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BAUDELAIRE’İN EDEBİYAT HEVESLİSİ
GENÇLERE TAVSİYELERİ*

                                                                                  Nedim KULA**

LES CONSEILS DE BAUDELAIRE AUX JEUNES LITTÉRATEURS
Lorsque Baudelaire publie ce court essai intitulé Conseils aux jeunes littérateurs le 15 avril 1846 
dans L’Esprit public, il n’a qu’à peine vingt-cinq ans. Ledit essai est composé de neuf parties dont 
chacune contient soit un conseil direct sur les enjeux littéraires, soit une réflexion indirecte sur la 
littérature. Ces neuf parties s’intitulent : du bonheur et du guignon dans les débuts, des salaires, des 
sympathies et des antipathies, de l’éreintage, des méthodes de composition, du travail journalier et 
de l’inspiration, de la poésie, des créanciers, des maîtresses. Le jeune poète, en qualité de critique 
d’art et d’observateur de son temps, cherche à donner des conseils  en mettant en évidence que 
“les préceptes qu’on va lire sont le fruit de l’expérience.” Bien qu’il soit lui-même assez jeune, 
Baudelaire n’hésite pas à faire part de sa passion littéraire et de ses propres expériences aux jeunes 
littérateurs. Il est à noter que cet essai se trouve bien loin de constituer une théorie littéraire. Dans un 
air de “tendresse toute fraternelle”, ce petit texte désorganisé – par rapport à l’architecture rigoureuse 
et usuelle baudelairienne- peut servir à faire sourire et à éveiller la curiosité des jeunes passionnés de 
littérature. Le talent du poète lui permet d’y mettre de l’humour dans le cadre d’un “jeu perpétuel entre 
sincérité et ironie.” La sincérité et l’ironie en question donnent au lecteur l’impression qu’il s’agit là 
d’une moquerie dont il est lui-même l’objet. Au lieu d’entrer dans des détails sur des sujets sérieux 
comme il en était coutume, il choisit d’éveiller tout simplement quelques points d’interrogations dans 
l’esprit de son lecteur. Le succès de ce livre de vingt-cinq pages, est remarquable à plus d’un titre : 
il révèle à la fois le cheminement intellectuel du jeune Baudelaire et les milieux socio-littéraires des 
années 1840 où sont formés les jeunes esprits passionnés pour les lettres.
Mots-clés: Conseils littéraires, Passion artistique, Vocation d’écrire, Poésie, Méthodes de 
composition, Inspiration, Critique, Travail journalier, Créanciers, Maîtresses

BAUDELAIRE’S SOME ADVICES FOR YOUNG MEN OF LETTER
When he published this short essay named Advices for young men of letter in L’Esprit public on 
15th of April 1846, Baudelaire had just turned his 25. The aforementioned essay is composed of 
nine parts each of which contains either specific advice on literary issues, or an indirect meditation 
through literature. The young poet, acting as a critic and observer of his time, tries to give advices 
saying “the precepts we are about to read bear the fruit of experience” in this essay. The nine 
pieces of the series are  as follows: fortune and scarogna in the beginnings, the compensations, 
the sympathies and antipathies, the invective, the methods of composition, the daily work and the 
inspiration, the poetry, the creditors, the mistresses. Despite his young age, Baudelaire does not 
hesitate to share his literary passion and his own experiences with young men of letters. “Within 
brotherly tenderness”, this short text -though disorganized considering Baudelaire’s his usual 
style rigorous and architectural features and - may serve a purpose for the young men of letters to 
arouse interest or to make them laugh. His talent gives the poet opportunity of placing elements of 
humor alternating constantly “between sincerity and irony within the frame of continuous game.” 
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His sincerity and sense of irony give the impression that he mocks himself. Instead of going into 
excessive details on serious topics like his old masters did, he chooses simply to spark a few question 
marks in his reader’s mind. Therefore, Baudelaire’s success is remarkable since he manages to be 
affiliated to authorities for aforesaid work which requires, by its nature, a certain experience which 
rarely exists in a man of letters so young.
Key words: Literal advice, Artistic passion, Vocation to write, Poetry, Methods of composition, 
Inspiration, Criticism, Daily work, Creditors, Mistresses

Baudelaire, 15 Nisan 1846 tarihinde, Kamuoyu (L’Esprit public) adlı yayın orga-
nında Edebiyat Heveslisi Gençlere Tavsiyeler (Conseils aux jeunes littérateurs) başlıklı 
denemesini yayınlar. Gazeteci Charles de Lesseps’in 15 Eylül 1845’te kurduğu, siyaset- 
ekonomi- tarım- edebiyat-sanatlarla ilgili konuları gündemine alan bu günlük gazetede, 
henüz yirmi beş yaşında olan, varlığını içine çeken bu büyülü ama güçlüklerle dolu dün-
yaya tutunmaya, orada kendine yer edinmeye çalışan genç sanatçının, oldukça deneyim 
gerektiren söz konusu çalışmayı yetkililere kabul ettirip bastırabilmesi kayda değer ba-
şarıdır. Aslında, ailesinin olumsuz tavırları karşısında bile etkilenmeyip sanat dünyasına 
atılmayı tutku haline getiren Baudelaire için bu ortam artık tanıdıktır. Daha 1840’lı yılla-
rın başında Gustave le Vavasseur, Ernest Prarond’la başlayan; Balzac, Nerval, Hugo, Sa-
inte-Beuve, Gautier’yle süren yazınsal ilişkileri onu erken olgunlaştırır. Kalküta’ya kadar 
sürecek gemi yolculuğunu Maurice, Réunion adalarına ulaşınca yarıda bırakıp ülkesine 
döndüğünde, geçen süre beklenenden kısa da olsa, sadece hayatla ilgili değil, edebiyata 
dair kazanımlarını da beraberinde getirir. Sömürgeli Bir Kadına (A Une dame créole) 
şiirinin yanında Albatros adlı parça da vardır. Tiyatroda sıradan roller üstlenen önem-
siz oyuncu Jeanne Duval’le tanışması, sanatını başka boyuta taşır. Arkadaşı Prarond’a 
göre, ilerde Kötülük Çiçekleri (Les Fleurs du mal)  kitabında yer alacak şiirlerin çoğu 
artık hazırdır. Döneminde lüks otel sayılan Pimodan’da yapılan Afyonkeşler Kulübü’nün 
toplantılarında edindiği izlenimlerle, yıllar sonra Yapay Cennetler (Paradis artificiels) 
başlığıyla yayınlanacak kitabın ilk bölümünü tasarlar. Louvre’da açılan resim sergisiyle 
ilgili yorumlarını yansıttığı 1845 Salonu adlı çalışması, sanat eleştirmeni sıfatıyla ilgili 
çevrelerce tanınmasını sağlar. 24 Kasım 1845’te Le Corsaire-Satan’da Kişi Dahi Olunca 
Borçlarını Nasıl Öder (Comment on paie ses dettes quand on a du génie) yazısı çıkar. 
Ele aldığı dahinin Balzac olması, okuyucunun ilgisini çeker. 3 Mart 1846 tarihinde, aynı 
yayın organında, Aşk Üstüne Avutucu Özdeyişlerden Seçmeler(Choix de maximes conso-
lantes sur l’amour) yazısı basılarak okuyucuya sunulur.

Burada da görüldüğü gibi, yazarın inceleyeceğimiz denemesinin basım tarihi olan 15 
Nisan 1846’ya gelinceye kadar gün ışığına çıkardığı yayınlar, sağlam ilişkiler kurduğu 
basımevleri, yakından tanıdığı aydın çevreyi oluşturan yeterliliğini kanıtlayıp ünlenmiş 
sanatçılar, onun bu alanda deneyim kazanmak için hangi konumda bulunduğunu açık 
şekilde bize gösterir. Denemenin başlığına bakarak bizde yadırgama duygusu uyandıran 
neden, yaratım eylemine bütün hayatını vererek artık olgunluk döneminde bulunan birine 
yakıştıracağımız bu öğüt verme çabasını, şairin henüz yirmi beş yaşındayken üstlenme-
si, ağır sorumluluğu karşısındakini şaşırtırcasına yüklenmesidir. Ana konuya geçmeden 
önce gerekli görülen bu kısa açıklamadan sonra, artık, inceleme aşamasına geçebiliriz.

Baudelaire’in Edebiyat Heveslisi Gençlere Tavsiyeler (Conseils aux jeunes littérateurs) 
denemesi sadece L’Esprit public’te yayınlanmaz, ölümünden sonra basılan, sanat-edebiyat 
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yazılarının toplandığı Romantik Sanat (L’Art romantique) başlıklı kitapta da yer alır. Dokuz 
kısımdan oluşan bu küçük boyutlu çalışmanın başında şair, şu açıklamayı yapar: 

Okuyacağınız tavsiyeler tecrübenin meyvesidir; deneyim denen şey belli bir miktar 
hatayı içinde barındırır;bu hataların hepsi zamanında işlenmiş olduğundan, umu-
yorum ki benim tecrübem de bu hataların her biriyle doğrulanacaktır. Söz konusu 
tavsiyeler, her derde deva rehber kitaplardaki kadar iddialı, çocuklara âdâb-ı muâ-
şeret öğreten bir kitap kadar yararlıdır. Aman ne yarar!1

Bilgeliğin havası esen bu tümceler üzerinde durularak yeniden okunduğunda, söy-
leyiş tarzının alay içerdiği hemen duyumsanacaktır. Yazdığını yararlılık açısından de-
ğerlendiren şair, her derde deva kitabın olmayacağını, görgü kurallarının ise okuyarak 
öğrenilmeyeceğini iyi bilir. Yapacağı önerileri bu yararlılık çerçevesi içinde sunarmış gibi 
görünse de, asıl istediği, kendisiyle dalga geçtiğini hissettirmektir. “Babacan bir şefkatle” 
vereceğini söylediği öğütlerin ilki, yazarlık mesleğine adım atarken kişiyi bekleyen mut-
luluk, talihsizlik haliyle ilgilidir. Ona göre, ortaya çıkan başarı, 

daha çok yazarın gücüne, genellikle çıplak gözle görülemeyecek eski başarılarının 
sonucuna bağlı olarak aritmetik veya geometrik oranda gerçekleşir. Minik başarı-
lar yavaş yavaş birikir, ama asla kendiliğinden mucizevi doğum görülmez. ‘Şansım 
yaver gitmiyor’diyenler henüz yeteri kadar başarı elde edememiş olup bu durumun 
farkında olmayanlardır.2

Birbirine karşıt gibi duran özgürlük, kader kavramlarını aynı iradeye bağlayarak, 
talihsizlik denilen olguyu benimsemez. Onu kabullenmek yerine bizdeki eksik olanın 
ne olduğunu araştırmanın daha doğru olacağını vurgular. Üstünde durduğu diğer konu, 
çevresinde bulunan sevdiği, saydığı insanlardan çoğunun Eugène Sue, Paul Féval gibi 
yetenekleri düşük olduğu halde kitapları elden düşmeyen yazarlara duydukları öfkedir. 
Oysa, bu olumsuz duygu sadece zaman kaybıdır. Sorun, duyguya mı yoksa biçime mi 
önem veren edebiyat anlayışının daha değerli olduğunu tartışmak değil, bu yazarların 
kendi alanlarında gösterdikleri özveriye, edindikleri beceriye, onları küçümseyenlerin de 
sahip olmalarıdır. Önemli olan, her koşulda ayakta kalmayı başaran, varlıklarını sürdüren 
bu kişilerin mesleklerini icra ederken takındıkları tutumun tamamen tersini hemen uygu-
lamaya sokup, yoğun çalışmayla onlardaki gücü aşacak düzeye gelmektir. İşte o zaman, 
etkinleşen güç karşısında, aşağılananlar aşağılayanların yanında yer alacak, böylece öf-
kelenme eyleminin geçerliliği kalmayacaktır.

Denemenin ikinci bölümünde ücretler sorununa değinilir. Evle edebi yapıt arasındaki 
benzerliğe işaret edildikten sonra açıklama gereği duyulur. Şaire göre ev denilen nes-
ne, görünüşü ne kadar güzel olursa olsun, bu güzellik kanıtlanana kadar, belirli ölçüler 
dikkate alınarak kurulmuş genişlikten, yükseklikten ibaret yapıdır. Değeri en az bilinen 
malzemeden oluşmuş edebiyat da sütun doldurma işidir; özünde kâr amacı taşımayan bu 
edebi mimarlık da sonunda satma eylemine dayanır. Gerçek böyle olunca, ederi bu kadar 
az uğraşa neden katlanılır, uğrunda niçin sıkıntı çekilir sorusu akla takılır.Ortaya çıkardığı 
yapıtı yetkin sayıp basımevine bırakan genç yazar, doğa yasaları gereği soyguna uğrar. 
Ama ilk soygunu yapıp şahsını soyan yine kendisidir. Geriye, az kazanıp kendini saygın 
ya da düşkün sayma duygusuna kapılmak kalır. Şaire göre mantıklı insan şöyle diyendir: 
“Bence bunun değeri bu kadar, bende üstün bir yetenek var; ama eğer birtakım tavizler 
vermek gerekiyorsa, sizlerle bir arada olma şerefine nail olmak için tavizleri hiç düşün-
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meden veririm.”3 Onun Özel Günceler-Apaçık Yüreğim-(Journaux intimes-Mon coeur 
mis à nu) kitabında yer alan,  çalışmanın getirisinden söz eden CXVI. günceyi de burada 
anımsatmak uygun olacaktır. Ona göre çalışmanın ilk getirisi güzel huylar, ölçülülük, 
temizliktir; ardından sağlık, zenginlik, durmadan gelişen deha, yardımseverlik gelecektir. 
Sonraki güncede, tasarılarının gerçekleşmesi için bütün gün ya da gücünün yettiği kadar 
çalışmayı yapabilmeyi, adaletin özü olarak gördüğü Tanrı’dan ister. Kitaplarından kaza-
nacağı parayı bile nereye harcayacağını belirler. Eline geçeceğini düşündüğü olası para 
gündelik yaşam, alacaklılar, dostlar, anne için olmak üzere dört eşit parçaya adil şekilde 
bölünecektir.4 Bütün bu değerlendirmelere bakıp şairi keşiş giysisine bürünmüş, yetin-
genliği ilke edinmiş, koşullarını iyi bildiği yaşama sanatının doyuma ulaştırdığı bilge biri 
olarak görme yanılgısına düşmemek gerekir. Ölene kadar peşini bırakmayan maddi güç-
lükler, yazarlık mesleğinin başında beslediği o olumlu duyguları, yaratıma kanat açmış o 
yapıcı düşünceleri sözle eylemin uyuşmazlığında eritecektir. 

Beğeniler-nefretler temasının işlendiği üçüncü bölümde, şair, edebiyatta olduğu gibi 
aşkta da beğenilerin istemsizliğinden, onaylanma gereksinimi duyduğundan, mantığın ar-
kada kalışından hareket ederek konuya girer. Karşılıklı olduğundan gerçek beğenileri ola-
ğanüstü, tekil özelliğinden dolayı da sahte olanlarını iğrenç sayar. Nefret, kandırmanın, 
hayal kırıklığının doğal sonucudur. Benimsediği, içinde hayranlığa dönüştürdüğü dost-
luğu, mantıkla mizacın birbiriyle kaynaştığı bağlarda bulmayı arzular. Beğeniyi yöneten 
açık yüreklilik yasasının nefret için de geçerli olmasını ister. Pervasızca nefret saçan in-
sanları mantıksız eylemde bulunmakla, boşuna düşman kazanmakla, yararsız iş yapmak-
la eleştirir. Başından geçen şu olayı da vurgulayarak söylediğini somutlaştırır. Eskrim 
dersi alırken alacaklının biri davranış biçimiyle onu rahatsız eder. O da, kılıç darbeleriyle 
istenmeyen şahsı merdivenlere yönlendirerek oradan kaçmasına neden olur. Geri dön-
düğünde karşısında bulduğu eskrim hocası, şair-düşünür sıfatlarına alaylı ama yerinde 
göndermelerle, nefret saçmakta ne kadar savurgan olduğunu yüzüne vurur.Hem zamanı-
nı iyi kullanamadığı, davranışında aşırıya kaçtığı için eleştirilmenin, hem de, alacaklısı 
tarafından aşağılanmanın verdiği acıyla şu sonuca varır: “Gerçekten de, nefret değerli 
bir içkidir, Borgia’nınkinden daha kıymetli bir zehirdir, çünkü o bizim kanımızdan, bizim 
kirimizden,uykumuzdan, aşkımızın üçte ikisinden yapılmadır! Nefrette cimri olunmalı!”5     

Şairin dördüncü bölümdeki öğütleri eleştiriye yöneliktir. Dolaylı, doğrudan olmak 
üzere iki tür eleştiri olduğunu söyleyerek, dolaylı olanın salonu eğlendirse de öğretici 
yanının bulunmadığını vurgular. Bu alanda Jules Janin’i örnek olarak gösterir. Gazeteci, 
yazar, Akademi üyesi gibi kimlikleriyle aydınlar çevresinde kendine iyi yer edinmiş bu 
kişiyi asıl öne geçiren özelliği, Journal des Débats’da kırk yıl eleştirmenlik yaparak bu 
mesleğin piri sayılmasıdır. Bu eleştiri türü ne kadar önemli de olsa, yılların entelektüel bi-
rikimine dayanıp yetkinliği de gerektirse, çoğunluk beğenisine hiç uygun olmadığından, 
şair, ilgi çekeceğine inandığı ikinciyi açıklamaya çalışır: 

Doğrudan eleştiri bugün birkaç İngiliz gazeteci tarafından başarıyla icra ediliyor; 
Paris’te ise tedavülden kalktı; Granier de Cassagnac bile bu tip eleştiriyi unutmuşa 
benziyor. Bu eleştiri, ‘Bay X namussuzun tekidir, üstelik de salaktır; işte ben bunu 
kanıtlayacağım’ deyip kanıtlamaktan ibarettir. Sonra bir, iki, üç diyerek kanıtlar 
sıralanır. Bunu, akla inancı, demirden yumruğu olan herkese tavsiye ediyorum.6
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Doğrudan eleştirinin neyi kapsadığını kısaca ortaya koyarken, Granier de Cassagnac 
adına odaklanılmasını  ister gibidir.Ailesinin eğitim için gönderdiği Toulouse’da, siya-
sete, edebiyata yönelik yayın yapan kent gazetesinde eleştirmenlik görevi üstlenen Cas-
sagnac, Paris’te Hugo, Guizot gibi önemli şahsiyetlerle kurduğu iyi ilişkiler sayesinde, 
başkentin öne çıkan gazetelerinde, dergilerinde çalışma olanağını elde eder, sonra politi-
kacı olur. Şairin, dolaylı da olsa, asıl  üstünde durulmasını istediği kısım, bu gazetecinin 
Jules janin’le  birlikte aynı yayın organında, yolları tamamen farklı da olsa, edebiyat 
eleştirmenliği yapmasıdır. Journal des Débats’nın iki zıt mizacı bünyesinde barındırması, 
iki ayrı üslûba yer vermesidir. Görünürde gençlere verilen bu öğütlerin onları ilk elde tat-
min edeceği söylenemez. Şair, eleştiri gibi sınırları geniş alanda açıklayıcı olmak yerine 
üstü kapalı söyleyiş tarzını sürdürmektedir. Yazının başında bu edebi türü hemen ikiye 
ayırıp ardından nedenini açıklayacakmış havası yaratarak yüzeyde kalmayı yeğlemesi, 
isimlerini andığı iki kişiyi karanlıkta bırakması, kısacası,bu tutumuyla kendini okuyu-
cunun gözünde eleştirilir duruma düşürmesi, kafasındaki kurgunun, tek başına oynadığı 
oyunun parçası olsa gerek. Başkası için alabildiğine genişliği olan, insana yetersizliğini 
duyumsatacak böylesine ciddi konuda,sadece merak edenler için kısa notlar düşüp onla-
rın zihninde bazı soruların hayat bulmasını sağlamada,  onları araştırmaya yöneltmede, 
ortaya atılan kıvılcımın ateşe dönüşmesini beklemede, şaire özgü mizah duygusunun da 
büyük işlevi olduğunu gözden kaçırmamak yerinde olacaktır. Sözcüklerin son derece tu-
tumlu kullanıldığı yazının sonunda başarısız eleştiriye değinilir. Bu tür çalışmayı, acınası 
kazaya, atan eli sıyırarak yaydan çıkmış ama geri dönecek oka, kullananı sekerek öldü-
rebilecek kurşuna benzeterek, şair, kendini doyuma ulaştıran, oysa okuyanı duraksatan 
yazısını sonlandırır. 

Şairin ne demek istediğini daha iyi anlamak, değindiği kısımları aydınlığa kavuştur-
mak için, bu denemenin ardından kaleme aldığı bazı yazılara da başvurmak gerekir. Aynı 
yılın mayıs ayında yayınlanan 1846 Salonu kitabındaki Eleştiri  Ne İşe Yarar başlıklı ça-
lışmayı da dikkate almak zorunluluğu doğar. Ona göre, sanatçının bu edebi türe kin duyma 
gerekçesi, onun kentsoyluya öğretme yoksunu oluşudur. Bu sınıfın insanı ne resim yapma-
ya ne de şiir yazmaya istekli olmadığından bu olumsuz sonuç karşımıza çıkar. Diğer ge-
rekçe ise, sanatın bağrından çıktığından ona da faydası olmayışıdır. Oysa, dönemin birçok 
sanatçısı  “zavallı ünlerini” ona borçludur. O halde “sanat soyluysa şayet, eleştiri kutsaldır” 
sözü yeniden irdelenmeye muhtaçtır. Alanla ilgili en iyi kavramına şu açıklığı getirir: 

En iyi eleştirinin hem eğlendirici, hem şiirsel olduğuna içtenlikle inanıyorum; her 
şeyi açıklama iddiasıyla nefretten de tutkudan da yoksun olan, her türlü duygu-
dan bile isteye kendini arındıran o soğuk, cebir denklemlerini andıran eleştirinin 
yararına inanmıyorum-güzel bir tablo, sanatçının düşünüp tasarladığı doğa oldu-
ğu için, en iyi eleştirinin, akıllı ve duyarlı aklın tasarladığı bir tablo olabileceğini 
söylüyorum.7

Şaire göre, gerçek anlamda eleştiri yapmak demek, ele aldığı konuya doğru şekilde 
odaklanabilmek,dışlayıcı bakış açısını sahiplenmek anlamına gelir. Kendine özgü algıyı, 
tavrı ortaya koyduğundan, burada, öznel yaklaşım öne çıkar. Aydınlatabileceğimiz diğer 
ayrıntı, denemenin başında sadece adı geçen Jules Janin’le ilgili olandır. Sartre’ın Baude-
laire kitabında ona dair açıklayıcı bilgiler buluruz. Şair, bu gazeteciye yazmayı düşündüğü 
ama tasarı olarak kalmış mektubunda onu niçin ele aldığını bize sezdirir. Onu mutlu ol-
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duğu için kınar, böylesine kolayca mutluluğu elde etmesinden dolayı acıdığını söyler. Acı 
çekmeyi “soyluluk” olarak gören, mutlu bireyi ruhundaki “gerilimi yitirmiş, düşmüş” biri 
sayan, aktöreye karşı çıktığı için bu duyguyu hiç benimsemeyen şairin gözünde o adam, 
kendini mutlu saydığı için alçalmayı göze almış biridir. Onun erdemliyim demesi bile 
başkasından daha az acı çekiyorum anlamını taşıyacaktır. Onu yermeyi şu sözlerle bitirir: 

…mutlusunuz siz. Demek ki kolayca hoşnut oluyorsunuz? Acıyorum size, kendi kötü 
mizacımı sizin üstün mutluluğunuzdan daha değerli buluyorum. Yeryüzünde gördü-
ğünüz şeylerin size yetip yetmediğini sormaya kadar varacağım. Nasıl olur! Yal-
nızca görünüm değiştirmek için de olsa, kalkıp gitmek istemediniz mi hiç! Ölümü 
sevmeyene acımak için pek ciddi nedenler var elimde.8

Beşinci bölüm, üretim yöntemleri temasına ayrılmıştır. Daha başlığı okuyunca insan, 
bütün dikkatini ele alınan konuya vermek için kendini düzene sokma gereksinimi duyar. 
Ne anlatıldığını iyi kavramak adına, varlığını dış dünyadan soyutlar. Yazı, günümüzde 
çok üretmenin önemini vurgulayarak başlar.Bu yüzden, hızlı hareket etmenin gerekliliği, 
yararsız tek dokunuş bile yapılmaması önerilir. Hızlı yazabilmek için çok düşünmeli, iş-
lenecek konu gidilen her yere taşınmalıdır. Bu, gezmekten tutun da, banyo, lokanta, hatta 
sevilen kadının evi bile olabilir. Kısacası, nereye gidilirse gidilsin, konuyu yanında sürük-
lemenin zorunluluğuna işaret edilir. Eugène Delacroix’nın “Sanat o kadar muhteşem, o 
kadar fani ki ne gereçler her zaman yeterince temiz, ne de imkânlar o kadar süratli” sözü 
anımsatılarak, bunun edebiyatta da geçerli oluşuna değinilir. Şair, düşüncesini daha somu-
ta indirgemek için örnek vermeye çalışır. Sunduğu ilk örnek, o dönem okuyucusunun bile 
varlığından haberdar olmadığını düşündüğümüz Edouard Ourliac’tır. Otuz beş yıllık kısa 
yaşamına roman, hikâye, şiir, Le Figaro’da kaleme aldığı yazılar olmak üzere çok sayı-
da yayın sığdıran; Gautier, Nerval, Balzac gibi yazarlarla sağlam ilişkiler kuran; içi içine 
sığmayan coşkun yaradılışıyla alay edercesine yaşamın güçlüklerle sınadığı, sonunda dini 
kurumların birinde son günlerini geçirmeye zorladığı bu edebiyatçı-gazeteci, masa başın-
da benimsediği çalışma yöntemiyle şairin ilgi odağı olur. En seçkin, en özenli niteliklerle 
anılan yazar, hızlı şekilde çok sayıda sayfayı doldurarak işine başlar. Hiçbir ayrıntıyı kaçır-
mamaya yönelik bu çalışmayı, her yeni kopyada, fazlalıkları atma uğraşısı izler. Şaire göre 

Sonuç ne kadar muazzam olursa olsun, zamanı ve yeteneği kötüye kullanmaktır 
bu. Tuvali doldurma renkleri boca etmek değil,iskeleti oluşturmaktır; bu da hafif 
tonları, saydam renkleri bolca kullanmak demektir. Yazar başlığı atmak için kalemi 
eline aldığında, tuval zihinde olmalıdır.9

Yazısının akışına uygun olarak örnek verdiği ikinci kişi, sevdiği, saygı duyduğu çok az 
yazardan biri olan Balzac’tır. Yazma eylemindeki akıl almaz düzensizliğine vurgu yaparak, 
baskı düzeltilerindeki tutumuna işaret ederek, bu kötü yöntemin üslûbunda dağınıklık, sa-
karlık, taslak havası yarattığını belirtir. Bunu da, büyük tarihçinin tek kusuru sayar. 

Altıncı bölümü, günü gününe çalışma, esinlenme teması oluşturur. Esinlenmeyle 
zevk-eğlence düşkünlüğü arasında sürekli varsayılan yakın ilişkiyi yadsıyarak, şair, bu 
“zina akrabalığının” artık parçalandığından söz eder. Yazarın gereksinim duyduğu tek 
kaynak, düzenli ama özlü olan besindir. Açlık, sindirim, uyku gibi esin de boyun eğer. 
Düzenli, bilinçli çalışmaya eşlik eden kız kardeş olarak algıladığı esinlenmeyi şu sözlerle 
yorumlar: “İnsan yarının eserini inatla kafaya takarak yaşamak istiyorsa, günü günü-
ne çalışmak ilhama hizmet eder; tıpkı okunaklı bir yazının düşüncenin aydınlanmasına, 
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güçlü bir düşüncenin okunaklı yazmaya hizmet etmesi gibidir bu;zira okunaksız yazıların 
zamanı çoktan geçti.”10

Sanat dünyasının tartışılan konularından biri olan esinlenme, her ne kadar bu kısa de-
nemede pek ortaya çıkmasa da,yıllar sonra gün ışığına çıkardığı yapıtlarda gözümüze çarp-
tığı gibi, şairin küçümsediği olgudur. Doğanın sunduğu kaynakları, kendi dışında kaldığı 
için, varlığının hiçbir katkısı bulunmadığından dolayı, nasıl görmezlikten geliyorsa, ona 
da gözlerini kapar. Onun şiirleri, denemeleri, eleştiri yazıları okunduğunda, Olympos’tan 
indirilmesi çoğu sanatçı tarafından alışkanlık haline gelmiş ne Apollon tanrının, ne de esin 
perileri Musalar’ın yardımına gereksinim duyulur. Yapıtlarını kendi ana diline çevirmek 
için yıllarını verdiği, entelektüel rehberi olarak gördüğü Edgar Allan Poe’nun matematik-
çi-mimar bakış açısıyla uygulamaya soktuğu taslaklar üzerinde çalışarak kompozisyonu 
olgunlaştırma yöntemi onun da tercihidir. Yazma eylemini gerçekleştirirken inandığı değer-
ler, sabırla çalışmak, iyi Fransızcayla söylenmiş gerçeğe ulaşmak,yerini bulmuş sözcüğün 
büyüsüyle coşmaktır. Sanat tanrılarından katkı bekleyerek onlara bağımlı olmak yerine, 
edebiyat emekçisine yakışanı yapmak, yani sürekli arayış içinde hep yeniden yaratmak, so-
nunda o özlenen yetkin tekniğe ulaşmak bu işte kutsal görevdir. Annesine yazdığı 11 Şubat 
1865 tarihli mektupta bu türden çalışmaya kısaca göndermede bulunur: 

Başarı için, önce orta derecede yaratılmış olmak, sonra da muntazam çalışabilme 
şanslılığına sahip olmak gerekiyor. Bana kaç defa kolaylılığımdan söz açmıştın. Bu 
söz, satıhtaki zekâlar için kullanılır. Kavrayış kolaylığı mı? Yoksa ifade kolaylığı 
mı? Ben asla ne berikine, ne de ötekine sahip olabildim. Az sayıda da olsa, çıkardı-
ğım bu eserler, işkenceli bir çalışma ürünüdür.11

Düş kuran değil,düş kurmayı bilen sanatçı olduğunu bize sezdiren şairin Kötülük Çi-
çekleri kitabında esinle ilgili iki şiiri vardır. Hasta Esin Perisi (La Muse malade), Satılık 
Esin Perisi (La Muse Vénale) başlıklı bu şiirler12, şairin bu temayla ilgili düşüncelerine 
ışık tutacaktır. Sone tarzında yazılmış şiirlerin ilkinde, karşımıza çıkarılan esin perisi has-
tadır, çukura kaçmış gözlerinde geçmiş gecenin izleri vardır. Soğuk teninde korkunun 
varlığı hissedilir. Sanki, insanı uykusunda baştan çıkaran cinlerin baskınına uğramış, ağır 
karabasan yaşamıştır. Şairin, Hıristiyan kimliğine bürüdüğü aslında pagan dünyaya ait 
bu varlıktan istediği, güçlü düşüncelerle dolu olması, damarlarındaki kanın, eski Yunan-
ca-Latince sözcükler gibi uyumlu şekilde akmasıdır. Diğer şiirde de esin perisinin durumu 
farklı değildir. Özünde saraylarda yaşamaya lâyık bu varlık, burada, şiddetli rüzgârların 
sarstığı ocak ayının uzun karlı gecelerinde iç sıkıntısı yaşayan, üşümüş ayaklarını ısıtmak 
için sıcak içecek bekleyen düşkün biri görünümündedir. Onun her gün ekmek parasını ka-
zanmak için ya kilise korosunda bulunup ölüm ilahileri söyleyerek etrafa buhur saçması, 
ya da karnı aç, gözlerinde yaş da olsa, hiç belli etmeden, sıradan insanı güldürme uğruna 
soytarılık yapması gerekir. Bu iki şiirin içeriği göz önünde bulundurulduğunda, şairin de-
nemesi daha iyi anlaşılacaktır. Verici olması gereken bu üstün varlığın dizelerde tam tersi 
konumda bize gösterilmesi, esinlenmeye yönelik bakış açısını da açıkça bize yansıtır. 

Şiire ayrılmış yedinci bölümün hemen başında, kendilerini bu sanata adayanlara, 
yaşamlarının akışı içinde başlarına ne gelirse gelsin, bu soylu sanatı bırakmamaları öğü-
dünde bulunulur. Şaire göre şiir, getirisi en çok sanatlardan biridir. Ne var ki, kazancı 
çok yüksek olduğu halde, kâr elde etmek için uzun zaman beklenmesi gerekir. Sağlıklı 
her insan yaşamını hiç yemek yemeden iki gün iyi şekilde sürdürdüğü halde, aynı bece-
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riyi şiirsiz göstermesi oldukça şaşırtıcıdır. İnsan denilen varlığın en acil gereksinimlerini 
doyuma ulaştırdığından, her zaman en saygı duyulan sanat olacaktır. Onu ahlâki boyuta 
indirgediğinde, şu sınırlamayı getirir: 

Ahlâki açıdan bakıldığında, şiir birinci dereceden zekâlarla ikinci dereceden olan-
lar arasında öyle bir hudut çizer ki en burjuva kitle bile bu despotik tesirden kur-
tulamaz. Théophile Gautier’nin genellikle vasat tefrikalarını Ölüm Komedyası’nı 
yazdığı için okuyan insanlar tanırım; onlar hiç kuşkusuz bu eserin tüm inceliklerine 
vakıf olamazlar ama bilirler ki Gautier bir şairdir.13

Annesine yazdığı 20 Aralık 1855, 9 Ocak 1856 tarihli mektuplar, şairin sanatına 
duyduğu saygıyı çarpıcı şekilde yansıtır. Yaşadığı acıların, ona, adına şiir denilen biricik 
hazineyi uçurumun kenarında hissettirmesi, yaşamın iğrençliği karşısında onu yitirme 
kaygısı vermesi etkileyicidir. Şiirle uğraşmak, gurur taşkınlığı yaşamaktır; benliğinden 
sıyrılıp kendini aşmak, diğer varlıkları anlamaya çalışmaktır. Onun gözünde, şairlerin 
düşüncelerinde, duygularında yatan şövalyelik kadar değerlisi yoktur. İçinde barındırdığı 
katkısız arzularıyla, gönül okşayıcı karamsarlığıyla, soylu umutsuzluklarıyla şiir, daha 
dünya üzerindeyken cenneti ele geçirmek isteyen varlığın kutsal besinidir. Ruh, ölüm öte-
si güzellikleri şiirle müziğin aracılığıyla sezinler. İnsanın yüce güzelliğe duyduğu özlem 
bu sanatın en önemli ilkesidir. Özlem duyulan bu değer dış doğada değil, şairin iç dün-
yasında saklıdır. Sanatçı onu, şahsını tanrısallaştıran imgelem sayesinde dışa yansıtmaya 
çalışır. Bu parçadaki kısa açıklamalarından sezinlemeye çalıştığımız, şairin belleğindeki 
şiirin, tüketilemeyen, aynı zamanda eskitilemeyen özellikleriyle okuyucusunu kendine 
çekip onu bırakmaması, akıp giden sürenin yıpratıcılığına karşı direnmesidir. 

Şair, sekizinci bölümü alacaklılar konusuna ayırır. Deha denilen varlığın dışarıdan 
inanılmaz derecede güçlü görünmesinin, gündelik hayatını her türlü kargaşadan uzak, 
rahat geçirdiği anlamına gelmediğini vurgular. Ama her dehada yaradılışına uygun olarak 
farklılıklar olacağına değinerek alanında çok yetkin iki kişiyi bize örnek verir. Bunlardan 
ilki, Alman edebiyatının övüncü Goethe’dir. Şair,onun borçlanıp alacaklılarını peşinden 
koşturtacağına kuşkuyla bakar. Diğeri ise, hem edebiyat hem müzik dünyasının önde 
gelen şahsiyetlerinden Hoffmann’dır.Aşırı derece dağınık bu sanatçı, yaşamı boyunca 
sık sık muhtaç duruma düşmüş, hep bataktan çıkmanın özlemi içinde olmuş, tam dehası-
nın nimetlerinden yararlanacağı sırada da ölüvermiştir. Bu gerçeği önümüze koyduktan 
sonra, şair, o alaylı söyleyiş tarzını koruyarak şu öğüdü gençlere verir: “Siz siz olun, asla 
peşinize alacaklı takmayın, istiyorsanız alacaklılarınız varmış gibi davranın; verebilece-
ğim tek öğüt budur.”14

Burada sözünü etmese de, yine annesine gönderdiği 30 Aralık 1857 tarihli mektup-
tan, sadece iç sıkıntısı, irade yitikliği nedeniyle değil, borçlar yüzünden de çalışamadığını 
biliyoruz. Güncelerinde de sözünü ettiği gibi, alacaklısından mektup aldığında duyduğu 
sıkıntıyı yok etmek için, dünya dışıyla ilgili kaleme alacağı elli satır yazı yetecektir. Ve-
sayet altında tutularak borç içinde, alacaklılar peşinde olmaya yazgılı, dayanma gücünün 
sonuna gelmiş şaire düşen, “mutlu olmamız için zaman var mı” gibi sonsuza kadar yanıt-
sız kalacak soruyu annesine yöneltmektir.

Şair, denemenin son bölümü olan dokuzuncu kısımda, metresler konusunu gündeme 
getirir. Maddi-manevi düzeni yöneten çelişki yasası gereği, dürüst, mürekkep yalamış 
kadınları niçin tehlikeli gördüğünün açıklamasını yapar. Dürüst olan, iki erkeğe birden 
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ait olduğundan, şairin buyurgan doğası için sıradandır. Bilgili olansa, eksik erkek konu-
munda yer alacağından tehlikelidir. Bu kişi eğer oyuncuysa yine tehlikelidir. Edebiyatı 
üstünkörü bilen, argo konuşan bu varlık, seyircilerini aşktan daha üstün tuttuğundan, tam 
anlamıyla kadın değildir. Öğüt verdiği gençlerden, kendilerini, karısına âşık olan ama 
onu fahişe rolünde izlemek zorunda kalan şairin yerine koymalarını ister. Bu durumda 
yapılması gereken, tiyatroyu ateşe vermektir. Hiç yeteneği olmayan karısı için rol yazmak 
zorunda kalan yazarın durumunu hayal etmeyi önererek, onlara son öğüdünü söyler: 

(…) gerçekten edebiyata heves duyan herkes kimi zaman edebiyattan korkar;ye-
dinci günlerinde her zaman dinlenmeye gereksinim duyan bu özgür ve ateşli ruh-
lara, yorgun dimağlara yalnızca iki tür kadını lâyık görüyorum: ahmak kızlar veya 
kadınlar, aşk veya evcimenlik. Nedenini açıklamaya gerek var mı, kardeşlerim?15

Aşkı, insanın kendinden çıkma gereksinimi olarak gören şair, Apaçık Yüreğim(Mon 
coeur mis à nu)’de bulunan LVI. güncede de benzer konuya değinir. Kafası çalışan ada-
mın, onlar kadar aptal oldukları halde, kızları yüksek tabaka kadınlarından daha fazla 
sevmesinin altında yatan nedeni açıklamak gerektiğini söyler. Erkekle kadından birini 
cerrah ya da cellât,  diğerini ise hasta ya da kurban sayan şair, Fanfarlo’daki Samuel 
gibi, aşkı, duygudan çok aklın işi görür. Aşkın doğmasına neden olan güzellikte biçimin, 
çekiciliğin önemine işaret eder. Kısacası, kadın, şairin sanata bakış açısını cömertçe ele 
veren en değerli temadır.

Baudelaire’in 15 Nisan 1846 yılında L’Esprit public’te henüz yirmi beş yaşınday-
ken yayınladığı Edebiyat Heveslisi Gençlere Tavsiyeler (Conseils aux jeunes littérateurs) 
başlıklı denemesi, onun özellikle nazım ya da düzyazı olsun şiir kitaplarında görmeye 
alışık olduğumuz gizli mimari adını verdiği iç-dış düzenden, ustası Edgar Allan Poe’ya 
özgü o  bilinçli çalışma yönteminden oldukça uzaktır. Denemeyi oluşturan dokuz kısa bö-
lümün eleştiriye, üretim yöntemlerine, günü gününe çalışmaya-ilhama, şiire yönelik olan-
ları doğrudan ana konuyla ilgili, geriye kalan beş bölümde ise dolaylılık söz konusudur. 
Sanki, şiir sanatı dendiğinde hemen akla gelen Aristoteles, Horatius, Boileau gibi saygın 
isimlerin izledikleri yöntemlerle üstü kapalı alay edercesine tutum sergilemektedir. Şai-
rin kendi gibi genç sanat heveslilerine öğütler verme cesaretini göstermesi, kaleminden 
çıkanları deneyimin meyvesi sayması, ona özgü tavırlardan biri olsa gerek. Ayrıntının 
hiç girmediği boşluk hissi veren tabloda sadece konu başlıkları ana yıldızlar gibi parıl-
damakta, onların altında bilinçli olarak bırakılan oluşumlar okuyucunun araştırma yap-
masını, yıllar sonra yazılanlarla karşılaştırıp geliştirmesini bekler havasındadır. Ama ne 
olursa olsun, böylesine ciddi konuda karşısındakini sayfalarca süren ayrıntılarla boğmak 
yerine sadece birkaç sayfanın sınırları içinde kafasında soru işaretleri uyandırabilmek, 
asık yüzlü yaşlı ustalara inat, ele alınan konularda yüzlerde gülümseme uyandırmayı ba-
şarabilmek, şairlikle ressamlığın birlikte kanatlandığı Baudelaire gibi genç ama oldukça 
deneyimli sanatçıya has özelliklerdir. 
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