kıymetini bilmediğini itiraf
ediyor; ama, yine de başına gelenler konusunda annesini suçlamayı
elden bırakmıyor. O berbat eğitinı Aupick'lerin kendisine vermek
istedikleri eğitim değil mi? Zaten ne çektiyse annesinin yüzünden değil
mi? Dualarına bile yansımıştır bu korku. Beni annenıle cezalandırına

(. . .), anne1ni de berıinı yüzünıden . Baba1nın ve Mariette 'in ruhlarını
(sana) enıanet ediyorunı. Görevlerinıi her gün, anında yapabilecek, bu
sayede de, bir kahianıan, bir aziz olabilecek güç ver(. . .) bana ( bkz.
M.C.M.N. O.C. 635) demektedir dualarında. Duaları Tann'ya ulaşamamış
olmalı ki, annesinin onu daima üzdüğünü düşünmüş, kendisi de hayatı
boyunca annesine üzüntü kaynağı olmuştur. Yapması gerekenlere
gelince, çoğu zaman yapılmaması gerekenleri yapmış, bu yüzden de ne
kahraman olabilmiş ne de aziz.
Dördüncü dörtlükte Baudelaire yaptığı(mız) bütün aptallıkların,
hataların, işlediği(miz) bütün günahların görünen sorumlusu olan
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kendisinin (ve bizlerin) arkasındaki esas sorumluyu ; ona (ve bize) bütün
bunları yaptu-anı bulmuştur. Şeytandır bu, biz kuklaları hareket ettiren
ipleri tutan şeytan. Baudelaire, biraz geç de olsa, şeytanın önümüze
döktüğü yemlerin, ne kadar şirin, ne kadar çekici görünürlerse
görünsünler, aslında tiksinti veren şeyler olduklarını, başımıza neler
getireceklerini bilmediğimizi ve önümüze serilen bu yemlerin ·ardından
attığımız her adımın bizi cehenneme biraz daha yaklaştırdığını,
cehennemin o pis kokan karanlık yollarında hiç korkmadan, çekinmeden
yürüdüğümüzü, gittiğimiz yerin dehşetinden haberdar olmadığımızı
göımüştür.
I-Iayatın her anında zevklerin, hazların peşinde koşmanın yadırganacak
bir yanı yoktur. Ancak, bu zevkler sonunda bayağılıklara açılan kapılar
olmayıp, insan ıuhunu yüceltecek zevkler, hazlar olmalıdır. Baudelaire de
bu düşüncededir; ama, gerek kendisinde, gerek etrafındaki insanlarda
gördüğü bayağılığa, bunun sonucu olarak da pişmanlığa, iç sıkıntısına
götüren götüren zevkler, hazlar daha çekeci gelmektedir insan oğlunda.
Pörsümüş, suyu kalmamış, hatta posası bile kalmamı§ bir portakalda tad
arama misali, tat olmaktan, zevk olmaktan çıkmış çirkinliklerin bile
ardından koştuğumuzu görmüştür. Kadında, içkide, esrarda aranılan
zevkler bunlardan değil midir? Bunlar insana daha hayattayken, bir adım
ötesinde cehennemi yaşatan zevkler değil midir?
Nelerdir Baudelaire'in her fırsatta ardından koştuğu, çalarcasına olsa
da tatmak istediği zevkler, nelerdir şeytan'ın onu cehenneme bir an önce
ulaştıımak, daha yaşarken hayatını cehenneme çevirmek için önüne
döktüğü yemler? O kadar çoktur ki. Önemlilerinin başında kadınlar gelir.
Saralı la Louchette birincisi. Sonra, onun kadar olmasa da diğerleri.
J eanne Duval, Marie Dubrun, Mme. Sabatier gelir. Bu kadınların
bedeninde şekillenmiştir şeytanın yemleri. Şairin Jeanne Duval ile
ilişkisinin 1842 yılının haziran ayında başladığı bili�mektedir. İlk yıllarda,
birlikte yaşadıkları bu hayatta bir ailenin sıcaklığını duymamış olsa da,
bir kadınla beraber olmanın zevklerini tatmış olduğu kesindir. 1845
yılında annesini etkilemek için yapınış olduğu ihtimali kuvvetli olan
intihar girişiminden önce, 30 Haziran günü yazdığı mektupta sahip
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olduğu her şeyi Jvllle. Leıner 'e (fean ne Duval) bıraktığını; onun,
yanında huzur bulduğu tek varlık olduğunu... leendisinin sadece
Jeanne Le1ner 'i olduğunu (bkz. C.G. l/72) yazacak kadar mutludur bu
ilişkiden. Ne var ki, zamanla bu durum değişmiş, bu ilişki şair için
dayanılmaz bir hal almıştrr. Darılmalar, barışmalar, para sıkıntıları ve hrr
gür içinde geçen bir hayattrr beraberlikleri. Ayrılırlar. 185 1'de tekrar
beraber yaşamaya başlarlar. Bu da uzun sürmez. 27 Mart 1852'de, bu
ilişkiyi ilk gününden beri tasvip etmeyen annesine Artık o n u

gönneyeceğinı. Ne isterse yapsın . Canı cehennmne. Bu bır gür içinde
hayatınıın on yılını kaybettinı, gençlik yıllarınun bütün hayalleri
yıkıldı. Bana kalan sadece sonsuz bir acı (C.G. I/163) diye yazmıştrr.
Ancak, şiirin ikinci dörtlüğünde de söylediği gibi, bu pişmanlığında da
gevşektir. Jeanne Duval'i tekrar yanına alır. 1856'daki büyük tartışmalarına
kadar sürer bu zoraki beraberlik. Jeanne Duval'in hastalığında yine
yanındadır Baudelaire. Görülüyor ki bu ilişki şair için Ah, keşke

yaşa1nasaydıın diyeceği cinsten bir ilişkidir ve söylediği gibi, ömrünün
sadece on yılını değil -o tarihte on yıl olmuştu- tümünü mahvetmiştir.
Daha otuz bir yaşındayken, şöyle dönüp geriye haletığı zanıan · sadece

büyük yanılgılar ve acılar gören, ileriye baktığında ise jirtınadan başka
bir şey göre1neyen yorgun Qir insandır. ( bkz:M.C.M.N. O.C. 630)
Şeytanın Baudelaire'in önüne koyduğu yeınlerden, ona kurduğu
tuzaklardan biri de Marie Daubıun'dür. Porte-Saint-Martin tiyatrosunda
La Belle aux Cheveux d 'or' da sahneye çıkan Marie Daubıun 'ün şairin
hayatına girdiği tarih 1847'dir. Bu tarihten sonra, şairin bazı şiirlerine
ilham kaynağı olan bu kadınla ilişkileri ileri düzeyde olmasa da devam
eder, ta ki 1856'da Marie Daubıun'ün Theodore de Banville ile ilişkisi
olduğunu açıklamasına kadar. Jeanne Duval ile yaşadığı ilişki kadar
olmasa c;:Ia, şairin hayatında izler bırakan bir ilişkidir bu. Sonuçta,
Theodore de Banville'in kendisine tercih edilmiş olması. her halde
üzmüştür onu.
Şeytan bu defa Mme. Sabatier'nin güzelliğinde çıkar Baudelaire'in
karşısına. Bir başka aşkla sevmiştir şair 1843 yılında tanıdığı bu kadın�..
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Bedenin arzuları yoktur bu se�gide. Ruhu yücelten; insanı, pişmanlık
veren arzuların ötesine, ruhi hazlara götüren bir duygudur bu. Mme.
Sabatier'nin evinde açtığı ve bir edebiyatçılar çevresi olan salon'un
müdavimleri arasındadır. Şiirler yazar bu güzel kadın için. Yazdığı şiirleri
gönderir ona; ama, imzasız. Büyük bir aşkla sever bu kadını, ama
saklamak ister bu sevgisini ondan. İlahı bir varlıktır sanki Mn1e. Sabatier
onun gözünde, her an, her yerde gördüğü, kendisini her an, her yerde
onunlaymış gibi hissettiği, o yokken bile ondan çekindiği bir varlık. (bkz.
Mme. Sabatier'e mektup. 18 Ağustos 1857, C.G. 11/88)
Yazık ki, 30 ·Ağustos 1857 gecesine kadar sürer bu duygu. Başbaşa
geçirdikleri bu gecede şair büyük bir üzüntüyle görmüştür ki Mme.
Sabatier'nin, Neşeyle) iyilikle, sağlıkla, nıutlulukla dolu olan bu nıeleğin
de (Reversibilite, F.M. O.C. 66-68) ne Jeanne Duval'den farkı vardır, ne
de Marie Daubrun'den ve hatta, ne de Saralı la Louchette'ten. Çünkü, bu
kadın da aşkı, sevgiyi bedenin isteklerini doyuımaktan ibaret saymaktadır.
O gece, Mme. Sabatier neyi yıktığını bilmeden, ruhani olanı değil,
bedeni olanı, cismani olanı sunmuştur şaire. O gecenin sabahında
yazdığı mektupta Bir kaç gün öncesine kadar kutsal bir varlıktın ız.
Şinıdi siz de bir kadınsınız (C.G. II/93) demiştir. Baudelaire'e göre kadın
Şüphesiz bir ışık} bir bakış) bir nıutluluk çağırısı, bir söz, özellikle de
genel bir uyu1ndur (Peintre de la Vie Moderne O.C. 561) Ancak} ruhf
olanı bedenf olandan ayıramaz, çünkü sadece bedeni vardır.
(M.C.M.N. O.C. 635) Mme. Sabatier'de de görmüştür bunu . Tabribin
kanlı aleti (La Destruction. F.M. O.C. 1 1 1) bu defa kadınların en baştan
çıkarıcısının şekline bürünmüştür. Kan Çeşmesi (La Fontaine du Sang,
F.M. O.C. 1 15) başlıklı şiirde dediği gibi Aşkta ber şeyi unutturan bir
uyku aranııştır, hayatın bütün çirkinliklerini unutturacak bir uyku. Ne
var ki, aşkın kendisi bir çirkinlik olarak çıkmıştır karşısına.
Şair hayattan yediği darbelerle ne olup bittiğini anlan1az bir
vaziyetteyken şeytan şimdi de bir canı sunmuştur ona. Baudelaire'in
içkiyle, uyuşturucu ile tanışması liseyi bitirip, edebiyat çevrelerine
girmeye heveslendiği yıllara rastlar. Bu yıllarda şarabın yanı sıra Club des
Haschischins'de esrarla da tanıştığı biliniyor. Daha sonra, değişik
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uyuşturucularla da yakınlığı olmuştur. Sarah la Louchette'ten kaptığı
hastalığın ızdırabını dindirmek için, başta laudanum olmak üzere, aldığı
ağrı kesiciler, miktarlarının artmasıyla alışkanlık, hatta bağımlılık
yaratmıştır. İçkiden sonra yarı isteyerek, yarı istemeyerek uyuşturucunun
da zevkini tatmıştır. Öyle bir zevk ki, içtiklerinin etkisi geçtikten sonra
hayatı daha da yaşanmaz hale getiren, tekrar denemekten kendini
alıkoyamadığı bir zevk. Bir kere daha nıı, asla deyip, her defasında bir
kere daha tatmayı şiddetle arzu ettiği bir zevk. Oınuzlan1nıza binen,
beli1nizi büken za1nanın korkunç yükünü hissetnıenıek için dainıa
serboş ol1nak gerekir. Ne ile olursa olsun.. şarapla, şiirle) erdenıle)
keyfiniz neyi istiyorsa onunla. Yeter lei, serhoş olunuz, ne ile olursa
olsun (O.C. 173) diyen şair içkinin, uyuşturucunun yarattığı sahte
cennetlerde aramış hayatın gerçeğinden, bu gerçeğin verdiği iç
sıkıntısından kaçışı. Gördüğü ise, bunların da bir işe yaramadığı, insanın
çok kısa sürede gerçeğe döndüğü ve bu dönüşün daha da acı verici
olduğudur. Serhoşluk bitince, zamanın, bir başka deyişle hayatın yükü
altında ezilmemek ne mümkün.
Baudelaire görmüştür ki, insan daima şeytanın iki yönlü saldırısı ile
karşı karşıyadır. Başkalarının kılığında dışarıdan, kendi zayıflıklarımızla
içeriden saldırmaktadır şeytan. Biz bunların saldırı olduğunun farkında
bile değilizdir; çünkü, zevk kisvesine bürünınüşlerdir; heveslerimizdir,
tutkularımızdır. Şeytan bizi önümüze koyduğu bu yemlerin ardından
koştururken bir gerçeği de kaçırmaktadır gözümüzden. Zihnimizi işgal
etmiş, istila etmiş olan ve milyonla ifade edilen şeytanın her nefeste
ciğerlerimize görünmez bir ırmak gibi dolan ölümü farketmemizi
engellediğini görmüştür. Baudelaire altıncı dörtlükte söyler bu gerçekten
haberdar olduğunu. Farketsek de, etmesek de zamanın akışı hiç durmaz
ve biz her nefeste biraz dal1a yaklaşırız ölüme.

Za1nan kaybettiğlıniz kanla beslenen1 büyüyen ve kalbimizi
ke1niren bu karanlık düş1nan,. yiyip tüket1nektedir bayatırnızı (bkz.
Ennemi, F.M.O.C. 49) Bu karanlık düş1nanın teınsilcis( korkunç1
duyarsız, sinsi ve bağı1nsız bir tanrı, olan saat tehditkar pannağı ile
hatırla denıektedir her tik tak deyişinde. Neyi hatırlayacağız? �layatın
1
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kısalığını, aynı anı iki kere yaşanıanın 11ıü1nkün olnıadığını, zanıanı
geri döndüreıniyeceğiınizden piş1nanlıkları11ıızın da bir anla1nı
ol1nayacağını) önenıli olanın piş1nanlık duyacağırnız şeyleri
yapnıanıak olduğunu) geçen her daleikanın bizden bir şeyler alıp
götürdüğünü) zanıanın her defasında, he1n de hiç hile yapnıadan
kazanan bir kuınarbaz olduğunu hatırlayacağız. (bkz. L'horloge,
F.M.O.C. 94) Hayatın ve sanatın kara katili olan za1nanın kendisini
dakika dakika yuttuğunu Jarketnıiştir şair. (bkz. Le Portrait, F.M.O.C.
64) Her dakika zanıan fikri ve dı ıygusu altında ezilnıekteyiz. Bu
karabasandan kurtulnıak için sadeGe iki yol vardı1� zevk ve çalışına.
Zevk bizi yıpratıı� çalışına güçlendirir. Seçiın biziın. Bu yollardan
hangisini seçersek diğeri bize tiksindirici gelir (M.C.M.N. O.C.640) diyen
ve zevki seçmiş olan Baudelaire, duasında hiç eksik etmemesine
rağmen, çalışmayı, görevlerini zamanında yapmayı hiç denememiştir.
Baudelaire pişmanlığın insanın beynine bir girdi mi bir daha
çıkmadığını, geçen her saniyede, yaşanan her olayda tekrar tekrar
karşımıza çıktığını görmüştür. Saatin tik takları bir bir hatırlatmaktadır
bize pişmanlıklarımızın kaynaklarını, arkasından yeni yeni pişmanlıklar
getirerek. Okuyucuya (Au Lecteur) şiirinin kısa bir açıklaması niteliğinde
olan Telafisiz (Irreparable) şiirinde de dile getirmiştir bu düşüncelerini.

Etrajiınızda hareket eden, kınııldayan, kıvranan, ta geçnıişten gelen o
uzun, o anıansız pişnıanlığı boğabilir nıiyiz hiç? Bu eski düş1nan
tahripktlrdı1� oburdur, üstelik sabırlıdır. Bu çanıurlu, bu sinısiyah
gökyüzünü, bu sabahsız ve akşanısız karanlıktan yırtabilir , nıiyiz?
Zanıan lanetli dişleriyle keınirnıektedir heın rubunıuzu, henı bedeniınizi.
Engelleyebilecek ıniyiz onu? (Irreparable, O.C. 73-74) Baudelaire'in bu
sorulara verdiği cevaplar daima Hayır olmuştur. Çünkü, şeytan son
sığınağunız olan Han 'ın bütüı. ışılelannı sonsuza kadar yanınaınak
üzere söndürınüştür. (Irreparable, O.C. 73-74) Umut, kendimizi
şeytandan kurtarabilme umudumuz kalmamıştır.

Hangi günün, hangi ayın, hangi yılın olursa olsun, berhangi bir
gazetesinin her satırında en şaşırtıcı namusluluk, zyilik, nıerhanıet
tasla1nalarının; ilerle1ne ve nıedeniyetle ilgili en arsız yüzsüz iddalann
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yanı sıra insanın en korkunç kokuşnıuşluğunu n işa retlerine
rastla1nanıak ne 1nü11ıkün. İlk satırından son satırına lıadar ber gazete
dehşetlerle dolu. Ha1plet� cinayetler, hırsızlıklar, hayasızlılıla1� işkence.
prenslerin cinayetler( nıilletlerin cinayetler( insanların cinayetleri, bir
evrensel vahşet serhoşluğu . Ve ·ınedenf insanların her sahabki
kahvaltılarına hu tiksinti verici iştah açıcılar eşlik etınekte. Bu dünyada
her şeyden, gazete(ler)den, duvar(lar)dan, insanların surat(Ların)dan
cinayet jişkırıyor. Teıniz bir elin bir gazeteye tilısintiden, kasılıp
kalnıadan nasıl dokunabildiğini anlayanııyoru ın. (M.C.M.N. O.C. 639)
Sanki Baudelaire bu satırları yedinci dörtlüğün açıklamasını, tek bir
kelime bile ilave etmeye gerek olmaksızın yapmak amacıyla kaleme
almış . Hayat kar§ısında biraz cesaretiniz varsa ve bu cesaretle
dalmışsanız hayatın içine bu satırlardaki çirkinliklerle, pisliklerle
karşılaşmış olmamanız mümkün değil. Çünkü hayat bu çirkinlikleri
gergefte nakış işler gibi özenle işlemektedir kaderimize. Bu satırlarda
insanlar en vahşi ormanların en yırtıcı hayvanlarından daha tehlikeli
görünüyor şaire. Her birimizin içinde o kadar çok vahşi hayvan var ki,
tetikte bekliyorlar hayatımızı mahvetmek için.
Şiirin sekizinci dörtlüğünde kusurlarımızın, tutkularımızın her biri bir
hayvana benzetilmiştir. Bunlar çakal, panter, köpek, maymun, akrep,
kartal, yılan gibi, uluyan, homurdanan, sürünen, tırmalayan sokan;
görünüşleriyle insana ürperti veren hayvanlardır, aynen içimizi ürperten
kusurlarımız, tutkularımız gibi. Ömrünce ne çektiyse hem kendi içinde
hem de başkalarının içinde yaşayan bu hayva nlarda n çektiğini
düşünmektedir şair.
Güzellikler hiç ortaya çıkma fırsatı bulamamıştır bu çirkin, bu yırtıcı
hayvanlar yüzünden. Arada bir fırsat bulup ortaya çıkan güzellikleri de
hemen yırtıp, parçalayıvermişlerdir bu vahşi hayvanlar, aynen içine
bütün ruhunu koyduğu kitabını yırttıkları, parçaladıkları gibi. Sadece
kendi nıhunun derinliklerinden değil, insan denilen varlığın esrarına
ulaşmak için içinde yaşadığı çamurdan güzellikler çıkartmıştır da ne
olmuştur? Herkesin göremediğini gördün, herkesin duyamadığını
duydun, herkesin yazamadığını yazdın diye takdir edilmek şöyle dursun,
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tophı1n ahlakına saldırdın diye mahkum etmemişler mi kitabını! Onlar
ne yaparlarsa yapsınlar, ne derlerse desinler, Baudelaire'in hayatında
pişmanlık duymadığı tek şey J(ötülük Çiçekleri'ni (Les Fleurs du Mal)
yazması olsa gerek. Çünkü, bu şiirlerde görmüştür insanın ne olduğu, bu
şiirlerde ifadelendirmiştir ruhunun deıinliklerinde duyduğu sıkıntıyı,
insan olmanın sıkıntısını, bu şiirlerde kendisini kendisine göstermiştir,
bütün açıklığıyla, bütün samimiyetiyle. l(ötülük Çiçekleri Tanrının ona
sunduğu bir lütuftur. lnsanların en sonuncusu olnıadığını, bor
gördüklerinden daha aşağı ohnadığını kanıtlayan güzel dizelerdir
bunlar (Gecenin Saat Birinde, P.P.P. O.C. 1 54) Kendisini bu ilahı
senfonide bozuk bir nota gibi bisset1niş (L'heautontimoroumenos, F.M.
O.C. 9 1) olan Baudelaire'e göre kitabı bu senfoninini en güzel, en
ahenkli sesidir. Varsın bugün anlayan olmasın.Varsın suçlasınlar,
cezalandırsınlar. Niçin geldiklerini) nereden gelip nereye gittiklerini1
burada ne işlerinin olduğunu bilınek şöyle dursun (bkz. M.C.M.N. O.C.
63 1) düşünmeyi bile akıl edemeyenler, insan olma yükünün ne kadar
ağır olduğunu hissetmeyenler ne anlarlar kötülüklerde açan çiçeklerden,
bu çiçeklerin renklerinden, kokularından.
Nasıl Okuyucuya başlıklı şiir Baudelaire'in eserinin özü gibi
algılanabilirse, son dörtlük de bu şiirin özü gibi görülebilir. İlk dizeden
itibaren sayılanların tek kelimede ifadesini bulmaktayız bu dörtlükte.
Sıkıntı, iç sıkıntısıdır bu. Öyle bir duygu ki, insanın dünyasını bir anda
harabeye çevirebilir, şöyle ağzını açtı mı hafifçe, bütün evreni yutabilir.
Neyin sıkıntısı diye soracak olursanız, insan olmanın, var olmanın, bizi
içine koydukları q.ar çerçevenin maddi ve manevi koşullarına uygun
olarak yaşamanın sıkıntısıdır bu. İnsanı öyle bir çıkmazın içine sokar ki
bu duygu, kurtulmak için denediğimiz bütün yolların sonunda yine o
çıkar karşısına.
Bu duyguyu duyması gereken ve duyan sadece Baudelaire midir?
Dünü yaşamış, şimdiyi yaşıyor, geleceği yaşayacak olmanın sıkıntısı
sadece Baudelaire'in mi karşısına çıkmıştır? Bir yandan halimize üzülmüş
de ağlıyormuş gibi zoraki göz yaşları dökerken diğer yandan çubuğunu
tütttirüp bizler için darağaçları hayal eden iç sıkıntısın pençesinde
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kıvranan, günahlarında inatçı, pişmanlıklarında gevşek olan bir o mudur?
Şiirin başından beri hep biz diyen, bizinı diyen Baudelaire aptallıkların,
günahların, şeytanın elinde oyuncak olmanın sadece kendisine özgü
olmadığını, hepimizin birbirimize benzediğimizi, kimsenin Aa .-.şu
Baudelaire'in haline bak demeye hakkı olmadığını son iki dizede açıkça
söyler. Şairin benzeri olan, kardeşi olan, iç sıkıntısını en az onun kadar
tanıması gerektiği halde ya hiç tanımamış olan ya da tanıınanıış gibi
davran1na ikiyüzlülüğünü gösteren okuyucunun da ondan °farkı yoktur.
İnsan olan insanın varlığın esrarından kaynaklanan iç sıkıntısını
duymaması ne mümkün!
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