


VICTOR HUGO

BİR İDAM 
MAHKÛMUNUN 

SON GÜNÜ

minikitap 30



VICTOR HUGO

BİR İDAM 
MAHKÛMUNUN 

SON GÜNÜ

Fransızca aslından çeviren 
Erhan Büyükakıncı

ROMAN



Türkiye’de sadece Can Sanat Yayınları Yapım ve Dağıtım Tic. ve San. A.Ş. tarafından yayımlanacak olan 
Minikitap™ dizisi (özgün ismiyle Flipback®/Dwarsligger®), Jongbloed bv (Heerenveen, Hollanda) 
girişimidir. Minikitap™ hafiflik, dayanıklılık ve pratikliği esas alan yeni bir kitap formatıdır. Hollanda’da 
Jongbloed bv tarafından Can Yayınları için özel olarak üretilen, elinizde tuttuğunuz Minikitap™, 
Indoprint kâğıdı ve patentli mizanpajı sayesinde yüzlerce sayfalık bir kitabın tamamını bu küçük 
boyutta bile keyifle okunan bir esere dönüştürüyor. Minikitap™ yayıncılık ve matbaacılıkta yüz elli yılı 
aşkın deneyimiyle Avrupa’nın tarihî firmalarından olan Jongbloed bv (Heerenveen, Hollanda) 
tarafından tasarlanmıştır. 

Elinizdeki kitap, Bolloré Thin Paper (www.bollerethinpapers.com) tarafından üretilen Indoprint kâğıda 
basılmıştır. Klorür veya sülfür içermeyen, FSC® sertifikalı Indoprint kâğıdı, çevreye zararsız özel bir 
kâğıt hamurundan üretilmiştir.

Kapak tasarım: Utku Lomlu / Lom Creative (www.lom.com.tr)
Mizanpaj uygulama: Bahar Kuru Yerek 
Baskı ve cilt: Jongbloed bv, Marktweg 73a, 8444 AB Heerenveen, Hollanda

ISBN 978-975-07-3473-1

Le dernier jour d’un condamné, Victor Hugo
© 1992, Can Sanat Yayınları A.Ş.
Tüm hakları saklıdır ve korunmaktadır. Yayınevinin izni olmadan eser hiçbir şekilde çoğaltılamaz, 
Minikitap™ markası ve formatı 3. kişiler tarafından kullanılamaz. 

Can Yayınları’nda 1. basım: 1992
Minikitap™ formatında 1. basım: Mayıs 2017
Bu kitabın 1. baskısı 3 000 adet yapılmıştır.

CAN SANAT YAYINLARI 
YAPIM VE DAĞITIM TİCARET VE SANAYİ A.Ş.
Hayriye Caddesi No: 2, 34430 Galatasaray, İstanbul
Telefon: (0212) 252 56 75 / 252 59 88 / 252 59 89 Faks: (0212) 252 72 33
canyayinlari.com/9789750734731
yayinevi@canyayinlari.com
Sertifika No: 31730

http://canyayinlari.com/9789750734731


VICTOR HUGO, 1802’de Besançon’da doğdu. General olan babasının imparatorluk or-
dusuyla birlikte ülkeden ülkeye dolaşması ve annesi ile babası arasındaki anlaşmazlıklar 
yüzünden çocukluğu düzensizlikler içinde geçti. Sonradan hukuk fakültesine girdiyse de 
devam etmedi. Paris’teki yoksul öğrencilik yılları, Sefiller’deki Marius karakterinin esin 
kaynağı olacaktı. Hugo, 1823’te ilk romanı “İzlanda Hanı”nın yayımlanmasıyla birlikte, ro-
mantizm hayranlarından oluşan bir dost çevresine girdi. Yine 1820’li yıllarda şiir kitapları 
yayımlandı. Manzum oyunu Cromwell’le adını duyuran Hugo’nun Hernani adlı oyununun 
ilk sahnelenişi, romantizmin genç yazarlarının gelenekçi yazarlara karşı kazandıkları za-
feri simgeleyecekti. Notre Dame’ın Kamburu Hugo’nun ününü daha da artırdı. 1830’larda 
oyun yazarlığında yoğunlaşan Hugo, bir süre siyasal nedenlerle sürgünde yaşamak zo-
runda kaldı. 1862’de yayımlanan Sefiller olağanüstü bir başarı sağladı. 1885’te Paris’te ölen 
Hugo’nun cenazesi ulusal törenle kaldırıldı ve Panthéon’a gömüldü. 

ERHAN BÜYÜKAKINCI, 1969 yılında İstanbul’da doğdu. St. Benoît Fransız Lisesi’n-
den sonra, İÜ İktisat Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bö lümü’nü bitirdi. Paris II (Pant-
héon-Assas) Üniversitesi’nde yüksek lisans ve doktora yaptı. Çeviri dünyasında birçok 
yapıta imza attı; Tahar Ben Jelloun’dan Tanca’da Sessiz Bir Gün, Luis Mizon’dan İnka’nın 
Ölümü, Pierre Assouline’den Camondoların Sonuncusu adlı çevirilerinin yanı sıra kolektif 
çeviri kitaplarında da çevirileri bulunmaktadır.

Victor Hugo’nun Can Yayınları’ndaki diğer kitabı:

Notre-Dame’ın Kamburu, 2012



1829 Basımına Önsöz

Bu kitabın ortaya çıkış nedenini anlayabilmemiz için önü-
müzde iki seçenek var: Ya gerçekten sefil bir adamın son dü-
şüncelerini yazmış olduğu sararmış, düzensiz bir kâğıt tomarı 
söz konusudur ya da bu adam; bir insana, sanatın yararına do-
ğayı inceleyen bir hayalpereste, bir filozofa, bir şaire rastlamış-
tır, kim bilir?

Belki de kendisine egemen olan ya da daha doğrusu kendi-
sini teslim ettiği ve ancak bu kitaba aktararak kurtulabildiği bir 
düşlemdi onun bu düşüncesi.

Okur, bu iki açıklamadan istediğini seçebilir, istediği gibi yo-
rumlayabilir.

VICTOR HUGO



1832 Basımına Önsöz

İlk basımında yazar adı olmadan yayımlanmış bu yapıtın ba-
şında, yalnızca altta okuyacağınız satırlar vardı:

“Bu kitabın ortaya çıkış nedenini anlayabilmemiz için 
önümüzde iki seçenek var: Ya gerçekten sefil bir adamın 
son düşüncelerini yazmış olduğu sararmış, düzensiz bir 
kâğıt tomarı söz konusudur ya da bu adam; bir insana, 
sanatın yararına doğayı inceleyen bir hayalpereste, bir fi-
lozofa, bir şaire rastlamıştır, kim bilir? Belki de kendisine 
egemen olan ya da daha doğrusu kendisini teslim ettiği 
ve ancak bu kitaba aktararak kurtulabildiği bir düşlemdi 
onun bu düşüncesi.

Okur, bu iki açıklamadan istediğini seçebilir, istediği 
gibi yorumlayabilir.”

Görüldüğü üzere, bu kitabın ilk yayımlandığı dönemde ya-
zar, bütün düşüncelerini söylemek konusunda tam bir kanaate 
varamamıştır. Bu düşüncelerinin anlaşılmasını beklemeyi ve 
bunların anlaşılıp anlaşılmadığını görmeyi yeğlemiştir. Nitekim 
istediği gibi olmuştur. Bugün yazar, bu masum ve içten yazınsal 
biçim çerçevesinde halkın anlayabileceği bir dille anlatmak is-
tediği siyasal ve toplumsal bir düşünceyi ortaya koyabilmekte21



dir. Öncelikle şunu da ifade etmekte ya da daha doğrusu yük-
sek sesle söyleyebilmektedir ki Bir İdam Mahkûmunun Son Günü, 
doğrudan ya da dolaylı olarak, ölüm cezasının kaldırılması için 
yapılan bir söylevden başka bir şey değildir. Yazarın yapmak ni-
yetinde olduğu şey; çok az şeylerle uğraşsalar da gelecek ku-
şakların onun yapıtında görmelerini istediği şey; seçilmiş her-
hangi bir katil ya da bir suçlunun, her zaman için kolay ve geçi-
ci olacak özel bir savunmasını yapmak değildir; bugünkü ve 
gelecekteki tüm suçlular için geçerli olan genel ve sürekli bir 
davanın savunulmasıdır; bu, en büyük yargısal güç olan toplu-
mun önünde, bütün kuvvetiyle tanık olarak gösterilen ve savu-
nulan insan haklarının en yüce noktasıdır; bu, sonsuza dek, 
tüm ceza davalarının önünde yer edinmiş olan, “abhorrescere a 
sanguine”1, dava reddinin bitişidir; bu, kralın adamlarının kanlı 
söylevlerinin tumturaklı sözcük cümbüşünün kuşattığı, bütün 
önemli davaların temelinde ardında kendisini gösteren karan-
lık ve uğursuz bir sorundur; Yargıçlar Kurulu’nun uğuldayan 
kargaşasının içinden çıkmış, apaçık, beklenmedik bir anda gün 
ışığına sunulmuş ve görülmesi gereken yere; olması gereken, 
gerçekten olduğu yere; asıl korkunç yerine; mahkeme salonu-
na değil, idam sehpasına; hâkimin önüne değil, celladın önüne 
konmuş bir ölüm kalım meselesi diyeyim ben buna.

İşte yazarın yapmak istediği de budur. Eğer bir gün, yazgı, 
umut etmeye cesaret bile edemediği şeyi, bunu yapmanın za-
ferini ona verirse, başka bir ödül istemeyecektir.

Masum ya da suçlu olsunlar, bütün olası sanıkların adına, 

1. (Lat.) “Kandan korkmak.” (Y.N.)23



bütün mahkeme salonlarında, bütün yargılayanların, bütün 
yargı organlarının önünde uğraşıyor, bunu ifade ediyor ve bunu 
yineliyor yazar. Bu kitap herhangi bir yargıca yöneltilmiştir. Ve 
yazar, savunmanın dava kadar anlamlı olması için, –ve işte böy-
lelikle Bir İdam Mahkûmunun Son Günü ortaya çıkmıştır– yapıtın 
içeriğinden her türlü katkıyı, rastlantıyı, özeli, seçkini, öznel 
olanı, değişebileni, ayrıntıyı, olayı, özel adları çıkarmak ve her-
hangi bir suçtan ötürü, herhangi bir günde idam edilmiş her-
hangi bir mahkûmun davasını savunmak ile yetinmek zorunda 
kalmıştır (yetinmek denilebilirse buna). Düşüncesinden başka 
hiçbir aracı olmaksızın, yargıcın “oes triplex”inin1 altındaki yüre-
ğini kanatmak için önceden yeterince çaba sarf etmişse, ne 
mutlu ona! Yargıcın ruhunu kemire kemire, onun içinde bazen 
bir insan ruhu bulmayı başardığı an, yine ne mutlu ona!

Üç yıl önce, bu kitap çıktığında, birkaç kişi yazarın düşünce-
sinin tartışılmaya değeceğini düşünüyordu. Bazıları, bunun bir 
İngiliz kitabı olduğunu ileri sürüyorlardı; bazıları ise bu bir 
Amerikan kitabıdır, diyorlardı.1Ne garip, olayların kökenini bin-
lerce fersah ötede aramak merakı, sokaklarımızı yıkayan dereyi 
Nil’in kaynaklarından akıtmak kadar saçma! Ne yazık! Bu, ne 
bir İngiliz, ne bir Amerikan, ne de bir Çinlinin kitabıdır. Yazar, 
Bir İdam Mahkûmunun Son Günü’nü yazma düşüncesini bir ki-
taptan değil –zaten düşüncelerini o kadar uzaklarda aramak 
gibi bir alışkanlığı da yoktur onun– hepinizin onu görebileceği, 
belki de görmüş olduğunuz bir yerden (çünkü hangimiz bir 
idam mahkûmunun son gününü zihninde canlandırmamış ya- 

1. (Lat.) “Çelik gibi zırh” anlamına geliyor. (Y.N.)25



da düşlememiş olabilir ki?), temiz bir yürekle, halk meydanın-
dan, Grève Meydanı’ndan almıştır. İşte bir gün oradan geçer-
ken, giyotinin kırmızı kesik beden parçalarının altındaki bir kan 
birikintisinin içinde yatan o iç karartıcı düşünceyi görmüştür.

O zamandan beri yazar, her keresinde, temyiz mahkemele-
rinin kara perşembelerinden, Paris’te bir idam hükmü çığlığı-
nın yankılandığı o günlerden birini yaşıyordu; her keresinde 
Grève için izleyicileri kışkırtan o boğuk bağırışların penceresi-
nin altından geçişini duyuyordu; her keresinde bu korkunç dü-
şünce onun benliğini sarıyor, ele geçiriyor, kafasının içini jan-
darmalarla, cellatlarla ve kalabalıkla dolduruyor, can çekişen 
sefilin son ıstıraplarını anbean ona anlatıyor; –işte şu anda ona 
günah çıkartıyorlar; işte şu anda saçlarını kesiyorlar onun; işte 
şu anda ellerini bağlıyorlar– ondan, zavallı şairden, bu kor-
kunç olay gerçekleşirken kendi hesabını gören topluma bütün 
bunları anlatmasını söylüyor, ona baskı yapıyor, onu itiyor, sal-
lıyor, her ne kadar bir şeyler yaratmaya koyulmuşsa da ruhun-
dan mısraları çalıyor ve onları tasarlanır tasarlanmaz öldürü-
yor, onun bütün çalışmalarını karalıyor, her şeyi tersine koyu-
yor, onu kuşatıyor ve yakasını bırakmıyordu. Bir işkenceydi bu; 
gün ışığıyla birlikte başlayan ve aynı anda azap çektirilen bir 
sefilinki gibi saat dörde kadar süren bir işkence. Yalnızca saa-
tin dokunaklı sesi ile “ponens caput expiravit”1 yankılandığı za-
man, yazar, rahat bir soluk alıyor ve ruhu biraz olsun özgürlü-
ğüne kavuşuyordu. Nihayet bir gün, anımsadığı kadarıyla Ul-
bach’ın idamının ertesi günüydü, bu kitabı yazmaya koyul-

1. (Lat.) “Başını eğerken son nefesini verdi.” (Y.N.)27



Bir Trajediyi Konu Alan Komedi

Madam de Blinval
Şövalye
Ergaste
İçli bir şair
Bir filozof
Bir şişman adam
Bir zayıf adam
Kadınlar
Bir uşak
Birisi
Genç kadın



Bir Salon

İÇLİ BİR ŞAİR (Okur)
...........................................................
...........................................................
Ertesi gün, insanlar dolaşıyordu ormanda,
Bir köpek havlayarak geziniyordu ırmak boyunca;
Ve gözleri yaşlı genç kız,
Gelip oturunca, korkuyla dolu yüreği,
Antik şatonun çok eski kulesine,
Duydu inleyen hıçkırıklarını üzgün Isaure’un
Ama duymadı artık
Soylu şairin sazını!

BÜTÜN DİNLEYİCİLER
Bravo! Harika! Ne kadar güzel!

(Alkışlar)

MADAM DE BLINVAL
Şiirin sonunda, insanın gözlerini yaşartan, anlatılmaz bir esrar 
var.
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ŞAİR (Alçakgönüllü)
Şiirin sonu üstü kapalı.

ŞÖVALYE (Başını sallar)
Saz, şair, ne kadar da romantik!

ŞAİR
Evet, bayım, aşırıya kaçmayan bir romantizm, gerçek bir ro-
mantizm. Elden ne gelir? Birkaç ödün vermek gerekiyor.

ŞÖVALYE
Ödünler! Ödünler! Beğeni böyle yitiyor işte! Romantik şiirlerin 
tümüne yalnızca şu dörtlüğü yeğlerim:

Haber salındı Soylu Bernard’a
Pindos ve Kythera diyarlarından,
Cumartesi yemeye gelecekmiş akşamdan
Sevme Sanatı Zevk Sanatı’na.

İşte gerçek şiir bu! Cumartesi günü Zevk Sanatı’na akşam yemeğine 
giden Sevme Sanatı! Hah şöyle! Ama şimdilerde saz var, şair var! 
Artık kısa şiirler yazmıyorlar. Şair olsaydım, kısa şiirler yazardım; 
ama şair değilim...

ŞAİR
Yine de ağıtlar...
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ŞÖVALYE
Kısa şiirler, bayım. (Alçak sesle Madam de Blinval’e) Ve üstelik şato 
anlamına gelen châtel Fransızca değildir; ona castel denir.

BİRİSİ (Şaire)
Bir itirazım var, bayım. Antik şato diyorsunuz, peki neden gotik 
demiyorsunuz?

ŞAİR
Gotik sözcüğü şiire uymuyor.

BİRİSİ
Ah! O zaman başka.

ŞAİR (Konuşmasını sürdürür)
Siz de görüyorsunuz, bayım, bazı şeyleri sınırlamak gerek. 
Fransız şiirinin düzenini bozmak ve bizi Ronsard’ların, Brébeuf ’ 
lerin dönemine götürmek isteyenlerden değilim. Romantiğim, 
ama ılımlıyım. Duyarlıklarda olduğu gibi. Tatlı olsunlar, düşsel, 
melankolik olsunlar isterim, ama hiçbir zaman kanlı, hiçbir za-
man korkunç olmasınlar... Felaketlerin üstünü örtmek... Biliyo-
rum, öyle insanlar, öyle deliler, öyle çılgın imgelemler var ki... 
Hey, bayanlar, yeni romanı okudunuz mu?

KADINLAR
Hangi roman?
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