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MEKTUPLARDA AﬁK
“Sana kavuﬂmak için senden ayr›lmak gerekiyor. Ne hazin bir mecburiyet!”
Cemil MER‹Ç
Ursula Doyle, ‘Büyük Adamlar›n Aﬂk Mektuplar›’ isimli kitab›n›n giriﬂ bölümündeki ilk cümlesine, ‘Günümüzde yayg›n görüﬂe göre, insanlar art›k
aﬂk mektuplar› yazm›yorlar; e-mail ve telefon mesajlar› romantizmi öldürdü…’ diyerek baﬂlamaktad›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 düﬂmüﬂ bir de¤er kayb›na m› u¤rad›? Mazide mi kald›
duygular›n coﬂkusunu mürekkebin kal›c› iziyle
ölümsüzleﬂtirme arzusu? Mesajlardaki ‘s.s’ k›saltmalar›na kadar var›lm›ﬂ olan yitirilmiﬂli¤in tek suçlusu, 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 düﬂünün. Tarihe mal olmuﬂ büyük adamlar›n arkalar›nda 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 olduklar›n› göreceksiniz.
Dünyan›n ilk aﬂk mektubu, güzel rahibe Enlil’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 Mezopotamya’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
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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 levha 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› taﬂlara kaz›tan güzel rahibe Enlil mektubunda ﬂöyle yaz›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 kraliçesinin aﬂk›n› anlatan bu mektup halen ‹stanbul Arkeoloji Müzesinde bulunmaktad›r.
Bu ilk aﬂk mektubundan günümüze kadar gelen
dünyaca ünlü mektuplara bakacak olursak; Franz
Kafka’dan Milena Jesenska’ya, Napoléon Bonaparte’tan Josephine’e, Honoré de Balzac’dan Kontes Ewelina Hanska’ya, Victor Hugo’dan Juliette
Drouet’ye, Stendhal’den Mathilde’e, Hürrem Sultan’dan Kanuni Sultan Süleyman’a, Nâz›m Hikmet’ten Piraye’ye, Einstein’den Mileva’ya, Mark
Twain’den Livy’e uzanan çok geniﬂ bir yelpaze
görmekteyiz.

Madam Bovary roman› ile tan›nan büyük edebiyatç› 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› okumaktay›z.
‘Aﬂk öyle bir yaﬂanmal› ki, yüzy›llar sonras›nda
bile iﬂte böyle bir mektupla iz b›rakmal›…’ dedirtiyor insana;
“Bana çok güzel ﬂeyler söylüyorsun, sevgili
Muse. Eh, bunlar›n karﬂ›l›¤› da hayal edebilece¤inden 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, zihin, yumuﬂakl›k? Sade bir ruhun, sa¤lam bir kafan
var. ﬁair gibi konuﬂmaya çal›ﬂm›yorsun, tam bir ﬂairsin. 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 mektuplar›n›n bizdeki en güzel örneklerini ise Cemil Meriç’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 duygular›, 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…

Y‹NE DE, ‘KAL…’ DER M‹S‹N
‹lk kez gün yüzü gören yavru bir sincap gibi t›rmansa 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 ateﬂi y›kasa ruhumun kirini, pas›n›
Yine de, ‘Kal…’ der misin uzak ﬂehirlerinde bana
Uykusuzlu¤una ortak, düﬂlerine yabanc› bir ayd›nl›¤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›nlara 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 sözcüklerde yaﬂansa
ﬁark›lara söz yaz›lsa, mektuplarda hayat bulsa, hatta bir anl›k dahi olsa
Yine de, ‘Kal…’ der misin gecenin bir vakti bu kap›n› çalana
Nalan GÜVEN

“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.
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