
herfleyleri        al›nd›                art›k        hiçbir fleye               ihtiyaçlar›                                  yok

ailelerinden        vazgeçmek         zorundalar          çevrelerinden                 arzular›ndan                        hayatlar›ndan

hayattan yaln›zl›k                       zoraki biraradal›k

pis koku                                                   zorbal›k

tüm Fransa’da           tüm Avrupa’da                      büyük kar›fl›kl›k

Salpêtrière’e       dilenci          kad›nlar›         kapat›yorlar      ama        gün       geçtikçe         fahifleleri        delileri            

yetimleri        serbest kad›nlar›         protestanlar›         musevileri        imans›zlar›           suçlular›      felçlileri      ayyafllar›             

ölmek   üzere   olanlar›         cad›lar›          melankolikleri          körleri           piçleri          eflcinselleri           saral›lar›                   

h›rs›zlar›             büyücüleri               ba¤nazlar›             sap›klar›                  ihtiyarlar›        

aptallar›               dalaverecileri                 cinsel     saplant›l›lar›             fl›mar›k   k›zlar›          intihara   meyillileri        

bohemleri         fliflman   k›zlar›        ahmaklar›

birbirine     kar›flt›r›lm›fl          üstüste      y›¤›lm›fl          hapsedilmifl           yafll›lar             gençler            çocuklar

tür     karmaflas›

aileler        komflular       kocalar         kendiliklerinden        talepte     bulunuyorlar        ihbar     ediyorlar       

kral       imzal›yor       

polis     silip      süpürüyor

Salpêtrière         kuruluyor          düzenleniyor       geniflletiliyor                    her       geçen        yüzy›l

kad›nlar›n          kapat›ld›¤›        en        büyük                yer

bütün       erkekler         bütün      kad›nlar                   bununla                 gurur           duyuyor

say›lar›          alt›   bine        sekiz   bine         varan     kad›nlar       hep       birlikte                  kapat›l›yorlar

toplum delirmifl
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MÂKHI XENAKIS

Salpêtrière’deki 
Cehennem Delileri

kad›nlar

erkekler                             çocuklar

yüzlerce                           binlerce

toplan›p            götürülmüfller                kral›n        buyru¤uyla

Günefl   Kral’›n

Merkez   Hastaneye         Notre  dame de la  Pitié’ye                     Bicêtre’e                                 Salpêtrière’e

büyük   kapat›lma

yoksullar›      art›k          görmek               istemiyorlar                       sefaleti      art›k         görmek      istemiyorlar

flehri     temizlemek    gerek                     tüm    ülkeyi

dilencileri            kötülükten           kurtarmak      gerek                       iflsiz    güçsüzlükten                    inançs›zl›ktan

onlar›          a¤›r     suçlardan         kurtarmak              gerek                                  cehennem        azab›ndan

14 May›s 1657        gün    a¤ar›rken                                polis                                           kral›n kollukçular›

Paris      sokaklar›n›                 istila ediyor                   kad›nlar›                        götürüyorlar

bebekleri              çocuklar›              erkekleri                                  yafll›lar›                          tüm dilencileri

sa¤lam                     sakat                           sa¤alt›labilir                        sa¤alt›lamaz            

kendi   r›zas›yla      ya da          zorla                                   onlar›         gruplara         ay›r›yorlar            ay›kl›yorlar

yafll›  erkekler                 erkekler              yetiflkinler        Bicêtre’e

yafll›  kad›nlar                kad›nlar                  küçük  k›zlar                                                Salpêtrière’e

küçük   o¤lan  çocuklar›         yüzlerce    fahifle     Pitié’ye

hastalar              l’hôtel Dieu’ye                yüzlerce               

binlerce
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33 yafl›nda            terzi              melankolik    kendinden geçme                       alkol        Jeanne     

35 yafl›nda           fleritçi             saral›                   firengi       Marguerite        34 yafl›nda           gündelikçi               

melankoli    kocas› terk etmifl

Berthe                 22 yafl›nda             terzi                     azg›nl›k                                 aflk

Léontine              29 yafl›nda           çamafl›rc›                saral›                  

adet   kas›lmalar›

Françoise               37 yafl›nda             terzi      melankolik                    

kocas›n›n ölümü    Adélaïde                69 yafl›nda                                   entelektüel sayr›l›k                                

yafll›l›k

derin korku                      yafl dönümü                       s›k›nt›                 din                    alkol      melankoli              Marie

üzüntü                  afl›r› durgunluk                  20 yafl›nda            adet kas›lmalar›         Jeannette             11 yafl›nda

ac›mas›zl›k Marthe                korku         azg›nl›k

30 yafl›nda           keder            47 yafl›nda       aflk                 Aline            annesinden korkuyor

derin korku                        afl›r› durgunluk                         mastürbasyon

zorbal›k                               sinirlilik                           korku                      korku                                             Louise

keder

korku

korku

korku                     korku  korku                           korku  

korku
73

1862  

Charcot       Salpêtrière’in    servis flefi      oluyor

saral›lar›n        bölümü   ona     veriliyor

Charcot  

bu cehennemin      bütün  bu mekân›n  efendisi      oluyor

canl› patolojik   müzesini    eline  geçiriyor

Charcot    her gün                bütün     bu     kad›nlar›n         yaflamlar›na    dal›p   ç›k›yor

binalar› geziyor       avlular›             yatakhaneleri

günbegün         ac›lar›n         ifllendi¤i       devasa   kay›tlara               göz  at›yor 

ad›           yafl›                    mesle¤i                        hastal›¤›

hastal›¤›n  varsay›lan  nedeni   

Margueritte       48 yafl›nda              hizmetçi                      derin melankoli         

k›skançl›k   aflk                Victorine          50 yafl›nda                  metal cilac›s›                  manyak                               

afl›r› durgun

Virginie           11  yafl›nda                                               saral›                       

annesinden korkuyor                                    Octavie               41 yafl›nda                 yelekçi                

halüsinasyonlar                              can s›k›nt›s› Jeanne           

6 yafl›nda                                                            aptal                                        do¤ufltan kötü

Marie Claudine     

45 yafl›nda       temizlikçi             saral›                     yafl dönümü       Elise      
72


