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VOYAGE AU MONDE DES DAMES DU TEMPS JADIS
DANS LES CHANSONS DE BILITIS DE PIERRE LOUYS

Sous l’influence des auteurs parnassiens et symbolistes, Pierre Louys, poète et romancier, publie 
son œuvre la plus connue Les Chansons de Bilitis, “ce petit livre d’amour antique” dédié aux 
jeunes filles de la société future. L’auteur se présente comme un simple traducteur s’appuyant 
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chansons. Bilitis est apparue enfin comme un personnage fictif existant dans l’imagination de son 
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sur l’île de Lesbos, puis à Chypre, le poète exprime sa profonde sensibilité envers l’amour saphique, 
la sensualité, l’érotisme élégant et la délicatesse des sentiments.
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Under the influence of the parnassian and symbolist poets, poet-novelist Pierre Louys publishes 
his most known work The Songs of Bilitis, a little love book  presented to the girls of the future’s 
society from the ancient ages. Even though the writer introduces himself as a translator of the book 
the documentaries which belong to an German archeologist-philologist, actually, he is the one who 
puts these songs down on paper. In the end, Bilitis comes forward as a fictional person who exists in 
the imaginary world of its creator. Louys, who knows ancient literature very well, writes this book 
in prose poetry, to reflect the enthusiasm and frustration filled life story of a Greek woman who is 
contemporary of Sappho at the same time. Thanks to this imaginary person who is Pamphylia in 
origin, born on Lesbos Island and lives in Cyprus afterward, the poet puts his deep sensibility for 
elegant erotism and kindship in behaviors, lesbian love and lust, into words 
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Ülkemizde, daha çok, dilimize kazandırılmış Aphrodite, la Femme et le Pantin, Les 
Aventures du roi Pausole adlı romanlarıyla tanınan, şair yanı karanlıkta kalan Pierre 
Louys, XIX. yüzyılın sonuyla XX. yüzyılın başını kapsayan zaman aralığında sadece 
düzyazı alanında değil, şiirde de Fransız edebiyatında yetkinliğini kanıtlamış kendine 
özgü sanatçılardan biridir. Şiirlerinin toplandığı kitapları, yazılış tarihlerini gözeterek 
sıraladığımızda, Astarté(1892), La femme(1889-1891), Le Trophée des Vulves légen-
daires(1892), Iris(1892-1895), Aquarelles passionnées(1894), Hivernales(1895),La 
Forêt des Nymphes(1894-1902), Stances(1899-1907), Poèmes divers(1887-1916), Pyb-
rac(1905-1916), Fantaisies(1889-1922), Isthi(1916), Pervigilium Mortis(1898-1916), 
Poésies libres(1890-1920), Derniers Vers(1924)1 başlıklı yayınlarla karşılaşırız. Bu 
makaleye inceleme konusu olan kitap ise, şairin 1894’te basılan Bilitis’in Şarkıları(Les 
Chansons de Bilitis) adlı yapıtıdır. Düzyazı şiirlerini içerdiğinden, yapılan sıralamanın 
dışında tutulmuştur.

Pierre Louys’in söz konusu kitabındaki şiirleri incelemeye geçmeden önce, şairin az 
bilinen yönlerine ışık tutmakta yarar vardır. Onlardan daha yetenekli, yaratıcı özelliklere 
sahip olduğu halde, edebiyat dünyasında isim yapmış arkadaşlarının gölgesinde kalan 
sanatçıyı en iyi değerlendirecek konumda olan kişi André Gide’dir. Özyaşamöyküsünü 
ayrıntılı şekilde anlattığı Tohum Ölmezse (Si le grain ne meurt) kitabında, onunla ilgili 
aydınlatıcı verilere rastlarız. Paris’te gittiği Alsace Okulu’nda lise arkadaşı olan şairi, 
Fransızca kompozisyonlarda sürekli birinciliği kimseye bırakmayışıyla anımsar. Dersleri 
hiç ara vermeden izleyişini, parlak öğrenci oluşunu, içinde dehayı barındırışını, eline al-
dığını büyük zarafetle yapışını vurgulama gereğini duyar. Alaycı kişiliğiyle kavgaya her 
an hazırmış gibi duran arkadaşının daha o dönemde şiirle uğraştığına değinir. Heine’nin 
Şarkılar Kitabı’ndaki şiirlerini almanca okuduğu sırada yanına gelip ona Goethe’nin di-
zelerini önermesini unutamaz. Onu annesiyle tanıştırdığında, terbiyeli tavırlarıyla ailesi-
nin ilgisini çekmesi karşısında şaşırır. Bu davranış şeklinin, küçük yaşta ailesini kaybedip 
sadece kardeşiyle yaşadığı halde, yaradılışından kaynaklandığını söyler. Ertesi yıl birbir-
lerinden ayrılma zorunluluğu doğar. Gide, IV. Henri Lisesi’ne, Passy’ye yerleşen arkadaşı 
ise Janson Lisesi’nde eğitimlerini sürdürmeye başlarlar. Gide’in, yıllar sonra, hiç aklın-
dan çıkmayan bu  ilişkiyi değerlendirirkenki yaklaşımı oldukça nesneldir: 

 Birbirinden bu kadar farklı iki yaradılış olamazdı ve bu yüzden onunla arkadaşlık 
etmeyi olağanüstü yararlı buluyordum. Ama hangi noktalarda birbirimizden farklı 
olduğumuzu henüz biz de bilmiyorduk. Edebiyata ve güzel sanatlara duyduğumuz 
ortak sevgi bizi yakınlaştırıyordu; bize, bir tek bu sevginin önemi varmış gibi geli-
yordu(hatalı mıydık?).2

İkili arasındaki bağlar hep canlı kalır, başka düzlemlerde de sürer. Gide’in, André 
Walter’in Defterleri kitabını bitirince yanında okumayı uygun gördüğü kişilerden biri 
de o olur. İlk kitaplarının sayfalarından birinin boş bırakılıp diğer kişi tarafından dol-
durulması konusunda anlaşırlar. Ama ne arkadaşı o boş sayfayı yazacak durumdadır, ne 
de onun sonelerinden birini yazma becerisi Gide’de vardır. Yine de, Louys, aralarındaki 
anlaşmaya bağlı kalarak, ölümden sonra yayınlanmış algısını uyandıracak giriş yazısı-
nı Pierre Chrysis takma adıyla hazırlar. Gide’i Mallarmé’nin çevresiyle tanıştıran yine 
Louys’dir. Herkesin müziği sevmekten bahsettiği bu küçük toplulukta, Gide’in ilgisini 
çeken, Louys de dâhil herkesin Wagner’i tanrılaştırması, müzikte edebiyatın arayışı için-
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de olmasıdır. Arkadaşının kimsenin üzerinde olumsuz görüşlerde bulunamayacağı bazı 
saygın yazarlara olan aykırı yaklaşımı Gide’i rahatsız eder. Onlardan biri de, İnsanlık 
Komedisi’nin ölümsüz yaratıcısı Balzac’tır. Onu küçümseyerek, Guez de Balzac’ı büyük 
kabul edişini yadırgar. Ama yine de Gide, yazı yazarken dikkate alması gerekenlerin başı-
na biçim sorununu yerleştirmesini sürekli öğütlemesinden dolayı ona minnettarlık duygu-
larıyla bağlıdır. Louys sayesinde edebiyat çevrelerine girebildiğini, dostluklar edindiğini 
itiraf eder. Oysa,arkadaşının romantik, saldırgan kişiliği aralarındaki ilişkiyi inişli çıkışlı 
hale getirir. Gide, daha sonra Cezayir, Tunus’u da kapsayan Afrika yolculuğuna çıkar. 
Cezayir’in Biskra şehrinde adı Meryem olan kızla tanışır. Uled Nail aşiretinden olan bu 
kızın, evlenme yaşına geldiğinden, töreler gereği, gurbete çıkıp para kazanması, köyüne 
döndüğünde o parayı kendisiyle evlenecek kocaya ayırması zorunludur. Büyük şehirlerde 
bedenlerini satarak o parayı temin eden bu aşiret kızlarından biridir Meryem.  Kol, ayak 
bileklerine taktığı madeni halkaların raks sırasında büyüleyici sesler çıkarmasından etki-
lenen Gide, kızı tanrıçaya benzetir, onu hiç unutmaz. Yolculuğun sonunda rahatsızlanan 
yazar, İtalya üzerinden İsviçre’nin Cenevre kentine gelir. Doktorunun önerisiyle, Cham-
pel’e yerleşip, kaplıca tedavisine başlar. Almanya’nın Bavyera eyaletinde yer alan Bay-
reuth şehrine, sanatsal etkinlikleri izlemek için yola çıkan Louys, Gide’in Champel’de 
olduğunu öğrenince, onu görmek amacıyla buraya gelir. Gide, Afrika’da başından geçen 
maceraları ona anlatır. Özellikle de, Uled Nail aşiretinin o güzel kızından, tanrıçalara 
özgü havayı varlığında gizemli şekilde taşıyan Meryem’den söz eder. Gide’e göre, kişili-
ğinde pek çok kusuru taşıyan, kaprislerini öne çıkartan, anı anına uymayan, karşısındaki-
ne durmadan kendi zevklerini benimsetmeye çalışan, yanında bulunanları dediğim dedik 
anlayışla yönetmeye alışkın olan, ama bunun yanında, eşsiz gönül zenginliğine sahip bu 
coşkulu adam, Meryem’i sevgili yapmaya karar vererek, Bayreuth’a gitmekten vazgeçer. 
Hemen Biskra’ya geçen Louys, yanına Meryem’i de alarak, Konstantin şehrinin yakınla-
rına yerleşir. Öykünün geri kalanını Gide, incelememize katkıda bulunacak ayrıntıyı da 
vererek şu tümcelerle sonlandırır: 

Pierre Louis, Meryem ben Atala’nın anısına-kitabın birinci sayfasında adımın ar-
kasından gelen gizemli üç harfin anlamı budur-bana ithaf ettiği o nefis Bilitis’in 
Şarkıları’nı orada tamamladı. Bu şiirlerden pek çoğu(yanlış hatırlamıyorsam) 
Louis’nin Cezayir’e gitmesinden önce yazıldığına göre, Meryem tam olarak Bilitis 
değilse de,kitap boyunca kendini hissettirir, bir anda onu tanıyıveririm.3

Gide’in özyaşamöyküsel kitabında anlattıklarının ışığında Pierre Louys’i daha iyi ta-
nıyıp, bu incelemede yararlı olacak ayrıntıları aldıktan sonra, artık, Bilitis’in Şarkıları’nı 
irdelemeye başlayabiliriz. Şair, Bilitis’i İ.Ö. VI. yüzyılda yaşamış Yunan kökenli kadın 
ozan olarak bize tanıtır. Şiirlerini eski Yunancadan çevirdiğini vurgulayarak, bu kitabın 
şairi değil de çevirmeni olduğu izlenimini uyandırır, böylece daha yapıtın başında okuyu-
cuyu gizem perdesiyle baş başa bırakır. Hayatının anlatıldığı bölümde Bilitis’in, Pamphy-
lia’nın doğusunda, Melas kıyılarında kurulu dağ köyünde doğduğu söylenir. Toroslar’ın 
eteğinde yer alan, derin ormanlarla kaplı bölgede hüzün kokan hava vardır. Kayalarından 
sular fışkıran, yukarı kesimlerinde büyük tuzlu gölleri olan, vadilerinde sessizlik barınan 
bu yerde, Bilitis Yunan babadan, Fenikeli anneden doğar. O dünyaya geldiğinde babası 
öldüğünden, annesi tarafından konan Fenikeli adı taşır. Bu ıssız diyarda, annesiyle, kız 
kardeşleriyle sakin hayat sürmektedir. Sabahları horoz sesiyle uyanır, hayvanları sular, 
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sütlerini sağar. Yağmurlu günlerde, evde kalıp yün eğirmekle uğraşır. Hava güzel oldu-
ğunda, kırlara koşar, arkadaşlarıyla çeşitli oyunlar oynar. Dağlarda, sularda, ormanlarda 
yaşayan adına Nympha denilen tanrısal varlıklara inanarak, onlara adaklar sunarak geçer 
Bilitis’in genç kızlık günleri. Doğanın bağrında yaşamanın verdiği cennetsi mutluluk, 
çevresini kuşatan maddi-manevi âleme benzemenin yarattığı ilahi coşku, kalp vuruşlarını 
hızlandıran o tatlı heyecan, şiirlere de yansır. Pamphylia Bükolikleri başlığını taşıyan ki-
tabın birinci bölümü, Bilitis’in doğduğu ülkedeki kırsal yaşamına ait şiirleri kapsar. Bun-
lardan ilki olan Ağaç’ta, şair, ağaca çıkmak için soyunan biri olarak çıkar karşımıza.Yağ-
mur yağdığından dokunduğu her yer ıslaktır.Çıplak bacaklarıyla ağacın nemli, kaygan 
kabuğuna sarılır. İyice yükseklere çıkar, büyük dallardan birine ata biner gibi yerleşerek, 
ayaklarını aşağıya sarkıtır. Yapraklardan düşen damlalar çıplak bedeninde süzülmektedir. 
Ayak parmakları ezilen çiçeklerden dolayı kırmızıya bulanmıştır; ellerinde yosun lekeleri 
vardır. Okuyucu şiiri okurken, şairin ressam kimliğine bürünerek sergilediği resmi de 
seyretmektedir. Bütün duyular hareket halindedir. Parçanın sonunda, ağaç sevgiliye dö-
nüşüverir: “Rüzgâr içinden geçerken, güzel ağacın yaşadığını duyuyordum. O zaman ba-
caklarımı daha da sıkıyor, aralık dudaklarımı bir dalın tüylü ensesine yapıştırıyordum.”4  

Kır Şarkısı’nda Bilitis, arkadaşı Selenis’le birlikte sürüyü otlatmak için kırlardadır. 
Zeytin ağaçlarının gölgesinde soluklanan bu ikili, aynı ortamda farklı eylemlere girişir. 
Selenis, yerinden kalkıp koşarken, ağustosböcekleri arayıp çiçekler toplarken, derenin se-
rin suyunda yüzünü yıkarken; Bilitis, koyunlardan topladığı altın rengi yünleri eğirmekle 
uğraşır. O sırada gökten kartal geçer. Zamanın çok ağır geçtiği bu yerde tek yapılacak, kır 
şarkısı söyleyerek tanrı Pan’ı anmaktır. Hermes’in keçi ayaklı oğlu, çobanların rehberi 
olduğundan çok kutsaldır.

Çıplak Ayaklar’da insan bedeninin uç noktalarına yolculuk yapılır. Önce, bele kadar 
inen siyah saçlara tutunuruz, sonra, toz içinde kalmış güneş yanığı çıplak ayaklara ineriz. 
Birden Psophis adıyla irkiliriz. Bilitis, bu yoksul küçük kızı o gün kendine köle olması 
için yanına çağırır. Kız onu pınara taşıyıp ayaklarını yıkayacaktır. Ardından, güzel kokulu 
menekşelerle birlikte ezdiği zeytinlerden çıkan özü ayaklarına sürecektir. Yoksul kızın 
hizmetinin bedeli, bahçenin ürünü mercimektir. 

İhtiyar Adam ve Nymphealar’da, sularda, dağlarda, ormanlarda yaşayan perileri çıp-
lak gözle gören yaşlı adamın görme duyusunu, mutlulukla birlikte yitirmesinden yola 
çıkılarak, bu varlıkları nasıl betimlediği üzerinde durulur. Birkaç şiirden sonra gelen 
Uyanış’ta ise, güneşin doğuşu ana dekordur. Sabah uykusunun tatlılığı, Bilitis’in yatak-
tan kalkmasını geciktirir. Biraz sonra ağıla gidecek, keçilere ot verecek, kuyudan çektiği 
serin suyu, onlarla birlikte aynı fıçıdan içecektir. Çıplak Ayaklar şiirindeki küçük yoksul 
kızı köle konumuna indirgemekten kaçınmayan Bilitis, doğa söz konusu olduğunda, için-
deki varlıklarla özdeşleşmiş gibidir. Keçilerden süt sağarken, onun da keçi yavrularıyla 
birlikte aynı kaynaktan süt emmesi çağrışımlarla yüklüdür. Bu sahneyle bize, Rheia’nın 
yeni doğan Zeus’u yutmasını önlemek için Kronos’tan kaçırış hikâyesini çağrıştırır. Gi-
rit’e götürülen çocuk tanrı, orada mağarada Amaltheia adlı keçinin sütüyle beslenir. 

Yağmur’da, ilkbahar yağmurunun tablosu yapılır. Ağaçların incecik kabukları güneş-
te parıldarken, ıslak çiçeklerden yayılan koku insanın başını  döndürür. Şair, yürürken 
dikkat etmek zorundadır. Yoksa, ortada gezinen pislikböceklerini, sümüklüböcekleri eze-
bilir; önünde duran kertenkeleyi korkutabilir. Daha sonra sözü, insanlardan duyarlı olma-
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larını istediği o olguya getirir: “Yazık! Yerlerde ne çok çiçek var. Düşmüş çiçeklere acıyın.
Süpürüp çamura bulamayın, arılara saklayın.”5

Çiçekler’de Bilitis’in dostları yine Nymphealardır. Topladığı çiçekleri taşımakta zor-
luk çektiğinden, onlardan demet yapmada yardımcı olmalarını ister. Sonra gelen Sabır-
sızlık şiirinde ise, derdini anlatıp üzüntüsüne ortak ettiği kişi, ölümlü insandır. Doğadan 
ayrıldığında, bakış kendi varlığına çevrildiğinde sorunlar da ortaya çıkar. Delikanlıların 
ona bakmaması, hüznün temel nedenidir. Giysisi kaysa dönüp bakacak, saçından düşen 
çiçeği yerden alıp ona verecek birine gereksinim duyar.

Karşılaştırmalar’da, şair, bedenleri çiçek açma zamanı gelmiş genç kızlarla birlik-
tedir. Erkeklerden uzakta, birbirlerinin önünde soyunan kızlar, bedensel özelliklerini tar-
tışıp üstünlük sağlama arzusu içinde yanıp tutuşurlarken, şarkılarıyla kendilerine eşlik 
etmelerini istedikleri canlılar, çobanaldatanla Kypris kuşudur. Ormandaki Nehir’de  adına 
Naiadlar denilen saydam su perilerini oynamaya davet eden, onlara benzemeye can atan 
genç kız, Bilitis’ten başkası değildir. Konuşan Yüzük’te öne çıkan, iki ülke kadınları ara-
sındaki farktır. Lidyalı kadınlar tepeden tırnağa değerli taşlarla süslenmiş gezerlerken, şa-
irin ülkesinin kızları, taşında tanrıçanın üçgeni kazılı gümüş yüzükle yetinirler. Yüzüğün 
ucunun dışarı ya da içeri çevrilmesine göre Psykhe’nin serbest olup olmadığını kolayca 
anlarlar. Onlar için önemli olan, aşk tanrısı Eros’un sevgilisi, başka söyleyişle, canı sev-
giye ulaştırma peşinde eriyip giden Psykhe’dir. Ay Işığında Dans’ta, yumuşak çimenlerin 
üstünde saçları menekşeli kızlar kendi aralarında dans ederken betimlenirler. Kızlardan 
biri diğerinin sevgilisidir. Dansın sonunu yansıtan dizelerde güzellik kavramına erişmenin 
hazzı yaşanır. İki elle kupa gibi tutulan başlar eğilerek öpücük içilir. Masallar’da Bilitis, 
küçük çocuklar tarafından nasıl sevildiğinden söz eder. Topladıkları çiçeklerin hepsini ona 
vermelerini, tuttukları pislikböceğini avucuna bırakmalarını, sevginin nesneleri olarak gö-
rür. Çocukların ondan isteği ise, Zeus’la Danae’nin oğlu Perseus’un başından geçenleri, 
Çanakkale Boğazı’na adını veren Helle’nin kardeşi Phriksos’la birlikte altın postlu koçun 
sırtında Kolkhis’e giderken denize düşüp ölme hikâyesini anlatmasıdır. Tanrıçaya Sunu-
lan’da, Bilitis, gonca güllerden ördüğü tacı hangi tanrıçanın adına kutsal ağaca asacağını 
sorgular. Sidelilerin taptığı Athena için değildir yaptığı; Pergalıların yücelttikleri, loğusa-
lığında ona yardım edeceğine inandığı Artemis de olamaz; dudaklarının arzuladığını ve-
recek tek tanrıça kalır geriye: Afrodit. Ona yüksek sesle yakarmayı uygun bulmaz. İçinde 
taşıdığı sırrı, kutsal ağacın kabuğundaki yarığa fısıldayarak söyleyecektir. İyi Arkadaş’ta, 
güzel saçlı Selenis yine karşımıza çıkar. Bilitis’in evine yün eğirmek için gelmiştir. Birden 
dışarıda fırtına patlar. Evine dönmekten korkan kız, geceyi arkadaşıyla aynı yatakta ge-
çirir. Persephone’ye Yakarış’ta, ölüler ülkesinin tanrıçası anlatının odağına yerleşir. Ağır 
hasta bakire için gözyaşı döken şair, onu yanına erken almaması için karanlıklar ülkesi-
nin kraliçesine yalvarır. Öreke’de, annesi, kız kardeşleri arasında kendini yalnız hisseden 
Bilitis var. Beyaz yün başlığıyla yaşlı kadına benzettiği örekesine açılma gereğini duyar. 
Söyleyeceklerini dinlemesini ister ondan, dert ortağı sayar. Kupa’da şair, yoksulluğu en-
gel saydığı için annesinin kendisiyle evlenmesine karşı çıktığı sevgilisi Lykas’ı görmeye 
gider. Genç adam, suda yumuşattığı killi toprağı aşığının açıkta duran göğsüne bastırarak 
kalıbını alır. Bundan kupa yapar, onu güneşte kurutur, çiçeklerle boyar. Sonra Nymphea-
ların pınarına varıp, kupayı suya bırakırlar. Toprak, göğüs, kupa, su; hepsi, ilahi uyumda 
birbirlerinin içinde eriyip giderler. Her şiirde kendine özgü ayrıntıyı resimleştiren Bilitis, 
sonunda, kendi adını taşıyan parçada varlığıyla ilgili bütünlük duygusuna ulaşır: 
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Bazı kadınlar beyaz yün giyer. Bazıları ipek ve altına bürünür. Bazıları da çiçek-
lerle, yeşil yapraklarla, üzümlerle örter gövdesini./Ben ancak çıplak yaşayabilirim. 
Sevgilim, beni olduğum gibi al: ne elbise, ne mücevher, ne çarık…yalnızca Bilitis./
Saçım kendinden siyah, dudaklarım kendinden kırmızı. Halka halka buklelerim ba-
şımın çevresinde tüyler gibi özgür uçuşuyor./Uzaklarda kalmış bir aşk gecesinde 
annem beni nasıl yaptıysa öyle al. Hoşuna gidersem bunu bana söylemeyi unutma.6 

Ninni şiirinde Bilitis, hayatındaki en önemli sırlardan birine ışık tutar. Evlilik dışı 
olan kızına seslenir. Oyuncuklarını Sardes’e, elbiselerini Babylon’a ısmarladığını söy-
lediği çocuğundan uyumasını ister. Etrafını saran ormanların işlevi,  ona saray olmaktır. 
Küçüğü uyandıracak endişesiyle, güneşi bile denize satmayı düşünür. Ak güvercin ka-
nadının çıkaracağı rüzgârı hesaplar. Ona, geleceğe dair sorular sormayı tasarlar: “Kızım 
benim, etimin eti, gözlerini açınca söyle, ovayı mı istersin, şehri mi? Dağı mı, ayı mı? 
Yoksa alayla ilerleyen beyaz tanrıları mı?”7

Naiadların Mezarı, birinci bölümün son şiiridir. Bilitis, kırağı kaplı koru boyunca 
yürürken karşılaştığı kişi, ona ne aradığını sorar. Satir’in peşinden gittiğini söylediğinde, 
çok ağır geçen kış yüzünden bütün Satirlerin, Nympheaların öldüklerini öğrenir. O kişi, 
elindeki çapayla, pınarın buzunu kırmaya başlar. Sonra da, kırdığı parçaları solgun göğe 
doğru tutup, içlerinde bu varlıklardan kalıp kalmadığını saptamaya çalışır. Bu şiir, yaşa-
mının bu devresinde Bilitis’in ne kadar hüzünlü olduğuna çarpıcı örnektir. Doğayla iç içe 
olmayı ilkeleştirmiş, mitolojik yaratıkları hayal dünyasının bilinen konukları haline getir-
miş, günlerini düşler âlemine uygun geçirmiş, alışılmış olanı olağanüstünün olanaklarıy-
la zenginleştirmeyi başarmış bu genç kızın, artık son şiirlerinde perileri öldürüp doğayı 
kısırlaştırmasındaki en büyük etken, aşk ilişkisinde mutluluğu yitirmesidir. Kızını da dâ-
hil bütün bağlandığı değerleri geride bırakarak doğduğu ülke Pamphylia’dan dönmemek 
üzere ayrılmasıyla birlikte, yaşamının, sanatının ilk dönemi de sona erer.

Kitabın ikinci bölümü Mytilene Mersiyeleri başlığını taşır. Bilitis, şair Sappho’nun 
adıyla ünlenmiş Lesbos adasına gelir. Yarımadanın Anadolu’ya bakan şehrine yerleşti-
ğinde, on altı yaşında olduğu söylenir. İkinci bölümün başına koyduğu Psappha şiirinde 
kadın şairden bahseder. Yeni geldiği bu diyarın şaşırtıcı özelliklerinin tanığı olur. Sabah-
leyin kalktığında, yatağını ünlü şairle paylaştığının farkına varır, utanır. İlk izlenimleri 
şaşkınlıkla doludur: “Ne biçim ülkeye gelmişim? Ne biçim aşklar yaşanıyor bu adada? 
Bu kadar bitkin olmasam düş gördüğümü sanacağım…Yanımdaki Psappha mı gerçek-
ten!/Uyuyor…Saçı, atlet saçı  kısacık. Güzel kadın.Yüzünde tuhaflık var,göğsü erkeksi, 
kalçaları dar.”8

Adları Glottis’le Kyse olan iki küçük kız onu evlerine götürürler. Kandil ışığında 
önünde raks yaparlar. Bu evde, kızların anneleri olan kadından öğütler alır. Erkek deni-
len canlının kabalığından,tembelliğinden konuşulur. Sert derili, kısa saçlı, bedeni kıllarla 
kaplı bu yaratıktan nefret etmesi istenir. Ona göre, kadınların hepsi güzel olup, sevmeyi 
yalnız onlar bilir. Bilitis’e bu evde kalması, kadın okşayışlarının tadına varması, aşıkları-
nın bedeninde kendi güzelliğinin yansımasını görmesi önerilir. Bilitis, vücudunu paylaşan 
kızlardan hangisiyle evlenmesi gerektiğini düşünür. Gönlü Glottis’e kaysa da, Kyse’den 
de hoşlandığını hisseder. Oysa üç kişinin aynı yerde yaşaması son derece sakıncalıdır. 
Mytilene’de söylentiler hızla yayılmaktadır. Sonunda ikisinden de ayrılmaya karar verir. 
Aradığı sevgiliyi, gizli hazine gibi kırda bulur. Karşılaşma’da onu anlatır. Dul annesiyle 
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oturan, birlikteliği kabul eden kızın tek eşyası, boynunda asılı duran Astarte heykelciği-
dir. Sonraki şiirde, adı Mnasidika olan kızı koruyan bu heykelciğin özellikleri tanıtılır. 
Doğu kültüründe bolluk, verimlilik tanrıçası olarak görülen, kaynağı İştar’a dayanan, Yu-
nanların Afrodit’e dönüştürdükleri Astarte, burada, usta çömlekçi tarafından sarı toprak-
tan başparmak büyüklüğünde yapılmış yontucuk olarak karşımıza çıkar. Bilitis’in ağzıyla 
güzeller güzelinin, aşıklar aşığının, analar anasının simgesi haline gelen bu küçük yontu, 
kızın boynunda onu koruma işlevini üstlenir. İçlerini kavuran aşk ateşinin etkisi altına 
girdiklerini duyumsadıklarında arzularını engellemeyi uygun bulurlar. Düğünden önce 
sevişmek toplumsal adetlere ters düştüğünden, o an birbirlerini bırakırlar. Düğün’de, bu 
birlikteliği resmiyete kavuşturan törenden söz edilir. Bilitis’in üstünde erkek giysisi var-
dır, Mnasidika’da ise gelinlik. Düğün şarkıları, flütler eşliğinde, aşığının kucağında taşı-
nan gelin, güllerle kaplı eşikten geçirilerek, çiçeklerle süslü odaya alınır. Geçmişi Yaşat-
mak şiirinde bu sevgi iyice yüceltilir. Sevgilinin beden izi kaybolmasın diye, yatak dar-
madağın bırakılır;okşayışları silinmesin diye, yıkanıp üstünü değiştirmez; öpüşleri hâlâ 
etkisini sürdürsün diye, yemek yenmez, dudaklar boyanmaz; O gecenin hatırası kaybolup 
gitmesin diye, pencereler kapalı tutulur, kapı açılmaz. Bilitis, eskiden delikanlılara tut-
kunken, isimlerini çınarlara kazırken, nasıl farklı biri olup çıktığını, terk ettiği çocuğunu 
da anımsayarak Değişim’de anlatır. “Dudakları bakır kızılı, saçları demir mavisi, gözleri 
gümüş karası”9 olan sevgilisi Mnasidika’yı koruması için tanrılara kurbanlar sunar. Afro-
dit’in payına iki erkek tavşan, iki güvercin; Ares’e iki dövüş horozu; Hekate’ye iki köpek 
düşer. Homeros’un yapıtında  anlattığı Nympheaların mağarasını, Naiadların erguvan 
rengi kumaşlar dokuduğu o gizemli yeri, sevgilinin bedeninde bulur. Mnasidika’nın kum-
rular gibi duran göğüslerini sütle yıkar, üzerlerine çiçek tozları serper. Oyalanması için 
ona oyuncak bebek verir. Çocuğa duyulan özlem bu oyuncakla giderilir. Balmumundan 
yapıldığından erir endişesiyle, güneşli günlerde dışarıya çıkarılmayan bebek, birlikteliğe 
renk katar. Kaygılarla Dolu Düşkünlük’te, aşırı sevginin yarattığı endişeler öne çıkar. 
Kızgın maşa yakar korkusuyla, aşığından saçlarını yapmasını istemez. Beline taktığı ke-
mer iz bırakır diye, elbise giymesine karşı gelir, çıplak dolaşmasını önerir. Narin ayakları 
incinmemesi için yataktan çıkmasını  yasaklar. Onun kutsal bedeninde sadece sevişmenin 
izleri kalmalıdır. Gözler’de, sevgiye kıskançlık karıştığında, tapınılan nesnenin insanda 
aykırı duygular uyandırmasına vurgu yapılır. Mnasidika’nın iri gözleri, aşkla canlanıp 
gözyaşları döktüğü zaman aşığı mutlu eder. Ama aynı gözler, başka birine takılıp kaldı-
ğında, bunu da asıl sevgiliye hissettirdiğinde, iğneyle delinip kör edilmeyi hak ederler. 
Bilitis’le Mnasidika’nın mutlulukları uzun sürmez, başkasıyla aldatılma endişesi ilişkiye 
hâkim olur. Tatsızlık başlığını taşıyan parçada Bilitis, sevdiği kadını sorgulamaya başlar. 
Ona nerede olduğunu sorduğunda, “çiçekçide” yanıtını alır. Yüzünü solgun gördüğünü 
söylediğinde, yol yorgunluğuna bağlanır. Güzel saçlarının darmadağınık olması rüzgârla 
ilişkilendirilir. Elbisesinin lekeli olmasının nedeni ise, çiçeklerden damlayan sudur. Öyle 
geceler olur, sevilen ortada görünmez. Kuşkularla bile yaşamaya artık razı olan Bilitis’i 
bekleyen, yalnızlıktır. Sonunda, Gyrinno adlı kadın, Mnasidika’nın yarattığı boşluktan 
yararlanarak Bilitis’in yatağını ele geçirir. Gyrinno’ya adlı parçada, hayatına yeni giren 
kişinin vücudunda o kadını bulmaya çalıştığını itiraf eder: “Seni sevdiğimi sanma. Seni 
olmuş bir incir gibi yedim, yakıcı bir içki gibi içtim, bel kuşağı gibi tenime giydim./Etinle 
etim arasında ateş gibi bir rüya akıyordu. Seni bir yaraya bastırır gibi vücuduma bastırıp 
için için haykırıyordum: Mnasidika! Mnasidika!”10 

Frankofoni, 2020 / 2, Sayı 37, 141-151



148

Onsuz geçen yirmi iki günün sonunda Bilitis, onu unutmak için, on altı yaşında hem 
kız hem oğlan olan Sardesli köleyi kiralar. Ne yaparsa yapsın, yitirdiği kişinin anısı hep 
canlı kalır. İkinci bölümün son şiiri olan Ölüm Şarkısı’nda Mytileneli Musalara seslenmek-
ten başka çıkış yolu bulamayan Bilitis vardır karşımızda. Yalnız sessizliği duyan bu varlık, 
onlardan büründüğü yasa uygun düşecek ölüm şarkısını haykırmalarını ister. Ülkesinden 
uzakta bu yabancı topraklarda geçen onuncu sonbahardır. Artık buralardan da çekip gitme 
zamanı gelmiştir. Son kez başvurduğu Mytileneli Musalara düşen, ardından ağlamaktır.

Kitabın üçüncü bölümü Kıbrıs Adası Yazıtları başlığını taşır. Yaşamını bu Akdeniz 
adasında geçirmeye karar veren Bilitis, ilk şiirini Afrodit’le eşdeğer tutulan Astarte’ye 
adar. Astarte’ye Övgü şiirinde, bu tanrıça, kendinde başlayıp kendinde biten, tükenme-
yen, bozulmayan güç olarak selâmlanır. Adanın yeni konuğu, yılın her ayı kasıklarından 
sökülen kan şarabını haz dolu ilaheye sunar. Geceye Övgü’de, gecenin içinde barındırdığı 
gizli güç yüceltilir: 

Ey tanrıları doğuran gece, dudaklarıma nasıl da tatlı geliyorsun! Saçlarımın ara-
sında nasıl da sıcaksın! Sanki içime giriyorsun ve baharınla beni gebe bırakıyor-
sun!/ Açacak çiçekler benden doğacak. Nefes alıp veren rüzgâr benim soluğum. 
Havadaki koku benim arzum. Bütün yıldızlar gözlerime doluyor.11  

Adaya hâkim olan sadece Afrodit değildir. Denize bakan ormanlar Mainadların da 
yurdudur. Dionysos topluluğundaki Bakkhalara benzeyen bu kadınlar, taptıkları tanrının 
etkisiyle coşup, kendilerinden geçerler. Dionysos’un içlerine doldurduğu aşkı yine ona sun-
manın sınırsız hazzını, heyecanını yaşarlar. Afrodit’in bembeyaz bedeninin ortaya çıkışını 
gören dalgalar, o upuzun kumsallar buradadır. Denizin yüzeyinde ışıktan yaratılmış binler-
ce küçük dudak kımıldamakta, katıksız kadınlığın ne olduğunu göstermektedir. Tanrıçanın 
rahibeleri bu adada ay doğarken sevişirler.Sonra kalkıp, gümüş kenarlıkla çevrili geniş ha-
vuzda yıkanırlar. Aynı rahibeler, ay batarken de sevişirler. Sonra, halılarla döşenmiş büyük 
odada, som altından yapılma kandilin ışığında uyurlar. Ona adanmış bayramda, erkeklerin 
giremediği o gizemli yerde, taç giydirilmiş Phallos’un etrafını kuşatan kadınlar çığlık çığ-
lığa sallanırlar. Sonunda tören biter; lâl rengi Phallos kutsal üçgene saplanır. Esrar bundan 
sonra başlar der Bilitis, gerisini anlatmaktan çekinerek. Kutsal fahişeleri bol bu adada ya-
pılması gereken, toprağa karışmış gitmiş eski sevgililerin değil, kendi bedeninin, hayatının 
şarkısını söylemek olmalıdır. Tütsü dumanına bulanmış uzun saçları olan kadın, sümbül 
yağından gül yağına kadar çeşitli kokularla donatılmış vücudunu günübirlik hazlara, yarını 
olmayan tutkuların tadına hazırlamalıdır. Bilitis de adanın âdetlerine uyar, Afrodit’in hiz-
metine girmeyi gönüllü kabul eder. Kolları on üç gümüş bilezikle, göğüsleri iki altın göğüs-
lükle kaplıdır. Her yeri altınlarla süslü olduğundan, tanrı suretleri bile yanında sönük kalır. 
Elbisesi, üzerinde “Sonsuza kadar sev beni, seni günde üç kere aldatırsam da üzülme”12 
dizeleri yazılı gümüş sırmalı kemerle kuşatılmıştır. Adonis’e, Ares’e, bazen de Herakles’e 
benzettiği âşıklarının ona dokunduklarında neler hissettiğini resmi yapılacak anlatım şek-
liyle yansıtır:” Beni omuzlarımın altından kavradığı zaman, limandan bir gemicinin, tan-
rısal bir resim gibi saydam gözkapaklarımın yıldızlı göğünde ilerlediğini görüyorum.”13

Bilitis’in Geçişi şiirinde, aşk tanrıçası onuruna yapılmış törene tanık oluruz. Tören 
alayı, kölelerin gece boyunca binlerce gül yaprağı döktüğü deniz kabuğunu andıran, için-
de Bilitis’in çırılçıplak yattığı arabayı omuzlarda taşımaktadır. Sadece ayaklarının olduğu 
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kısım altınla örtülüdür. Omuzları kanatlı on iki çocuk şemsiye tutarak, kokular saçarak, 
tütsüler yakarak ona hizmet ederler. Orman Tanrısı’nda fahişelere iyi âşıklar bağışlaması 
için Priapos’a yakarılır. Çalparalı Dansçı’da müzikle dansın birlikteliği vardır. Myrrhini-
dion adlı kadının incecik ellerine çalparaları takıp, giysilerini atarak raksa başlaması be-
timlenir. Düzenli aralıklarla ileri geri attığı biçimli bacaklarıyla, kuşak gibi eğilip bükülen 
bedeniyle, ürperen teniyle, iri çekik gözleriyle, sesleri yayan el hareketleriyle bu kadın, 
uyanan bütün arzuları kendine çekme kabiliyetine sahiptir. Bütün vücudun dalgalanması, 
anılarının akışına kapılıp gittiği izlenimini vermekte, kadının çevresi tarafından çılgınca 
alkışlanmasına neden olmaktadır. Çiçeklerin Dansı’nda, Lidyalı dansçı Anthis’in bedeni-
ni saran yedi farklı renkteki tüllerin raks sırasında açılmasıyla hangi organı gözler önüne 
serdiği olgusu, estetik boyutta ele alınır. Sarı tül çözüldüğünde siyah saçlar yayılır; pembe 
tül kaydığında ağız görülür; beyaz tül çıplak kolları açığa çıkartır; kırmızı tül göğüsleri 
işaret eder; yeşil tül kalçaları özgürlüğe kavuşturur; mavi tül düştüğünde omuzlar çıkar 
ortaya; saydam olan son tül ise cinselliğin merkeziyle ilgilidir. Her tülün atılışıyla varlık 
gösteren çiçekler, oyuncunun raksında bütünleşirler. Şarkı’da, sevenlerinin özelliklerin-
den söz eder Bilitis. Birincisi, çok değerli inci gerdanlık sunar ona. İkincisi, saçlarının 
karasını, gözlerinin mavisini yücelten şiirler yazar. Üçüncüsü, aşırı derecede yakışıklıdır. 
Ama gönlü sonuncudadır; yoksuldur, yakışıklı da değildir, hiçbir güzel söz çıkmamıştır 
ağzından; ama sevilmeye lâyık görülür. Bir Aşığa Öğütler’de, genç dostundan, arzuladığı 
kadının kalbini kazanmak istiyorsa, sevdiğini ona asla söylememesini ister. Ama her gün 
kendini göstermeli, sonra ortadan kaybolmalı, ardından yine görünmelidir. Genç Bir Fa-
hişenin Ardından şiirinde, beklenmedik ölümüne üzüldüğü fahişe Lyde içi güllerle kaplı 
mezara konduğunda, onun son sevgilisi olacak toprağa seslenir: “Ey kutsal Toprak, ey her 
şeyi besleyen Sütanne! Zavallı küçük ölüyü iyilikle karşıla, kucağında uyut. Mezar taşının 
dibinde ısırganlar değil, narin beyaz menekşeler bitsin.”14  

Gül Satan Küçük Kız’da, gülleri satamayınca annesinin kendini dövmesinden yakı-
nan ergen sayılamayacak yaştaki kızın, güllerden para kazanabilmek için küçük bedenini 
de başkalarına sunması teması işlenir. Mnasidika’nın Hayali’nde, gözlerindeki arzuyu, 
yanaklarındaki alevi, yüzlerindeki ağırbaşlılığı üç ateşli şarkı gibi ifade eden; şehvet dolu 
dansı yerde sonlandıran dansçı kızlarda, artık geçmişte kalmış sevgiliyi yeniden anımsa-
manın verdiği acı vardır. Son Aşık’da hüzün kaplar ortalığı. Artık yaşamının sonbaharını 
yaşayan Bilitis, büyük Sappho’nun saçlarına şiirler yazdığı çekici ağızlı o Bilitis, son 
âşığına, geçmiş yıllardan kalan deneyime de dayanarak bütün sevgisini sunmaya hazır-
dır. Başkalarının ilkbaharından daha sıcak olan sonbaharının kapılarını, aşkın zor zanaat 
olduğunu bilmeyen bakirelere inat, davetine saygı duyacak son âşığa açacaktır. Sabah 
Yağmuru’nda, gecenin silinip yıldızların uzaklaştığı zamanda Bilitis’i, yağmur altında 
kuma dizeler yazarken görürüz. Yağmurun oluşturduğu küçücük derecikler ölü yaprakla-
rı sürüklerken, gökyüzünden düşen her damla, kuma yazılı dizelerden yükselen şarkıda 
delikler açar. Artık yalnızdır şair. Gençler yüzüne bakmaz, yaşlılar da çoktan unutmuştur. 
Üçüncü bölümün son şiiri olan Gerçek Ölüm’de, tapmaktan zevk aldığı Afrodit’i acıma-
sız tanrıça olarak görmeye başlar. Aynaya baktığında ne gülümseme vardır, ne de gözyaşı.  
Ama yine de, gençliğini soldurmakla, ölüye dönüştürmekle suçladığı tanrıçasına  tap-
maktan asla vazgeçmeyecektir. Bu büyük ilaheye sunulmak için kesip kemerine koyduğu 
saçlar, ona olan derin bağlılığın en sağlam işaretidir.
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Kitabın Bilitis’in Mezarı başlıklı dördüncü bölümünde üç mezar yazısı yer alır. İl-
kinde, kendini tanıtır. “Kaynakların denizden fışkırdığı, ırmakların taş yataklarda aktığı 
ülkede”15 doğduğunu belirterek, annesinin Fenikeli, babasının Helen olduğunu söyler. 
Byblos şarkılarını annesinden öğrenmiştir. Lesbos’ta Sappho’yu tanımış, Kıbrıs’ta Afro-
dit’e (Astarte) tapmıştır. Bütün yaşamınca sevdalarının şarkısını söyleyen şairin mezarını 
ziyaret edenden beklediği, kara keçi kurban etmek yerine, hayvanın memesinden topra-
ğına süt sağılmasıdır. Böylece, şarap dökme ayinini çağrıştıracaktır. İkinci yazıda, yine 
doğduğu ülkeyi anımsatma gereğini duyar. Fahişe olduğu için kınanmamasını, kadınlık 
görevini yerine getirdiğini belirtir. Mezarına gelecek kişiye sevilmesini ama asla sevme-
mesini öğütler. Son yazıda ise, mezarını ziyarete gelenden ağlamamasını ister. Ağlayıcı 
kadınların kendilerini paraladıkları güzel törenle toprağa verilmiş, değer verdiği eşyalar 
da yanına konmuştur. Son verdiği bilgiler bütün yaşamını özetler gibidir: 

Mısraları mısralara bağlamayı, öpücüklere çiçek açtırmayı bilen ben, burada, kara 
defneler, âşık güller altında yatıyorum./Nymphealar ülkesinde büyüdüm. Aşık ka-
dınlar adasında yaşadım. Kypris’in adasında öldüm. Adım bu yüzden ünlü, mezar 
taşıma bu yüzden yağ sürülü./Şimdi solgun çirişotu tarlalarında incecik gölge gibi 
dolaşıyorum. Yeryüzünde yaşadıklarımın anısı yeraltı hayatımın neşesi.16 

Pierre Louys’in Bilitis’in Şarkıları adlı yapıtı, incelemede de vurguladığımız gibi, dört 
ana bölüm üzerine oturur. Bilitis’in yaşam hikâyesiyle başlar birinci kısım. Zaman, M.Ö. 
VI. yüzyıldır. Anadolu’nun antik dönemlerde Pamphylia denilen bölgesinde geçer. Burada, 
Bilitis’in yaşamına hâkim olan, yüce doğadır, su perileridir.  Düşle gerçeğin birbirine karış-
tığı bu âlemde, mutluluk uzun sürmez. Duygusal ilişkide umutsuzluğa düştüğünde çocuksu 
cennetini de yitirir. Doğduğu ülkeyi terk etmek zorunda kalır. İkinci kısımda ana dekor, 
Lesbos adasının Mytilene şehridir. Şair Sappho’nun şiirlerine esin kaynağı olmuş bu top-
raklarda yüceltilen, kadınlar arasındaki aşktır. Bu yaşam tarzını benimseyen Bilitis, şehrin  
en gözde kişilerinden biri olur. Ama varlığını sarsacak olan fırtına çok yakınlardadır. Sev-
diği kişi tarafından başkasıyla aldatılmanın verdiği gönül kırgınlığı, başka diyarlara gitme  
isteğini yeniden güçlendirir. Üçüncü kısımda, Bilitis’i Afrodit’in adası Kıbrıs’ta görürüz. 
Tanrıçaya adanmış adada kutsal fahişelik yaparak yaşamını sürdürür. Eskiden varlığı âşık-
ları tarafından övülen, tanrıça yerine konulan kadın, artık unutulmanın eşiğindedir, bitimsiz 
yalnızlıkla baş başadır. Son kısımda, dünyaya şarkılarını söylemek için gelmiş Bilitis’in 
yerinde, son darbeyi indirmekle yükümlü olan ölüm vardır.

Pierre Louys’in kurgusal kişi Bilitis’in kimliğine bürünerek yazdığı bu şiirlerde, an-
tik Yunan kültürüyle ilgili bilgisinin ne kadar derin olduğunu gözlemleriz. Kadına özgü 
değerlerin üstün tutulduğu, aşkın yüceltildiği bu düzyazı şiirlerde her ne kadar duyguların 
ifadesinde lirizmin varlığını hissediyor gibi olsak da, asıl öne çıkarılanın resim sanatı 
olduğunu anlarız. Şair, musiki yüklü sözcükler aracılığıyla, her şiiri tabloya dönüştürür. 
Sanki şiir kitabı okumuyor da, resim galerisinde dolaşıyormuşuz izlenimine kapılırız. Şa-
irin antik Yunan hayatını bize yaşatması, başka deyişle geçmişe döndürmesi, onu resim-
leştirmesi, Parnas akımının özelliklerinden etkilendiğini gösterir. Bu akımın hiç önem-
semediği lirizm ise, Romantiklerdeki abartıdan yoksundur, sadece duyumsarız o kadar. 
Şiirlerinde Louys, yalnızca şair-ressam değildir; sözcüklerin ardına gizlenmiş musikinin 
hafiften perde perde yükseldiğini fark ettiğimizde, onun müzisyende olması gereken ye-
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tilerle donanmış olduğunu sezerek, Bilitis’in Şarkıları’nda senfonik şiirin varlığını gö-
rürüz. Belki bu özelliğinden dolayı besteci Claude Debussy, kitaptaki La Chevelure, Le 
Tombeau des naiades, La Flûte de Pan şiirlerini musiki alanında değerlendirmeyi uygun 
bulmuştur. Vermeye çalıştığımız bütün bu ayrıntıların dışında, asıl vurgulanması gereken, 
asırlar asırlar öncesinde kadın şair Sappho’nun, hayali Bilitis’in yaşadığı o altın dönemde 
taçlandırılan saf aşkı anlamada, insanın insancığa hızla dönüştüğü yozlaşmış toplumsal 
oluşumlarda özgün kimliğini her nasılsa koruyabilmiş olanların göstereceği duyarlılıktır.
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