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SALT ŞİİR* **

Henri BRÉMOND***

Çev. Fahrettin ARSLAN****

Günümüzdeki salt şiir kuramcıları Edgar Poe, Baudelaire, Mallarmé, Paul Valéry, 
bazen öyle sanıldığı gibi, tehlikeli yenilikçiler değillerdir. Gerçi, bazı ayrıntılarda ana 
yoldan ayrılmış olduklarından kuşkulanabiliriz; ben bu kuşkuyu duyanlardanım; ama on-
lar, doktrinin temeli yönünden son derece saygın bir geleneği sürdürüyorlar. Fransa’da, 
1722-1742 yılları arasında bizim daimi sekreterimiz olan Rahip Dubos, bu isimlere öncü-
lük etmiş, onları hazırlamıştır. Öte yandan Dubos da, iki yabancı tarihçinin: İngiltere’de 
M. Robertson’ın, İtalya’da M. Toffanin’in1 kısa bir zaman önce büyük bir nüfuz ve bilim-
sellikle ortaya koydukları gibi, İtalyan hümanizmasının izinden yürümüştür. Şimdi, bu 
uzun gelişme çizgisini burada birkaç sayfada özetleyemeyeceğim için, salt şiir kavramını 
açıklığa kavuşturmakla yetineceğim. 

Rahip Rapin’in2, Vergilius üzerine çalıştığı hücreden, – çekingen, kararsız, ayakla-
rının ucuna basarak!- geçerken düşünelim bu kavramı. Aristo’nun öğretisinin bağlısı bu 
edebiyat adamı, şiirsel güzelliğin temel özelliklerinin bir listesini yapmıştı. Bu kadarla 
yetinmeliydi, ama kendisi de şair olduğundan, daha söyleyecek çok şeyi olduğu duygu-
suna kapılır. “Daha var! der, iştahla - bu daha sözü, bizce meselenin özüdür- şiirde daha 
bazı anlatılamaz, açıklanamaz şeyler var. Bu şeyler şiirin gizemleri gibidir. İnsanın içine 
işleyen bu gizli güzellikleri, bu fark edilemez çekicilikleri, şiirdeki bütün bu saklı lezzet-
leri açıklayacak hiçbir kural da yoktur.”

R. Rapin, bize hâlâ ne kadar uzak, ve ne kadar yakın !
Bugün, artık bir şiirde canlı tasvirler, yüksek düşünceler, yüksek duygular var, demi-

yoruz; şunlar var, bunlar var, sonra, dille anlatılamaz olan şeyler var da demiyoruz. Her 
şeyden önce ve özellikle, şiirde, şuna ve şuna sıkı sıkıya bağlı, dille anlatılamaz bir şey 
var, diyoruz. Her şiir, asıl şiirsel özelliğini, gizemli bir gerçekliğin ışımasına, dönüştürücü 
ve birleştirici gücünün varlığına borçludur, ki biz buna salt şiir diyoruz.

Şimdi, bir şiiri okurken, hepimizin yaşadığı, ama genelde dikkat etmediğimiz bir 
deneyime bakalım: Şiirselliğin içimizde oluşması için, kısa da olsa, bir şiirin bütününü 
önceden okumaya gerek duymayız. Rastgele açtığımız bir sayfada karşımıza çıkan üç ya 
da dört mısra, hatta birkaç eksik mısra yeterli olabilir. Primum Graïus homo… Ibant obs-
curi…Cümle bitmemiştir; ne geleceğini de bilmiyoruz ama olay bizi şimdiden çekmiştir 

* Bu metin, 24 Ekim 1925’te, Beş Akademi’nin halka açık bir oturumunda söylenmiştir. (Bernard Grasset, 
1926.)
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bile. İphigénie’nin3 ilk sahnesi, müzik diliyle söylersek, bir uvertür’dür; bizi şiirin içine 
taşır; bütün piyesin şiirselliğini içimize doldurur. Delacroix’nın4 bir tablosu için Baude-
laire: “Değil çözümlemek, konusunu anlamaya imkân vermeyecek bir uzaklıktan bakıl-
dığında bile insan ruhunda gerçek bir etki yapar” der. Bu şekilde bağlamından çıkarılmış 
bazı mısraların bizde yaptığı etki de aynı şekilde doğrudan, ani ve kavrayıcıdır. İnsanın 
içi dolmuştur artık; daha ileri gitmeye gerek duyulmaz. Örneğin Dante gibi büyük şairleri 
bütünüyle okumayı güçleştiren şey de buradadır. Bu şairlere: “Durun!” deriz, anlamı ya-
rıda kesilmiş şu güzel mısrayı okurken:

Laissez-nous plus longtemps savourer les délices. (Bırakın uzun uzun tadalım gü-
zellikleri!), deriz. Oysa düzyazıya: “İlerle! Koş! diye sesleniriz. Ad eventum festina5. Bir 
anlatının veya bir öykünün düğümünün çözümü geciktiğinde ise sayfaları atlarız.

Düzyazının koşulları başkadır, şiirin başka. Epikür üzerine tez hazırlar gibi De natu-
ra rerum’u6 okumak; Eneide’i7 okurken, Les Trois Mousquetaires’in8 verdiği hazzı bek-
lemek, yangından mal kaçırmak gibi bizzat şiire karşı haksızlık etmektir; daha yumuşak 
bir ifadeyle söylersek, İngres’den9 kemanla bir parça çalmasını istemektir bu. Şair bize, 
bütün olarak, romancıdan hem daha çok, hem daha az şey vadeder. Kendisi de, ilk aldığı 
ilhamla zaten çok kere dolmuştur. Arkası ne olacaksa olacak; sonu da öyle, değil mi ki, 
kaçınılmaz bir sonu vardır. Hélène10 için sone dinsel bir söylemle bitebilirdi: “Ne mutlu, 
Ulysse gibi…11Palatino12 tepesinin ululanmasıyla …” “Gizli etki” belirsiz olduğu kadar 
ısrarcı bir çağrıdır da. Yola gece çıkılır; hazırlıksız, bazen de pusulasız. Açlık baş gösterir-
se, imdada uyak yetişir; yolculuğun sonunu ise başka rastlantılar belirleyecektir.

Öyle ya da böyle, bir şiiri gerektiği gibi, yani şiir gibi okumak için, anlamını bilmek 
yetmez; üstelik, her zaman da gerekli değildir. Soylu bir köylü, ahengiyle okunmasa da, 
Latince bir ezgideki şiiri, rahatlıkla duyumsayabilir; nice çocuk, anlamını daha öğrenme-
den, birinci eglog’un tadına varabilmiştir. Birbiriyle çelişen sekiz veya on farklı anlam, 
diyordu Jules Lemaître; işte, Vergilius’tan ortalama bir lise mezununda geriye kalan! Eh! 
İleti yerine ulaştığına göre, iletiyi gerisinin ne önemi var? Bu çelişik anlamlardan herhan-
gi biri, Vergilius’un şiirini sıkı bir eleştiriden daha güvenilir bir biçimde verebilir bize. 
Aslında, dördüncü eglog’un doğru anlamının, - eğer bir anlamı varsa-, öyle büyük bir 
önemi de yoktur; Vergilius’tan çok Vergiliusçu olan bizler, tabii yine Vergilius sayesinde, 
artık daha fazla gecikmemesi gereken kurtarıcıya çağrı olan o çetin satırları esinleyen dil-
lendirilmemiş şiiri gerçekleştiriyoruz. Bir yanda farklı anlamlar, öte yanda şaşmaz sezgi; 
saf olanın saf olmayana, şiirin akla galebesi. Saf olanla saf olmayanın bu derece açıklıkla 
karşı karşıya geldiği çok az görülür; böyle uç bir durum, bu ikisini kesinlikle karıştırma-
mak gerektiği hususunda bizi uyarır. 

Zevk sahibi bir insanın, Shakespeare’in gerçekten kusursuz bir şiirinin ne anlattı-
ğını araştırıp araştırmadığı bilinmez. “Auguste Angellier13, Burns’ün14 bazı şiirleri için, 
söyleyecek bir şey yok, demişti; şiirlerde en küçük bir entelektüel içerik yok; içleri boş, 
bomboş. Her şeyleri çekilip alınmış: Ne imge, ne fikir, ne renk! Bununla beraber, görül-
meyen bir alev gibi titreşirler. Kavranamayan ama içe işleyen bir etkileri var.” “Benim 
sonelerim, der Gérard de Nerval, duraksamadan, Hegel’in metafiziğinden hiç de daha 
anlaşılmaz değil… Mümkün olup da açıklanabilselerdi, çekiciliklerinden çok şey kaybe-
derlerdi.” Bu bizim onları coşkuyla okumamıza engel mi oluyor?
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Je suis le ténébreux- le veuf,- l’inconsolé,
Le Prince d’Aquitaine à la tour abolie,
Ma seule étoile est morte, et mon luth constellé
Porte le soleil noir de la Mélancolie… 15

Bütün ülkelerin halk şiiri, hatta bizimki de anlamsızlığı sever. Her zaman, en azından 
birkaç küçük örneğe ihtiyaç duyar. Bunun içindir ki Béranger16, ancak düşünce adamı 
olabilmiştir. Şu billurdan mısraya: “Orléans, “Beaugency…Vendôme, Vendôme…”17 dü-
şüncenin gölgesi bile düşmemiştir. Kim bunu başka yüz cilt şiire değişmez? Ramilies 
Bozgunu’ndan18 sonra bu şarkıya biraz ağırlık kazandırmak istenince şöyle oldu:

Villeroy, Villeroy, 
Afort bien servi le roi
Guillaume, Guillaume.19

Anlam yükünden ürken şiir uçup gitti, yok oldu. Nedeni, şiirin bir epigrama konmak 
istemeyişi değil elbet. Şimdi de şu tartışılmaz şahesere bakalım:

Lorsque Maillart, juge d’enfer, menoit
A Montfaucon20 Semblançay21 l’âme rendre…

“Châtiments” şairi22 daha iyisini yapamayacaktır. Şimdi, dikkat edilsin, şiir denen 
şiirsel akımın birikip sonra böyle infilak etmesi için Maillart adıyla buluşması gereki-
yormuş. Maillart yerine Dupont koyun. Düşünce, gücünden hiçbir şey kaybetmeyecektir 
ama kıvılcım da artık çakmayacaktır. Victor Hugo’nun leylekleri için de öyle: Cayst-
re’den23 değil de Mulhouse’dan gelselerdi, Les Mages’ın24 o olağanüstü bölümü güzelli-
ğini kaybederdi. 

Hatta öyle olur ki, şiirsel ilhamın şiddetine göre, sözü edilen elektriğin, bir ve aynı 
kelimeyi az ya da çok elektriklemesi görülür. Stace’ın25 güzel ama tamamen anlatmalı 
(narratif) şu dizesi:

…Solatur lacrymas: qualis Berecynthia Mater…

bizim Joachim’in26 el atmasıyla, batmakta olan güneşin ateşleriyle tutuşur:

Telle que sur son char la Bérénthicienne27…

Nihayet, düşünce şiiri filozoflarının, önce, Malherbe’in: 

Et les fruits passeront la promesse des fleurs28

dizesinin neden Fransız şiirinin dört veya beş harikasından biri olduğunu; sonra da, 
bütünün değerini düşürmeden bu dizenin tek harfine bile neden dokunulamayacağını açık-
lamalarını bekleyelim. Bu tanrısal kelimelerin üçüncüsüne bir kar danesi ağırlığı ekleyin:

Et les fruits passeront les promesses des fleurs29, 

vazo kırılmıştır.

Frankofoni, 2020 / 1, Sayı 36, 205-211



208

Bu mısranın bir anlamı var,- ürün bol olacak- ama o kadar önemsizdir ki bunca şiirin 
bundan nasıl çıktığını anlamak mümkün değil. Öte yandan, başta Géorgiques30 olmak 
üzere bu durum, yığınla parlak şiir için de geçerlidir.

Fazla söze gerek yok. İntelligenti pauca31 Demek ki, bir şiirde akıl, hayal gücü, du-
yarlılık gibi sıradan etkinliklerimizi doğrudan meşgul eden veya meşgul etmesi mümkün 
ne varsa; şairin bize anlatmak istediği, veya anlattığı ne varsa; bize telkin ettiğini söy-
lediğimiz 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; ayrıca, her bir cümlenin anlamı, fikirlerin 
mantıksal sıralanışı, öykünün gelişimi, betimlemelerde ayrıntılar ve doğrudan uyarılan 
heyecanlara kadar her şey…Bilgi vermek, hikâye etmek, betimlemek, ürperti vermek 
veya ağlatmak… Bütün bunlar için düzyazı yeter; işi de zaten budur. Tek kelimeyle, hita-
bet- bununla hiçbir şey söylemeden çok konuşmayı değil, bir şey söylemek için konuşma 
sanatını anlamalı-kirliliktir. Kuşkusuz, Boileau’nun32 mısraları her zaman bir şey söyler, 
ama bu kadar az bir şeyle şiir olmuş değillerdir. Şair, genelde, şair olarak değil, akıllı 
bir canlı olarak yaratılışıyla, dilbilgisi kurallarına olduğu gibi, aklın ortak kurallarına da 
riayet eder. Şiiri, aklî bilginin, söylemin seyrine indirgemek, doğal olana karşı çıkmak, 
kareyi daire yapmak demektir. Klasik düşünceden gelen Rapin, “Şairlerin çoğunun söy-
lediği, anlatımdan (expression) soyutlanabilseydi, geriye pek bir şey kalmazdı”, der. Bu-
nun tek bir anlamı var: Yüceliğin yoğun olduğu bir eserde bile asıl şiirsellik, yani ifade 
edilemeyen şey, anlatımdadır. 

Öyle ki, tamamen anlamsız veya çok zayıf bir anlamı olan, hatta en güzel bir anlamla 
yüklü de olsa bu anlatım, aklın tanımadığı hazlar saklar bizim için; her günkü ve herkesin 
kelimeleri, hangi işitilmedik başkalaşımla, saf nesirden ayrılıp şiirle birleşince, birden 
bire, bir ışıkla ve yepyeni bir güçle ürperirler?

Aralarında, örneğin Variété yazarı33 gibi yüksek zekâların da bulunduğu bazıları, bu 
kadar aramaya ne gerek var, diyor. İnce ve sabırlı bir tekniğin, mutlu tesadüflerin de yar-
dımıyla, yetkin bir biçimde düzenlemek üzere dilin müzik kaynaklarını yakalamasıyla 
başkalaşım oluşuyor, anlatım şiirleşiyor, mısra şiir oluyor. Usta bir kalem beyaz sayfayı, 
“küçük bir kuşun bir ormanı çınlatması” gibi seslendirir. Şair, her şeyden önce, bir müzis-
yendir. Şiir ve müzik; ikisi aynı şey.

Tamam da; saf müzik, şiirden daha az gizemli olmadığına göre, acaba, diyorum, bu, 
bilinmeyeni bilinmeyenle tanımlamak değil midir? Ve böylece, sonuçta, bize şiir üzerine 
büyük bir fikir verildiği ile övünülüyorsa, bana öyle geliyor ki bu bir yanılgıdır. Gerçeği 
ile (Baudelaire’i Wagner ile) karşılaştırıldığında, bu müzik cılız ve tekdüze kalır. 

Sonra, benim de katıldığım gibi, her şiir sözlü müzik ise de, her sözlü müzik şiir 
değildir. Müzisyen Bossuet, Victor Hugo’ya eş değerdedir. Bossuet’nin, Michelet’nin, 
Loti’nin, Barrès’in nesrinin yer yer şiirden geri kalmadığını biliyorum. Bir düzyazı çe-
virmeni d’Ablancourt ve eski (önceki) Balzac34, herhangi bir şair kadar ahenkli değiller 
mi? Saint-Evremont’a göre, d’Ablancourt’un bir hecesinin yerinin değiştirilmesiyle bü-
tün büyü bozulur. Yapabilirseniz, yalnız birini, hatta bazen daha az ahenkli olanını şiir 
yapan, bu iki müzik arasındaki doğru ve en ince ve en müzikal ayrıntıyı gösterin. Bundan 
sonra, korkarım, yerleşik konumları değiştirip, Desportes ve Bertaut’yu Ronsard ile aynı 
düzleme; Malherbe’i, Quinault’nun oldukça aşağısına; Delille’i, Alfred de Vigny’nin çok 
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üstüne koymanız gerekecek. Müzik diye sırf prozodi kurallarına uymakla ölümsüzleşen 
nice şiir olduğunu biliyoruz. Acayip çekiciliklerini başka türlü niteleyemediğimiz için 
gerçekliği besbelli ahengini övdüğümüz çok hem de pek çok şiir vardır. 

Her şeyi bu ucuz karşılaştırma yoluyla açıklamaya bir son vermek gerektiğini düşü-
nüyorum. Şiir-akıl kuramcılarına karşı, doğal ve yenilmez müttefiklerimiz olan şiir-mü-
zik kuramcıları ile bozuşmayı -Tanrı korusun- düşünmek gibi bir niyetimiz kesinlikle 
yoktur. Anlatımın müziğini, düzyazının kendi tekeline aldığı kirlilikler – düşünceler, im-
geler, duygular- arasına koymak istemediğimiz bir yana, biz bu müziğin şiirden ayrılmaz 
olduğunu düşünüyoruz. Belli bir sözlü müziği olmayan şiir yoktur; bu çok özel şeyi belki 
de başka bir adla nitelemek gerekir; bu müzik, onu duymak için yaratılmış kulaklara 
değince, işte şiir o zaman vardır. Ancak, şunu hemen eklemeliyiz ki, bu kadar cılız bir 
şey – birkaç sesli titreşim, bir küçük nağme- ruhumuzun en derininde yaşanan deneyimin, 
biricik değilse de temel öğesi olamaz. Uyakların çıngırakları, aliterasyonların (ses tekrarı) 
gel-gitleri, bazen öngörülüp beklenen, bazen de çelişkili ahenk; bu güzel seslerden hiçbi-
ri, ilhamın mayalandığı, Shakespeare’in Perikles’i ile ancak göklerin müziğinin duyuldu-
ğu o derin bölgeye ulaşmaz. Peki, nasıl oluyor da, ritim ve uyak adına bir yerlere konan 
birkaç kelime, birden bire bize bu ruhsal derinliklerin kapısını açıyor ve şair, tecrübesini 
bize ulaştırmak istediğinde, böyle sıradan yollara başvurmak durumunda kalıyor. Evet! 
Nasıl oluyor da, ölümsüz bir ruh, kendisini hapseden, ve ancak onun sayesinde kendi 
varlığını sürdürdüğü kalıplara sıkı sıkıya bağımlı oluyor?

Şu bir gerçek ki, bu aykırı işbirliğinde, kelimeler sadece ve en başta, kendi güzellik-
leri, pitoresk veya müzikal oluşları ile etkin olmazlar. Verecekleri hazzı tatmak için değil 
de, aktardıkları esrarengiz akımı almak için, okşayışları kadar latif bu anlık titreşimlere 
açarız kendimizi: Basit birer iletken olan kelimeler, az veya çok değerli veya tannan ol-
muş, önemli değil; veya daha doğrusu, seslilik ve geçici parlaklıklarını, taşıdıkları akıma 
borçlu olan iletkenler. Socrates’in, Eflatun’un İon’unda35 sözünü ettiği halkaları hatırlar-
sınız: Eurupides’in magnetis dediği harika taş, onları kendine çekmekle kalmaz, onlara 
kendi çekim gücünü de aktarır. Bunlar birer tılsım, büyü, sihirli jestler ve formüllerdir; 
bu kelimenin ilk anlamıyla şarkıdırlar. Yalın harmoni ve nesirdeki anlama düğümlenmiş 
bu sözlü müzik, şaire kendini kabul ettirmesiyle gerçek sihirli bir söz (incantation) olur.

Telkin etme ve anımsatma gücünün bizim yalnızca yüzey yetilerimize hitap ettiğini 
fütûrsuzca söyleyen Baudelaire’in “telkin edici büyü” (magie suggestive) dediği şey, saf 
(salt) nesre özgüdür. Sirayet, veya ışıma, hatta, diyeceğim ki, yaratma veya büyülü dönü-
şüm; bunlarla biz, ilk önce şairin düşünce ve duygularını değil, onu şair yapan ruh hâlini 
örteriz: Şu uyanık bilincin ulaşamayacağı bulanık, yoğun deneyim. Düzyazının kelime-
leri sıradan etkinliklerimizi tahrik eder, uyarır, doldurur; şiirin kelimeleri ise etkinlikleri 
yatıştırır, ötelemek ister gibidir. Bunlar, ilk günahtan kalan mistisizm karşıtı buyrukçulu-
ğumuzun bizi, üç kötü eğilimin36 tırnaklarının geçecek yer bulamadığı bu mutlu karanlık-
lara götüremeyeceği kadar kusursuz yaptığı, göz kamaştırıcı gölgelerden uzaklaştırırlar. 

Kendimizi, bizden daha büyük ve daha iyiye gerçekten teslim edeceğimiz bir din-
ginliğe bizi çağıran, mistiklerin kucaklayan büyü dediği şey. Nesir, bizi bizden uzaklara 
çeken canlı ve uçuşan bir parıldama. Şiir: Wordsworth’a göre bir iç hatırlama; Keats 
ise buna, belirsiz bir ağırlık, kutsal bir sıcaklık, derdi, yüreğin üzerinde bir ölümsüzlük 
ağırlığı- an awful warmth about my heart, like a load of immortality. Amor, Pondus.37 Bu 
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ağırlık, nereye atmak istiyor bizi, bizi çağıran, insani olmaktan daha fazla bir varlığın 
bizi beklediği o saygın inzivalara değil de nereye? Walter Pater’e inanmak gerekirse, “ 
bütün sanatlar müziğe kavuşmak ister”. Hayır, tam değil, hepsi de, ama her biri kendine 
özgü sihirli aracılarla,- kelimelerle; notalarla; renklerle; satırlarla;- evet hepsi de dua ile 
buluşmaya can atar.

NOTLAR
1 J. G. Robertson, Studies in the genesis of Romantic theory in the eighteenth century, Cambrid-

ge, 1923; G. Toffanin, La Fine del Umanesimo, Turin, 1920.
2 P. René Rapin (1621-1687): Cizvit rahip, tarihçi.
3 İphigénie; Euripides’in iki, Racine’in bir eserinin adı.
4 Eugène Delacroix: Fransız ressam; romantik okulun başı.
5 Acele et!
6 De natura rerum , (Şeylerin Doğası Üzerine)
7 Eneide: Vergilius’un bir eseri, Roma destanı
8 Üç Silâhşörler
9 İngres: Fransız Ressam, 1780-1867
10 Hélène: Truvalı Helena
11 Ulysse: Truva’nın ünlü savaşçısı
12 Palatino: Roma’da bir tepe
13 Auguste Angellier (1848-1911): Fransız şair, üniversite profesörü. Burns hakkındaki teziyle ünlü.
14 Robert Burns (1759-1796): İskoçyalı şair
15 El-Desdichado adlı şiirin ilk dörtlüğü:

  Dertliyim, kimsesizim, yok tesellim,
  Kalesi yıkılmış Aquitanya Prensiyim,
  Söndü biricik yıldızım, ve ışıltılı sazım 
  Kara güneşini taşıyor şimdi Melankolinin. ( F.A)

16 Pierre-Jean de Béranger (1780-1857): Fransız söz yazarı, şair.
17 Şarkının aslı: 

 Les ennemis ont tout pris 
Ne lui laissant par mépris 
Qu’Orléans, Beaugency, 
Notre-Dame de Cléry, 
Vendôme, Vendôme !

 Her şeyi aldı düşman
 Beğenmeyip bıraktığı:
 Orléans, Beaugency
 Notre-Dame de Cléry
 Vendôme, Vendôme! 

 Mes amis, que reste-t-il ? 
À ce Dauphin si gentil ? 
Orléans, Beaugency, 
Notre-Dame de Cléry, 
Vendôme, Vendôme !

 Ne kaldı dostlarım 
 Bu soylu Prense 
 Sayılmazsa Orléans
 Beaugency, Notre Dame de Cléry
 Vendôme, Vendôme.
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18 Ramilies Bozgunu: 1706’da Fransızların İngilizler karşısında Ramilies’de yaşadıkları bozgun.
19 Villeroy, Villeroy

  A fort bien servi le roi
  Guillaume, Guillaume…

20 Montfaucon: Paris’te XI. yüzyıldan itibaren en az beş asır kullanılan darağacı, idam yeri. Pa-
ris’te daha birçok idam yeri vardı ama Montfaucon anıtsal (!) bir ölüm makinesiydi. Önemli ki-
şiler özellikle burada idam edilirdi. Cesetler aylarca, ibret olsun diye, idam ipinde asılı kalırdı. 
İdam edilenlere mezar verilmezdi.

21 Semblançay: Maliye (hazine) bakanı iken yargılanıp idam edildi. 
 Dize, Türkçeye yaklaşık olarak: “ Cehennem zebanisi Maillart, Semblançay’i Montfaulcon’a 

canını vermeye götürürken…” biçiminde çevrilebilir.
22 Victor Hugo:“Montfaucon” başlıklı uzun bir manzumede idama karşı çıkar.
23 Küçük Menderes ırmağı
24 Victor Hugo’nun bir şiiri
25 Stace: Latin şairi ( Publius Papinius Startius), (d. 45- ö. 96)
26 Joachim Du Bellay(1522-1560): Fransız şair.
27 Berenthtycia’lı tanrıça Kıbele (Arabasında, Bérénticienne gibi…)
28 Meyveler çiçeklerin vaadini geçecek.
29 Meyveler çiçeklerin vaatlerini geçecek. (Değişiklik (vaatler üzerinedir.)
30 Géorgiques: Latin şair Vergilius’un çiftçilik sanatını anlattığı manzum eseri.
31 Arif olan anlar (Anlayana sivrisinek…)
32 Boileau, (1636-1711), Fransız şair ve eleştirmen. Klasisizmin kurucusu
33 Sembolizm denen olgu, “birçok şairin ortak amacı olarak… “Müzik’ten kendi hakkını geri 

almak” şeklinde özetlenir. (Paul Valéry, Variété, s. 97)
34 Balzac, Jean-Louis Guez, (1597-1654). Güçlü hitabetiyle klâsik nesrin oluşumuna katkı sağla-

mıştır
35 Ion, Eflatun’un bir diyalogu
36 Burada Brémond’un kullandığı kelime Concupiscence’dır. Concupiscence, ilk günah’tan kay-

naklanan ve vaftizden sonra da varlığını sürdürebilen, insanı dünya hayatına yönelten üç büyük 
günaha ayrılan günah kavramı:
 1. Libido sentiendi: bedensel hazlar;
 2. Libido sciendi: kişiyi ilgilendirmeyen şeyleri bilme isteği;
 3. Libido dominandi: gurur.

37 Kalbimde ölümsüzlük ağırlığı gibi korkunç bir sıcaklık var. Aşk, Ağırlık (Amor, Pondus)
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