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SALT ŞİİR :
VALÉRY’DEN  EDGAR POE’YA*

      Fahrettin ARSLAN**

Abidin Emre için
“Toute poésie s’oriente vers quelque poésie absolue.” 

Paul Valéry 

“Tout poème doit son caractère proprement poétique à la présence, 
au rayonnement, à l’action transformante et unifiante d’une réalité 

mystérieuse que nous appelons “poésie pure…”***

       Henri Brémond

LA POÉSIE PURE
Grâce à un célèbre discours tenu dans la première moitié du XIXème siècle, Edgar Allan Poe fut 
considéré comme le précurseur d’une nouvelle “conception de la poésie”. En France, avec Baudelaire, 
Mallarmé et Valéry, cette conception donna ses meilleures productions. Cette nouvelle conception, que 
l’on qualifiera avec le temps de poésie pure, fut le sujet d’une intervention d’Henri Brémond intitulée 
elle-même « La Poésie pure » après que Valéry eut prononcé ces deux mots sans but particulier en 
1921. La problématique dont Edgar Allan Poe avait jeté les principes quelques soixante-dix ans plus 
tôt se trouva de fait faire son entrée dans un processus différent. Dans ce texte, nous avons examiné 
le sujet de la poésie pure en restant fidèle au cadre dressé par Henri Brémond ; nous avons basé notre 
analyse non sur les textes d’Edgar Poe, de Baudelaire, de Mallarmé ou de Valéry, mais bien sur ce 
qu’ils ont écrit sur le sujet, essayant de comprendre ce que pouvait être la « poésie pure ».
Mots-clés : Paul Valéry, Edgar Allan Poe, Henri Brémond, poésie pure, conception de la poésie

PURE POETRY
 “Edgar Allan Poe’s speech at the beginning of the XIXth century marked him as the forefather of 
a new understanding of poetry; in France Baudelaire, Mallarmé and Valéry produced poetry in line 
with this understanding. This new wave to be named Pure Poetry in time, was thus named through 
the unintentional words of Valéry in 1921 and Henri Brémond’s speech entitled “La Poésie Pure” in 
which he approached the phenomenon through his own perception. Thus, the problem to which 75 
years before Edgar Allan Poe had laid the pillars entered into a new phase. In the following study 
the subject of pure poetry in analysed through a historical-ontological lens within the framework set 
by Henri Brémond, in an effort to understand what pure poetry is, not through the works of Edgar 
* Geliş tarihi: 29.12.2019 – Kabul tarihi: 08.01.2020
** Dr. Hacettepe ve Bilkent Üniversitesi Emekli Öğretim Görevlisi, fahrettin.arslan1@gmail.com, ORCID: 

0000-0002-4845-6336
***Yazar ve şairlerimizce “poésie pure” terimi; saf şiir, halis şiir, öz şiir, salt şiir biçiminde karşılanmıştır. Bu-

rada ise Valéry’ye ve İlhan Berk’e uyularak “salt şiir” ifadesi tercih edilmiştir. İlhan Berk, öte yandan, salt 
şiir ile saf şiir arasında bir ayrım yapar: “Saf şiir usa dayanan bir şiirdir, esine yer vermez, coşkuya kapalıdır. 
Kısacası duygusal değildir. Salt şiir ise, esine, rastlantıya, duyguya, coşkuya yer verir, usa salt biçim yö-
nünden bir bağlılığı (biçim dediğim şiirin dış yapısı) vardır, öz bakımdan usdışıcı bir şiirdir.” (İlhan Berk, 
Şiirin Çizdiği, YKY. 2019, s.145) 
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Poe, Baudelaire, Mallarmé and Valéry but through thoughts on the subject.
Keywords: Paul Valéry, Edgar Allan Poe, Henri Brémond, pure poetry, understanding of poetry

Fransız edebiyatında önemli bir yeri olan salt şiir olgusu,  sanıldığı gibi ne Henri 
Brémond ile ne de Paul Valéry ile başlar. Bununla beraber, salt şiir etrafında yürütülen tar-
tışmaların -bu iki kelime kullanılmaksızın- XIX. yüzyılın ortalarında başladığı, ve gerçek 
anlamda bir tartışmanın odağında yer alan bu iki düşünürü de içine alarak XX. yüzyılın 
ortalarına kadar devam ettiği de bir gerçektir. Çok gerilerde değil, belki ancak 1893’te, 
bu iki kelime ile, José-Maria de Heredia’nın Les Trophées’sinde, Leconte de Lisle’e it-
hafında karşılaşırız: “…gençlere sanatımızın kurallarını, ince sırlarını, salt şiir1 ve saf 
Fransız dili aşkını öğretiyordunuz.” Hepsi bu kadar. İki kelimenin yalnızca adı anılmakla 
yetinilmiştir. Denebilir ki Valéry’ye kadar bu konuya değinen yazarların hemen hepsi 
bu iki kelimenin kullanılışını yalnızca tarihsel sıralamayla ele almakla kalmışlardır. Salt 
şiire ilişkin yakın geçmişte yapılan bazı değinmeleri ele alıp şiir tarihi içindeki yeri gör-
mek üzere araştıran James Arnold,  konuyla ilgili makalesinde2, salt şiir üzerinde kişisel 
düşünceleri olan, Brémond ve Valéry’nin çağdaşı estetikçi Jean Royère3 üzerinden bu 
kavramın evrimini araştırır, ve tartışmaya bizim açımızdan, yeni bir boyut getirir. Şöyle 
ki, Arnold, 1920’den önce değişik anlamlarda kullanılmış olan salt şiirin tarihçesini yap-
mayacağını, bunu yapmanın salt şiire çeşitli anlamlar verilmiş olduğunu ispat etmekten 
öteye gitmeyeceğini söyleyerek, bu terim üzerinden, 1924-1925’te yapılan tartışmanın 
Royère’e dayanarak anakronik bir temelde yürütüldüğünü ortaya koymakla yetineceğini 
yazar. Arnold, bu şekilde, salt şiir sorununun, Brémond’un konuşması ile ortaya çıkmadı-
ğını, bundan çok önce de zaman zaman gündeme gelmiş olduğunu göstererek tartışmayı 
bir anlamda boşa çıkarır. Ancak, salt şiir sorunsalını, analitik düşünceyle tam anlamıyla 
üstlenen, tartışmanın hep odağında yer alan Valéry olur.

Türk edebiyat dünyasında, şair kimliği ile, sadece “Anabel Lee”, ve Tercüme Dergi-
sinin sayfalarında kalmış “Kuzgun” şiiriyle bilinen ve sevilen Edgar Allan Poe, gazeteci, 
şair ve öykü yazarı olarak, kısa hayatında tanınmış bir kişilik değildi. Genç yaşta ölümün-
den sonra, önce Fransa’da, sonra Avrupa’da, çok sonra da kendi yurdu Amerika’da üne 
kavuşmuştur. Onu dünyaya açan Baudelaire’dir. 

Ne kadar yeni olduğu tartışmaya her zaman açık olan salt şiire- yeni bir şiire demek 
daha doğru olur- ilişkin 1848’teki konuşmasıyla (The Poetic Principle) sürecin başında 
Edgar Allan Poe’nun olduğu bir gerçektir. Ancak, Poe’nun bu konuşmasından sonra, ku-
ramsal olarak sessiz geçen uzun bir dönemin ardından Paul Valéry’nin 1920’de salt şiiri 
(iki kelime4 hâlinde) andığı bir yazısı üzerine, bu kavramı yeniden gündeme taşıyan Henri 
Brémond olmuştur. Brémond, 1925 yılında, Fransız Akademisinde salt şiir üzerine yaptı-
ğı ünlü konuşmasını da içeren La Poésie Pure adlı kitabının önsözünde, tarihsel gerçeğe 
uzaktan gönderme yaparak, “Üç bin yıldan beri filozofların5 üzerinde kafa yordukları 
böylesine parlak, böylesine engin bir konuya ancak bir değinip geçebileceğini” belirtir. 
Konuşma hem çok beğenilir, hem çok yerilir. Şu cümlelerle başlar konuşmasına:

Salt şiirin günümüzdeki kuramcıları Edgar Poe, Baudelaire, Mallarmé, Paul Valéry, 
bazen sanıldığı gibi, tehlikeli yenileştiriciler değillerdir. Gerçi, bazı ayrıntılarda 
ana yoldan ayrılmış olduklarından kuşkulanabiliriz; ben bu kuşkuyu duyanlarda-
nım; ama, doktrinin temeli yönünden son derece saygın bir geleneği sürdürüyorlar. 
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Fransa’da, 1722-1742 yılları arasında bizim daimi sekreterimiz olan Rahip Dubos,  
bu isimlere öncülük etmiş, onları hazırlamıştır.  Öte yandan Dubos da, iki yabancı 
tarihçinin: İngiltere’de M. Robertson’un, İtalya’da M. Toffanin’in6 kısa bir zaman 
önce büyük bir nüfuz ve bilimsellikle ortaya koydukları gibi, İtalyan hümanizması-
nın izinden yürümüştür.7

Brémond’un, “salt şiir”’in yenileştiricilerinin (novateur) öncüsü olarak gördüğü Ed-
gar Poe’nun, 1848 yılında yaptığı “Şiirin İlkesi” konulu konuşma, onun şiir üzerindeki 
düşüncelerini içeren önemli bir metindir. Salt şiir taraftarlarına hedefi gösteren bu şiir 
anlayışını Valéry şöyle belirler: “Poe, modern şiirin, yaşayış biçimleri ile eylem alanla-
rının birbirinden kesin bir şekilde ayrıldığını gören bir döneme ayak uydurmak zorunda 
olduğunu; kendi hedefini yine kendisinin gerçekleştirebileceğini, kendisini bir bakıma saf 
hâlde yaratmaya yeterli olduğunu anlamıştı.” (Valéry 1987: 609)8

Poe, konuşmasının en başında, şiir eleştirilerinde yargılarına iyi kötü yön veren ol-
dukça değişik birkaç ilkeyi birkaç kelimeyle belirtirken aslında saf şiire götürecek yol-
daki taşları temizlemekle işe başladığı görülür. “Ben “uzun şiir” olmadığı inancındayım- 
“uzun” ve “ şiir”  terimleri de zaten çelişiktir” demekle birlikte Poe, çok kısa şiirden de 
yana değildir. “Çok kısa bir şiir canlı, parlak olabilir ama etkisi derin ve sürekli olmaz. 
Etkinin kalıcı olabilmesi için belli bir ölçüde sürdürülmesi gerekir.” 

Poe, uzun şiirin esas temsilcisi olarak destanı görür; Milton’un Yitik Cennet’ini ve, 
bir lirik parçalar birleşimi olan İlyada’yı örnek gösterir. 

İlyada’da (Yitik Cennet için de geçerlidir) bir destan görmek isteniyorsa, hattâ gö-
rülüyorsa bu, orada sanatın kusurlu olmasındandır. Modern destan, bu eski, sözde 
epik modelin beceriksizce ve körü körüne bir taklididir.  Söz konusu destanlarda, 
her sanat eserinde olmazsa olmaz iç birliği sağlanamadığı için, epik şiirin esas 
etkisi olan heyecan yoğunluğu düşer, kaybolur; şiir de şiir olmaktan çıkar.

  
Epik yani uzun şiirin, şiirle bağdaşmayan bu saçma denebilecek özelliği anlaşılın-

ca, yerini, yavaş yavaş başka bir saçmalığa -kısa zamanda ama hiçbir akımın yapmadığı 
kadar zarar verir şiire – Didaktik’e bırakır. Didaktik anlayışa göre, her şiir, eserin şiirsel 
değerini ölçmeye yarayacak bir ahlak dersi vermelidir. Buna göre Şiir, tek kelimeyle, 
Hakikat olmalıdır. Poe, bu anlayışa da neden itiraz ettiğini ayrıntıya girerek anlatır:

Hakikate son derece saygılıyım. Ama onun etkileme gücünü belli bir ölçüde sı-
nırlandırmak, bu gücü arttırarak zayıflatmak yerine onu sınırlayıp güçlendirmek 
isterim. Hakikat, hayal gücünün çiçekleriyle, bir şarkının içeriği ile hiç ilgilenmez. 
Hakikati incilerle, çiçeklerle süslemek, onu tumturaklı bir paradoksa düşürmektir. 
Onun istediği, yalın, açık, zarif olmamızdır; soğuk, sakin, duyarsız olmaktır iste-
diği. Kısaca, şiirsel hâlin tam karşısında bir durumda olmamızı ister. Hakikat ile 
şiirin eylem araçları arasındaki uçurumu yapan köklü farkları anlamayan kördür.

Epik şiiri doğası gereği şiir saymazken Poe, döneminde her şiirin tek amacının ha-
kikat olduğunu savunan didaktik şiire de böylece karşı çıkar. Théophile Gautier Edgar 
Poe’nun bu duruşuyla kurulu düzeni rahatsız ettiğini, ayrıca Amerikalıların ilerleme ve 
demokratik kurumlarla ilgili hiçbir düşüncesine katılmadığını da söyler.9 Bu derece ken-
dine özgü bir dünyası olan Poe’nun şiir anlayışı da doğal olarak kendine özgü olacaktı: 
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“Kendimize bir an dönersek, güneşin altında, gerçek bir şiirden, per se şiirden, şiirden başka bir 
şey olmayan şiirden, sırf şiir aşkıyla yazılmış bir şiirden daha değerli, daha soylu bir sanat eseri 
olmadığını anlarız.”

Poe’nun saf şiir anlayışını özetleyen cümlelerdir bunlar. Şiirin dış görünümlerini kı-
sa-uzun, epik-didaktik biçiminde görüp sonuçta reddeden Poe, bu kere içeriden bakarak 
insan ruhundaki en görünür üç ana yetiyi ele alır.  Bunlardan biri Saf Akıldır; ikincisi 
Zevk; üçüncüsü de Ahlaktır. Birincisi Hakikat’in, ikincisi Güzelin, üçüncüsü de Görev’in 
peşindedir.  İnsan ruhundaki bu üç yetiden biri olan Zevk’in (Güzel duygusu) ölümsüz 
bir içgüdü niteliğiyle, insanın sayısız biçimlerden, seslerden, renklerden, kokulardan, du-
yumlardan aldığı zevkin kaynağı olduğunu gösterir Poe:

Gölün suyunda zambağın, ya da “güzel hatun çiçeğinin (Amaryllis)” suyun ayna-
sındaki görüntüsü gibi, biz de bu biçimlerin, seslerin, renklerin, kokuların yazılı 
veya sözlü anlatımında çifte bir zevk kaynağı buluruz. Ancak, böyle basit bir yeni-
den üretim, şiir olamaz. Yeniden üretimle yetinen biri, henüz şair adını hak etmiş 
değildir.

Poe, Du Principe poétique’te şiir üzerindeki düşüncelerini tamamen kuramsal düzey-
de örneklerle anlatırken La Philosophie de Composition’da (Bir Şiirin Doğuşu) görüşle-
rini başka bir yöntemle, “Corbeau” (Kuzgun) adlı şiirinde uygulamalı bir şiir mühendis-
liği biçiminde sergiler. Bir şairin poetikasının o şairin şiirlerinden çıkarılması inancına 
karşılık “Kuzgun”un, poetikadan şiire geçişin o zamana kadar bir örneği görülmemiş 
olduğu düşünülürse, Poe’nun bu uygulamasının önemi daha iyi anlaşılır. Bu kendine özgü 
tekniğinde, her şeyden önce önem verdiği şey, şiirle nasıl bir “etki” yarat(ıl)mak iste(n)
diğidir. “Kuzgun” şiirinde ayrıca, şiirin hiçbir noktasında rastlantı veya ilhamın söz konu-
su olmadığını göstermek istemiştir. Üçüncü olarak, en çok istediği şey ise Güzel’dir. “Bir 
Şiirin Doğuşu”nda bu düşüncesini özlü bir dille verir: “Şiirin tek meşru alanı Güzel’dir.” 
Bir de olmazsa olmazı vardır şiirin: İç Birlik. 

Şiir ve öykü alanlarında yeni bir çığırın kapısını açan Edgar Poe’yu, istenmeyen 
adam10 olarak görüldüğü vatanı Amerika’dan çıkarıp Fransa’ya-Avrupa’ya sonra da dün-
yaya tanıtan Baudelaire,  19 Mart 1856 tarihli Sainte-Beuve’e mektubunda bu girişiminin 
nedenini şöyle anlatır:   

“Amerika’da pek bir şey olmayan Edgar Poe’nun Fransa’da büyük bir adam olması 
gerekiyor, yani ben böyle arzu ediyorum.” Bu amaçla Fransızcaya çevirir Poe’yu. Paris’te 
tanıdığı Amerikalılardan, Poe’nun yönetiminde çıkan gazeteleri ister. Bulur da. “İnanın 
bana, benim düşünmüş olduğum belirsiz, bulanık hâlde, ama Poe’nun toparlayıp mü-
kemmele götürdüğü düşüncelerimi buldum onda. Coşkumun ve sabrımın başlangıcı bu 
oldu” diye yazar,  Armand Fraise’e 18 Şubat 1860 günlü mektubunda. Çevirileri o kadar 
başarılıdır ki, onları kendi eseri sananlar bile olur. Poe’yu çevirirken duyduğu heyeca-
nın inanılmaz olduğunu söyler Théophile Thoré’ye 20 Haziran 1864 günlü mektubunda: 
“Edgar Poe’yu çevirmekte gösterdiğim bunca sabrın nedenini biliyor musunuz? Çünkü 
o bana benziyordu. Bir kitabını ilk açtığımda,  yalnız kafamda kurduğum konuları değil, 
düşündüğüm cümleleri bile benden yirmi yıl önce yazmış olduğunu dehşetle ve hayran-
lıkla gördüm.”11 
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Ne var ki, Poe’yu tanıtma yolunda bunca iyi niyetle çalışan Baudelaire, uğradığı hak-
sız “intihal” ithamlarına karşı şunları söylemek zorunda kalır: “Poe’yu çevirmek için çok 
vakit kaybettim; en büyük kârım birkaç dedikoducunun şiirlerimi Poe’dan yürütmüş ol-
duğumu söylemesi oldu. Oysa şiirlerimi, Poe’nun eserini tanımamdan on yıl önce yazmış-
tım.”12 Üstelik, Baudelaire, Poe’dan şiir değil öykü çevirmiştir.  Böyle olmakla beraber, 
Les Fleurs du Mal bütün olarak dikkate alındığında Baudelaire’in, Edgar Allan Poe’nun 
getirdiği ilkelerin tümüne uyduğu görülür: Şiirlerinde tarih, masal, anlatı, felsefe, siyaset 
yer almaz. Tanımlara çok az, o da mutlaka gerekli olduğu zaman yer verir. 

Aslında Poe’yu Fransızcaya ilk çeviren de Baudelaire değildir. Ondan önce birkaç 
düzyazısı çevrilmişti ama onu  dünyaya açan Baudelaire’in düzyazı çevirileridir. 

Oysa! Evet oysa, Baudelaire’in, Poe’dan “Kuzgun” ve “Anneme” adlı iki şiirinden baş-
ka hiçbir şiirini çevirmemiş olması, onun şiirini Avrupa’nın,  Baudelaire’den değil de ancak 
Mallarmé’nin çevirilerinden tanıması ilginç değil midir? Théophile Gautier’nin bu konuyla 
ilgili bir görüşüne rastlarız: Baudelaire’in ününü, özellikle Poe çevirileriyle yaptığını, daha 
da önemlisi onun Poe’dan şiir değil de öykü çevirmesini, Fransa’da şairlerden daha çok 
düzyazılarını okumanın tercih edildiğine bağlamasıdır. (Gautier 1868, “Préface”)

Baudelaire’le Poe arasındaki ruh bağını yine Valéry’den dinlemeli: 

Baudelaire bütün yeteneklerine rağmen, ruhundaki tecessüsle eğer Edgar Allan 
Poe’nun eserlerinde yeni bir zihin dünyası bulma şansını elde etmemiş olsaydı, an-
cak ya Gautier’nin bir kopyası ya da mükemmel bir Parnasse şairi olurdu. Aldıkla-
rına karşılık Poe’nun düşüncesine sonsuz bir genişlik sağlar Baudelaire. Geleceğe 
sunar onu (Valéry 1987: 599).

Salt şiir sürecinin çok önemli simalarından Mallarmé ise “Azur”de, Poe’nun “Cor-
beau”da uyguladığı yöntemi nasıl kullandığının örneğini vermekle, Baudelaire’in de 
Valéry’nin de yapmadığını beklenmedik bir biçimde yapar. Ocak 1864 tarihli Henri Ca-
zalis’e mektubunda Poe’nun yöntemini Azur şiirinde nasıl uyguladığını anlatır:

Yeminle söylüyorum, şiirin tek kelimesi yoktur ki saatlerce aramış olmayayım, ve ilk 
fikri (idea) taşıyan ilk kelimenin kendiliğinden şiirin genel etkisine doğru gidiyor 
olması yanında en son kelimeyi de hazırlamasın. Şiiri belki iki yüz kere okudum; 
amacıma ulaştım. Şimdi, geriye işin estetik yanı kalıyor: Güzel mi, Güzellikten bir 
yansıma taşıyor mu? (…) Yazdığım sürece, büyük üstadım Edgar Poe’dan gelen bu 
kesin düşüncelere bağlı kalacağım.13 

Mallarmé, mektubun geri kalan kısmında “Azur’’deki kompozisyon ve etki estetiğini 
anlatı. Valéry, Le Coup de Dès üzerindeki fikirlerini söylerken sayfa düzeninin tam da 
etki olduğunu, koyu renkle yazılmış bir kelimenin bütün bir sayfayı kapladığını, bunun da 
sağladığı etkiden emin olduğunu söyler, André Gide’e yazdığı 1913 tarihli mektubunda.

Jean-Louis Curtis14, Poe ile Mallarmé arasındaki bu bağıntıyı şöyle çözümlemiştir:

Uzlaşması zor iki dünya; biri kuzeyli, sisli, ölgün; öteki, Akdenizli, güneşli, kışın bile 
( “Cygne” ve “Hérodiade”) değerli bir taş gibi ele gelecek kadar parlak. Ancak, 
yakından bakıldığında, 1862’den 1865’e kadarki ilk, “Apparition”u, “Soupir”i, 
“Les Fleurs”ü, “Brise marine”i kapsayan Baudelaire dönemi Mallarmé’si ile Poe 
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arasında benzerlikler, yakınlıklar olduğu görülür: Bazı kelime ve kelime öbeklerine 
(melek, bitkinlik, beyaz hıçkırıklar, hıçkırtan beyazlık, gizemli beyazlık, nikapsız be-
yaz, renksiz bataklık…) özel düşkünlük, bunların ustaca ritimlere göre düzenlenmesi, 
bir çeşit Rafael öncesi ressamlar gibi bir düzenleme. Mallarmé, Poe’daki seslerin 
bilimine, müziğe, ve, Baudelaire gibi tekrarla sağlanan söz büyüsüne hayrandı. Ona 
göre, “Mutlak bir edebiyat vakası” olan Poe, kendini yalnızca güzelliğe, yalnız bi-
çimsel güzelliğe değil, görünür nesnelerin ancak birer işareti veya simgesi olan ideal 
güzelliğe adamak için günlük hayatın gailelerine sırt çevirmişti.

Curtis’in iki şairi bir arada anması, aralarında bir etki olup olmadığını görmek içindir. 
Salt şiir sorununu ortaya atıp irdeleyenler de dâhil olmak üzere, hiç kimse onların arasın-
da bizim alıştığımız anlamdaki bir etkiden söz etmez. Bunun nedeni, Poe ile başlayan ve 
bir bakıma Valéry’de sona eren salt şiir dönemi dört atlısının aynı kültüre dâhil olmaları 
sonucu birbirlerini taklit etmeleri bir yana– zaten önemleri taklit olayına olanak vermez-  
aralarında açık bir etkinin de görülemeyeceği doğaldır. Bu doğal geçişin nasıl oluştuğunu 
Valéry şöyle açıklar:

Eleştiride kalemin ucuna etkiden daha kolay, daha sık gelen başka bir kelime yok-
tur. Birinin eseri başka birinin varlığında çok değişik bir değer bulabilir; öngörüle-
meyen ve çok kere fark edilmemiş hareketli sonuçlar doğurabilir. Tek bir eser veya 
eserin bütünü, bir kimse üzerine bütün nitelikleri ile değil, biri veya birkaçı ile etkili 
olduğunda, etki en değerli sonuçları verir. (Valéry 1987: 634)

Valéry, “Lettre sur Mallarmé” başlıklı yazısında bu etkiyi kendisiyle örneklendirir. 
Ancak, bu, poetika alanında değil, Mallarmé’nin, Valéry’nin kişiliği üzerindeki etkidir. 
Şiir bahsinde böyle bir etki kesinlikle söz konusu değildir: 

Kendisi farkında olmadan, benim iç dünyamda öyle büyük bir rol oynadı, sırf var-
lığıyla, o kadar çok değerlendirmelerimde öyle değişiklikler yaptı ki, varlığının 
gücüyle o kadar şeyde bana güven verdi,  o kadar konuda beni yüreklendirdi ki; ay-
rıca,  ben farkında olmadan bana o kadar çok şeyi yasakladı ki kendisinin ne oldu-
ğuyla kendisinin bende ne yaptığını birbirinden ayıramıyordum. (Valéry 1987: 634)

Öyle ki, Jean Royère’in, Mallarmé üzerine yaptığı ve başka bir elden (Valéry’nin 
elinden) çıkma birkaç sayfayla açılmasını istediği araştırmaya yazdığı önsözde Valéry, 
gerçekten ve sadece Mallarmé’yi anlatacak bir kitap yazmaktan her zaman kaçındığı-
nı; kendisinden gereksiz şekilde söz etmeden ondan gereği gibi söz edemeyeceğini hep 
hissettiğini söyler. Yazısının sonunda da en başta bu söylediklerine gönderme yaparak: 
“ Biraz önce, ben Mallarmé’yi égotisme’e15 düşmeden düşünemeyeceğimi söylemiştim, 
sevgili Royère”, diye bitirdiği yazısında sayfalarca Mallarmé’yi anlatır. Bu derece yakın 
olduğu Mallarmé”nin onu sanat yönünden değil, kişiliğiyle etkilediğini söyler. Bütün bu 
bağlantılar bir yana son çözümlemede her ikisinin de Edgar Poe’dan esen rüzgârı almış 
olduğunu söylemeliyiz.

Salt şiir serüveninin odağındaki isim olan Paul Valéry’nin 1920’de, Lucien Fabre’ın 
La Connaissance de la Déesse adlı şiir kitabına yazdığı  Önsöz16, Henri Brémond’un 
Akademi konuşmasının çıkış noktasını oluşturur. Valéry, salt şiir kavramını ilk defa bu-
rada yazıya geçirmiştir. Daha önce, Cahiers’lerde poésie pure üzerine söyledikleri, ancak 
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ölümünden(1945) çok sonra yayımlanan bu günlüklerin (Les Cahiers) sayfalarında kal-
mıştı. Dolayısıyla, poésie pure anlayışının Valéry tarafından ilk defa açıkça tartışıldığı 
yer bu Önsöz’dür. Ve öyle anlaşılıyor ki, bu Önsözde, kendisinin de söylediği gibi salt 
şiir için sadece “dil ile ulaşılması olanaksız bir sınıra, bir sanat sınırına doğru gidişi işaret 
etmek”le yetinmemiş, aslında daha çok, şiir üzerindeki düşüncelerini söylemek için de 
bunu bir vesile saymıştır.

Valéry, yazılarında kullanmaktan hoşlandığı “quadrature du cercle”  (daireden eş de-
ğerde kare yapma) metaforuna bu yazıda da yer verir;  matematikçilerin bu problemi 
kesin bir biçimde çözerek kadim bir tutkuyu hayaller dünyasına attıklarını; zaman zaman 
da bu tür bulutumsuları çözdükleri için mutlu olduklarını söyler. Ama şairler için durum 
hiç de öyle değildir:

Şairler her düşünceyi şiirsel bir biçimin içine almanın (quarrer)17 olanaksızlığın-
dan henüz emin değillerdir. Uyumlu ve unutulmaz bir söz sanatına götüren yollar 
çok gizemli ve karmaşık olduğundan, kuramsal düşüncenin (spéculation), tarihin, 
bilimin, siyasetin, ahlakın, apolojinin,  -ve düzyazıya giren her şeyin- bir şiirin mü-
ziksel ve kişisel görünümünü alıp alamayacağından hâlâ kuşku duyulabiliyor;- her 
zaman da duyulacaktır. 

Bu belirsizlikten dolayı çok değişik konularda şiir yazılmasının günümüze kadar de-
vam ettiğini; en çok hayranlık uyandıran eserlerin ise didaktik ya da tarihsel alana ait ol-
duğunu belirten Valéry, De natura rerum, Georgiques, Enéide, İlâhî Komedya, Asırların 
Efsanesi gibi eserleri örnek vererek, bu eserlerin “özlerini ve ilginç yanlarının bir bölü-
münü en sıradan düzyazının kullanabileceği kavramlardan” aldıklarını ve anlamlarından 
hiçbir şey kaybetmeden başka dile çevrilebildiklerini söyledikten sonra şu sonuca varır:

 Dolayısıyla, bu türün engin sisteminin bir gün farklı dallara ayrılacağı belliydi. Ve 
işte, XIX. yüzyılın ortalarına doğru, edebiyatımızda şiiri, kendinden başka her çeşit 
özden kesin olarak ayırmayı haykıran dikkate değer bir iradenin sesi yükseliyordu. 
Katışıksız bir şiirin bu şekilde hazırlandığı Edgar Poe tarafından daha önce de 
açıkça haber verilmiş ve tavsiye edilmişti.  Demek oluyor ki Baudelaire’de, artık 
kendinden başka bir şeyle ilgilenmeyen bir mükemmeliyet denemesinin başladığını 
görmek şaşırtıcı değildir. (Valéry 1987: 1269)

Valéry, Baudelaire ile ayrıca müziğin de şiire girdiğini söyler:18 Ona göre, bu dönem 
şiir için zor bir dönem olmuştur. “Berlioz ve Wagner’in müziği, edebiyatın yaptığının pe-
şindedir. İstediğini de fazlasıyla alır” sözüyle müziğin şiirin olanaklarından yararlandığı 
bu döneme işaret ederek “orkestranın enerjisi ve olanakları karşısında şiirin renginin 
solduğunu, güçten düştüğünü” belirten şair,  bu yıkımla gururu kırılan dönemin şairleri-
nin, yeni bir ruh bulma adına entelektüel bir mücadeleye giriştiklerini, şiir sanatının bütün 
olanaklarını ve inceliklerini yardıma çağırdıklarını söyler ve şu önemli yargıyı ekler:

Sonuç, Sembolizmdir. Sembolizm kısaca “Müzikten kendi malını geri alma” hare-
ketidir. Aralarında karşıtlık da olsa birçok şair ailesinin ortak hedefi budur. Fransız 
şiirinin eski biçimlerini olduğu gibi koruyan kimileri tanımlamaları, özlü sözleri, 
ahlak derslerini, keyfi değerlendirmeleri kovmaya çalışıyor, şiiri müziğin kullana-
madığı her tür zihinsel öğeden kurtarmak istiyordu. Diğer bazıları ise nesnelere, 
bir çeşit örtük metafizik demek olan sonsuz anlamlar yüklüyordu.
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Şiirin büyük bir değişim geçirdiği bu dönemi irdeleyen Valéry, sembolizmin doğu-
şunda müzikle şiir arasındaki alış-verişin şiir üzerindeki olumsuz etkisinin şairleri nasıl 
bir arayışa sürüklediğini böylece belirttikten sonra, salt şiir idealine giden yolu betimler:  

Coşkuyla, cesaretle, araştırmayla, dikkatlerle, çekişmelerle geçen bir dönem ya-
şandı. Müzik karşısında alınan yenilgiyi ödünlemek için çok şey yapıldı. Bu dö-
nemde bazen karamsar olduk; çocukça davrandığımız da oldu. Dilimiz istediğimiz 
kadar övgüye değer bulunmadı. İdea’mız19, Yüce İyimiz (Souverain Bien) unutul-
muşluğun silik birer parçası değil mi şimdi? Biz, idealimizde hiçbir eksik olmadığı-
nı sanıyorduk! Yolumuz en çıkar yoldu; arzularımızla sanatımızın ta özüne dokunu-
yorduk; büyüklerimizin çalışmalarının anlamını gerçekten kavramış, eserlerindeki 
en güzeli yükseklere taşımıştık; ufukta ise hep salt şiir20…vardı. Tehlike buradaydı; 
felâketimiz buydu; hedef de buydu.
Çünkü, bu tür bir hakikat dünyada son sınır demektir; orada eğleşmeye yer yoktur. 
Böylesine salt hiçbir şey hayatın şartlarıyla bir arada bulunmaz. Biz mükemmeliyet 
fikrini, bir alevi kesip,  yanmadan geçen elimiz gibi geçeriz ancak; ateşte eğleşil-
mez; en huzurlu meskenler her zaman zorunlu olarak ıssızdır (Valéry 1987: 1274-
75).

Jean Royère, salt şiir konusundaki yaklaşımından dolayı Valéry’nin bu yazısına karşı 
çıkar: 

Yeni çıkan bir kitaba yazdığı önsözde söylediklerinin aksine, salt şiir soyut bir ideal 
değildir;  geçip gidilen ve soluk alınamayan bir bölge ise, hiç değildir. Temel duy-
guların yazıya dökülmesi (transkripsiyon)dir, ifadesidir, ruhun ve hayatın sanatıdır. 
(Valéry 1987: 1760).

Ayrıca, Jean Royère, 1929’da salt şiir fikrini kendisinden yürüttüğünü söyleyerek 
Henri Brémond’a da doğrudan saldırır ve sürecin şairleriyle ilgili ilginç değerlendirme-
sini yapar: 

Bilir misiniz, der, ben salt şiir fikrini bundan tam yirmi yedi yıl önce, Ocak 1902’de 
düşündüm, ve 1904’te yazdığım Eurythmies’leri ilham ettiren bu Eflatuncu fikirdir. 
Ve eğer daha sonra, “La Jeune Parque” üzerine yazdığım değerlendirme yazısında 
salt şiir çizgisini Edgar Poe’ya kadar götürdüysem,  bu, yaratıcı bir şairin kendi-
sine her zaman öncüler aramasındandır. Ancak, eğer Baudelaire ve Mallarmé’nin 
salt şiir şairleri oldukları bir gerçek ise, bilmeden böyle oldukları da o kadar ger-
çektir (Royère 1929: 14-18)

Brémond’un konuşmasından dört yıl önce: “Salt şiir denen şey budur; bana göre, 
Mallarmé’nin büyük keşfi; çünkü o bu keşifle estetiği kurdu” diye yazmıştı Jean Royère 
(1925: 137). Aynı bağlamda, 2 Ekim 1924 günlü sayısında L’Intransigeant’da,  Frédé-
ric Lefèvre’in kendisiyle yaptığı konuşmada Valéry şunları söyler: “Salt şiir kelimelerini 
yazmak talihsizliğine uğradım, ama bu iki kelime de sonuçta bir çeşit itibar kazandı.” Öte 
yandan, 23 Ekim 1909’da, yani ondan on bir yıl önce, Robert de Souza, Salon d’Autom-
ne’da poésie pure kelimeleri etrafında gelişen bir konferans vermişti.”21

Görüldüğü üzere, Valéry’nin el attığı konu sanılanın aksine, bâkir değildir. Şairler ve 
yazarlar arasında beklenti ufku oluşmuş, olgunlaşmış bir konu.  Başka yazarların, daha 
çok gerilerde, bu terimi kullanmış olmaları bir yana, kendisi de şiire yeni döndüğü gün-
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lerde, 1917’de, matematikle geçirdiği yılların ardından şöyle diyordu: “Matematik beni 
eğitti ve salt şiir üzerinde doğru bir fikre varabilmem için çok yararlandığım kesin fikir-
lerle donattı. Bu “cevheri”, kendisinden başka şeylerden ayırmayı, onu ayrı bir tür, bir 
bütün (catégorie) olarak değerlendirmeyi öğretti bana.” (Valéry 1987: 856). 

Bütün bunlar bir yana, Brémond’un konuşması vesilesiyle Valéry’nin, “Dünyada (en 
değerli ve en gereksiz şeylerin dünyasında demek istiyorum) büyük bir gürültü koptu, 
evet, şu iki kelime: Poésie pure/salt şiir,  etrafında büyük bir gürültü koptu. Bu gürültünün 
sorumlusu biraz da benim” diyerek soruna sahip çıktığı, salt şiirin anlaşılması bakımın-
dan çok önemli olan yazısından alınan satırlar şöyledir:

Birkaç yıl önce, bir dostumun şiir kitabı için yazdığım önsözde, öyle büyük bir 
önem vermeden ve şiirle ilgilenen birilerinin bundan çıkaracakları anlamları dü-
şünmeden bu kelimeleri telâffuz etmiş bulundum. Saf sözünü fizikçinin saf su dediği 
anlamda kullanıyorum. Bu, şiirsel olmayan elemanlardan arınmış bir eser yapılıp 
yapılamayacağını bilme sorunudur demek istiyorum. Ben, her zaman bunun yapı-
lamayacağını düşündüm; hâlâ da öyle olduğunu, ve şiirin bu ideal duruma yaklaş-
mak adına bir çaba olduğunu düşünüyorum. Sonuç olarak, bir poème, söylemin 
içine yerleşmiş salt şiir parçalarından oluşmuştur. Çok güzel bir mısra,  çok saf bir 
şiir parçasıdır. Güzel bir şiirin elmasa benzetilmesi bu saflık nitelemesinin herkesin 
kafasında var olduğunu gösterir.
Saf şiir yerine, salt şiir (poésie absolue)22 demek belki daha doğru olur; bu takdirde, 
salt şiiri kelimeler arasındaki ilişkilerden doğan etkilerin, ya da daha doğrusu, keli-
melerin kendi aralarındaki titreşimlerin arayışı olarak anlamak gerekir.
Eğer şair,  düzyazının malı hiçbir şey içermeyen, müzikal sürekliliğin hiçbir bi-
çimde kesilmeyeceği, anlam içeriklerindeki ilişkilerle armonik ilişkilerin hep aynı 
kalacağı, düşüncelerin birbirine dönüşümünün her düşünceden daha önemli görü-
leceği, figürlerin kullanımının öznenin gerçekliğini içereceği eserler üretebilse,  o 
zaman gerçek bir şey gibi söz edilebilir salt şiirden. 
Salt şiir kavramı, şair için ulaşılmaz, şairin arzularının, çabalarının, iç güçlerinin 
bir çeşit erişilmez,  ideal sınırıdır (Valéry 1987: 1456-1463)

Ve sözü, Brémond’un ünlü konuşmasında yaptığı salt şiir tanımı ile bitirelim:

Fazla söze gerek yok. İntelligenti pauca23.  Bir şiirde akıl, hayal gücü, duyarlılık 
gibi yüzeysel etkinliklerimizi doğrudan kavrayan veya kavraması mümkün ne 
varsa; şairin bize anlatmak istediği, veya anlattığı ne varsa; bize telkin etti-
ğini söylediğimiz her şey; dilcinin veya filozofun çözümlemelerinin bu şiirden 
bulup çıkardığı her şey; çeviride verilebilen her şey, kirliliktir – maddî değil, 
metafizik anlamda kirlilik!  Şiirin konusu veya özeti kesinlikle kirliliktir; ay-
rıca, her bir cümlenin anlamı, fikirlerin mantık sıralanışı, öykünün gelişimi, 
tasvirlerde ayrıntılar ve doğrudan uyarılan heyecanlara kadar her şey… Bil-
gilendirmek, hikâye etmek, betimlemek, ürperti vermek veya ağlatmak… Bütün 
bunlar için düz yazı yeter; işi  de zaten budur. Tek kelimeyle, hitabet- bununla 
hiçbir şey söylemeden, çok konuşmayı değil, bir şey söylemek için konuşma 
sanatını anlamalı-kirliliktir. Kuşkusuz, Boileau’nun24 mısraları her zaman bir 
şey söyler, ama bu kadar az bir şeyle şiir olmuş değillerdir. Şair, genelde, şair 
olarak değil, akıllı bir varlık olarak yaratılışıyla, dilbilgisi kurallarına olduğu 
gibi, aklın ortak kurallarına da riayet eder. Şiiri, aklî bilginin, söylemin seyrine 
indirgemek, doğal olana karşı çıkmak, kareden daire yapmak demektir. Klâsik 
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düşünceden gelen Rapin, “Şairlerin çoğunun söylediği, anlatımdan (expressi-
on) soyutlanabilseydi, geriye pek bir şey kalmazdı”, der. Bunun tek bir anlamı 
var: Yüceliğin yoğun olduğu bir eserde bile asıl şiirsellik, yani ifade edilemeyen 
şey, anlatımdadır.

Bu konuşmasının ardından Brémond, aynı yılın sonunda ve ertesi yılın kış başlarında 
(üç hafta süren) son rasyonalist25 havarilerce yapılan, bir bölümü de bizzat kendisine ile-
tilen eleştiri ve telkinlere neden olan endişeleri yatıştırmak düşüncesiyle konu üzerindeki 
düşüncelerini içeren Eclaircissements (Açıklayıcı Bilgiler) adlı küçük bir kitap yayımlar. 
Kitabın ilk cümlelerinde şunlara yer verir:

Bu açıklamalar nasıl gerekli olmazdı ki? Salt şiir sadece konuların en güze-
li değil, bütün konuların konusudur da; her şey söylenip bittikten sonra hâlâ 
söylenecek olandır, hiç kimsenin hiçbir zaman söylemeyeceğini duyumsamak-
tır. Salt şiir tanımlanamaz. Neden tanımlanamaz olduğunu, esas güzelliğinin 
tanımlanamazlığı olduğunu anlatmak; bu Kubbe altında tek istediğim bu oldu.
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kelimelerini, biçimlerini, nesnelerini binbir güçlükle ancak kendi düzenine sokar. Başarırsa bu, 
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salt şiir olabilir. İşte bu adlandırma çok eleştirildi. Beni kınayanlar şunu unutuyorlardı: Ben salt 
şiirin sonsuzdaki bir sınırda olduğunu, dilin güzellik gücünün bir ideali olduğunu söylemiştim. 
Önemli olan istikamettir, saf esere doğru gidiştir. Her şiirin yönünün salt şiir olduğunu bilmek 
önemlidir.” (Valéry 1987: 676)

19 Platon’a gönderme.
20 Paul Valéry’nin “salt şiir” sözü Cahiers’ler dışında ilk defa burada yer almıştır.
21 Salt Şiir teriminin daha kimler tarafından kullanıldığını görmek için bkz. A. James Arnold’nun 

makalesi: “La Querelle de la poésie pure: Une mise au point”, Revue d’Histoire littéraire de la 
France, 70e Année, no 3 (May-Juin 1970) pp. 445-454

22 Bizce de saf şiir ile salt şiir arasında açıklanması güç, daha çok psikolojik bir ayrım yapılabilir. 
(F.A.)

23 Arif olan anlar.
24 Boileau, (1636-1711), Fransız şair ve eleştirmen. Klasisizmin kurucusu.
25 Bir mistik olan Brémond şiir ile duayı birleştirir. (F.A.)
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