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Auguste Charpentier, George Sand, 1838, Musée de la Vie romantique, Paris.

simsiyah saçları, iri gözleri ile her zaman çekici bir kadındı,
özgürlüğüne düşkündü.

George Sand, ateşli bir kadın hakları savunucusuydu. Yaşadığı dönemde
pek çok kadının cesaret edemeyeceği bir seçim yaptı. Kadın hakları ve
özgürlükleri için mücadele etti.
Ailesinin, özellikle annesi ve ağabeyinin daha pratik, daha tasarruﬂu
olduğu için önerdikleri erkek giysilerine bürünmeyi tereddütsüz kabullendi, hattâ böyle giyinmeyi sevdi.
İlk kıyafetini şöyle anlatır: “Kendime gri kaba bir kumaştan bir kaban,
bir pantolon ve bir yelek diktirdim. Gri bir şapka ve kalın bir yün kravatla,
üniversitenin birinci sınıfında okuyan genç bir delikanlıdan farkım kalmıyordu.”
Edebiyat dünyasında George Sand adıyla tanıdığımız, asıl adı, Aurore
Lucile Dupin olan usta yazar, 1804-1876 yılları arasında yaşamış, ölümünden sonra geriye yetmiş roman, elliyi aşkın deneme, hikâye, tiyatro eseri,
ve siyasi yazılar bırakmıştır.
Avrupa’nın önde gelen büyük ailelerinden Königsmark’ların değişmez
kurallarından biri, yeni doğan kız bebeklerine Aurore adının verilmesidir.
Bu ailede bütün kızlar bu adı taşır.
Babaannesinin yanında büyüyen Aurore, o devirdeki asil aile kızları
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gibi önce rahibelerin yanına gönderildi. Manastırdan ayrıldığında on altı
yaşında iyi İngilizce, Latince biliyor ve mükemmel ata biniyordu. Güzel,
çekici, eğitimli bir genç kız olmuştu.
Genç yaşta Baron Casimir Dudevant ile evlendi ve iki çocuğu oldu.
Önceleri tam bir ev kadınıdır. Daha sonra bir müddet Paris’e gider, para
sıkıntısı çeker. Kocasının cimriliği evliliklerinin sonunu getirir.
Gençliğinde İncil’den başlayıp Rousseau ve Shakespeare’e kadar devrinin bütün edebiyat ve felsefe kitaplarını okur. Romantizmini de belki
biraz Rousseau, biraz da Chateaubriand’a borçludur. Yazma yeteneğini ilk
keşfeden Chateaubriand olur.
Erkek gibi giyinip maço hareketler sergilese de Aurore aşk hayatında
ateşli bir kadındır. Sevgilileri arasında devrinin tanınmış ressam, kompozitör ve şairleri vardır. Aşk listesinde Alfred de Musset, Jules Sandeau, Litz,
Dr. Pagello ve Flaubert gibi isimler sıralanıyor. Aşklarının en ateşlisini
genç ve yakışıklı Alfred de Musset ile yaşamıştır. İki ateşli âşığın birbirlerine yazdıkları pornograﬁk mektuplar bugün hâlâ elden ele dolaşıyor.
En uzun, belki de en derin ilişkisi ise Chopin ile olandır. Günleri inişli
çıkışlı, ya ateşli ya durgundur. Son eseri Hayatımın Hikâyesi’nde çocukluğunu ve gençliğini uzun uzun anlatır. Bu eserinde Chopin dışında hayatına giren sevgililerinden bahsetmez, manastır hayatından, rahibelerden
ve kocasından söz eder. Ancak, Chopin’le ilişkisini tüm açıklığıyla gözler
önüne serer.
“Belki aşkla, başka bir deyişle de tutkuyla mücadele edebilecek kadar
gençtim hâlâ. Yaşımdan, durumumdan ve özellikle de geçici ilişkilerden
korkan kadın sanatçıları bekleyen kaderden doğabilecek şeyler beni fazlasıyla korkutuyordu… Chopin’in bende uyandırdığı o şevkat dolu dostlukta
pek fazla bir tehlike görmüyordum ama yine de olabilirdi.
Uzun uzun düşündükten sonra bu da bir tehlike olmaktan çıktı. Hattâ
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aksi bir nitelik kazanarak onu, beni
aşklara karşı koruyan biri olarak görmeye başladım.
… Henüz beni vazgeçemeyecek kadar çok sevmiyordu. Sevgisi çok özel
değildi. Polonya’da hissettiği romantik
bir aşkla, Paris’te bulduğu ve hep bulacağı tatlı gönül eğlencelerine benzer
duygular besliyordu bana karşı…
... Ama kader bizi uzun bir birlikteliğe doğru itiyordu ve ikimiz de farkında
olmadan bağlandık birbirimize.
... Aşağı yukarı aynı şeylerden zevk
alıyor, aynı şeylere ihtiyaç duyuyorduk.
Ayrıca, birbirimize o kadar doğal bir
bağla bağlıydık ki, hiçbir anlaşmazlığımız bir günden fazla sürmüyor, karşılıklı ettiğimiz birkaç sözle çözülüveriyordu.”
Kitabın bir başka yerinde, “Müziği her zaman sevdim. Odamda bir piyano, bir harp ve bir gitar vardı. Ders alacak vaktim yoktu ama sürekli
partisyon çözüyordum” der.
Ama Chopin’in kırılgan kişiliği, Sand’ın çocukları ve çevresi ile olan
sorunlu ilişkileri sekiz yıllık birlikteliğin sonunu getirir.
“Chopin bana karşı her zaman sevgi dolu, kibar, nazik, saygılı ve gönül
alıcı olsa da, çevremdekilere karakterinin sert yanlarını göstermekten çekinmezdi” diye dert yanar.
Aurore Dupin’i daha yakından tanımak, onu Hayatımın Hikâyesi’nden
okumakla mümkün.
“Hiçbir zaman yaramaz olmamıştım. Çünkü doğam gereği kurnaz da
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değildim. Babam tarafından fazla şımartıldığımdan kaprisli ve buyurgandım ama hiçbir biçimde içten pazarlıklı ve sinsi değildim.
... Lüksten nefret etmiyorum, aksine seviyorum. Ama lüks objelerle ne
yapacağımı bilemiyorum. Özellikle de mücevherleri tutkuyla seviyorum…
... Ama bunları kullanmak benim için bir keyif anlamına gelmiyor. Güzel bir elbise rahatsızlık veriyor, mücevherler yaralıyor ve her şeyden öte,
alışkanlıkların yarattığı gevşeklik yaşlandırıyor ve öldürüyor beni. Özetle
zengin olmak için doğmamışım ben.”
Nohant’daki görkemli villası Sand’ın dost meclisleriyle ünlüydü. İnce
bir zevkle hazırladığı, lezzetli yemeklerle donattığı masada sanatçı arkadaşlarını ağırlarken konuşulan, daima müzik ve edebiyattı.
Tabiatı seviyordu. Yeniliklere de açıktı. On dokuzuncu yüzyılda Avrupalı aristokratlar, ortaçağın geleneksel mutfağına itibar ederken, o
Avrupa’nın her köşesinden gelen lezzetlere açıktı. Masasında ravioli ile puding ya da borş çorbası ile gnocchi birlikte servis edilebilirdi. Bouilliabaisse
(balık çorbası) gibi yöresel yemekleri de ihmal etmezdi.
Memleketi Berry’ye hayrandı. Tarihten gelen, geleneklere bağlı mutfağını her zaman sevdi. Uzaklarda bile olsa, ömrünün her devrini bu şehirle birlikte yaşadı. George Sand’ın sofrasını, Berry sofrası diye de adlandırabiliriz.
On dokuzuncu yüzyılda Berry mutfağında en önemli yeri ekmek alır.
Buğday unu, çavdar unu, yulaf unu, siyah renkli ekmekler sofranın vazgeçilmezidir; fasulye, şalgam, kereviz kökü ile yapılan çorbalara eşlik eder.
Orta Fransa’daki bu kasabada etler uzun uzun pişer. Keçi peyniri, bahçeden
yeni koparılmış elma ya da armutlar da ziyafetleri tamamlar.
O devirde bol tüketilen bir başka yiyecek de yumurtadır.
Para sıkıntısı çektiği, kısıtlı bütçelerle ev geçindirdiği dönemlerde bile,
Sand’ın sofrasında her zaman bol, lezzetli, iyi malzemeyle hazırlanmış yemekler olurdu.
37

sanatçı sofraları

Kendi ifadesiyle, mutfağı, “Orta çağ
geleneklerinden çok, yörenin geleneklerine uygundur”.
Ondokuzuncu yüzyıl, Paris’in yemeiçme dünyasında önemli gelişmelerin
başladığı bir devirdir. Antoine Carême,
Adolphe Duglér é gibi büyük şeﬂer restoranlar açmakta, gastronomi dünyasına
yön vermektedirler.
Diğer taraftan, yeni kıtaların keşﬁyle
mutfağa giren patates, pirinç, şeker pancarı ve biber gibi yeni ürünler vardır.
Kömürlü kuzine tipi sobaların yapılması, mekanik hasat makinelerinin icadı, yeni pişirme tekniklerinin bulunması,
Sand’ın yaşadığı devirde mutfak kültürünü geliştirmektedir.
Onun mutfağını tarif etmek için davetkâr, basit, samimi, lezzetli ve
dostane sözcüklerini kullanabiliriz: .
George Sand’ın masasından seçtiğim tariﬂeri ve mutfak sırlarını senelerce biriktiren, gelini Christiane Sand olmuştur.
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KESTANE PÜRESİ
(COMPOTE DE CHATAIGNES)

1 kg kestane
1 çay fincanı açık çay
1 yemek kaşığı konyak
100 g şeker
100 g böğürtlen marmeladı
Ufak doğranmış çeşitli meyve şekerlemeleri
Kestaneleri kaynatın, ayıklayın. Püre kıvamı olana kadar ezin. Meyve şekerlemeleri dışında diğer malzemeleri ekleyin, karıştırın.
En son meyve şekerlemelerini de ilave edin. Bu püreyi kurabiye ya da tart
üzerinde kullanabilirsiniz.

BALLI BİSKÜVİLER
(PALETS AU MIEL)

4 yumurta
150 g şeker
250 g un

250 g tereyağ
3 yemek kaşığı rom
100 g bal

Yumurtaları şekerle çırpın. Unu eleyerek ekleyin. Pütürsüz olana dek karıştırın.
Kalan malzemeleri de ilave edin. Yağlı, unlu tepsiye (pişirme kâğıdı da
kullanabilirsiniz) ceviz büyüklüğünde kopardığınız parçaları yassılaştırıp dizin.
Önceden 180˚ C ısıtılmış fırında yaklaşık 15 dakika pişirin.
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ISPANAKLI PATATESLİ KEK
(GATEAU DE POMMES DE TERRE AUX EPINARDS)

300 g ıspanak
600 g patates
2 soğan
1 diş sarmısak

40 g tereyağ
150 g rendelenmiş emmental peyniri
3 yemek kaşığı krema
Kekik, karabiber, tuz

Ispanak ve patatesleri hafifçe haşlayın. Patatesleri dilimleyin.
Rendelenmiş soğan ve ezilmiş sarmısağı, tereyağda pembeleştirin. Ispanakları ekleyin, suyunu çekene kadar çevirin. Tuz, karabiber katın, karıştırın.
Yağlanmış kalıba bir kat patates, bir kat ıspanak ve bir kat rendelenmiş
peynir yerleştirin. En üstte patatesle bitirin. Üzerine kremayı gezdirin, kekik
serpin. 180° C ısıtılmış fırında 20 dakika pişirin. (6 kişilik)

BAL KABAĞI SUFLE
(FLAN DE POTIRON)

1,5 kg bal kabağı
3 yumurta
1 bardak süt
3 yemek kaşığı un

3 yemek kaşığı krema
100 g rende gravyer (ya da kaşar)
Karabiber, tuz

Kabağı soyun, doğrayın, yaklaşık 15 dakika haşlayın. Süzün ve ezerek püre yapın.
Derin bir kâsede yumurtaları, süt, un, krema, karabiber ve tuzla karıştırın.
Kabak püresini de ekleyin.
Fırın kabına boşaltın, üzerine peynir rendesini serpin, önceden 180° C
ısıtılmış fırında yaklaşık 40 dakika pişirin. (4 kişilik)
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