
MEKTUPLARDA AfiK

“Sana kavuflmak için senden ayr›lmak gere-

kiyor. Ne hazin bir mecburiyet!”

Cemil MER‹Ç

Ursula Doyle, ‘Büyük Adamlar›n Aflk Mektup-
lar›’ isimli kitab›n›n girifl bölümündeki ilk cümlesi-
ne, ‘Günümüzde yayg›n görüfle göre, insanlar art›k
aflk mektuplar› yazm›yorlar; e-mail ve telefon me-
sajlar› romantizmi öldürdü…’ diyerek bafllamakta-
d›r. Ve ilerleyen sat›rlar›nda yazar sözlerine flöyle
devam eder; ‘…Belki insanlar daha az romantik ve
daha sinik hale geldiler. Ya da belki eskiden insanlar
bugün bizim oldu¤umuzdan daha az utangaçt›lar.’

Öyle mi dersiniz? Yoksa aflk eskiye nazaran
yazmak yerine söze dökülen hatta kolayca dile düfl-
müfl bir de¤er kayb›na m› u¤rad›? Mazide mi kald›
duygular›n coflkusunu mürekkebin kal›c› iziyle
ölümsüzlefltirme arzusu? Mesajlardaki ‘s.s’ k›salt-
malar›na kadar var›lm›fl olan yitirilmiflli¤in tek suç-
lusu, ça¤›n ayak uydurulamaz h›z› olmasa gerek!
Gönderilmifl olup olmamas› önemli de¤il, en son
ne zaman sevdi¤inize aflk›n›z› anlatan bir mektup
yazd›n›z?

Hay›r, cevaplamay›n bu sorular›, sadece düflü-
nün. Tarihe mal olmufl büyük adamlar›n arkalar›n-
da b›rakt›klar› aflk mektuplar›n› okudukça, onlar›n
yaflad›klar› aflklara ne kadar çok sahip ç›kt›klar›n›
ve bizlerden çok daha fazla cesur birer afl›k olduk-
lar›n› göreceksiniz. 

Dünyan›n ilk aflk mektubu, güzel rahibe En-
lil’in 4500 sene önce Kral Su-Sin’e çivi yaz›s›yla
tafllara kaz›yarak yazd›¤› mektuptur.

Philadelphia Üniversitesi profesörlerinden
Hilprecht, 1889-1900 y›llar› aras›nda Mezopotam-
ya’n›n Niffer Vadisi’nde bir kaz› yapt›. Bu arada
topraktan ç›kar›lan önemli bir vesika, içeri¤inin ne
oldu¤u bilinmeyen çivi yaz›s› ile yaz›lm›fl di¤er
binlerce levha ile birlikte, kaz› yap›lan yerin sahibi

olan Osmanl› Hükümeti’ne teslim edildi. 70 bin
levhan›n içine s›k›flm›fl bulunan bu tarihi vesika; 58
y›l sonra, dünyaca ünlü Sümerolog Muazzez Ç›¤
ve Hatice K›z›lay taraf›ndan ele al›nd›. Bu tafl lev-
ha üzerindeki yaz›n›n ne anlam içerdi¤i çözülünce,
uzmanlar hayretler içinde kald›lar. Çünkü bu tafl
levha, dünyan›n ilk aflk mektubuydu. Aflk›n› taflla-
ra kaz›tan güzel rahibe Enlil mektubunda flöyle ya-
z›yordu: 

Güveyi, kalbimin sevgilisi, 
Senin güzelli¤in fazlad›r, bal gibi tatl› 
Beni büyüledin, 
Senin önünde titreyerek duray›m, 
Güveyi, seni okflayay›m, 
Benim k›ymetli okflay›fl›m baldan hofltur, 
Ba¤›flla bana okflay›fllar›n›, 
Benim beyim Tanr›m, 
Benim beyim bayg›nl›¤›m, 
Enlil’in kalbini memnun eden Su-Sin’im, 
Ba¤›flla bana okflay›fllar›n›.

Sümer Medeniyeti’nin en büyük kral ve krali-
çesinin aflk›n› anlatan bu mektup halen ‹stanbul Ar-
keoloji Müzesinde bulunmaktad›r.

Bu ilk aflk mektubundan günümüze kadar gelen
dünyaca ünlü mektuplara bakacak olursak; Franz
Kafka’dan Milena Jesenska’ya, Napoléon Bona-
parte’tan Josephine’e, Honoré de Balzac’dan Kon-
tes Ewelina Hanska’ya, Victor Hugo’dan Juliette
Drouet’ye, Stendhal’den Mathilde’e, Hürrem Sul-
tan’dan Kanuni Sultan Süleyman’a, Nâz›m Hik-
met’ten Piraye’ye, Einstein’den Mileva’ya, Mark
Twain’den Livy’e uzanan çok genifl bir yelpaze
görmekteyiz. 
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Madam Bovary roman› ile tan›nan büyük edebi-
yatç› Gustave Flaubert’in Louise Colet’e yazd›¤›
mektubunda; aflk›n uyand›rd›¤› hisleri ve sevdi¤i
kad›n›n yafll› halini hayal etti¤inde dahi daha çok
sevebilece¤ini söyleyen bir afl›¤›n sat›rlar›n› oku-
maktay›z.

‘Aflk öyle bir yaflanmal› ki, yüzy›llar sonras›nda
bile iflte böyle bir mektupla iz b›rakmal›…’ dedirti-
yor insana;

“Bana çok güzel fleyler söylüyorsun, sevgili
Muse. Eh, bunlar›n karfl›l›¤› da hayal edebilece¤in-
den daha güzel olacak. Aflk›n ›l›k ya¤mur suyu gibi
içime iflliyor, kendimi kalbimin derinliklerine kadar
s›r›ls›klam olmufl hissediyorum. Seni sevmem için
gerekli her fleye sahip de¤il misin sanki; beden, zi-
hin, yumuflakl›k? Sade bir ruhun, sa¤lam bir kafan
var. fiair gibi konuflmaya çal›flm›yorsun, tam bir fla-
irsin. Sadece iyi özelliklerin var. T›pk› gö¤sün gibi
bembeyaz ve dokundu¤unda yumuflac›ks›n. Bunlar
benim bildiklerim, seni anlatmaya yetmez. Bazen
yaflland›¤›nda yüzünü hayal etmeye çal›fl›yorum. O
zaman da seni flimdiki gibi severmiflim, hatta daha
çok severmiflim gibi geliyor.”(1)

Ça¤›m›zda yok olmaya yüz tutan aflk mektupla-
r›n›n bizdeki en güzel örneklerini ise Cemil Me-
riç’in ‘Jurnal’in de sevgilisi Lamia Han›m’a yazd›-
¤› sat›rlar›nda bulmaktay›z.

Mektuplar›nda maskesizdir Meriç, kelimelerin
arkas›na saklanmaya gerek duymaz, saft›r duygula-
r›, kalbiyle kalemi aras›nda kap› yoktur ve alev alev
aflkt›r. Zaman zaman sevgiliye ait bir saç f›rças›na,
bir mendile bile duyulan özlem kadar sahicidir…

“Sana ait hiçbir maddi hat›ram yok. Keflke saç
f›rçan› alsayd›m. Öpecek, üzerine kapanacak bir
mendil, bir… Sat›rlar kar›flt›. Kar›fls›n…

Dudaklar›n› içerim, can›m Lamiam.
Vecid ve takdisle.”(2)

Gelmedi mi art›k vakti sevdi¤inize bir mektup
yazman›n? ‹flte flimdi s›ra sizde…

AfiK ile yol alman›z dile¤iyle.

(1) Büyük Adamlar›n Aflk Mektuplar›, Derleyen: Ursula Doyle,
Çeviri: Filiz Karaman.

(2) Jurnal Cilt 2, Cemil Meriç, Derleyen: Mahmut Ali Meriç.

Y‹NE DE, ‘KAL…’ DER M‹S‹N

‹lk kez gün yüzü gören yavru bir sincap gibi t›r-
mansa sözlerim fliirlerinin dallar›na
Kâh üflüsem m›sralar›nla, kâh yansam cümlelerini
kaplayan tuzlu su sa¤anaklar›yla
Düfllerinin k›y›s›na vursa s›r kaplam›fl geçmiflim ve
gönüllü b›raksam avuçlar›na rüyalar›m›
Gidene inat, kalan her damla yafl ile gözlerinin ate-
fli y›kasa ruhumun kirini, pas›n›
Yine de, ‘Kal…’ der misin uzak flehirlerinde bana

Uykusuzlu¤una ortak, düfllerine yabanc› bir ayd›n-
l›¤a aç›lsa m›r›ldand›¤›m flark›lar
Türkülerinle can bulsa derman› tükenmifl yorgun
ayaklar
Yaflanmasa da tek bir gün, bize dair varken yar›n-
lara birikmifl nice sözler, umutlar
Hasretinden h›rç›nlaflsa, yang›n›ndan kaçmak için
bin türlü bahane arasa
Yine de, ‘Kal...’ der misin bu bir gözü yolda kalana

Hüzne bo¤ulmufl gerçeklere ra¤men, bir tebessüm
ile bin gam da¤›lsa
Hani olmaz ya, gelecek için ufac›k bir ümit k›r›nt›-
s› kalsa
Huzurun sessizli¤ine susulsa ve sonsuza dek söz-
cüklerde yaflansa
fiark›lara söz yaz›lsa, mektuplarda hayat bulsa, hat-
ta bir anl›k dahi olsa
Yine de, ‘Kal…’ der misin gecenin bir vakti bu ka-
p›n› çalana

Nalan GÜVEN


