İnsani Sevgide Sanal ve Suni Oldu

Bu günkü makalemde sevgiyi işlemek istiyorum. Sevgi tüm yaşantımızda insani öğeleri ve
değerleri ön plana çıkaran bizleri kâinatta özel kılan en önemli etkenlerdendir. Sevgi yalın
olmalı, sevgiyi bazı kategorilerde tanımlayalım sonra bu günkü sevgi anlayışını analiz edelim.

Manevi sevgiler
Yaratana duyduğumuz kul sevgisi, İslami kavramda yaratana sevgi ve bağlılığımızı Allah, Hz
Muhammed, Kur’an ve tamamlayıcısı olarak İslam la yaşarız. İslam bize iman ve manevi haz
ve huzurla, mutluluk, merhamet ve vicdanlı bir beyin yürek ve ruh hali nasip eder. Bu kalp ve
duygularla Müslümanların kalbi işlev gördüğü tüm süreçle İslami sevgi ve aşkla yaşar. İslam
mümine kul hakkı sevgisizlik kötülük ve insanların zarar göreceği tüm davranış ve yaşam
tarzlarını men ettiğinden sevgi ve samimiyet içeren bir yaşam sürer.
Din dine bağlılık ve din sevgisi çok kutsal ve sevgilerin en yücesi olduğu için yorumsuz
bırakıyorum. Yalnız dine bağlılık ve din sevgisi özellikle Müslümanlar için samimi ve gerçek
anlamda kalbi duygularla olur yoksa suni sevgi veya göstermelik sevgi çok yüzeysel duruyor.
Doğaya Sevgi
Doğaya duyduğumuz sevgi yaşadığımız evrenin güzelliklerine âşık olmak bizlerin ben-i
âdemin sahip olduğu varlıkların içinde sevgide mutlaka üst düzeyde tutmamız gereken hak
ettiği yerdir. kalbimiz her atışta bize sahip olduğumuz doğayı ve evreni hatırlatan yüce bir sevgi
olmalı doğa sevgisi. Bir kadına veya erkeğe karşı cinse duyulan aşk, sevgi yalnız âşık olunan
kişiye aittir. Kalbiniz ve duygularınızda başkasına yer yoktur kalbinizde aşk ve sevginiz samimi
ve gerçek ise tek kişiye aittir yüreğiniz. ama doğaya dünyaya aşk ve sevgi öyle mi? Denize aşık
oluruz yazın sıcağında güneşe aşık oluruz kışın soğuğunda kara buza dondurucu soğuğa aşık
olur keyif ve mutluluğu paylaşırız doğayla. kırlarda çiçeklerle arkadaş olur onlara sevgimizi
veririz ormanda ağaçlara cıvıl cıvıl kuşlara gönlümüzü kaptırırız. Gece karanlığında ayı yıldızı
gökyüzünü ne sevgiyle ne güzel duygularla seyreder adeta serenat yaparız. ırmaklara şelalelere
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sevgimizi onları hayran hayran izleyerek göstermez miyiz? Dünyayı onlarla paylaştığımız
bazen evimize ortak ettiğimiz hayvanların bile yüreğimizin derinliklerinde yeri yok mu?
İnsan Sevgisi
İnsana duyduğumuz sevgiyi de yüreğimizde kategorilere ayırmaz mıyız. Anne babalarımıza
veya onların anne babalarına duyduğumuz sevgi saygı ne yüce sevgidir ne yüce saygıdır. Bizi
biz yapan yani insan yapan sevgi ile çocuklarımızı ne çok severiz yalnız yüreğimizi vermekle
yetinmeyiz onlar için sağlığımız, mutluluğumuzu, mevkimizi ve varlığımızı feda ederken sanki
onlar için dünyaya gelmiş sorumluluğunu taşımaz mıyız? Arkadaş ve dostluklara duyduğumuz
sevgide yüce sevgilerden değil midir? Sadık bir dost güvenilir bir arkadaş sırdaş hayatımızın
önemli değerlerinden paydaşlarından olmaz mı?. Ve kalbinizi hayatınızı ömrünüzü
paylaştığınız ortak ettiğiniz veya hayatınızı paylaşmak ortak etmek istediğiniz insan. Bir anda
kalbinizle birlikte tüm benliğinize sahip olan onunla üzülüp onunla güldüğünüz tüm
varlığınızda gözü kapalı ortak ettiğiniz. Sağlığını kendi sağlığından fazla önemsediğiniz
çocuklarınızı, hüznünüzü, keder ve sevincinizi ortaklaşa idame ettiğiniz kadınsanız hayatınızın
erkeği, erkekseniz hayatınızın kadını olan insan anneniz babanız arkadaşlarınız hatta
çocuklarınızdan çok daha fazla ortak şeye sahip olduğunuz insana duyduğumuz temiz saf pırıl
pırıl aşk ve sevgi ne yüce aşktır ne yüce sevgi, sevgilerin aşkların zirvesinde daima yer bulan
güneş gibidir.
Evet bugünkü makalem uluslararasılaşma felsefesi içermiyor, akademi, üniversiteler,
diplomasi, coğrafyamız ve dünya sorunlarını da içermiyor. Güncel sorunları da içermiyor.
Sevgiyi aşkı yazıyorum çünkü gerçek sevgiyi sadık ve katıksız aşkı kaybediyoruz.Galiba bu
konuda endişeliyim. Yaşamımızda ki her şey gibi sevgi ve aşkta suni ve sanallaşmaya başladı.
bizi biz yapan insan yapan kalbimizi sevgimizi doğal tutamaz mıyız?
Dört mevsimimsin şiirimde ki aşkı sevgiyi yaşatalım dileği ile…
DÖRT MEVSİMİMSİN
Soğuk gecelerimde ılık sesin kulaklarımda ruhuma sıcaklık oldu
Yağan yağmur sana olan aşkımla kalbime hüzün doldurdu
Islak gözlerin sevdalı bakışın ruhumun yüreğimin nuruydu
Sonbahar omuzlarıma sevgi dolu kanarya olup neşeyle kondu
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Yağan karla sevgimizin aşkımızın rengi göründü bembeyazdı
Karla buzla kaplı sokaklarda kalplerimiz sevdayla sımsıcaktı
Senin aşkla yaktığın kalbim kavrulmuştu sert rüzgârlar soğutamadı
Kışın acımasız soğuğu beni üşütemedi yüreğimde sen güneşimdin
Kırlar yeşile büründü güneş ışıl ışıl parıltısı nurlu gözlerin gibi
Doğa çiçeklerle bezenmiş yanağındaki sevgi gamzesi misali
Kuşların ötüşünü duyamıyorum duyduğum billur sesin kulağımdaki
Baharı seninle karşılamak seninle yaşamak tek gaye hayatımdaki
Sıcaklık etkilemiyor tenimi kalbimdeki yangının sebebi sensin
Deniz serinletmiyor beni duru aşkınla alev alev yüreğimdesin
Yaz güneşi deniz ve sevgi seninle yaşanır ve ölünür ömrümdesin
Sen benim sonbaharım, kışım, ilkbaharım, yazım dört mevsimimsin.
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