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De Profundis, 1997

Dorian Gray’in Portresi,2003

Mürver Ağacı / Toplu Öyküler,2012

Yalnız Sıkıcı İnsanlar Kahvaltıda Parıldar,2020

Bay W.H.’nin Portresi,2022

OscarWilde’ınCanYayınları’ndakidiğerkitapları:



OSCARWILDE,1854’teİrlanda’nınDublinkentindedoğdu.Edebi-
yatlayakındanilgili,aydınbiraileninoğluydu.1878’de“Ravenna”adlı
uzunşiiriyleNewdigateÖdülü’nükazandı.1881’deyayımladığışiirler,
DanteGabrielRossettiveJohnKeats’inetkisindeydi.1884’teCons-
tanceLloyd’laevlendivebuevliliktenikiçocuğuoldu.Budönemde
yayımladığıMutlu Prens ve Diğer Öyküler,masal ve romantik alegori
alanındakiustalığınıortayakoyuyordu.TekromanıDorian Gray’in Port-
resi,masalveöykükitaplarıLord Arthur Savile’in SuçuveNar Evi1891’de
yayımlandı.İlkbaşarılıoyunuLeydi Windermere’in Yelpazesiertesiyıl,
Salomeise1893’tebasıldı.Cinselyönelimindenötürüsuçlanarakikiyıl
yattığı hapishanenin insanlık dışı koşullarını işlediği Reading Zindanı 
Baladı 1898’deokuyucuyla buluştu.Wilde, bir kulak enfeksiyonunu
takibenyakalandığımenenjitsonucu1900yılındaParis’teöldü.

FATİHDEMİRCİ,İngilizceveİtalyancadan,OscarWilde,DavidMa-
ceyveDanteAlighieri’nineserlerinidilimizekazandırdı.2010yılında
çevirisinebaşladığıReading Zindanı Baladı’nı 2014’te tamamladı. 19.
yüzyıl İngilizveFransızedebiyatlarıyla ilgileniyor.Çevirmenliğinya-
nındadiplomasikariyerinededevamediyor.
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Bir zamanlar Kraliyet Muhafızları’nda süvari olan ve  
7 Temmuz 1896’da Berkshire-Reading’deki  

Devlet Hapishanesi’nde ölen

C.T.W.’nun anısına...
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Oscar Wilde, mahkûm edildiği iki yıllık hapis cezasını 
çekmek için 25 Mayıs 1895’te girdiği Reading Devlet Hapisha-
nesi’nden 19 Mayıs 1897’de çıktı ve ertesi gün Fransa’ya, Manş 
Denizi kıyısındaki Berneval-le-Grand beldesine gitti. Reading 
Zindanı Baladı’nı burada yazmaya başladı ve daha sonra sevgi-
lisi Alfred Douglas ile yaşamaya başladığı Fransa’daki Rouen 
ve İtalya’daki Napoli şehirlerinde, 1897 sonu itibariyle şiiri ta-
mamladı.

Reading Zindanı Baladı ilk kez Ocak 1898’de sadece 
“C.3.3.” imzasıyla yayımlandı. C.3.3. mahlası, Wilde’ın Reading 
Hapishanesi’nde C blok, 3. kat, 3 numaralı hücrede kalmış ol-
masından gelmektedir.

Şiir, yayımlandığı zaman şairin esas kimliğinin kulaktan 
kulağa yayılması sayesinde büyük bir ilgiyle karşılandı ve bir 
buçuk yıl içinde yedi baskı yaptı. Şiiri yazanın Wilde olduğu 
ise Haziran 1899’da yapılan yedinci baskıya dek gizlendi.

Reading Zindanı Baladı, Wilde’ın yazdığı son eser oldu. 
Bundan sonra Paris’teki Hotel d’Alsace’ta yaşamaya, günlerini 
sokaklarda yalnız başına dolaşarak geçirmeye başladı. Elindeki 
tüm parasını alkole harcadı. Sağlığı günden güne kötüleşti. 30 
Kasım 1900 günü menenjitten öldü.

Reading Zindanı Baladı Hakkında
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Oscar Wilde’ın Reading Zindanı Baladı’nı yazmasında il-
ham kaynağı olan ve şiirde akıbeti anlatılan mahkûm Charles 
Thomas Wooldridge’dir. 1866’da doğan Wooldridge, 1886’da 
Kraliyet Muhafızları’nda süvari olarak görev yapmaya başladı 
ve 1894’de Laura Ellen Glendell ile evlendi.

Çift başlarda mutlu olmuşsa da iki yıl sonra araları bozul-
maya başladı. Ellen evlenmeden önceki soyadını Mart 1896’da 
tekrar kullanmaya başladığında Charles bu sefer şiddete baş-
vurdu ve Ellen da Charles’la bir daha görüşmek istemediğini 
söyledi. Bu esnada Ellen’ın, çalışmakta olduğu postaneden bi-
riyle ilişki yaşadığı dedikodularını duyan Charles, Ellen’dan 
kendisini rahatsız etmemesini isteyen bir mektup alınca onun-
la son bir kez konuşmak için onu dışarı davet etti. Ama Ellen 
29 Mart 1896 tarihindeki buluşmaya gitmedi. Charles da El-
len’ın yaşadığı yere gitti, çıkan tartışma sokağa kadar taştı ve 
Charles, yanında getirdiği usturayla Ellen’ın boğazını kesti.

Çok geçmeden polise teslim olan Charles, çıkarıldığı 
mahkemede 17 Haziran 1896 günü idam cezasına çarptırıldı 
ve cezanın infazına kadar olan üç haftalık süreyi Reading Dev-
let Hapishanesi’nde geçirmesine karar verildi. Charles hapis-
haneye getirildiğinde Wilde bir seneden biraz uzun bir süredir 
orada bulunuyordu ve son üç haftasını geçiren Charles’ın ha-
lini görmek onu derinden etkilemişti.

Charles, hapishanedeki rahibe çok sevdiği karısını öldür-
mekten dolayı azap içinde olduğunu itiraf etti; avukatının ce-

Şiire İlham Kaynağı Olan  
Mahkûmun Hikâyesi



zanın ertelenmesi ve bu esnada jürinin davayı tekrar görmesi 
için uğraşma girişimlerini ise reddetti. 7 Temmuz 1896 saba-
hında 30 yaşındayken hapishane avlusunda asılarak idam edil-
di. Mezarına kireç döküldü.
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Londra’dan 60 kilometre kadar uzaktaki Reading belde-
sinde bulunan, resmî adı H.M. Prison Reading, yani “Reading 
Devlet Hapishanesi” olan ve halk arasında Reading Gaol, yani 
“Reading Zindanı” olarak bilinen hapishane, 1844’te açıldı. 
Hapishane açıldıktan sonra uzunca bir süre boyunca mahkûm-
lar, o zamanlarda yaygın olan hücre sistemiyle hapsedildi. Ha-
pishane, hükümetin harcamaları azaltma tedbirleri gereğince 
Kasım 2013’te kapatıldı.

Reading Hapishanesi Hakkında
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Kırmızı ceketini giymemişti,
Çünkü kan da şarap da kırmızıydı,
Ve kan da şarap da ellerine bulaşmıştı 
Onu cesedin yanında bulduklarında,
Sevdiği ve yatağında katlettiği 
Kadıncağızın yanında.

Yürüdü diğer Suçlularla birlikte 
Üzerinde hırpani, boz bir kıyafetle; 
Bir de başında kasketle,
Ve hafif, şen adımlar ile;
Oysa ben görmemiştim bir kez dahi 
Güne böyle efkârla dalan birini.

Ben görmemiştim bir kez dahi, 
Mahkûmların gökyüzü dedikleri 
O küçük, mavi örtüleri
Ve gümüş yelkenlerini 
Savurup giden bulut sürülerini
Böyle efkârlı gözlerle izleyen birini.

Birinci Bölüm
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Yürüdüm bir çember içinde 
Diğer mustarip ruhlarla birlikte,
Ve düşündüm ne yaptı bu adam diye, 
Suçu büyük müydü, küçük müydü diye, 
Derken biri fısıldadı arkamda,
“O adamı asarlar yakında.”

Tanrım! Zindanın duvarları 
Birden sallanmaya başladı, 
Başımın üstündeki gökler 
Kor alevden bir miğfer oldu;
Ben de mustarip bir ruh iken, 
Istırabımı hissetmez oldum.

Anladım hangi melun fikirle 
Yürüdüğünü bu yolda, 
Anladım bu aydınlık günleri
Neden efkârlı gözlerle izlediğini; 
Bu adam öldürmüştü sevdiğini, 
Ve bu yüzden de ölecekti.

®

Oysa herkes öldürür sevdiğini, 
Bunu böyle bilin,
Kimi hazin bir bakışla öldürür, 
Kimi latif bir sözle,
Korkaklar öperek öldürür, 
Yürekliler kılıç darbeleriyle!
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