Eski Ama Eskimeyen Masal…

Tarih Boyunca
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ﬁaﬂ›rt›c› de¤il bütün öteki ﬂark›c›lardan
Daha güzel ﬂark› söylemem
Çünkü yüre¤im beni sevgiye daha çok çekiyor,
Ve ben onun emirlerini dinlemeye haz›r›m
Yürek ve gövde, bilgelik ve zeka
Güç ve iktidar, hepsini ortaya koydum
Dizginler beni öyle sevgiye do¤ru çekiyor
Baﬂka hiçbir ﬂey dinlemiyorum
Bu dizeler, 12. yüzy›l›n sonlar›nda yaﬂam›ﬂ Provence’l› ﬂair Bernard de
Ventadorn’a ait. Dizelerin özelli¤i sevgiliye duyulan aﬂk› anlatmas›n›n yan›s›ra o dönemde Avrupa’da oldukça
yayg›n olan ve ad›na "trubador" ya da
"travattore" denilen gezgin ﬂairler taraf›ndan söyleniyor olmas›yd›. Trubadorlar›n söyledi¤i ﬂark›lar›n büyük ço¤unlu¤unun aﬂk ﬂark›lar› olmas› çok
önemli bir nokta. H›ristiyanl›¤›n yerleﬂip kurumsal bir din olmas›ndan sonra sanat alan›nda verilen yap›tlar›n
dinsel içerikli olmas› gerekiyordu.
Özellikle de soylu üst s›n›fa seslenen
sanatç›lar›n, kilisenin diretti¤i kat› H›ristiyan ahlak›ndan baﬂka bir ﬂey iﬂlemesi neredeyse düﬂünülemezdi. TruB‹L‹M ve TEKN‹K 42 May›s 2001

Bu sevgi, darbesini o kadar nazikçe
Ve tatl›l›kla indirdi ki kalbime
Ah ac›dan günde yüz kere ölmüyor muyum,
Ve neﬂeden canlan›yorum ya yine yüz kez.
Benim hastal›¤›m gerçekten muhteﬂem;
Bu hastal›k bütün iyiliklere bedel;
Ve hastal›¤›m bana iyi geliyorsa
Hastal›ktan sonra iyilik onun ﬂifas› olur…

badorlar, kent kent, sokak sokak dolaﬂan halk ﬂairleri olarak sanat› halk›n
aras›nda yaymaya baﬂlam›ﬂlard›; bir
anlamda halk›n sanat›n› oluﬂturuyorlard›. Öte yandan bu durum Ortaça¤
Avrupas›’n›n aﬂka nas›l bakt›¤›n› göstermesi bak›m›ndan da ilginçtir. Kiﬂilerin birbirlerine duydu¤u aﬂk› aç›kça
anlatmak, ancak aﬂa¤› tabakadan halk
s›n›flar›na ait bir yoldu. Soylular s›n›f›ysa sevgilerini ya daha asil oldu¤unu
düﬂündükleri yollarla söyler ya da
"aﬂk" gibi kilisenin çok da hoﬂ karﬂ›lamad›¤› bu duygudan uzak durmaya
çal›ﬂ›rlard›.
Kilisenin aﬂka karﬂ› oluﬂunun temelinde pagan dinine de karﬂ› olmak
yat›yor olabilir. Özellikle eski Greko-

romen panteonundaki Afrodit-Venüs,
Eros-Kupidon kültlerinde görüldü¤ü
türden aﬂklar›n Kilise için kabul edilemez olmas›, ahlak de¤erlerinin farkl›l›¤› kadar, eski dini ve tanr›lar› ça¤r›ﬂt›rd›¤› için de geçerlidir. Aﬂk, Eski Yunan’da insanlar için, utan›lmamas› gerek bir duygu olup tanr›lar aras›nda
da s›kça yaﬂanmaktayd›. En baﬂta tanr›lar›n kral› olan Zeus, çapk›nl›klar›yla
da ünlüydü. Hesiodos’a göre yedi kez
evlenmiﬂti ölümsüz tanr›çalarla. Ama
yaln›zca tanr›çalarla yetinmemiﬂ, peri
k›zlar› ve ölümlü kad›nlarla da gönül
iliﬂkilerine girmiﬂti. Aﬂk öyküsü en hazinli olanlardan biriyse Orfeus’tur.
Trakya kral› Oiagros ile Musa’lardan
Kalliope’nin o¤luymuﬂ Orfeus. Güzel

sanatlar tanr›s› Apollon’un o¤lu oldu¤u da söylenir. Babas›ndan gelen bir
dehas› vard›r müzik konusunda. Yetene¤i öylesine eﬂsizdir ki, çalg›s›n› çalmaya baﬂlad›¤› zamanlarda en y›rt›c›
hayvanlar bile y›rt›c›l›klar›n› unutup
lirinden ç›kan ezgileri dinlemek için
ayaklar›n›n dibine uzan›rlar. Kuﬂlar
ﬂak›malar›n› keser, rüzgarlar esiﬂlerini, ›rmaklar ak›ﬂlar›n› durdururlar.
Eurydike adl› bir k›za sevdal›yd›
Orfeus. K›z da gönülden tutkuluydu
ona. Birlikte olduklar›nda dünyan›n
en mutlu kiﬂileri onlard›. Ne var ki
çok sürmedi bu mutluluklar›. Günün
birinde bir y›lan sokmas›yla öte dünyaya göçtü Eurydike. Orfeus günlerce
a¤lad› dövündü kar›s›n›n ard›ndan;
ama öylesine tutkulu bir sevgiyle ba¤l›yd› ki eﬂine, Tanatos’un (ölüm) oldu
bittisine boyun e¤mek istemedi baﬂkalar› gibi. Yer alt›na inmeye ve ölüler
ülkesinin hükümdar›na yalvar›p kar›s›n› geri almaya karar verdi. Önünde
birçok engel vard› ama aﬂk›n›n karﬂ›s›nda aﬂ›lmaz de¤ildi hiçbiri de. Sonunda vard› ölüler ülkesine. Ölüler ülkesinin hükümdarlar› Hades ve eﬂi
Tristan ve ‹solde aﬂk iksirini içerken...
Persefone’yi yumuﬂatman›n tek bir yolu olabilirdi, o da eﬂsiz müzi¤ini sergilemek, benzersiz ﬂark›lar›n› söylemekden, bilin ki ger dönmeyece¤im. Belki
Persefone’nin kaç›r›l›p yer alt›na götüti. Hem çald›, hem söyledi: "‹çtenlikle
de daha çok sevinirsiniz o zaman kimrülmesi, ya da Venüs ve Adonis söysöylüyorum size, ölüler ülkesinin hübilir!"
lencelerinde oldu¤u gibi, Orfeus ve
kümdarlar›. Tartaros’u görmeye meOrfeus saz›n›n tellerini en tanr›sal
Eurydike söylencesi de, kaybedilen
rakl› oldu¤um için gelmedim buraya.
ezgilerle t›ng›rdat›rken ölüler ülkesinsevgiliyle asl›nda kaybedilen mutluluMedusa soyundan üç baﬂl› cehennem
deki bütün ruhlar da a¤lamaya baﬂla¤un, do¤an›n bereketinin anlat›ld›¤›
köpe¤i de sürüklemedi beni yerin alt›m›ﬂt›. Hades ile Persefone de çok etkiNeolitik ça¤ söylencesidir. Sonbaharla
na. Bir engerek soktu eﬂimi, zehirini
lenmiﬂlerdi. Eurydike’yi verdiler Orfebirlikte yeryüzünden kaybolan sevgili,
bütün vücuduna ak›tarak
us’a geri götürmesi için; ama bir kosarar›p kuruyan yapraklarla anlat›l›r.
önündeki uzun y›llar›
ﬂullar› vard›: Orfeus, Hades’in yerSo¤uk k›ﬂ günleri, insan›n yan›nda
çarçabuk tüketiverdi.
yüzüne aç›lan kap›s›ndan ç›k›nsevdi¤inin olmad›¤› üzüntülü zamanOnun kayb›n›n ac›s›na dicaya de¤in dönüp bakmayacaklard›r. Neolitik tar›mc›lar, t›pk› Orferenmek istedim ve denet› ard›ndan gelen sevgilisine;
us’un özlemi gibi, bereketli zamanlara
dim de bunu. Ama aﬂk k›rd›
yoksa boﬂuna olacakt› çabalar›.
özlem duyarlar. ‹lkbaharsa sevgiliyle
benim direncimi. Onun güEurydike’in elinden tutmuﬂ
kavuﬂma zaman›d›r. T›pk› uzun ayr›cünü siz de yads›yamazyukar› götürürken içini bir
l›klardan sonra kavuﬂan sevgililer gibi
s›n›z. Sen, ey ruhlar dünözlem kaplad› Orfeus’un.
do¤a canlan›r, nehirler coﬂkuyla akar,
yas›nn efendisi! Aﬂk denen
Dayan›lmz bir arzu duyukara bulutlar yerini güneﬂli gökyüzüduygudan habersiz olsayd›n
yordu sevdi¤ine bakabilmek
ne terkeder.
kaç›r›p getirir miydin Perseiçin. Yeryüzüne birkaç ad›m ka‹ﬂin söylencesel yan› bir kenara b›fone’yi buraya ve paylaﬂ›r
la dayanamad›, döndü bakt›.
rak›ld›¤›nda eski Yunan’da sevgi üstüm›yd›n taht›n› onunla? SoBöylece yeniden kaybetti sevdine konuﬂuldu¤u zaman kusursuz bir
nunda hepimizin yolu bura¤ini.
güzellik, tam bir uyum arand›¤›n› görya düﬂecek. Kar›m›n çok erSevgiliye duyulan derin bir
mek mümkün. Sokrates’in Diotima
ken kesti¤iniz yaﬂam yumaaﬂktan ibaretmiﬂ gibi görünse
adl› kad›nla yapt›¤› bir konuﬂmada bu¤›n› ba¤lay›n yeniden, yalde bu söylencenin içeri¤i alegonun izlerini görüyoruz: "‹nsan›n salt
var›r›m size! Verin onu barilerle doludur. Kökenine Sügüzellikle karﬂ› karﬂ›ya geldi¤i an yok
na, geri götüreyim. E¤er
mer’de
rastlanan
‹nanna
ve
mu sevgili Sokrates, iﬂte yaln›z o an
13. yüzy›la ait bir
Trubador minyatürü
bu lütfu esirgerseniz benDumuzi, Tammuz ve ‹ﬂtar,
için insan hayat› yaﬂanmaya de¤er!
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Günün birinde onu görünce hiçe sayars›n art›k alt›nlar›, süsleri, püsleri…
Düﬂün ne olur, bir görebilirse insan
güzelli¤in kendini, her ﬂeyden soyunmuﬂ, ar›nm›ﬂ, kat›ks›z…"
Pagan dünyas›nda kad›n ve erke¤in aﬂk›, içerdi¤i tüm yan anlamlara
karﬂ›n gerçek anlamda aﬂkt›r ve son
derecede do¤ald›r. Oysa H›ristiyanl›¤›n Bat›’da iyice egemen oldu¤u Ortaça¤ boyunca aﬂk, tenin ﬂeytan taraf›ndan baﬂtan ç›kar›lmas› sonucu
duydu¤u günahkar bir istek olacakt›r. ‹nsan›n cennetten kovulmas›na
neden olan ilk günah›n sahibi olarak
kad›nlar da, ﬂeytan›n kolayca baﬂtan
ç›karabilece¤i, sak›n›lmas› gereken
varl›klard›r. Günahkar aﬂk yerine,

kutsal evlilik ba¤› onaylan›r. ‹yi, erdemli bir kad›n sevgili de¤il, ancak
anne olabilir. Kilisenin dayatt›¤› bu
ahlak anlay›ﬂ› soylu s›n›flar aras›nda
geçerli gibi görünürken, halk aras›nda daha gevﬂek bir yap› söz konusudur. H›ristiyanl›k paganl›¤› bir anda
silememiﬂ, onun yerine eski inançlarla birleﬂip kaynaﬂm›ﬂt›r. Dind›ﬂ› ﬂark›lar›n ve öykülerin halk aras›nda yay›l›p sevilmesine Ortaça¤ Avrupas›’nda
yayg›n olarak rastlanan gezici ozanlar›n katk›lar› büyüktür. Trubador olarak adland›r›lan bu ozanlar, o dönemin kültür dili olan Latince yerine
yerel halk dillerini kullanan ilk önemli Avrupal› ﬂairlerdir. Halk aras›nda
dolaﬂ›p ﬂark› söylemelerine karﬂ›n

Öpüﬂme
.

"Nedir ki buse? Biraz daha yan yana
Yap›lan bir vaattir. Yemindir kanmayana.
Seviﬂmek mastar›n›n gül pembe noktas›d›r
Bir s›rd›r ki söylenir a¤za, kulak yerine
Bir gönül hazz›d›r ki hep derinden derine
Yay›l›r. Buluﬂmad›r karanfil lezzetinde
Dudaklar›n ucundan ruhu tatmakt›r biraz."
Frans›z yazar Edmond Rostand, ünlü eseri Cyrano de Bergerac’ta bir öpücü¤ü böyle anlat›yor. Farsça’dan Osmanl›ca’ya giren bus, buse, Hint-Avrupa dillerinde eski bir köktür. Hint ve Slav dillerinde yalamak anlam›na gelir. Avrupa dillerinin ço¤unda öpüﬂmek; yalamak, burun sürtmek anlamlar›na gelen kus ve
bus sözcüklerinden türetilmiﬂtir. (Sözgelimi ‹ngilizce’deki kiss
ve buss sözcükleri)
Yetiﬂkinler, öpüﬂmek konusunda hassas, ço¤unlukla mahremiyet ve mahcubiyet içeren duygular yaﬂama e¤ilimindedirler.
Bunun aksine çocuklarda öpmek, son derece do¤al bir eylemdir.
Birçok de¤iﬂik duyguyla yap›lan farkl› öpüﬂme biçimleri varsa da
öpüﬂme sözcü¤ünü karﬂ›layan çok az eﬂ anlaml› sözcük vard›r.
Öpüﬂmeyi betimlemek kolay de¤ildir; öpüﬂme sanki sözel olarak
ifade edilmeye direnir.
Öpüﬂmek aﬂ›klar için do¤al bir eylemse de, bir teze göre
dünyaya öpüﬂmeyi Hollywood ö¤retmiﬂtir. Bu sözün do¤rulu¤u
elbette tart›ﬂ›l›r. Yine de sözgelimi Kemal Tahir, a¤›zdan öpmenin en az›ndan Orta Anadolu köylüsünün kültüründe olmad›¤›n› söyler. Ona göre köylü yak›n zamana dek i¤rene i¤rene, kötülük olsun diye a¤›zdan öperdi. Bununla birlikte, Dede Korkut öykülerinde Kan Tural› ile Selcan Hatun’un öpüﬂüp seviﬂmeleri "Irag›ndan yak›n›ndan güreﬂtiler. Gizli yaka tutup sarmaﬂt›lar. Tatl› damak verip soruﬂtular" biçiminde anlat›l›r.
Türkiye’de aç›k yerde öpüﬂmek ço¤u yerde topluma yap›lan
bir sayg›s›zl›k olarak görülür. Öpüﬂüp koklaﬂmak bir yana, eskiden el ele kol kola bile yürümek hoﬂ karﬂ›lanmazd›. Benzer biçimde Avrupal›lar›n göz önünde öpüﬂmeleri Çinlileri ve Japonlar› da ﬂoka u¤ratm›ﬂt›. 19. yüzy›lda Avrupa eserleri Çince’ye
çevrilmeye baﬂland›¤›nda, bu kitaplarda anlat›lan öpüﬂmeyi ifade etmek için Çinliler alfabelerine yeni bir karakter eklemek zorunda kalm›ﬂlard›.
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trubadorlara saraylarda da yer verilirdi. Diledikleri gibi söz söyleme özgürlükleri vard›. K›sa sürede sarayl›
han›mlar›n çevresinde bir sanat ortam›n›n oluﬂmas›na ve sanat zevkinin
geliﬂmesine de yol açt›lar. Trubador
sözcü¤ünün kökeninde Oksitan dilindeki "trobar" (bulmak, icadetmek) ve
bundan türetilmiﬂ Frans›zca "troubadour" sözcü¤ü vard›r. Dolay›s›yla trubadorlar, yeni ﬂiirler bulan, incelikli
aﬂk ﬂark›lar› için yeni ﬂiir biçimleri
yaratan kiﬂilerdir. Trubador ﬂark›lar›
Ortaça¤ dind›ﬂ› müzi¤inin en önemli
parçalar›yd›. Bu ﬂark›lardan günümüze yaklaﬂ›k üç yüzü ulaﬂabilmiﬂtir.
Bu ﬂark›lar tek sesliydi ve sözleri genellikle aﬂk ﬂiirleriydi.

Halk aras›nda söylenen aﬂk öykülerinin en çok bilinen ve sevilenleri Tristan ve Isolde’ye ait olanlard›. Genellikle kahramanl›k içeren ﬂövalye öykülerinden oluﬂan Kral Arthur söylencelerinden olan Tristan ve Isolde söylencesi, derin bir romans da içerir. Söylencenin ilk söyleniﬂ biçimi günümüze
gelmeden kaybolmuﬂsa da, kalan kopyalar›n karﬂ›laﬂt›r›lmas›ndan sonra ortaya ç›kan manzara, bunun bir zamanlar bir Pikt Kral›’ndan kaynakland›¤›
görüﬂünü kuvvetle destekler. Prenses
Isolde ile evlenmek isteyen Cornwall
Kral›, onu istemek için ye¤eni Tristan’› ‹rlanda’ya gönderir. Bu arada ülkeye zarar veren bir canavar› öldüren
Tristan, görevini tamamlay›p Isolde ile
birlikte ülkesine dönmek üzere yola
ç›kar. Yolda Tristan ve Isolde kraliçenin kendi k›z› ve Kral Mark için haz›rlam›ﬂ oldu¤u aﬂk iksirini yanl›ﬂl›kla
içerler. Böylece bütün güçlüklere karﬂ› koymalar›n› sa¤layacak sars›lmaz
bir aﬂkla birbirlerine ba¤lan›rlar. Bu
arada Kral Mark peﬂlerine düﬂer ve
onlar› yakalamak için çeﬂitli tuzaklar
kurar. Kahramanlar›m›z tuzaklardan
kurtulmay› baﬂar›rlar. Ne var ki sonunda kral Mark aﬂ›klar›n suçlu oldu¤unu gösteren kesin kan›tlar elde ederek her ikisini de cezaland›rmaya karar verir. Tristan ölüme gitmek üzereyken uçurumun kenar›ndaki kiliseden aﬂa¤› atlayarak kaçmay› baﬂar›r.
Bir süre sonra cüzzaml›lar›n aras›na
kapat›lan Isolde’yi de kurtar›r. Birlikte Morrois orman›nda saklan›rlar. Çift
ormanda uyurken Kral Mark onlar›
bulur ve aralar›ndaki k›n›ndan ç›kar›lm›ﬂ k›l›c› görür. Tristan ve Isolde bir
süre sonra Kral Mark’la bar›ﬂ›rlar.
Tristan, Isolde’yi Mark’a b›rak›p Bretanya’ya gider. Orada dükün k›z›yla
evlenirse de bu evlilik yaln›zca sözde
kal›r. Tristan bir gün zehirli bir okla
yaralan›r. Kendisine yard›m edebilecek tek kiﬂi olan Isolde'yi yard›ma ça¤›r›r. Isolde gelirse onu taﬂ›yan gemi
beyaz yelken taﬂ›yacak, gelmezse yelkeni kara olacakt›r. Tristan’›n k›skanç
kar›s› bunu ö¤renir; kocas›na gelen
geminin kara yelkenli oldu¤unu söyler. Bunun üzerine Tristan yüzünü
duvara döner ve ölür. Sevgilisini kurtarmak için zaman›nda gelemedi¤ini
gören Isolde de Tristan’a son bir kez
sar›l›r ve ölür. Bir süre sonra bir mucize gerçekleﬂir: ‹ki âﬂ›¤›n mezar›ndan

birer a¤aç f›ﬂk›r›r ve dallar› bir daha
ayr›lmayacak biçimde birleﬂir.
Arthur romantizminin öteki söylencelerinde oldu¤u gibi Tristan ve Isolde
söylencesi de pagan Kelt mitoslar›ndan dam›t›l›p türetilmiﬂ, H›ristiyan ﬂövalyelik yaz›n›na uyarlanm›ﬂ bir dizi
teman›n birleﬂiminden oluﬂuyor. Haçl›lar döneminde yar› pagan kulaklara
ve o zamandan beri romantik yüreklere çekici gelmesinin nedeni bu. Bütün
pagan söylencelerinde oldu¤u gibi,
Kelt söylencelerinde de baﬂtan sona
dek do¤aya güven vard›r; oysa kilise
ö¤retilerinde Adem ve Havva’n›n günah›yla do¤a öylesine yozlaﬂm›ﬂt›r ki
art›k erdemli bir yönü kalmam›ﬂt›r.
Pagan kahraman, bozulmas› olanaks›z do¤al bir ba¤›ﬂla hareket etmekte,

Hollanda’l› ressam Jan van Eyck’in Arnolfini’nin
evlenmesi tablosu, kutsal evlilik ba¤›n›n
anlat›ld›¤› bir resim olarak biliniyor.

yüre¤inin dürtülerini korkusuzca izlemektedir. Bu dürtülerin, düﬂünülmeden ya da dikkat edilmeden peﬂlerine
düﬂüldü¤ünde yaln›zca üzüntü ve ac›,
tehlike ve felaket (H›ristiyanlar için
sonsuza dek sürecek cehennem felaketi de dahil) getirmesi gerekirken, yaﬂamla bütünleﬂme, sonsuz yaﬂam de¤ilse de en az›ndan bütünlüklü ve gerçek bir yaﬂam ifade ederler.
ﬁövalye öykülerinin romans›, Kelt
tanr› ve tanr›çalar›n›, erkek ve kad›n
kahramanlar›n (H›ristiyan ﬂövalyeler
ve han›mlar) k›l›¤›nda gizleyerek, insanl›¤›n büyük bölümünün çok uzun
zamand›r bildi¤i ilginç bir mesaj içeriyordu. Bu romanslar›n kiliseye meydan okuduklar› yer de buras›yd›. Kili-

seye yönelik bu ciddi meydan okuman›n aç›kça fark›nda oldu¤unu ortaya
koymak için ﬂair Gottfried, sevgililerin
Isolde ve Kral Mark’la olan evlilik töreninden kaç›p s›¤›nd›klar› aﬂk ma¤aras›n›, do¤an›n yüre¤indeki ﬂapel olarak tan›mlar. Söylenceye göre ma¤ara
daire biçimindeydi, geniﬂti, yüksekti.
Söylenceye göre çevresinde aﬂk tanr›ças›na adand›¤›n› gösterir figürler vard›. Ma¤aran›n dik duvarlar› beyazd›."
Gottfried, bu biçimlerle ortaya konmak istenen benzetmeleri ﬂöyle aç›klar: "Daire biçimindeki iç mekan sevginin basitli¤idir. Çünkü sevgiye en iyi
uyan ﬂey basitliktir; sevgi köﬂelerde
gizlenemez. Kin ve kurnazl›k sevginin
köﬂeleridir. Yükseklik umudu gösterir, bulutlara eriﬂir. Ma¤aran›n duvar›
beyazd›r, düzgündür ve diktir . Bunlar
bütünlü¤ün nitelikleridir. Yerler yeﬂil
mermerle kapl›d›r, çünkü mermer
ba¤l›l›k demektir. Ba¤l›l›k da yeﬂil gibi daima tazedir. Sevgi saydam ve duru olmal›d›r."
Söylencenin ortaya koydu¤u aﬂk
anlay›ﬂ› art›k bütünüyle pagan de¤ilse bile, kilisenin ortaya koydu¤u kutsal aﬂk "agape" de de¤ildir. Bu haliyle, Eros için yap›lan ya da Dionysos
ad›na düzenlenen ﬂenliklerde yaﬂanan düzeyde kösnül de¤ildir, bu art›k
baﬂka bir sevgi türü; "amor"dur.
Amor, ne sa¤ el yoludur (yüceltici
ruh) ne de sol el yolu (do¤an›n kendili¤indenli¤i, fallus ve rahmin karﬂ›l›kl› k›ﬂk›rtmas›). Amor, insan›n do¤rudan karﬂ›s›na ç›kan, gözlerin yüre¤e gönderdi¤i mesajd›r. Bir trubador
olan Guirot de Borneilh, bir ﬂiirinde
bunu ﬂöyle aç›kl›yor:
"‹ﬂte, gözler yoluyla sevgi yüre¤e iner
Çünkü gözler yüre¤in k›lavuzudur,
Ve gözler inceler, araﬂt›r›r
Yüre¤in sahip olmaktan hoﬂlanaca¤›n›
Ve tam uyum sa¤lad›lar m›
Ve üçü tek kararda birleﬂtiler mi
O zaman mükemmel aﬂk do¤ar
Gözlerin yüre¤e kabul ettirdi¤inden.
Yoksa sevgi do¤amaz, baﬂlayamaz…"

Trubadorlar ﬂark›lar›nda amac› ne
evlilik ne de dünyay› reddetmek olan
sevgiyi yüceltmiﬂlerdir. Bu, kösnül bir
birleﬂme olmad›¤› gibi, mutasavv›flar
için oldu¤u gibi kutsal aﬂk›n "ﬂarab›"
ve ruhun tanr›ya kanmas›ndan gelen
neﬂeyi anlatan benzetme de de¤ildir.
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s›yla, inceltici, yüceltici, ö¤retici gücüyle parçalanan yüre¤e getirdi¤i
üzüntü, sevinç; tatl›, ac› ve ›zd›rapl›
varoluﬂ melodisiyle do¤rudan yaﬂam
deneyimidir.
H›ristiyanl›¤›n istedi¤iyse daha
a¤›rbaﬂl› bir sevgi ve sonucunda kutsal evlilik ba¤›n›n bir daha kopmamak üzere kurulmas›d›r. Hollandal›
ressam Jan van Eyck’in "Arnolfini’nin
Evlenmesi" adl› tablosunda, evlenen
çift bu iste¤e çok uygundur. Resimde
el ele tutuﬂmuﬂ Arnolfini’yi ve evlenmekte oldu¤u eﬂini görürüz. Erkek,
eﬂinin avucu yukar› bakan sa¤ elini
sol eliyle tutmaktad›r. Bunun anlam›
kalbe, dolay›s›yla sevgiye yak›n sol
elin, kad›n›n sadakati ve do¤rulu¤u
simgeleyen sa¤ eliyle buluﬂtu¤unda
mutlu bir evlilik yaﬂanaca¤›d›r. Kad›n›n avucu aç›k ve yukar› dönüktür;
bu haliyle kocas›na karﬂ› her zaman
do¤ru ve dürüst olaca¤›n› anlat›r gibidir. Çiftin baﬂlar› üzerinde sallanan
avizede yanan tek bir mum vard›r.
Bu, tanr›n›n gören, gözeten gözüdür.
Çiftin arkas›nda yer alan sandalyenin
üzerinde St. Margaret’i simgeleyen
bir figür vard›r. St. Margaret, do¤um
s›ras›nda kad›nlar› korudu¤una inan›lan azizedir. Resimdeki köpek, sevginin ve sadakatin bir baﬂka simgesidir.
Pencerenin önünde duran meyvelerse evin bereketli olmas› içindir. Resimdeki her ayr›nt›n›n içerdi¤i bir anlam vard›r neredeyse. Duvardaki aynan›n çevresindeki süslemelerde Hz.
‹sa’n›n yaﬂam› anlat›lmaktad›r; yerdeki terliklerse evlili¤in kutsall›¤›na getirilen bir vurgudur.
Avrupa’daki trubadorlar›n bizdeki
karﬂ›l›¤› halk ozanlar›, aﬂ›klard›r.
Aﬂ›klar genellikle saz eﬂli¤inde din d›ﬂ› konular hakk›nda do¤açlama ﬂiirler söyler ya da öyküler anlat›rlard›.
‹slamdan önceki dönemlerden 16.
yüzy›la dek dolaﬂarak kopuz çalar,
kahramanl›k ya da aﬂk üzerine deyiﬂler söylerlerdi. Bizde aﬂ›kl›k gelene¤i,
ya da aﬂk üzerine söz söyleme deyince akla gelen ilk isim Karacao¤lan’d›r. Göçebe Türkmen aﬂiretlerinin
ﬂairi olan Karacao¤lan’›n ﬂiirlerinde
anlatt›¤› aﬂk, soyut bir sevgiliye duyulan kal›plaﬂm›ﬂ birtak›m sözlerle anlat›lan düﬂsel, soyut bir aﬂk de¤il, cinsel
iste¤e de yönelik olan somut bir aﬂkt›r. Aﬂiretlerin günlük yaﬂay›ﬂ› içinde
kad›n ve erke¤in birlikte çal›ﬂmas›,
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do¤unun Arap Müslümanl›k anlay›ﬂ›n›n tersine, kad›n› düﬂsel bir varl›k olmaktan ç›karm›ﬂ, onun gerçek bir kiﬂi
olarak ﬂiire girmesini sa¤lam›ﬂt›r. Gönlünü her çiçekten bal almak isteyen
bir ar›ya benzeten Karacao¤lan’›n aﬂk
ﬂiirlerinde, ço¤u zaman çapk›n bir eda
hissedilir:
"Ala gözlerini sevdi¤im dilber
Senin bak›ﬂlar›n bana yan gider
On beﬂinde bir güzeli sevmeyen
Bu dünyaya hayvan gelir bön gider
Karac’o¤lan der ki böyle oluptur
Ala gözün kan yaﬂ ile doluptur
Ol as›rdan beri adet oluptur
Ergen k›zlar yi¤itlerle yan gider"

‹slam dünyas›nda
anlat›lan büyük aﬂk hikayelerinden
“Hüsrev’le ﬁirin”

Herkes "aﬂ›k" olamazd›. Aﬂ›k olup
gezecek kiﬂinin, aﬂk badesini içmesi
ya da ideal sevgilinin hayalini görmekle bu yetene¤i kazanmas› gerekti. Birbirlerini hiç görmeden, düﬂlerinde bade içerek aﬂ›k olan iki gencin öyküsünün anlat›ld›¤› "Aﬂ›k Garip Hikayesi"nde bunun bir örne¤ini görmek
mümkün: Tebriz’in tan›nm›ﬂ tacirlerinden Hoca Ahmet ölünce o¤lu Resul’e büyük bir miras kal›r. Babas›ndan kalan her ﬂeyi dalkavuk arkadaﬂlar›yla birlikte k›sa sürede yiyip bitiren Resul, birçok iﬂe girip ç›karsa da
baﬂar›l› olamaz. Sonunda bir kahvede
saz çal›p deyiﬂler söyleyen aﬂ›klar›n
yan›na ç›rak girer, ama bir türlü saz

çalmay› ö¤renemez. Bir gece düﬂünde bir derviﬂin sundu¤u aﬂk badesini
içince ﬁahsanem ad›nda bir k›za aﬂ›k
olur; eli ve dili çözülerek Aﬂ›k Garip
ad›yla saz çal›p deyiﬂler söylemeye
baﬂlar. Ayn› gece ayn› derviﬂ ﬁahsanem’e de bade vermiﬂ, onun da Resul’e aﬂ›k olmas›n› sa¤lam›ﬂt›r. Aﬂ›k
Garip sevgilisini aramak üzere Tebriz’den Tiflis’e gider. ‹ki sevgili birbirlerini bulurlarsa da k›z›n babas› Hoca
Sinan, baﬂl›k paras› olarak k›rk kese
alt›n isteyince evlenemezler. Aﬂ›k Garip para kazanmak için gurbete ç›kar.
Önce Erzurum’a, ard›ndan da Halep’e
gider. Orada bir kahvehanede aﬂ›kl›k
yapmaya baﬂlar ve kazand›¤› baﬂar›yla
Halep paﬂas›ndan ilgi ve destek görür.
Paﬂan›n yard›m› ve ak sakall› bir ihtiyar görünümüyle karﬂ›laﬂt›¤› H›z›r’›n
da himmetiyle Tiflis’e gelir. ﬁahsenem, ﬁah Veled ad›nda adl› bir tacirle
evlenmek üzereyken Resul’ün ç›kagelmesi iki sevgilinin kavuﬂmas›na ve evlenmelerine yol açar. Aﬂ›k Garip k›zkardeﬂini, kendisini tan›d›ktan sonra
ﬁahsenem’le evlenmekten vaz geçen
ﬁah Veled’e verir ve onun da mutlu olmas›n› sa¤lar.
Aﬂ›k Garip masal›yla Tristan ve
Isolde söylencesinin benzerli¤i çarp›c›d›r. Her ikisinde de sevgililer içtikleri aﬂk iksiri yoluyla birbirlerine tutulmuﬂ, ayr› diyarlarda yaﬂarlarken
birbirlerini bulmuﬂlard›r. Asl›nda bu
benzerlik dünya genelinde bilinen
destans› aﬂk öykülerinde görülen temel özelliklerdendir. Bu tür öykülerde aﬂk soylu, yüce bir duygudur ve
sevenlerin onun u¤runa mücadele etmesi, zorluklardan y›lmadan çaba
göstermesi gerekmektedir. Sevenler
çeﬂitli yollarla s›nan›rlar. Ferhat’›n
ﬁirin u¤runa da¤lar› delmesine benzer ola¤anüstü iﬂler baﬂarmalar› gerekir; canavarlarla dövüﬂür, ordularla
savaﬂ›rlar. Bu, öylesine bilindik ve
tekrar eden bir temad›r ki Dede Korkut öykülerinde bile karﬂ›m›za ç›kar.
Kanl› Koca o¤lu Kan Tural›’n›n öyküsünde bu oldukça aç›kt›r:
"Ol k›zun üç canavar niﬂan› var›d›.
Babas› tekfur ‘Her kim bu canavarlar›
bassa yense öldürse k›z›m› ona veririm’ diye söz vermiﬂti. Basamasa baﬂ›n
keseridi. Böylelikle otuz iki kafir beyinin o¤lunun baﬂ› burç bedeninde kesilip as›lm›ﬂt›. O üç canavar›n biri ka¤an
asland›, biri kara bo¤ayd›, biri de kara

bu¤rayd›. Bunlar›n her biri birer ejderhayd›. Burçta as›lm›ﬂ olan bu otuz
iki baﬂ, ka¤an aslanla kara bu¤ran›n
yüzünü görmemiﬂlerdi. Ancak bo¤a
boynuzunda helak olmuﬂlard›. Kanl›
Koca bu baﬂlar› ve bu canavarlar› gördü. Baﬂ›nda olan biten aya¤›na derildi.
‘Varay›m o¤luma do¤ru haber vereyim, hüneri varsa gelsin, yoksa evdeki
k›za raz› olsun’ dedi.
At aya¤› külük, ozan dili çevik olur.
Kanl› Koca giderek O¤uza ç›kt›. Kan
Tural›’ya haber oldu. ‘Baban geldi’ dediler. K›rk yi¤itle babas›na karﬂ› geldi,
elini öptü, sordu: ‘Han›m baba, bana
yarar k›z buldun mu?’ ‘Buldum o¤ul,
hünerin varsa’ ‘Alt›n akça m› ister, kat›r, biserek mi ister?’ ‘O¤ul hüner gerek hüner’ ‘Baba, yele kara kaz›l›k ata
e¤er kapay›m, kanl› kafir eline ak›n
edeyim, baﬂ keseyim, kan dökeyim, kafire kan kusturay›m, kul karavaﬂ getireyim, hüner göstereyim.’ ‘Hay can›m
o¤ul, hüner dedi¤im o de¤il. O k›z için
üç canavar saklam›ﬂlar, her kim o üç
canavar› basar, k›z› ona verirler. Bas›p
öldüremezse onun baﬂ›n› keserler,
burca asarlar.’ ‘Bu sözü senin bana
dememen gerekti, madem ki dedin,
mutlaka varmal›y›m…’
Söylencelerdeki ya da destanlardaki sevgililer birbirlerine kavuﬂmak için
ola¤anüstü iﬂler baﬂar›rlar; sevgilerini
göstermek, kendini karﬂ›s›ndakine be¤endirmek için çeﬂitli zorluklara katlan›rlar. Bu asl›nda bir anlamda insan›n
be¤endi¤ine kur yapmas›d›r. Latince
‘cohor’ çitle çevrilmiﬂ alan, avlu demektir. Çok eskilerde, kur yapanlar
sevdiklerini böyle mekanlarda görüp
baﬂtan ç›karmaya çal›ﬂ›rlard›. Kur yapmayla aﬂ›k olmak baﬂlam›ﬂt›r, bu iki
eylem o zamanlar eﬂde¤er görülmektedir. Frans›zca ‘amant’ sözcü¤ü hem
aﬂ›k hem de hayran demektir. Kur
yapman›n sonunda evlilik ya da cinsel
birleﬂme hedeflenmez. Hatta kur yapma bundan dolay› "sözü gereksiz
uzatma", boﬂ yere vakit kaybetme olarak görülüp alay konusu bile olmuﬂtur. Bununla birlikte Osmanl›’da tanzimat döneminde karﬂ›l›kl› kur yapmak, göz süzüp, iﬂmar etmek oldukça
modayd›. Öyle ki her davran›ﬂ›n bir
anlam› vard›. Yüzü gözü kapal› hizmetçi gibi yürümek, beni takip et; yaﬂmak alt›nda tara¤›n sa¤da ya da solda
oluﬂu, kaynana ya da annesini ziyarete gitti¤i; taranmam›ﬂ zülüf, gece bo-

yunca aﬂk›ndan uyuyamad›¤›; sa¤ gözü k›rpmak, dalga geçti¤i; sol gözü bir
kez k›rpmak, saat birde bekleyece¤i;
iki kez k›rpmak, saat ikide bekleyece¤i; ferace ete¤inin öne do¤ru tutulmas›, ad›m ad›m izlendi¤i; ﬂemsiye e¤mek, gücenmek anlam›na geliyordu.
Erkekler de fesin duruﬂu, dü¤melerin
aç›lmas›, b›y›k burma hareketleriyle
mesajlar›n› iletiyorlard›.
Kur yapmadan sonraki aﬂama sevgililerin flört etmesidir. Aﬂ›kdaﬂl›k
edebilmek için (ﬂehirli orta, orta üst s›n›f) kad›n›n soka¤a ç›kmas› gerekmektedir. Lale devrindeki gezintiler toplumun belirli kesimi için bu olana¤› haz›rlayacak ve bu kesim gittikçe geniﬂleyecektir. Sadece erkeklerin gidebi-

Bir Do¤u minyatüründe
“Cennetteki Aﬂ›klar”

lece¤i kahvehaneleri izleyen kafe ve
lokantalar›n aç›lmas›n›n ard›ndan,
1920’lerde yaln›zca kad›nlar›n gidebilece¤i mekanlar aç›lmaya baﬂlam›ﬂt›r.
Savaﬂ koﬂullar›n›n kent yaﬂam›nda
yaratt›¤› de¤iﬂiklik, kad›nlar›n eme¤ine duyulan gereksinim ve çal›ﬂmas›
gereken kad›n say›s›n›n artmas›, ayd›n s›n›f ve iktidar›n da ayn› yönelim
içinde olmas›n›n sonucu olarak kad›nlar›n toplum içindeki serbestileri
artar. O günlerde bir dergi bir anket
haz›rlayarak okuyucular›na sorar:
"Görücülükle mi yoksa görüﬂücülükle mi evlenme taraftar›s›n›z?" Bunun
sonucunda "görüﬂücülük" seçilir. Bunun flörte dönüﬂmesi, hem erkekler

hem de kad›nlar taraf›ndan istenilen
bir olgudur. Flört eskilerin "evlenince eﬂini seversin" mant›¤›na bir karﬂ›
ç›kmad›r.
Flörtün Türkçesi, önce ‘konuﬂmak’t›. Konuﬂmak buluﬂmay› ve birlikte yürümeyi içeriyordu. Sanki
okuldan, iﬂten dönerken karﬂ›laﬂ›p
selamlaﬂmak, yollar›n ayr›ld›¤› yere
kadar birlikte yürümek gibiydi. Bir
süre sonra ‘ç›kmak’ kavram› do¤du.
Ç›kmak, buluﬂma amac›yla evden ayr›lmay› anlat›yordu. ‹kinci aﬂama toplumsal yerlerde görünmekten korkmamay› içeriyordu. . "Konuﬂanlar"
sakin park köﬂelerini, muhallebicileri, uzak pastaneleri tercih ederken,
"ç›kanlar" kalabal›k ve gözde mekanlarda buluﬂuyorlard›.
Bat›da ‹kinci Dünya Savaﬂ›’ndan
sonra kad›n erkek iliﬂkileri daha rahatt›. Ne var ki 1960’larda yayg›nlaﬂan hippi hareketi aﬂk konusunda
serbestli¤in doruk noktas›na ç›kt›¤›
bir döneme yol açt›. Bu bir anlamda
Eski Yunan’›n Eros, Dionyzos, kültlerinin geri dönüﬂüydü. Hippi hareketi
bar›ﬂseverlik, do¤aya dönüﬂ ve serbest aﬂk anlay›ﬂ›yla tan›mlanabilir.
En bilinen sloganlar› "savaﬂma seviﬂ"ti. Bir birli¤e sahip olmayan hippi gruplar› zamanla toplum içine söndüyse de, aﬂk anlay›ﬂ› bir daha asla
eskisi gibi olmad›.
Aﬂk var olan en eski duygulardan
biri. Biny›llard›r üzerine ﬂark›lar söyleniyor, ﬂiirler yaz›l›yor, resimler yap›l›yor. Ne var ki aﬂk hiç eskimeden
yine taptaze, dipdiri bir duygu olarak
insan›n içindeki yerini koruyor. Üzerine bugüne dek ne çok ﬂey söylenirse söylensin biliyoruz ki aﬂk daha
biny›llar boyunca ifade edilmeye devam edecek. Bunun nedeni aﬂk› nas›l
tan›mlarsak tan›mlayal›m, her insan
için ayr› bir tan›m›n›n yeniden yap›lmas› gere¤idir belki de. "Seni seviyorum"sözü, yaﬂl› dünyam›z üzerinde
kaç kere yank›land› kimbilir, ve kaç
kere daha yank›lanacak? Ama insan
var oldukça aﬂk hep kalacak.
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