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HAS-DER'in sempozyumunda
“cinsellik” irdelendiJIHGFEDCBA
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H â * Sonattan D em eti (H A S - D fcR )‘ın
gclonc ta d halkbilim sempozyumunda bu yıl
"cım clh k" irdelendi- Sempozyumda halk bılnn
uzmanlan vr araştırmacı- ya/ariar. Afrodıt
kültüründen büyülere. mitolojilerden cf«m elere,
evlenme vc boşanmalardan günlük alışkanlıklara
kadar bu dı/i emekle konuyu ilk çağlardan
günümüze kadar taşıdı
Atatürk Kültür M erkezin de önceki akşam
yapılan 24’uncu Halkb ilim Sempozyumu 'na
konuşmacı olarak araştırmacı-yazarlar Ahmet
Eniengız, N a zım B e ralli. Neriman Cahit ve
Tunccr Bagışkan katıklı H A S - D E R Başkanı
Kanı Kanol’un yönettiği sempozyumu btr süre
M illi Eğitim ve Kültür Bakanı Canan özioprak

anılmasına cnşsri olunamadığuu ifade cin
Yü zyılla r boyunca Kıb n s halkuun baknelcnn
iblislerden yaptığı çocuklardan oluştuğuna vc
kızların çeyiz yapabilmek için para karşılığında
denizcilerle birlikte olduğuna msukfcğH*
anlatan, yazarlardan konuyla ilgili alıntılar
yapan Erdcngız, 15’mci yü zyılda yayınlanan
gemicinin cl kitabında Kıb ns konusunda
"kadınlar kendilerini sunmaktan kaçmazlar"
ibaresinin yer aldığını anlattı.
E rikliğiz. C eza yir'de de kızların denizcilerle
çeyiz parası için birlikte olduğunu ve evlenene
kadar kazandıkları paralan altın yaparak
boyunlarına astıklarını s öyledi ve bunu halk
arasında b endo" olarak bilinen takıya benzeni.

da izledi

A şk v a şarap parad i g m ası n a dav am

A fr o d r t'in l « n e t ı „ .
"G ezginlerin. tarihçilerin ve b elgelerin ışığında
Kıbns kadınlarının namusu ya da A frod it'ın
laneti” konulu bildirisinden kesitler sunan
Ahmet Krdcngiz. Kibris in A frod it'c sahip
olmasının b ir meziyet mı yoksa lanet ını
olduğuna u/un zaman karar vcrcmcdığuu. ancak
uzun yıllan kapsayan ara?tırmalan sonucunda
‘'lanet'* olduğuna karar verdiğim anlattı
Dünyanın başka hiçbir yerindeki kadınların
namusunun bir tanrıça yüzünden Kıb ns takı
kadınlar kadar sorgulanmadığını vc bir tanrıça
yüzünden fahişe damgası yemediğim ifade eden
Erdcngı/. dünyanın Kıbn slı kadınlara bakış
açısının Afrodıt ten sonra fazla bir değişime
uğramadan devam eüığuu söyledi
A frod it'ın tarihi sürecim anlatarak, hakkında
yazılanlara örnekler veren Erdcngı/. Afrodıt
Tapu u ğı'nda kutsal fahişeler tarafından
kullanılan ve Lcfkoşa mü/esınde sergilenen
Kutsal Kolit Taşı b en/rrlcroun bakire M eryem
ıçm kullaıulmasınuı. Kaloü kler tarafından
şaşkınlıkla izlenmiş olduğunu söyledi
Erdcngız, adanın Bizans döneminde "şehvet
adası" olarak nam sakhğmı ve Katolik
kilisesinin tüm engelleme gayretleraıe rağmen
adanın gü zel şarabı vc şehvetli kadınlarıyla

N a zım Beraüı ise. “A frod itV n Tco d or a 'ya
Kıbns C ıns cllıkü r" başlıklı konuşmasında.
Tanrıçası Afrod ıt olan b u adada cinselliğin öne
çıkmasının yadırganmaması gerektiğim belirtti
A frod il'ın Katolik ahlakında ıfehşelk
anılmasının yanında, aşk tanrıçası olarak
tanhleki yennı aldığını ılılc getiren Bcrallı.
birçok tarihçi gib i kendisinin dc Afrodıt ı ‘tatlı
bir aşifte" olarak b cü m kyeb dccrğıni söyledi.
lanhtc A r od ıllc ilgili çeşitli mitolojiler
olduğunu hatırlatarak, m en m ağacının, san
papatyalara) ve tarlalarda çıkan gelinciklerin bu
efsanelerde yer uldığuıı anlatan Bcrallı. çeşuh
mıtolojilcıden örnekler verdi.
Bcrallı. dağlardaki kaz çobanı Paris'in, tanrı
7xus hu/unında Hem. Athcna ve AfhMİıt
arasında en gü zel kaduu seçmesi söylendiğinde,
vaad edilen güç, akıl vc bunun gib i nitelikleri
arkada bırakarak “b eni seçersen bu geceyi en
gü zel kadınla geçirme şuasına sahip olacaksın''
diyen Afrod ıt i seçmesini bu mitolojilere örnek
B cnıilı. ilk çağların en ılıılıı kadın şaın.
ic/bıyen S afo'iu m A frod ıt'e aşık olduğuna dair
söylentilere dikkat çekerek, hem kadınlan« hem
erkeklerin aynı tanrıçaya aşık olmasının
cins elliğe vurgu yapması bakınundan öoemme
işaret etti.

