
Mallarmé, belediye iþçisi bir ailede 
doðdu ve onu çok sevecek bir büyük-
anne tarafýndan büyütüldü. Daha kü-
çük yaþtayken onun içinde giderek ka-
baran bir isyan hissediyordu, fakat bu-
nu ifade edecek yetenekte deðildi. Mal-
larmé toplumu, doðayý, ailesini, her þe-
yi, aynada gördüðü soluk ve zavallý ço-
cuðu bile reddetti. Fakat bu baþkaldýrý-
nýn etkisi kendi yayýlýmýný çok çeþitli þe-
killerde gösterdi. Bütün dünya elbette 
havaya uçurulmak zorundaydý: fakat 
sorun bunu ellerimizi kirletmeksizin 
yapmaktý. Bir bomba en az bir impa-
torluk tahtý kadar bir nesnedir. Ancak 
bomba biraz daha fazla tehlikelidir, 
hepsi bu. Onu doðru þekilde yerleþtir-
mek için hangi entrikalar ve ödünler 
gerekir. Mallarmé bir anarþist deðildi ve 
hiç olmayacaktý: o bütün bireyci faali-
yetleri reddetti. Onun þiddeti – ben bu 
kelimeyi ironi yapmaksýzýn kullanýyo-
rum - o kadar vahim ve bütüncüldür ki, 
þiddetin barýþçýl bir düþüncesine dönü-
þüverdi. Hayýr, Mallarmé bu dünyayý alt 
üst etmeyecekti: dünyayý paranteze ala-
caktý.  Mallarmé kibarlýk terörizmini 
tercih etti: Kendisiyle, diðer þeyler, di-
ðer insanlar, hatta kendi varlýðý arasýnda 
bile, o her zaman görünmez bir mesa-
feyi korumayý baþardý. Kendi þiirlerin-
de ilk ifade etmek istediði þey iþte bu 
mesafeydi. 

Mallarmé erken þiirlerini, yeniden 
yaratmanýn bir biçimi olarak yazdý. O 
gerçekten doðru yol üzerinde olup ol-
madýðýný tekrar tekrar sýnamak zorun-
daydý. Doðuþtan gelen haklarýndan tik-
sindi ve hafýzasýný silmek için yazdý. 
Blanchot'nun dediði gibi; düz yazý ev-
reni kendisine yeterlidir ve biz onu, 
onu aþacak uygun araçlarla kendimizi 
donatarak deðerlendiremeyiz. Eðer bu 
þair þiirsel bir nesneyi gerçek dünya içi-
ne yerleþtirebilirse, biz onun þimdiden 
þiirin emrinde hareket ettiðini varsaya-
biliriz; tek kelimeyle, o onda gerçek fi-
kir babasýný buldu. Mallarmé her za-
man bu “çaðrýyý” kategorik imperatif  
koþulsuz buyruk olarak kavradý. Onu 
sürükleyen þey ne izlenimlerinin zen-
ginliðinin, ne de kendi duygularýnýn 
þiddetinin ivediliðiydi fakat bir emirdi: 
“Sen kendi çalýþman yoluyla evreni bel-
li bir uzaklýkta tuttuðunu bildir.”

Gerçekte onun ilk þiirleri þiirden baþka hiçbir þeyle ilgili deðillerdi. Þuna iþaret 
edilmiþtir ki her zaman onun þiirinde merkezi bir yer tutan bu ideal, bir soyutlama, 
basit bir olumsuzlamanýn þiirsel gizlenmiþliði olarak kaldý: Bu, kiþinin gerçeklikten 
kaçtýðý zaman kendisine doðru sürüklendiði belirsiz bir bölgedir. Bu belirsiz bölge 
daha sonradan onun için bir mazeret olacaktýr. Mallarmé varlýðý terk etmiþ olduðu 
numarasý çekebilecekti. Bunu, duyduðu nefret ve içerleme onu bu belirsiz bölgeye 
sürüklediði için deðil fakat bu ideale varmak için yapacaktý.

Buna raðmen, þiiri güvenceye alan kiþi Tanrý olduðu için, Mallarmé Tanrý'ya 
inanmak zorunda kalacaktý. Bir önceki þair kuþaðý kendilerini küçük peygamberler 
olarak gördüler: Tanrý onlarýn aðýzlarý yoluyla konuþtu. Mallarmé Tanrýya inanmayý 
daha fazla sürdürmedi. Saygýnlýðýný yitirmiþ ideolojiler tek vuruþla yýkýlmamalarýna 
raðmen insan zihninde kýrýntýlar halinde kalýntýlarýný býrakmýþlardýr. Kendi elleriyle 
Tanrýyý öldürdükten sonra Mallarmé hala tanrýsal bir onayýn özlemini çeker: Þiir, 
onun gözünde, o bütün aþkýnlýðýn transcendence kaynaðýndan vazgeçmiþ olsa bile, 
aþkýnsal transcendental özelliðini korumak zorundadýr. Þimdi Tanrý ölü olduðu 
için, onun ilhamý yalnýzca lekelenmiþ kaynaklardan gelebilirdi. Bunlar onun þairlik 
görevini oluþturacaktý. Mallarmé hala Tanrýnýn sesini duyabiliyordu, fakat onun 
içinde doðaya ait anlaþýlmasý güç sesler korosu bulunduðunu fark etti. Örneðin 
gece vakti bir kiþi onun odasýnda fýsýldar ve bu kiþinin bir rüzgar olduðu görülür. 
Bu, rüzgar ya da Mallarmé'nin öncülerinin sesi: Þu hala bir gerçektir ki dünyanýn 
düz yazýsý þairlere ilham vermez; Þu hala bir gerçektir ki þiirsel yazýnýn þairin içinde 
önceden var olmasý zorunludur. Þu hala bir gerçektir ki þair yazýya dökmeden önce 
onun kafasýnýn içinde çýnlayan sözcükleri dinler. Evet, bunlar gerçeklerdir, fakat bir 
yanýlgýya dayanýrlar: Mallarmé'nin yakaladýðý þey, su yüzüne çýkmak için mücadele 
eden bir þiirin her bir taze dizesinin gerçekte yeniden dirilmeye çalýþan eski bir dize 
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olduðudur. Böylece þairin yüreðinden dudaklarýna canlý bir þekilde ulaþýyor görü-
nen sözcükler gerçekte þairin belleðinde ki soðuk depodan çýkarlar. Öyleyse ilham 
ne olabilir? Hatýralardan baþka bir þey olamaz. Mallarmé kendi gençliðine ait bir im-
geyi anýmsayarak gelecekte ki haline bir bakýþ atar;  o bu imgeyi daha yakýna çeker 
ve bu imgenin kendi babasý olduðunu görür. Zaman, ona bir yanýlsama olarak gö-
rünür: Gelecek geçmiþin bir insanýn gözünde aldýðý farklýlaþmýþ bir görünüþten 
baþka bir þey deðildir. O zamanlar, Mallarmé'nin kendi güçsüzlüðünü adlandýrmak 
için seçtiði bu umutsuzluk Mallarmé'yi þiirin kendisinin soyut ve biçimsel kavramý 
olmayan bütün þiirsel konularý ve bütün ilham kaynaklarýný reddetmek zorunda ol-
duðunu hissettiði bir durum içinde terk ederken, onu materyalizmin analitik ve be-
lirgin olmayan Spinozacý bir çeþidi olan bir metafizik sistem bütünü koyutlamaya 
götürür. Bu sistemde maddenin, varlýðýn bengi uðultusu, “yayýlmýþ ya da çekilmiþ 
olsun farketmez” uzam dýþýnda hiçbir þeyin var olmadýðý varsayýlýr. Ýnsanýn görünü-
þünün bengiliðin zamansallýða ve sonsuzluðun tesadüfe insan için dönüþümüne gö-
türdüðü varsayýldý. Gerçekte kendi içinde sonu gelmez nedenler zinciri onun olabi-
leceði her þeydir. Her þeyi bilen bir anlak böyle bir dizgenin altýnda yatan mutlak 
zorunluluðu belki kavrayacaktýr: Fakat dünya, sonlu gözlere, rastgele olaylarýn 
daimi karþýlaþmasý olarak, bir saçmalýk silsilesi durumu içinde görünür. Eðer durum 
bu ise, böylece zihnimizin akýl yürütmesi yüreðimizin akýl yürütmesi kadar bozuk-
tur ve düþüncemizin ilkeleri ve eylemimizin kategorileri düzmecedirler: Ýnsan im-
kansýz bir rüyadýr. Böylece þairin gücü insan olmanýn imkansýzlýðýný sembolize eder. 
Bu þema içinde sadece bir trajedi vardýr, bu trajedi her zaman aynýdýr “ve aydýnlatan 
yenilginin kanýtlanmasý için gerekli zamandan daha fazla zaman geçmeden ansýzýn 
çözülür”. Bu, onun nasýl meydana geldiðini gösterir: “O zarlarý atar… Ve onlarý ya-
ratan o, tekrar, zarlarýn kendisinin þekli içinde maddi bir biçim alýr.” Zarlar vardý; 
zarlar vardýr. Sözcükler vardý; sözcükler vardýr. Ýnsan maddenin devinimleri yüze-
yinde yüzen uçucu bir yanýlsamaydý. Bütünüyle maddi bir yaratýk olan Mallarmé 
maddeden üstün bir varoluþ düzeni hayal etmeye çalýþtý. Onunki teolojik bir güç-
süzlüktü: Tanrýnýn ölümü þairin doldurmaya çalýþtýðý, ancak baþarýsýz kaldýðý bir 
boþluðu arkasýnda býrakýr. Mallarmé kendisinden önce Pascal'ýn düþündüðü gibi in-
sanýn kendisini öz yoluyla deðil drama yoluyla ifade etmek zorunda olduðunu dü-
þündü: “Meydana gelemeyen gizli tanrý”, Tanrý kendi imkansýzlýðý ile tanýmlanýr. 
“Bu cansýz yazý oyunu, bir þüphe yüzünden kiþiye hatýralar aracýlýðýyla her þeyi yeni-
den yaratma yükümlülüðü yüklemeye dayanýr.” Fakat “Doða her zaman oradadýr - 
ona hiçbir þey eklenemez.” Bir geleceði olmayan dönemlerde, örneðin tarihsel iler-
lemenin bir kralýn haþmetli itibarý tarafýndan ya da belirli bir sýnýfýn karþý konulmaz 
zaferi tarafýndan engellendiði zamanlar, yenilik saf  hatýrlama olarak görünür: bun-
larýn hepsi daha önce söylenmiþti - yazar çok geç kalmýþtýr. Ribot kýsa bir zaman 
sonra bu güçsüzlük duygusunun teorik temelini bizim zihinsel imgelerimizi bellek-
lerimizle birleþtirerek ileri sürdü.

Daha sonra Mallarmé'de bir kötümserlik metafiziðinin taslaðýný buluruz. Bu 
kötümserlik maddenin, baþka bir deyiþle, biçimsiz sonsuzluðun, kendisi hakkýnda 
bilgi edinmek üzere kendi kökenine inmek için bulanýk bir eðilim çeþidine sahip 
olduðunu koyutlar. O, kendi karanlýk sonsuzluðunu aydýnlatmak için, insan olarak 
adlandýrdýðýmýz bu düþünce þeritlerini, bu yýrtýk pýrtýk flamalarý üretir. Fakat mad-
denin sonsuz saçýlýmý içinde, Ýde kaybolur. Ýnsan ve tesadüf  ayný anda doðar - her 
biri diðerini meydana getirir. Ýnsan bir hatadýr, “kurtlar” arasýnda bir “kurt”tur. 
Onun soyluluðu bu kusuru son patlama zamanýna kadar doðru davranarak sonuna 
kadar yaþamaktýr. Bir patlama istenmekte deðil midir? Mallarmé Tournon'da, Be-
sancon'da ve Avignon'da intiharý çok ciddi bir þekilde düþündü. Ýlk olarak onun 
zihninde þu argüman aðýr bastý: Eðer insan imkansýz ise, öyleyse bu imkansýzlýk 
kendisini yok edeceði noktaya kadar geniþletilerek açýk kýlýnmalýdýr. Bir zamanlar 
eylemimizi yöneten neden maddi olarak düþünülemiyordu. Argüman, varlýðýn 
yalnýzca varlýðý üretebileceði düþüncesiyle devam eder. Eðer þair var-olmamayý ken-
di olanaklý olmayýþýnýn mantýksal sonucu olarak tercih ediyorsa, böylece onun 

Hayýr'ý Hiçliðin nedeni olur. Bir insan 
düzeni, insanýn yok oluþu yoluyla varlý-
ða karþý yükselir. Mallarmé'den önce 
Flaubert, Aziz Anthony'i þu sözleri 
söylemeye kýþkýrtan bir pasaj yazmýþtý: 
“(Kendini öldür). Kendini Tanrýya eþit 
kýlacak bir þey yap. Yalnýzca þunu dü-
þün … O seni yarattý - ve kendi cesare-
tin yoluyla onun yapýtýný yok etmekte 
özgürsün.” Mallarmé'nin her zaman is-
tediði bu deðil miydi? Onun planlanmýþ 
intiharýnda terörist bir cinayet öðesi 
vardý. O bir zamanlar intihar ve cinaye-
tin insanýn yetenekli olduðu tek doða-
üstü edimler olduðunu söylememiþ 
miydi? Bir takým insanlar kendi drama-
larýný insanlýðýn dramasýyla karýþtýrma 
yeteneðine sahiptir - ve bu onlarýn kur-
tuluþudur. Mallarmé asla kendisini öl-
dürmüþ olmaktan, insan türünü kendi 
bütünlüðünde onunla birlikte ölmüþ 
olacaðýndan bir dakika bile kuþku duy-
madý. Onun intiharý soykýrým olmuþ 
olacaktý. Varlýk onun yok oluþu yoluyla 
kendi saflýðýný yeniden edinecekti. Te-
sadüfün insanla birlikte meydana gel-
miþ olduðu varsayýldýðý için, tesadüf  
onunla birlikte son bulacaktý: “Böylece 
sonsuzluk, kendisi yüzünden acý çek-
melerinden sonra benim ailemi sakýnýr 
… Sonsuzun bileþimlerinden meydana 
gelecek olan … Tesadüfün olmadýðý … 
Eski ülke… Bir taraftan zorunluluðu 
Mutlak; diðer taraftan Ýde.” 

Yavaþ yavaþ, þair kuþaklar yoluyla, 
þiirsel düþünce kendisini olanaksýz ký-
lan þu çeliþkiyi uzun uzun düþünmek-
teydi: Tanrýnýn ölümü son darbeydi. 
Þair soyunun son temsilcisi Mallarmé 
bu çeliþkiyi en saf  biçimiyle yaþama ve 
bu yüzden ölme ayrýcalýðýný yaþadý. 
Böylece o insanlýk tarihinin þiirsel aþa-
masýný bir sona vardýrdý. Ayný anda 
kurban ve soykýrým, ve insanýn olum-
lanmasý ve olumsuzlanmasý olan onun 
intiharý zarlarýn atýlýþýný yeniden ürete-
cekti: Madde bir kez daha madde 
olacaktý. 

Eðer bu kriz onun ölümüyle sonuç-
lanmasaydý, bunun nedeni ilahi ilhamýn 
onun kapýsýný çalýyor olmasý olurdu. 
Mallarmé kendi gönüllü ölümünün 
planlanmasý sýrasýnda ansýzýn kendi öð-
retisini keþfetti: Ýntiharýn etkili olmasý-
nýn nedeni, intiharýn varlýðýn bütü-
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nünün soyut, verimsiz olumsuzlanmasý yerine olumsuz bir eylem kipi geçirmesidir. 
Hegelci terimlerle þunu söyleyebiliriz ki Mallarmé'nin mutlak edim – intihar - hak-
kýndaki derin düþünümü onun, “Stoacýlýðýn yalnýzca bir kavram olduðunu fark 
eden” Skeptisizme doðru, özgür varlýkla karþýtlýk içindeki zihnin bütünüyle biçim-
sel bir olumlanmasý olarak “Stoacýlýk”ý aþmasýný saðladý. “(Skeptisizmde) zihin ken-
di belirlenimlerinin çoklu çeþitliliði içinde dünyanýn varlýðýný hiçleyen annihilating 
yetkin düþünceye dönüþür, öz-bilincin olumsuzlanmasý gerçek olumsuzlamaya dö-
nüþür.” Mallarmé'nin ilk itkisi tiksinmeyle geri çekilmek ve dünyayý kendi bütünlü-
ðü içinde mahkum etmek olmuþtur. Kendi spiral uçuþunun doruðuna sürüklen-
mekle bu sarhoþ varis, düþmekten korktuðu için “kýmýldamaya cesaret edemedi”. 
Fakat o þimdi, evrensel olumsuzlamanýn, olumsuzlamanýn yokluðuna eþdeðer oldu-
ðunun farkýna varýr. Olumsuzlamak bir edimdir: Her edim zaman içine sokulmuþtur 
ve belirli bir içeriðe iliþkin gerçekleþtirilir. Ýntihar sonuç olarak bir varlýðý yok ettiði 
için ve bir yokluðun dünyaya dadanmasýna neden olduðu için bir edimdir. Eðer 
varlýk bir daðýlýþ ise insan kendi varlýðýný kaybetmekle bozulmaz bir birlik kazanýr. 
Dahasý, onun yokluðu evrenin varlýðý üzerinde kanamayý kesici bir etkiye sahiptir. 
Aristotelesçi biçimler gibi, yokluk kendi gizli birliði ile þeylerin içine sýzarak onlarý 
bir araya getirir. Þairin kendi dizelerinde ele geçirmiþ olduðunu hissettiði þey bu öz-
sel intihar devinimidir. Ýnsan, yaratma edimine yeteneksiz olmasýna raðmen yine de 
yok etme gücüne sahip olduðu için ve kendi neliðini, kendisini hiçleþtirme annihi-
lating edimi yoluyla olumladýðý için, þairin yapýtý bir yýkým iþi olacaktý. Þiir, ölümün 
bakýþ açýsýndan düþünüldüðünde Blanchot'nun uygun sözüyle; bir dil olur: “Bir dil 
ki bütün gücü olmamaktýr ve ihtiþamý kendisinin yokluðunda, her þeyin yokluðunda 
uyanmasýdýr.” Mallarmé övünerek Lefébvre'e þiirin eleþtirel hale gelmiþ olduðunu ya-
zabildi. Bir insan ve þair olarak kendi neliðinde Mallarmé ölümün parýldayan ýþýðý al-
týnda bütün varlýðýný hiçe sayarak kendisini keþfetti. Mallarmé her þeyi reddetmesini 
terk etmedi. O yalnýzca her þeyi terk ediþini etkili kýldý. Mallarmé kýsa bir zaman son-
ra þöyle yazacaktý: “Bir þiir, yapmaya deðer tek bombadýr.” O zamanlarda Mallarmé, 
kendisini gerçekten öldürmüþ olduðuna inanýr oldu. 

Mallarmé'nin Bütün Þiirleri'nin [Poesies complétes] ilk sayfasýnda “Hiç” Nothing 
sözcüðünü yazmasý bir tesadüf  deðildir. Bir þiir, insanýn ve þiir sanatýnýn intiharý ol-
duðu için varlýk nihayetinde bu ölümle birlikte sona erer; þiirsel bereket aný hiçleþ-
tirme anýna karþýlýk gelir. Böylece bu þiirlerin kendisine dönüþtüðü hakikat hiçliktir 
nothingness: “Hiç, yer tutmayacaktýr, ancak meydana gelecektir.” Biz Mallarmé'nin 
keþfettiði olaðandýþý olumsuz mantýða aþinayýz. Onun kalemi altýnda dantelli bir 
perdenin, bir yataðýn yokluðundan baþka hiçbir þeyi ortaya çýkarmak üzere nasýl yok 
olduðuna, bir sývýdan yoksun bir vazonun görünmez bir gülü duyurabilecek her-
hangi bir þey umut etmeye izin vermeksizin acý çekerken, ya da bir mezarýn yalnýzca 
“aðýr çelenklerin yokluðuyla” nasýl doldurulduðuna aþinayýz. “Bakir, canlý ve güzel 
gün…” bir þiir içinde bu içsel hiçleþtirmenin iþ baþýnda olmasýnýn yetkin bir örneði-
ni sunar. “Bugün” ve þiirin geleceði yalnýzca bir yanýlsamadýr; þimdi geçmiþe indir-
genir. Edimde bulunduðuna inanan bir kuðu kendisine ait “soðuk bir hor görü rü-
yasý içinde” umutsuzca sabitlenmiþ bir anýdan baþka bir þey deðildir. Devinimin bir 
görünüþü kaybolur ve geriye kalan tek þey buzun sonsuz ve ayrýmsanamayan yüze-
yidir. Renklerin ve biçimlerin patlamasý, hiçliðe çözülen insanýn trajedisine bizi geri 
gönderen bir sembole duyularýmýzý kapatýr. Bir zamanlar sessiz sözcükler ve sahte 
nesneler olan bu þaþýrtýcý þiirlerin içsel devinimi iþte böyledir. Onlarýn gözden kay-
bolmasý içinde, onlar sonul olarak “kendisini uçuþta yok eden” birtakým nesnelerin 
taslaklarýný bellekte uyandýrýrlar ve onlarýn güzelliði gerçekte, varlýk yoksunluðunun bir 
var olma tarzý olduðu a priori kanýtý olacaktý. 

Gerçekte a priori bir kanýt güvenilmez bir kanýttýr. Mallarmé hiçbir deneyimin 
kendi oluþumuna kýlavuzluk eden ilkelere karþýt olmayacaðýný anlamamakta çok an-
laþýlýrdýr. Eðer tesadüf  baþlangýçta varsa, böylece “bir zar atýþý onu asla ortadan 
kaldýrmayacaktýr”. Bir tesadüf  öðesinin bulunduðu herhangi bir edimde kendisini 
olumlayarak ya da olumsuzlayarak onun kendi Ýdesini tamamlayan yalnýzca tesa-

düftür. Bir þiirde kendisini olumsuzla-
yan þey tesadüftür. Tesadüfün çocuðu 
ve onun düþmaný þiir sanatý, kendini or-
tadan kaldýrma ediminde tesadüfü orta-
dan kaldýrýr, çünkü onun sembolik orta-
dan kaldýrýlýþý insanýn kendisinin orta-
dan kaldýrýlýþýdýr. Bunun tamamý aslýnda 
yalnýzca bir hiledir. Mallarmé'nin ironi-
sinin kökeni onun mutlak beyhudelik 
hakkýndaki bilgisiydi. Buna raðmen bu 
köken onun çalýþmasýnýn bütün zorun-
luluðuydu. O bunun içinde, birbirini sü-
rekli olarak doðuran ve reddederek iten 
iki birleþtirilmez karþýt fark edebildi: 
Tesadüf  ve zorunluluk. Tesadüf  zo-
runluluðu yaratýr. Bu, insanýn bir yanýl-
samasýdýr: Bu doða parçasý delirmiþtir. 
Zorunluluk tesadüfü onu bir karþýt con-
trario olarak sýnýrlandýran ve tanýmlayan 
bir þey olarak yaratýr. Zorunluluk tesa-
düfü þiirin bünyesinde “kelime kelime” 
olumsuzlar. Tesadüf  kendi sýrasý geldi-
ðinde zorunluluðu, sözcüklerin “tam is-
tihdam”ý imkansýz olduðu için olum-
suzlar. Zorunluluk sýrasý geldiðinde te-
sadüfü, þiirin ve þiir sanatýnýn intiharýyla 
ortadan kaldýrýr. Mallarmé'de inatçý bir 
hile öðesi vardý: Mallarmé dünyayý an-
sýzýn yeniden soðuracak olan bir baþya-
pýt anlatýsýný kendi arkadaþlarý ve öðren-
cileri arasýnda yarattý ve besledi. Mallar-
mé bu anlatý için hazýrlanýyor numarasý 
çekti. Fakat o, böyle bir tasarýnýn imkan-
sýz olduðunu çok iyi biliyordu. Onun 
tek yapmasý gereken þey kendi bütün 
yaþamýnýn bu ortada olmayan nesneye 
adanmýþ olduðunu görünür kýlmaktý: 
(Þiir sanatýnýn kendisinden baþka bir þey 
olmayan) Yeryüzünün Orfik bir açýkla-
masý. Ben onun, kendi ölümünün Or-
fizmle olan bu iliþkiyi þairin en azametli 
ihtirasý olarak ve bu iliþkinin yanýlgýsýný 
insanýn trajik imkansýzlýðý olarak ebedi-
leþtireceðine kesin bir þekilde inandýðýn-
dan kuþku duyamam. Eðer bir þair yirmi 
beþ yaþýnda ölüyor, kendi güçsüzlük du-
yumu tarafýndan alt ediliyor ise, bu olay 
bir garabetten daha fazla bir þey sayýl-
maz. Fakat elli altý yaþýnda bir þair tüm 
ön hazýrlýklarý tamamladýðý ve hayatýnýn 
çalýþmasýna baþlamak üzere olduðu an-
da yok oluyorsa, iþte bu, insanýn traje-
disidir. Mallarmé'nin ölümü unutulmaz 
bir gizeme bürünmedir [mystification].

Fakat bu, hakikat yoluyla bir gizeme 
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Tanrýnýn ölümünü Nietzsche'den çok daha fazla deneyimledi. Camus'dan çok daha 
önce, intiharýn insanýn karþýlaþtýðý kökensel bir soru olduðunu hissetti. Onun tesa-
düfe karþý günbegün mücadelesi baþkalarý tarafýndan, daha büyük bir açýklýkla ol-
masa da devralýndý. Tek bir sözcükle kendisine sorduðu þey þuydu: Belirlenimciliðin 
içinde bulunacak, onun dýþýna uzanan bir yol var mýdýr? Praksisi baþ aþaðý çevirmek, 
evreni ve kiþiyi nesnelliðe indirgemek yoluyla öznelliði keþfetmek mümkün müdür? 
Mallarmé, hala yalnýzca felsefi bir ilke olan ve politik bir düzgü maxim haline gelen 
þeyi sanata sistematik bir þekilde yükler: “Eyle ve eylemde bulunurken kendini mey-
dana getir.” Mallarmé teknolojinin büyük ataðýndan kýsa bir zaman önce bir þiir tek-
niði geliþtirdi. Ayný zamanda Taylor çalýþmayý en yüksek verimliliðe ulaþtýrmak için 
insanlarý seferber etme yöntemleri geliþtirirken, Mallarmé sözcüklerden en yüksek 
kârý garantiye almak için dili seferber ediyordu. Fakat bana öyle görünüyor ki in-
sanýn en çarpýcý özelliði Mallarmé'nin çok açýkça ve alçak gönüllülükle katlandýðý 
metafizik elemdir anguish. Mallarmé'nin kendisini öldürmeye yeltenmediði tek bir 
gün bile yoktur. Eðer o yaþamaya devam ettiyse, bu, kendi kýzý uðrunadýr. Fakat bu 
ertelenmiþ ölüm ona çekici ve yýkýcý bir ironi çeþidi ve “kendisine özgü bir zekâ” 
kazandýrdý. Bu zekâ onun günlük yaþamýndaki buluþ ve kurgulama sanatýnýn bütü-
nü üzerinde yer alan, Mallarmé'nin bu dünyanýn bütün nesnelerini kendisine sun-
duðu “ölümcül bir düet”ti. O, tam bir þairdi. Kendisini bütünüyle, þiir sanatýný yine 
þiir sanatýnýn kendisiyle eleþtirel bir yýkýma uðratmaya adadý. Buna raðmen Mal-
larmé, ayný zamanda, mesafeli kaldý: Mallarmé “soðuk yüksekliklerde yaþayan bir 
gökyüzü perisi” olarak kendisini araþtýrdý. Eðer þiir sanatýný üreten þey madde ise, 
madde hakkýndaki berrak düþünce kendi belirlenimciliðinden kurtulmuþ olmaya-
cak mýydý? Böylece Mallarmé'nin þiirinin kendisi parantez içine yerleþir. Günlerden 
bir gün bir kiþi, Mallarmé'ye birkaç eskiz gönderdi; Mallarmé onlardan hoþlandý, fa-
kat onu özellikle cezbeden þey matemli bir gülüþe sahip yaþlý bir büyücü figürüydü. 
Mallarmé þöyle yorumladý: “Bu matemli gülüþ, bu yaþlý büyücünün kendi sanatýnýn 
bir hile olduðunu bilmesinden kaynaklanýyor. Fakat ayný zamanda o sanki þunu 
söylüyor: “Buna raðmen bu hakikat olmuþ olabilir.” ” 
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bürünmedir. Mallarmé otuz yýl boyun-
ca her zaman yazmayý hayal ettiði, 
“kendisinin hakiki bir kesiti” olan tek 
kiþilik bir trajediyi bütün dünya için oy-
nadý. Mallarmé'nin kendisi “kendi 
mevcudiyetinin zarif  istilasý yoluyla 
canlýlarýn üzerine zarif  bir örtü çeke-
rek … meydana gelemeyen, gizli bir 
tanrý, her þeyin genç gölgesi, böylece 
anlatýnýn taþýyýcýsý”dýr. Bu karmaþýk 
komedi dizgesi içinde, onun þiirleri 
mükemmel olmak maksadýyla ilk hata-
lar olmuþlardýr. Onlarýn dili ve dünyayý 
ortadan kaldýrmasý, hatta onlarýn ken-
dilerini ortadan kaldýrmalarý bile ye-
terli deðildi. Dizgenin talep ettiði þey 
onlarýn emsalsiz ve imkansýz bir baþya-
pýtýn verimsiz taslak karalamalarýný 
temsil etmeleriydi. Onu böyle bir baþ-
yapýtý yazmaktan alýkoyan þey yalnýzca 
ölümün tesadüfi bir þekilde gerçekleþ-
mesiydi. Eðer biz bu sembolik intihar-
larý rastgele bir ölümün ýþýðýnda –varlý-
ðý hiçlik ýþýðýnda - görürsek her þey yerli 
yerine oturur. Bu enkaz halinde ki ber-
bat gemi, beklenmedik bir girdap için 
de tam yol ileri gitmekle Mallarmé'nin 
gerçekten yazmýþ olduðu þiirlere mutlak bir 
zorunluluk yükledi. Mallarmé'nin þiir-
leri hakkýnda en dokunaklý olan þey, bi-
zi mest etmelerine raðmen onlarýn ya-
zarý tarafýndan deðersiz görülmeleri-
dir. Mallarmé kendi ölümünün arife-
sinde þiirlerine son þeklini verdi. Ge-
lecekteki baþyapýtýndan baþka hiçbir 
þeyle ilgilenmiyor olduðu numarasý 
çekti ve karýsýna ve kýzýna þöyle yazdý: 
“Bu yapýtýn en güzel yapýt olacaðýndan 
hiçbir kuþku duymayýn.” Bu doðru 
mu? Yoksa bir yalan mý? Fakat bu, Mal-
larmé'nin tam da olmak istediði insan-
dý. Mallarmé'nin inþa etmek istediði in-
san, bütün dünyada atomun parçalara 
ayrýlmasý ya da güneþin soðumasý ne-
deniyle ve toplumsal çalkantýlar nede-
niyle ölmekte olan insandý: “Bu yapýtýn 
en güzel yapýt olacaðýndan hiçbir kuþ-
ku duymayýn.”

Ayný anda bir kahraman, peygam-
ber, büyücü ve tragedya yazarý olan, 
davranýþlarýnda mütevazý ve kadýnlar 
için pek az çekici olan bu çelimsiz, ka-
dýnsý adam yüzyýlýmýzýn eþiðinde ölme-
yi hak etti: Gerçekte, Mallarmé yüzyýlý-
mýzýn geliþini haber verdi. Mallarmé 
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