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Sevgi 

Ceylan Öztürk 

Sevgi yüzeysel zamanda kolaylıkla yaşayabileceğimiz, anlayabileceğimiz bir madde değildir. 

Evet maddedir. Dünya alemine deneyimlemek için geldiğimiz, öğrenmek için yaşamlar 

harcadığımız… 

Peşinden koşup durduğumuz,bulduk sandığımız an yitirdiğimiz… 

Uğruna öldüğümüz, öldürdüğümüz; Sevgi ! 

Yalnız sevgiliye  eşe değil, bazen anneye, çocuğa, bir hayvana, şehre yada maddeye 

duyduğumuz istek, tutku, özlem…Çekim gücü. 

Evet sevgi çekim gücüdür, en kaba tabiriyle… 

Herşey bir yana, O bir yana ! O’na doğru çekiliyorsunuz. Haricindeki her şey silikleşiyor, 

flulaşıyor, önemsizleşiyor gözünüzde. Bırakabiliyorsunuz ( Vazgeçemem dediklerinizi), 

hafifliyorsunuz ve çekiliyorsunuz, O’na doğru. 

Ve hatta bazen yaptığı ve söylediği yada sahip olduğu olumsuz ve yanlış özellik ve durumlar 

dahi bu çekime engel olamıyor. Zekanıza, öğrenmişliklerinize, çevre uyaranlar vb her şeye 

rağmen bu çekimi yaşıyorsunuz. Bir çeşit yuva duygusu…Belki aidiet… 

Pazar ortasında annesini kaybetmiş çocuk gibi, elimizdeki sıcaklık soğumadan, yanağımızdan 

süzülen yaşlarla, içimizdeki o boşluğu doldurmaya çalışıyoruz. 

Herkes ruh eşini arıyor…Diğer yarısını… 

‘Hepimiz tek kanatlı melekleriz ve ancak birbirimize sarılarak uçabiliriz !’ Bu arayışın milli 

marşı gibi lise yıllarımızdan beri adeta. ‘Bir ve bütün’olarak değiştirdiğimizde bi parça anlamlı 

oluyor bence. Yoksa beyhude…  

O aradığımız mutluluk ve huzur; Onu bulduğumuzda ve sarıldığımızda. O’nunla kanatlanıp 

uçabildiğimizde sahip olacağımız bir şey değil. Hepimiz kısa sürelerle de olsa yaşamışızdır bu 

anları yaşamlarımız boyunca. Olmamıştır ve bahaneler nedenler üretmiştir zihnimiz. 

Kendini bilmektir aslolan. Kendini bilirsen Rabbini bulabilirsin ancak ve tekamül edebilirsin. 

Açık ve nettir aslında. ‘Kendini bil. Rabbini bil. Tekamül et ! Kendini bul . Rabbini bul. Tekamül 

et ! ‘ 

Yüzeysel zamanda sevginin tesirini almaya çalışıyoruz sadece. Sevgi ünitesine gitmeden bu 

kaba alemde anlamamıza yaşamamıza imkan yoktur. Buna rağmen o bir nebze tesir bile bizi 
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yaşamlar boyu peşinden sürüklemekte, bunca sanat eserinin yaratımında ilham olmaktadır 

belki de . 

Sevginin yanına sahiplenme, kıskanma, beklentiler, kırgınlıklar, kızgınlıklar, küskünlükler 

yakışıyor mu hiç ? Mümkün mü bu ve benzeri kaba maddelerin, böylesi süptil bi kavramın 

nedeni sonucu gibi yansıtılması ? Cüreti bile suç ! Tüm bu beklentilerin nedeni alma isteği 

arzusudur. Sevgi de almak yoktur oysa ki. Sevgi vermektir ! Şartsız, koşulsuz, beklentisiz. 

Vermek…Karşılık beklendiği an biter. Alışveriştir O. Ticaret hatta. (Ne kadar yatırıma ne kar 

sağlanır hesabına döner.) 

‘Sevgi kaybetme korkusudur.’Slogan gibiydi bir aralar şimdi bakıyorum da yine  sahiplenmeye 

götüren bir yol. Oysa ki sevmek gitmesine izin vermektir. Özgür bırakmaktır. Camına konan 

güvercinler gibi sev demişti bir yazar. Ne zaman uçacak, bir daha gelecek mi kaygısı 

taşımadan, alıp içeri koymaya kalkışmadan. Doğasında…Anda…Her şeyin sadece bu anda 

olduğunu bilerek ve hissederek. 

Sadece iyiyi güzeli değil, kötüyü, çirkini sevebilmek var bir de. Her karşılaştığımızı tanrı olarak 

görebiliyor muyuz ? Bir katili, canımızı yakanı… O’na da sevgimizi verebilir miyiz ? Rabbin 

acılarını anlamaya çalışırken, Rabbin sevgisini de anlamaya çalışmıştım bir kez. Bir annenin 

çocuklarını sevdiğinin kaç trilyon katı… 

Ve birlik duygusu. Hepimiz biriz diyebilmek. O katil de benim…Kurban da…Rollerimiz, hayat 

amacım ,başlıca özelliğim… Tekamülüm için, süptilleşebilmem için ,ihtiyaç duyduklarım ve 

bütünü oluştururken ki rengim, kokum…Eşsiz ve tek, sadece bana özel. 

 


