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ŞIIRDE SEVGI VE ÇAcıDAŞ TORK-FRANSIZ ŞIIRiNDE .sEVGi TEMASı

Doç. Dr. Bahadır GOLMEZ*

Şiirsel anlatırnın temelini oluşturan en önemli temanın sevgi
teması olduğu bilinen birgerçek. Öylesine' çok işlenen ve sürekli
şiirin güındeminde kalan bu tema, aslında doğrudan doğruya insanın

kendi yazgısıyla lçlçe olan bir temadır. Bir başka deyişle, sevgi. te
masının sürekli yenilenerek ve gelişerek şllrln odak noktasında kal
ması onun kültürel birgirişim olmasından kaynaklanır. Çünkü sev
gi şiirlerde inşa edilen bir gerçekliktir ve yansılarını yaşanılan dün
yadan seçer. Yaşanılan dünyanın değişimine katkıda bulunur ve hat
ta dünyamızı değiştirmeye yeltenır. insanın kendisiyle ve çevresiyle
iletişiminde. bilinc'inin sürekliliğini sağlayan ortak bir uygarlık dili
dir. Tarıhsel akış ve evrim içinde kandlalnln yerini bellrlemeslne
katkıda bulunan bir cömertlik slrnqesldlr. Kısacası şiirlerde rastladı

ğımız, okurken büyük bir içtenlikle zevk aldığımız, ve kendimize mal
ettiğimiz bu tema, özünde dünyaya ait olma ve angaje olmanın so
mut bir anlatımıdır. Çünkü tüm dünya şiirinde bizi en çok büyüleyen
olay, insanın insanla iletişimini tensel ve ruhsalolarak sanki bir
dlyal·og kurareasına gerçekleştiren sevgi ve aşk temalarının varlığı

dır. Temizlik ve içtenliğin yegane ölçütü her zaman sevgi olmuştur

şiirin ekseninde. Ruh derinliğinin, erdemin ölçütü' de aşk ve sevgi
dir. Tüm dünya hal'k destanlarından başlayarak günümü~ şiirine ge-
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lineeye dek yazınsal yapıtların belleklerini soruşturduğumuzda, umul
mazcasına sık sık raslanan, bireyin varlık nedenini kanıtlayan, onu
yaşadığı çevreye ve tarihine bağlayan yegane temanın aşk ve sevgi
teması olduğunu görürüz. Onca yapıt sevgi teması olmadığında ko
nusunuyitirmiş gibi görünür. Çünkü sevgi teması, yapıtları, yazar
ları gerçek. dünyaya bağlayan insan bilincininen önemli etkinliğidir.

işte, böylesi zengin ve etkili bir işleve sahip sevgi ve aşk te·
masının iki farklı kültüre sahip Türk ve Fransız şiirinde dile getirili
şini örneklerle temel anlatıları çerçevesinde incelemeye çalışaca

ğız Belki deçok şaşırtıcı bir biçimde kesişme noktalarını keşfederek

söz konusu ternalann ne denli evrenselolduğunun daha iyice bilin
cine varacağız. Genel bir deyişle söylenen doğu ve batı şiirinde

logos ve pathas Iakıl ve du~gu) farklılığının kökenlerlnt soruştura

cağız.

ilk Kesişme Noktası : Içtenlik

Sanıyoruz içtenlik sıözcüğünü belirleyen en önemli unsurlardan
biri bütünleşme olqusu. Bütünleşme ise karşılık beklenmeksizin sü
reklilik lçlnde bir kesin gıörü1şlülükle olasıdır. Bu da her türlü birey
sel kaygıdan arınıp tutarlı ve duyarlı olmayı gere'ktirir. Belki herşe

yin ötesinde insanın kendisiyle uyumlu olmasını, sadakati ve doğru

luğu gerektirir. Çünkü insan gelipgeçici ve yalnızca kendisi için var
olan bir yaratık değildir. O sürekli kendisini yeniler, sürekli öğrenir

ve tüm bunları yaparken de yaşadığı zamana ve geleceğine bağlanır.

Ancak yaşadığı zaman hem insanlığın yaşayacağı zamandır, hem de
yaşayacağı tarihtir.

işte yukarıda ana çizgileriyle tanımlamaya çalıştığımız lçtenllk
olgusu hem Fransız hem Türk ozanlarında bir kesişme noktasını an
dırırcasına ortaya çıkar, Şimdi bu olquyu sevıgi ve aşk teması çerçe
vesinde örneklendirmeye çalışalım.

Ünlü Fransız ozan ve romancı Louls ARAGON hemen hemen
tüm şllrlerlnl eşi Elsa'ya adamıştır. Genelde eplk bir anlatım kulla
nan bu ozanın Elsa'ya olan sevgisinde, bireysel bir sevgininötesin
de etik ve düşünsel değerlerin daha etkin olduğunu görürüz. Blçern
ve anlatımı ne denli öznel gibi görünse de şiirinin derin yapısında

dile getirilen düşünce, sevmek ve sevmeyi öğrenmek düşüncesldlr.

Bu düşünce geleceğe yöneliktir ve bütünleşmeyi hedef almaktadır.

Nitekim Aragon'un Elsa'nın ıkişiliğinde dile getirdiği sevgisi, ikinci

42



Dünya Savaşı Yıllarında Vatan ve Yurt sevgisiyle bütünleşmektedir.

Örneğin Elsa'yı yitirmek yurdunu yitirmekle özdeşleşlr. Bir başka de-
·yişle sevgi ve aşıkı insanın adalet ve özqürlük uğruna yüklenmesi
gerektiğigörevle bütünleşlr. Savaş sonrasında yazdığı Elsa şiirleri

ise 20. yüzyıl toplumunun değişmesinde artık önemli bir işlevi ol
ması gerekece~ kadının toplumsal konumuyla ilgilidir. Aragon bu
dönem şiirlerinde platonik sevgi temasından vazqeçmernlş, ancak
böylesi bir anlatım yöntemini kadın sevgisi temasın! sornutlaştırrnak

lclrı kullanmıştır. Ona göre sorun çoğu kez yapıldığı gibi kadına karşı

duyulan sevgiyi idealize etmek değil, somutlaştırarak güncellik ka
zandırmaktır. çağırnız kadını artık .ne bir erişilmez güzellik simgesi
dir ne de ikincil bir cinsiyettir. Kendi deyimiyle «Kadın erkeğin ge
leceğldlr». Bu sözlerde insanlığın artı'k aşması gereken cinsel ayrım

ve cinsel sömürü sorununun yalnızca toplumsal ve kültürel sorun
değil, aynı zamanda duygusal ve dokunaklılık sorunu olduğunu gör
mek olasıdır. Çünkü ikinci Dünya Savaşı sonrasında tüm toplumlar
da başlayan en önemli savaşımlardan biri, kadınların bizzat başlat

tıkları eşitlik sevaşımıdır. işte bu savaşırrun gerekliliği engin bir
içtenlikle .Araıgon'un şiirinde terth-tophnn-lnsan üçqentnde bütünsel
liğin açık bir anlatırru olarak şiirsellikle derin anlamını bulur. Kaldı

ki Araqon yazdığı roman ve denemelerde de bu bakış açısını bilim
sel bir çerçevede açıklamıştır da.

Türk şiirinde de benzer içtenliği ve bütünleşmeyi hedefleyen
onca ozarı vardır. «Saçlar! Saman Bansı- şiirinin ozanı, şiirin tüm
estetik değerlerini büyük bir ustalıkla kullanarak sevgiyi. evrensel
bir bakış açısı lçlndaqerçekçl ve dokunaklıbir dille anlatır. Bu şiir

uygulamaya konulacak bir doktrinin değil, insanın iç ve dış gerçek·
liğinin şiirsel blr Inşaaıdır. Orhan Veli'nin i1çtenliği ise tüm yalınlığı

içinde güncel yaşamın zorunluluklanna eğilir. Onda sıevgi teması en
tellektüel anlatımla değil, tüm doğallığıyla dile g'elir. Anlarız ki sev
gi denilen engin ve yüce ol'guyu insana maletmek, onu üretken ve
pragmatik kılmak insanın elindedir. Orhan Veli'nin sevql insanları,

insanlara yabancı değil, akstae onlardan birileridir. Onlardadır. yan
yanadırlar. Belki burada şunu hemen saptamekta yarar var: batı

şiirinde srk sık rasladığımız imgelerle dile getirme, imgeler üretme
uğraşısı. Orhan Veli şiirinde yerini düz ve dolaysız bir anlatıma bı

rakır. Ancak böylesi bir yazma etkinliği, onun şiirinin köklerini bes
leyen doğrudan ve dolaysız şllrsel anletrmın dlnamlzmlnden bir şey

yitirtmez.
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içtenlik ve bütünleşme çerçevesinde verdiğimiz örneklerden bel
ki de bu aşamada şöyle bir gelen sonuca ulaşabiliriz. Sevgi herşey

den önce çok boyutlu bir olaydır, yaşamın yeni bir boyutunu kesfet
mede önemli bir işlevi olan olgudur. Yalnızca insanın kendlstnln var
oluşunun bilincine değil, aynı zamanda toplumunun, tüm insanların

varoluşunun bilincine erdiren güçlü bir insani yetidir. Sevgiyalnızca

yaşanılan zamanın önemini ve ağırlığını değil, aynı zamanda gele
cek zamanların da anlamını keşfettirir insana. insancıl ufukları fet
hetmeye g'ötürecek y·egane bir olgudur, bir ,güçtür, Çünkü o, ilişki

blçlmlerlnl yönlendirir, onlara sürekliyeni bir canlılık kazandınr. Bu
bağlamda Aragon'un şu sözleri çok anlamlıdır: ..Hayatımda yalnızca

tek bir şey öğrendim. Sevmeyi öğr·endim;.ve size dileyeceğim tek
şey var: sevmeyi bilmek».

ikinci Kesişme Noktası : Öznel Ama Evrensel Bir Anlatım

Şiirlerde dile getirilen sıevıgi ve aşk temasının genelde öznel
bir anlatıma dayandığıru hepimiz biliyoruz. Çoğu kez, şiirlerde kulla
nılan ..Ben- ve ",Sen» adıllarının, ozanların bireysel dünyalarına dö
nük olduğunu ve yalnızca onlann iç dünyalarını anlattıklarını düşü

nürüz. Oysa böyle bir düşünce çoğu ozan için yanlıştır. Çünkü te
melde sevgi ve askın doğum yeri lnsan ruhudur. Şiirsel anlatırnda

da şiirsel dilin doğum yeri ozanın yüreği, ruhu olarak betimlenebi
lir. Orası dış dünyaya açılan bir penceredir. Ozanlar böylesl içsel
ve içe dönük bir anlatımla dış dünyanın.gerçekliğine ulaşrnaya çalı

sırler. Yüreğinin atış rltmlerl aşkın bir biçimde. evrensel bir ritm
özelliği kazanır. B'ir başka deyişle somut bir iıçeri·ğe bürünür. Uzam
içinde yaratıcı olma ve duyqulan en dertn-boyutuyla dile getirme
düşüncesi ve dopdolu esinlenme duygusu kendi gerçekliğimizi ya
kalama uğraşısına dönüşür. Ayrıca hemen belirtelim ki bu qerçek
lik. insanlığın güncel ve evrensel sevinçleri, mutlulukları olduğu

denli acıları ve hüzünleridir de. işte ozanların öznel anlatımları böy
lesi Mr gerçekliği tüm boyutlarıyla alqtlarnalarmdan kaynaklanmak
tadır. Birşeylerin sorunların aşılmasında önemli bir payı olacaktır.

Bu da ozamn kendi .egıo»sıu değil, dünyayı ikili ilişkiler çerçevesin
de kucaklamaya çalışan özıbilincidir. ikili ilişki kendisi ile insanlardır.

Kendisi ve dünyadır. Bu bir bakıma yanyana yaşama arzusudur. Yan
yana olma arzusudur. Hem de sözcük ve imgelemlerin sürüklediği

bır yazınsal iletişim çerçevesinde. Böylesi bir yazınsal üretkenlik
sevginin ve aşkmblr bakıma eyleme geçmesidir. Şiirsel ve dilsel
üretimle eyleme geçmesidir. Yeni yeni gerçekler yaratmaya muk-
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tedtr, gerçekleri değiştirmeye muktedir bir dilsel üretimin harekete
. geçmesidir•

.Bu bağlamda elealdığımızda şiirlerde dile getirilen sevql ve
aşk temalarının ·insanlığın ölümsüz değerler. olduğunu görürüz. Ger
çekten de çoğu kuramsal yapıtlarda bazan militanca savunulan on
ca izm ve kırram bugün ~ohnemiş durumda mezarlıklara kaldırılmış

tır. Oysa şiirlerin dHi insanlığın temel değerleri olarak güncelliğini

halen korumaktadır. Ünlü Fransız oearu Paul ELUARıD'a göre sevgi,
insan bilinçlerinin iletişimidir. Bu ozan ne denli öznel bir biçem kul
lanıyor gibi görünse de, özünde ikili sevginin evrenselliğini işler sü
rekli. Sürekll -!ben» adılını kullanmasına karşın yine sürekli dünyayı

kucaklamaya çalışmaktadır. Genelde sevg:i1isi için kullıandığı «sen»
adılı ise çoğu kez kollektif bir anlama bürünmektedir. Tensel sev
gıiyi dile getir.irken de şlirlnlrı bu derin anlamı değişmez. Erotizmle
dolu şiirlerinde bile gene aynı felsefe eqemendlr, çünkü erotik sevgi
de gerçek sevgiden ve blllnçlerln karşılıklı iletişiminden farklı bir
şey değ,ildir. Sevgilinin dudaklarını, gıöğü1slerini ve nice güzellikle
rini betlmlerken de' değişen birşey yoktur. Onda sevgi ve arzu te
melarını tüm yalınlığı ve içtenliği içinde yakalarız. Çünkü şiirinin

dile getirdiği sevgi ve aşk bizi de ilgiJ.endirmektedir. Blalrn de yaşa

mımızda yeri olen, özlem duyduğumuz ya da yaşadığımız ama belki
anlatamadığımız bir sevgidir bu. Kısacası onda sevgi, gizil kalan,
açığa vurulamayan bir olgu değildir. Zaman zaman düşsel bir lçeriğe

bürünse bile, zaman zaman tümüyle öznel bir nitelik kazanmış giibi
görünse bile, eninde sonunda insan iletişimine açık bir sevgidir bu.
Denilebilir ki ozan, tüm sözünü ettiğimiz sevgi ve aşk flqürlerlnln
sözcüsü olmuştur. Ahlaksal değerler klsvesl altında saklı ve örtülü
kalan duyıgulan, yalınlığı ve içtenliğiyle dile getirir ELUARO.

Şiirde Sevgi ıÖzgür !Söz ':iswmidir

Bunun yarımda ştlrde öznel anlatım soz konusu olduğunda A.
Breton. R. Oesnos, J. Gracq, vb. gerıçekOstücü ozanlarda bir imge
yığınına dönüşen sevgi ve aşk temasından da söz etmek yerinde
olur. Sevgiyi yeniden tanımlamak gilbii zor bir etkinliği seçerek bi
linçdışı yazı uğraşısıın,a kendini veren bu ozanların günümüz dünya
şiiri üzerinde önemlı bir etkisi olduğunu yadsımamak gerekir. Çün
kü giriştikleri bu uğraşıda temel aldıkları şey, sevginin belki de tü
müyle keşıfedilemeyen, ya da fethedllemeyen gücü ve iktidarıdır. Fi
zlkötesl biir anlatımıseçerek sevginin gücünün uç boyutunu ortaya
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dökmüşlerdlr bu ozanlar. O da sevıgi söz konusu olduğunda özqürlük
dediğimiz olayın apaçık uyıgulanıma konulmasıdır. Anlatırnda sınır

ve yasak tanımayanbu ozanlar sevıginin, aşkm, erotlzrnln tüm mas
kelerini açıkca gözler önüne sermlşlerdir. Anlatıma kapah bir sev
giyi, aşkıgeçersiz kılrnışlardır. Hatta zaman zamanironik bir dille
güıünçleştirmişlerdk. Sevginin, belirlenen ahlaksal değerlerin dışın

da da var olduğu savını şiirle kanıtlamışlardır. Sevgide yasakçı dü
şünceyi ve zihniyeti tümüyle dışlayarak ö~gür bir aşkı tüm figürle
riyle şiirlerinde anlatmışlar ve dolayısıyla çağımıza yön vermişler

dk. Nitekim yalnızca şiirde değil, g'örsel sanatlarıda da bu anlayış

egemen olmuştur.

çağırnız Türk şiirinde de sevgi ve aşkı öııgürce dile getirme is
temi vardır. Oktay Rıfat'tan M. Mungan'a, A.M. Dranas'dan E. Batur'a
şiirsel dille se~gi ve aşkı özgürleştirme eği\iimi tümüyle kendini
g,östermektedir. Dranas'da belirli gelene'kçi yapılar içinde aşkı iş

leyen şiirler, E. Betur'la ve elbette birçok çağda1ş genç ozanımızia

modern yapısıyla daha özgür bir anlatım örnekleri verlr. ikinc'i Yeni
döneminde doğallığı ve kendilendiliği hedefleyen öznel anlatım, ikin
ci Yeni ve sonrası ozanlanrnızla sevgi ve aşkı çağulluğu lçlnde yan
sıtan bir anlatıma dönüşür. Belki içedönük izlenimi veren 40 kuşağı,

90'1ı yıllardaçok değişik bir mozaylk sergilemektedir. çoğu ozanla
nmızca kullanılan -\ben», «sen- adılları bir kimlik sorununuyansıt

maktan çok, bir anlatım biçimi, daha dağrusu öııgür ve yansiz bir an
latım biçim! olarak ortaya çıkmaktadır. Bunun en güzel örneğini ve
renler B. Necatigil ve C. Süreya'dır. Bu ozanlar politik söylemin dar
sınırlarını aşarak, kendi öznel anlatımlarıyla sevginin nasıl anlatıl

ması gerektiği sevginin ne olduğu ya da ne olmadığı üstüne özgür"
1ü'kçü ve çok boyutlu bir şiirsel anlatı dersl vermişlerdir. Onların

şnrtnde de gizemlilik sevginin ya da aşkın ya da erotizmin kendi
yapısında değildir. Hele hele benimsenimiş ortak ahlaksal yaptırım"

lar bu temaları asla tanımlayamazlar. Aslında sevgi ve aşkın örtülü
anlamını deşeleyen birçok ozan vardır şiirimizde. Örneğin S. Birsel'in
kendine öz,gü sözcük dağarcığı yınardan beri ısrarla lzlenllen öz1g'Ür
şiirsel söz isteminin bir kanıtıdır. A. İlhan şiirde sevgi söz konusu
olduğurıda çoşkuyu içe dönüklük olarak değil, özgür bir söz arayışı

olarak yansıtan bir ozanımızdır. H. Yavuz lse kendi geleneğimizin bi
rikimcisi bir ozan olup yenilikçi. bir söz arayışı lçlndedlr. C. Çaparı

coşumculuk ve gerçekçiliği tek bir kimliğe büründütmek çağtrruzın

i'ç~enlikli bir sest olmuştur. Ve elbette onca diğer ozanımız.
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Aslında tüm bu ozanlarımızda baskın gibi görünen öznel anla
tım örtük anlamları deşerek bir se~gi ve aşk mozayiği sunmaktadır

lar bizlere. Bir ozarurnızm bir Praq ya da Paris'de yaşadığı aşk, bir
Anadolu gencine çok şeyanlatmaktadır. Böylesi bir paylaşırnın ol
ması aslında şiirsel dilin gücünden g'eldiği düşünülebilir. Ama sevgi
teması söz konusu olduğunda asıl çayleşılan şeyortak duygulardır.

Yaşanmayan fakat paylaşılmak istenilen sevqllerdlr. Böylesi bir öz
lem de şiirin düşsel evreninde gezinmek olduğu denli, yaşanması ve
tadılması da gereken bir doğıal haktır. işte şlirlmlzde öznel anlatırnın
evrenselllğe açık olması ve bunun da ötesinde evrenselleşmesi bu
doğal hakkı tüm insanların şiir yıoluyla duyrnalanndan, sözcükler ucu
sıra yaşamak istemelerindendir. Belki de sevgi ve aşktan söz edil
diğinde şiirin' işlevinin ne olduğunu kendi kendimize sorarsak. böy
lesi bir zenginliğin dlzelerlrı ardında hazır durduğunu söyleyebiliriz.
işte şiirlerin bize düşleme olanağını tanımalarının nedent budur. Sev
gi ve aşka açık olan ruhumuzu bu şekilde beslemektedirler. Asıl

çarpıcı olan dünya ozanlarının sevgi ve aşk teması yörürıqeslrıde bu
kışmalandır. Belki insanlığı buluşturmak için, seçilen tek yörünge
sevg.i ve aşk yıörüngesi olsa gerek.

insan iletişimsizliğine IKarşlOil1ene'nBir \Güç: Sevgi

Tüm dünya şiirinde raslanılan temel ve vazgeçilmeyen bir tema
var .. O da tüm savaşlara, yıkmtılara, haksrzlıklara rağmen direnen
umut teması. Bu tema yalnızca tarihsel ve toplumsal yıkıntılar kar
şısında dilegetirilmiyor. Aynı zamanda tüm bu yıkıntıları çaresiz
bir birey gibi içine slndlren ve lçlnde bir yara olarak taşıyan insa
nın vazqeçernediğl ve asla vazqeçmeyeceğl bir özlem olarak dile
getiriJiiyor. işte tarihin acımasızliğına karşı direnen umut temasının

doğrnasına, gelişmesine ve tüm bunların ötesindegerçekleştirilebil

me olasılığına bilinçli bir şekilde katkıda bulunan tema, sevgi teması

oluyor. Öyle iki insanların yalnız kalma korkusunu aşarnalanna katkıda

bulunuyor. Düşünceyle yaşamı, duyguyla düşünceyi ateşleyen yega
ne bir motor gücü g:örüyor. Bu güç şiirlerde ne denli bir imgelem
biçimi olarak dile getirilse de özünde gerçekıere ulaşmayı, gerçek
leri değiştirmeyi hedef alıyor. Örneğin Araqon bir şiirinde «Herşey

akıp gidiyor/ Ama sevmiş ,:olmanın zıamanıasla/ Hep sevmek, son
soluğuna dek sevmek/ Yarın ve gelecekte sevmek/ Sevmek işte,

öylesine yakın ve inanılmaz bir sözcük», diye yazar. Sevgiye ilişkin

benzeri yoğun anlatımı J. PBEVERT'de daha içten ve aaha dokunaklı,

üstelik son derece de gerçekçi bir biçimde raslarız. O ünlü şiiri
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· ..8evgi.'de avucumuzun içindeyken kıaçırdığımız v,e sonra da ..dur
gitme. diye arka'sından yakardığımız hem güçlü hem de narin bir
sevgiyi anlatır. Aslında tüm bu şiirlerin ardında yatan derin felsefe
sev,glinin yalnızca imgelem ürünü bir şeyolmadığıdır. Sevgiyi duy
mak, paylaşmak .ve yaşamak onu süslü sözcüklerle dile getirmek
değil, insana maletmektir.

Çağdaş şitrlmlzde de sevgi, tüm toplumsal denqeslzltklere, ya
kın zamanda tanık olunan kargaşa, baskı ve savaş kaygılarına rağ

men, imgelem gücünden bir şey yltlrrnemlş. içedönük kapalı bir arı

latırndan çok dışa dönük dlrlk bir anlatımla hem toplumun. hem bi
reyin sesi olma özelllğlnl sürdürmüştür. Bu bağlamda diyebiliriz ki
çağdaş tür;k şiiri 'genç ve dirik bir sestlr. C. Çapan'ın deyimiyle ..ay·
dınlığa v~ gıökkıuşağına tutkım- bir şiirdir bu. Görselliği yerel sınır

ları aşan, dünyanın dört bir yanındaki k!öy, kasaba duruklarina ula
şan ve kendi coğrafi konumunu olabildiğince yaygınlaştıran bir şiir

dir. C. Çapan «Doğal Tarih-de şöyle yazar: .... Verimli toprakları/

sürükleyip götürse de aZ!gın sellerle/deli rüzgarlar,/nice sözü edil
mez gülbrelerle/beslenip/ibereketleniyor topraklar.• A. Arif, R. Dur
baş, vb. ezanlar da insanın ve toplumun değiışimine duyulan özlemi
dilegetirerek sevgi temasını toplumsallık bağlamında dile getirirler.
Bu nedenle sevıgi bu kesim ezanlarmda eylemi besleyecek yı:ı<gane

bir güç olarak ortaya çıkar. Bunun yanında O. Rııfat sev,g,iyi insanın'
i·ç dünyasını açması gerıeken bir motif olarak gıörür gibidir. Sevgi
onda insanın imgelem gücünü sürükleyen özgür blrqüçtür. Bilinmez
likleri, hiçlikleri aşabilecek bir güçtür aynı zamanda. Başka bir de
yişle, onca soyut imajların altında örtülü anlam üretiyor izlenimi
veren şiiri aslında derin anlamı yakalaınaçabasıdır. Derin anlamı

yakaladığının glöste1'1gesidir. Bu anlam geneldeço'ğul bir anlamdır.

Sessizlikler, suskunluklar şiirinde yoğun bir biçimde konuşur.

Sevgiye karşı böylesine etkili birduyarlılık kuşkusuz çözüm
lenmeye değer bir ol'gu. Sanıyoruz şiirsel anlatım insan lletlştrnstz

liğine karşı etik bir Işlev yükleniyıor. O da, her an yıkıntılara, savaş

lara, haksızlıklara maruz kalacak bir dünyada, sevginin insanın dün
yasını tüm duygu ve düşünce birikimiyleharekete qeçlrecek bir gü
ce salhip olması. insanın gerçek değeri de böyle ön plana çıkıyor

zaten. Anlıyoruz ki insanı eyleme 9,eçirecek en önemli güçlerden
biri sevgi oluyor. Ayrıca sel\llgi, onca yılkımlar sonrasında canlı ola
rak kalabilen v€ ifisanlığa ulaşaollecek etkin bir ileti olma özelliğini
sürdürüyor. Sevginin böylesine umulmaz bir güç olarak şiirde bel ir-
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mesl aslında rasyonel bir açıklamayı da zaman zaman sorunsal kılı

yor. Sanıyoruz bunun nedeni sevgi mekanizmasının insanın iç dün
yasını tüm a(aklığl1)'la serqllerneslnderı olsa gerek. Sevginin temel
etik bır deneyim olarak insanlık tarthlndekl yerini, korumasından olsa
gerek.. Bu bağlamda sevıginin insanı ve insan geI"Ç'ekliğini tanımada

çok önemli bir işleıv.i' olduğunu yadaımakgereksiz olur. Gerek top
lumsal, gerek polltlk düzeyde belirlenen yaptırımlar ve uluslararaısı

konjonktür i/nsan sevgi'Sliyıe yeni olumlu yönler kazanıyor. Şiirler işte

bu aşkın Iığ i yakalayan bir iletişim biçimi.

Sevgisiz Bir Dünyaya Karşı Dirjeniş

Tüm toplumların yazın tarihlerine baktığırmeda özelltkle eersmtı

dönemlerinde şiirin sesının yüks'eldiğinigıörürüz. insan ve toplumdan
kopmayan. kendi öz dilini yltlrmeyen yegane iletişim biçimidir şiir.

Ari'sto'nun .Ooğa boşluktan nefret eder- sözü şltrln f.elsefesine uy
gundur. Sevgi gibi kendi öz hazine's-inden habersiz toplumları. insan
ları duygusal yoğunluklarının bilincine vardırmayı sağlar. Onların tin
sel sıhhatlerinin önemini gündeme getirir. Bir uyarıcılık işlev,i yük
lenıi:r.

Bunun yanısıra bireyin yal nızlı,ğı , karamsarlığı gibi sorunlara iç
tenlikle eğilen iletişim biçimlerinden bii ri yine ştlrdlr, Bireyin heye
canlarını, özlernlerlrıt kendi diliyle yine bireye aktarır. Bu anlamda
şiirsel lietlşlm, sevginlin yayılmasında ve yaygınlaşmasında önemli
bir çağrı giörevi görür: güzele, sonsuza, hoşgörüye çağrıdır bu. Mad
deci olmaya yüz tutmuş tüketim toplumlarında, ahlaık değerleri bir
deprem yaşayan toplumlarda, paranın ve ekonomık inşanın eg'emen
olduğu toplumlarda. kısacası enkaz haline dönüşmeye hazır toplum
larda. enkazların ortasında yeni bir dünya otuşturmaya çalışan şiirsel

sevgiidlr. Yakın çağımızdablr ideolojinin kazandığı zaferi, bir başka

sının yok etti,ğıini glörmü1şümür. Ama şiirsel sevginin Hetirsi tarihe
malolmuşter. Yani sonsuzluğa matolmuştur.

Ancak. şiir düşsel bir kurguya dayandığı için ve arıcek sözcük
lerle bir iletişim görevi yüklerıdlğ] lçln sevgi adına ektiği tohumlar
tümüyıle ağaçlaşmamıştır. Ama tornurcuklar umut verici, olmuştur
hep, insanlık adına güven verici olmuştur. Dünyanın dört bir yanında

ırkçılık. hoşgörüaüzlük, dfktatoryalar kötk salarkerı, neredeyse tüm
dünya aydınları kominizm ve kapitalizm gibi ikıi' zıt kutupta kendile
rine bir yer edinmey-e çalıştrken, şiirsel sevgi, gerıçek sevqlnln yeni-
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den 'kurulmasında ve yayıgınlaştırılmasında belki düşsel ama hlç de
ger'çeklerden uzak olmayan lnsanlyetçt bir sevgi olma özelliğini

Inatla sürdürmüştür. Bu bağlamda sevgisizliğ'e karşı direnen sürekli
bir güç olmuştur. Sanıyoruz ..Yunus Emre Sevg,i Yılının» deııin anla
mını bu çerçevede görmek ve yorumlamak gerek.
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