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Sevgi V e Aşkın ProfanAlana indirgenmesi 
(Cinsellik) 

Doç. Dr. Celal TÜRER* 

----~~~~~~~~~---

Gerçeklik, tüm karmaşıklığıyla sunuyor kendisini bize. Yaşadıklarunız bir 
oturuşta sindirilemeyecek kadar çok büyük ve çok karmaşık gözüküyor 

gözümüze. Bu karmaşıklığı düzenli, anlamlı hale getirmek için soyutlama yetimizi 
kullanıyor, karmaşık olandan anlamlı olacak öğeleri çekip çıkarma işlemini yapı
yoruz. Her toplumsal küme, kendine göre anlamlandırmaya çalışıyor dünyayı. 
Günümüzde bu anlamlandırma, soyutlama, dünyaya dair kurmacalar sunma işi 
tüm hızıyla devam ediyor. Gerçeğin yorumlan olarak soyutlamalann, kurma
caların yarattığı karmaşayla da baş etmek zorunda kalıyoruz. Sanını-n yeni soyut
lamalar ve kurmacalan hayata hakim kılmak isteyenler, başat kurmaca olarak 
"modernite, rasyonelleşme ve küreselleşmeye" bizi ikna etmeye çalışıyorlar. Soyut
lama ve kurmacaları ile anlamlandırdıklan dünya imgesini hayata geçirmek iste
yenler, yeryüzünü bir kez daha kendi imgelerinde yaratmaya kalkışıyorlar. Başka 
olası "anlamlandırma" seçeneklerinin önünü kesrnek için de tüm iletişim kanalla

nnı, tüm güçleri kullanarak insanların düşünme yetisini dumura uğratıyorlar. 
Kendi kurmaca gerçekliklerini tek gerçeklik, tek seçenek olarak anlatıyorlar dur
madan. Hele gerçekliğin kutsal referanslardan kopartıldığı sistemler ya da ideoloji
ler içinde yansıması, insanın anlam ve amaçlannı yitirmesine, alışık olmadığımiz 
yeni durumlarla karşılaşmaya, sahte, kurmaca veya aldatıcı örtülerle avunmasına 
sebep oluyor. Haliyle dünyanın içine düştüğü bu derin krizden, ruhi ve zihni blo

kajlardan çıkışın yollannın yeniden aranması gerekiyor. 

• Erdyes U niversitesi ilahiyat Fakültesi Oğretim Uyesi. 
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Pek çok araştırmacının iddia ettikleri gibi tüm dinlerde kutsal ve kutsal
dışı/profan23 ayrımı· vardır. Bu ayrım din fenomeninin tezalı ür eden ilk görünü
müdür. Zira din "zorunlu olarak" Tann'ya, ilahiara ya da ruhlara inancı içermez, 
ama o kutsalın tecrübesiyle daima ilişkilidir. Bu açıdan "kutsal ve profan" dünyada 

iki varlık biçimi, tarihin akışında insan tarafindan üstlenilmiş iki varoluş durumu
dur. Dini profandan ayıran temel nitelik, dinin kutsal tarafindan emilmiş olması
dır. Kutsal, "kuvvetin", "tamamıyla farklı olanın", "nihai gerçeğin" deneyimi ola
rak tanımlanabilir. Diğer dini bağlamlarda ise kutsal, "mutlak gerçek", "varlık", 
"sonsuzluk", "ilahi", "metakültürel ve tarihi aşan", "insanı aşan ve dünyayı aşan", 

"yaşamın ve doğurganlığın kaynağı" hallerine dönüşmektedir. Kutsala dair bu 
tanımlar, dinindaima aşkın bir görünüme büründüğiinü bildirir. Bu aşkın, "mut
luluk ve mutlak güç", "tarihi aşan ve dünyayı aşan" manalan ifade etmektedir. Bu 
noktadan bakıldığında "dinin temel işlevinin", "aşkın" değerler barındıran "insa- , 

n üstü" bir dünya "özleınini" ortaya çıkarmak olduğu söylenebilir. 

Dinlerde tüm eylemler, doğal olarak, ya kutsal ya da profan/sekiller eylemler
dir. Bu bölümlernede kutsal ruhani aktiviteleri destekleyen birincil eylemlere 
sekiller ise yardımcı, hayatı devam ettirici aktivitelere işaret eder. Bu açıdan dindar 
için her şeyin kutsal görünmesi kadar doğal bir şey yoktur. Söz gelimi kosmos 
bizatihi tannsaldır. Dünyakutsalın içindedir ve hatta kutsalın bir parçasıdır. Varlı
ğın kendisi, kutsaldan neşet ettiği için profanın hiçbir şekilde mümkün ve var 
olmadığı bir akış içinde her şey kendi nihai amacına doğru yürüyüşünü sürdür
mektedir. Dolayısıyla dindann tüm değerlendirme eylemleri de kutsal bir mahiyet 
arz eder. Tüm eylemleri bir şekilde kutsala katılır; çalışmak, avlanmak, tarım, 
oyıın, çatışmalar ve cinsellik, kısaca her şey kutsalın tezahür alanıdır. Bu şekilde 
bakıldığında "kutsal" ya da "aşkın" içinde açıklanamayan ve kanıtlanamayan hiç

bir şey yoktur ve kutsalın tezalıürünü her daim ve her mekanda görmek müm
kündür. Söz gelimi dini tecrübenin yapısı ve içeriğine bakıldığında kutsalın teza
hürü kolayca görülür. Bununla beraber kutsal, Durkheim'in işaret ettiği gibi genel 

olarak sosyal değerlerin vücut bulduğu bir durum olarak karşımıza çıkar. Bu olgu 
göz önüne alındığında Eliade'in, modem toplumdaki dindar olmayan bireylerin 

hayatında dahi kutsiyetin yayılmış olduğunu görmenin kolay olduğunu iddia et
mesi anlamlı görünür. Ona göre modem dindar olmayan insanlar için kutsal, din 
ile ilişki kurmaktan çok aile, ev ya da asli değerler ile ilişki kurması olarak görülebi
lir. 

Dindar için kutsal, esasen ve bir anlamda, bütün biçimleriyle hayatın şaşılacak 

derecede coşması, bollaşması, gelişigüzel ve aşınya kaçacak şekilde her şeyi istila 

2.' Ancak klasik dilde, kutsal olmayan şey profandır, ancak günümüzde "profan", yalnızca kutsal 
olmayanı hatırlatınaktan çok, kutsalın karşıtını anırnsatrnaktadır. 
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etmesidir. Bu, bir anlamda, dindarın/homo religious'un kutsala katılması, kutsalın 

tezahür koşullarını imgelem ile yeniden meydana getirmesi olarak düşünülebilir. 
Ancak hayatın her şeyi istila etmesinin nesneler düzeninin devarnı için, belli bir 
tarzda sınırlanması, önlenmesi gerekir. Bu noktada ortaya çıkan profan, kutsalın 
karşı kutbu olarak tanımlanan, kutsalın her şeyi istila etmesini engelleyen bir bent
tir. Bu bent olmasaydı, insan hayatı, insana özgü bir hayat irnkansız olurdu. Bu 
açıdan bakıldığında nesnelerin düzeni profandır; bu profan düzenin temelinde 
bilinç, akıl, çalışma ve yasaklar vardır. Eğer profan düzen, insan hayatının var 

oluşuna, insan hayatı olarak izin verirse, kendi tarzında ölümün de taşıyıcısı olur. 
Daha açık bir ifadeyle profan, insan hayatım mümkün kılan şey ise de, hiçbir za

man hayatın taşıyıcısı ve kaynağı değildir. O, kutsal için dal1a çok bir bent, bir 
baraj, bir frendir. Bu fren kutsalın basıncı arttığında onu uygun dozlarda serbest 
bırakarak işlevini yerine getirir. Bu durum ise, tamamen günlük anlamda kullam
lan "din" kavrma tekabül eder. 

Genel olarak kutsallık isnat edilen bir kurum veya kavram meşruiyet zemillini 
bağlantı kurduğu kutsal kaynağında bulur. Eğer (kutsallık izafe veya isnat edilen) 
bir kurum veya kavram, meşruiyetini kendi asli referans noktasına izafe etmekten 
mahrunl bulunuyorsa, ortaya yalnızca sahte kutsallıkların çıkartılmış olduğıınu 
söyleyebiliriz. Bu yüzden kutsalı anlamada temel yapı "kutsal" ile inanan arasında
ki ilişkidir. Bu ilişki/ler ya da kutsalın farklı modaliteleri, farklı tecrübeler ile ortaya 
çıkabilir. Bu nokta göz önünde tutulduğıında kutsal ve profan arasındaki ayrılığın 
objelerde değil; algılamalar ve/veya anlamdırmalarda ortaya çıkacağı kolayca görü
lebilir. Bu kabul, tarihi bağlamda kutsal ve profanın birbirine meydan okumasım 
ve tarilisel konteksderin önemini ortadan kaldırır. Yine bu kabul kutsal ve 
profanın birbirine zıt durumlar olarak değil; mümkün tecrübenin iki uç noktası 
olarak anlaşılabileceğini ortaya koyar. Felsefi olarak konuşacak olursak, kutsal ve 
profan yapısal kategoriler değil; epistemik ya da fenomenolojik kategoriler; birbi
rine zıt durumlar değil, tecrübenin devamına ait modellerdir. Kutsal ve profanın 
tecrübeye ait modeller oluşu, bizi onlar arasındaki ayrımın nasıl yapılacağı sorunu 
ile karşılaştırır. Fenomenolojik kabul, bu ayrımda ideal yolun bireysel deneyim, 
değer ve algılamaların keşfedilmesi olduğıınu söyler. Bu yol, dini değer ve ideallere 
giriş ile, bunların nasıl keşfedileceğini açıklar.24 

*** 
Kutsal ve profandan bahsettiğimizde bir kültür ve dünya görüşünden söz et

mek zorundayız. Zira kutsal ve profan boşlukta (vacuurn) ya da spekülatif olarak 

görünmez. O bir vasatta; tecrübede, yapıp etmeler alanında, ortmda görünür; 

24 Söz gelimi Kur'an'ı dini metinden, paradigmatik argümandan çok yaşayışı öngören aniatılar olarak 

aniarsak; kutsal ve profan ayrımını keşfetmek kolaylaşır. Zira aniatılar (narrations) perspektifleri
ınizi test ederler, tutarlılık arayışına sevk ederler. 

----~~~---
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bu yüzden yaşanan her dönem kutsal ve profana yepyeni boyutlar kazandınr. Aynı 

şekilde kutsal ve profanı algılayışımız kendi perspektifi içinde oluşur. Bugün kültü
rümüz içinde "kutsal ve profan" kavramlannı bulunduğumuz nokta ya da bakış 
açısı ile kavrayamadığımız aşikardır. Bulunduğumuz bakış açısından, kutsal ve 
profana dair karmaşık bir görüntü ile karşılaşıyoruz. Dahası, sanki kutsal olan her 

şeyin yitirildiği hissi ile karşılaşıyoruz. Pek çok yazar, kutsalın tarihsel figürünün 
yerini, nitelikleri ve biçimleri henüz tamamlanmamış bir dünyevi mutlaka bırak

masıyla karşı karşıya olduğumuz bir dönemeçte olduğumuzu ileri sürüyor. 
Postmodern dünyanın, "gerçek"(real) olan ile "benzetirn"in (sirnulation) birbirine 
karışır hale geldiği; ama daha çok benzetimsel olarun gerçek olanı unutturduğu, 

dolayısıyla gerçek olandan daha gerçek gibi kendini kabul ettirdiği bir durumu 
ifade ettiği ileri sürülüyor. Bu durumla birlikte, işaretlerin, sembollerin, teknolojik 
hızın, tüketirnciliğin, medya kaynaklı enformasyonun ve yönlenmenin vücut ver

diği temsili fikirlerio yaygınlaştığı; hakikatin "eski" bir sureti sayılan din ve dinin 
kalbi olan inancın da bir temsil, benzetim olduğu iddia ediliyor. Nitekim "bugün
kü dünyada 'gerçek' bir dini ve/veya inancı mı yaşıyoruz, yoksa eski olanı 'benze

timsel' bir yolla yeniden mi deneyimliyoruz?" sorusu Rorty ve Vattimo gibi çağdas 
iki filozofun tartışma gündemini oluşturuyor. Yine (giinümüzüde) postmodern
leşmiş dinin, Nietzsche'nin ölen tannsıru diriltıneye yönelen bir din olarak değil; 
şeyleşmiş bireysel varlıkların doğumunu kutsayan "yeni" bir büyü vasıtası olarak 

göründüğü ileri sürülüyor. 

Kutsal ve profanı anlamada karşılaştığımız bu durum bizi de derinden etkile

mektedir. Bugün geçmişi esas aldığımızda gördüğümüz şeyin anlamlı olmadığı; 
geçmişin aynasından kutsal ve profana dair yansıyan sembollerin, içinde bulundu
ğumuz ana büsbütün yabancı kaldığı ve günümüz ilişkilerine bakarak kutsal ve 

profanın kopyasını çıkarmarun neredeyse imkansız olduğu bir durumla karşılaştı
ğımız apaçık ortadadır. Bu, doğrusu kutsal ve profanı yeniden üretecek olan geç
mişe farklı açılardan bakamadığımız; geçmişi "yeniden" üretemediğimiz ya da 

yazamadığımız gerçeğini önümüze koyar. Geçmişi yeniden üretmekten ya da 
yazmaktan kastedilen elbette, sığ bir hamaset edebiyatı ya da nostalji değildir. 
Geçmişi yeniden üretmenin ya da yitirileni yeniden keşfetmenin, belki geleceğimi
ze tümüyle olmasa bile, "dehşetli ve karanlık şirndi"den daha zengin bir alana 

kaçmak şeklinde olabileceği düşünülebilir. Bununla beraber bu çabalar nostalji 
şeklinde yetişkinliğin gerçeklerinden kaçan bir çocuk özlemi olarak anlaşılmama
lıdır. Bu üretimin, geçmişe duyulan nostaljinin çekim alanına kapılmadan ve mo
dernliğe karşı mesafemizi koruyarak sorunlan gerçekçi platformlarda ele almak 

şeklinde düşünülebilir. 

Günümüzde yaşanan bu kafa kanşıklığı ya da "akıl tutulması" içinde kutsal ve 
profanı (yukarıda da zikredildiği gibi) birbirine zıt şeyler gibi; ifrat ve tefrit içinde 



162 1 Insan Sevgisi 

ele almak daima birbirini besler. Biri olmadan ötekinin varlığı neredeyse imkansız 

gibi görünür. Sonuçta kiıtsalı öven ile profanı yeren düşünceler; iki farklı yoldan 
gidiliyormuş gibigözüksede aynı yere vanrlar; birbirini değersizleştirirler. Bugün 
sadece bizim kültürüroüzde değil başka kültürlerde de kutsalın manasının yeniden 
keşfedilmesi gerekiyor. Peter Berger'in "dünyanın sekürlerleşmekten kurtanlması" 

olarak kavramsallaştırdığı yaklaşun giderek yaygın bir kabul halirıe gelmekte. Di
ğer taraftan Habermas'ın, Avrupa'nın öncülüğünü yaptığı yıkıcı sekülerizmin 

sadece manevi bir kriz yaratınakla kalmayıp, aynı zamanda kökten dinci hareketle
rin dağınasına neden olduğu fikri benimsenmektedir. Bu karşı çıkışlar aslında 
sekiller dünya görüşünün pozitivist mutlak doğru modelini takip ettiğini, tek bo

yutlu ve lineer bir epistemolojiyi esas alıp ve karşı çıktıklan sekiller modemizmi 
farkında olmadan yeniden ürettiğini gösteriyor. 

Bu düşüncelerden hareketle modem dönemin, insanlığın düşün ve duygu do

kusunu, insanın evrene ve yaşama bakış açısını köklü biçimde değiştirdiğini ve 
hala değiştirmekte olduğunu söyleyebiliriz. Bu durum, dini yaşantıyı kendisine 
esas alan toplumlarda yeni sorunların dağınasına sebep olmuştur. Nitekim bilgiye 

dair yaklaşımların değişmesi inancın düşünsel içeriğinin farklılaşmasına yol açmış
tır. İnsanın inanç ve düşünme alanında karşılaştığı bu yeni olgu, kutsal ve profan 
alanını derinden etkilemiştir. Aslında bu olgu özünde, insanın kutsal hakkındaki 
geleneksel görüşü, ahlak kuralları, değer yargıları ve Tanrı kavramına ilişkin inanç
larının yeniden ele alınmasını içermektedir. Modem dönemde, geleneksel görüşler 
(geçmişin şimdide yaşaması ve bu yolla geleceği belirlemesi) etkinliğini yitirmiş; 
yeni bilgi yapılanmaları; farklı ilişkiler ve örgütlenme biçimleri ile yeni kutsallık 
anlayışları ortaya çıkmıştır. Kısaca var oluş ile ilişki biçimimizde önemli değişimler 
olmuştur. 

Tüm bu olumsuzluklara rağmen yaşadığımız yüzyıl maneviyat ile maddiyatın 
en şaşırtıcı biçimlerde yan yana gelebildiği, birbirine eklemlenebildiği bir yüzyıl 

olarak görülebilir. Bir yanda W eber'in öngördüğü gibi "büyüsünden anrunış, 
arındırılmış" bir dünya, diğer y~da dinmeyen bir inanç ve maneviyat arayışının 
şekil vermeye çalıştığı bir dünyayı deneyimliyoruz. Modemitenin öngörülerinin ya 
da aydınlanmanın fikir babası filozofların beklentilerinin aksine, dünya modem
leştikçe dinden uzaklaşan, ilerledikçe din ihtiyacından arınan bir yer olmadı. Onun 
yerine sekiller siyasi kültür, kapitalist tüketim toplumu ile yüzyılların birikimi 

manevi inançların en umulmadık biçimlerde yan yana durabildiği, buluşabildiği 
bir yere dönüştü. Günümüz felsefesi, dindarlığın ve maneviyatın geç ~apitalist 
toplumlannın modemite-sonrası zihinsel formasyonuna nasıl eklemlendiğini 

aniayacak anlatacak kavramsal gereçleri geliştirmek zorundadır. Hele de içinde 
yaşamaya çalıştığunız "karmaşa, bunalımlar çağı"nda ya da melez desenierin ha
kim olduğu bir dünyada parçalar, bizi ayartıcı, baştan çıkarıcı, yok edici estetik 
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yöntemlede, söylemlerle ve araçlarla parçalıyor da parçalıyor. Parçalara takılı kal

dığımız için de bütünü kavrayamadan, anlayamadan yaşıyoruz. Diğer taraftan 
yaşadığımız karmaşa zaten hiç kimsenin saf kalmasına, bütünü anlamasına da 
müsaade etmiyor. Söz gelimi modern kapitalist değerler ile ilişkimiz konusunda, 
bazılarımız bunu "zaruret miktan"nca sınırlandırmaktan yana, bazılarımız da 
olmakta olanın "mükemmel" olduğuna vurgu yaparak mümkün olduğu ölçüde bu 
değerler ile kendisini hanşık tutmaktan yana. Bazılarımız ise modern, kapitalist 
değerleri tepe tepe kullandığı halde, sembolik olarak bir iki konu üzerinden "şekil
sel" ısrarcılık yaparak kendini "muhafazakar, dindar vs." sanmakta. Sanınz bu 

değerlendirmeler sürecektir. 

*** 
Sevgi ve aşk,25 her şeyi kendinde eriten ve her şeyin kendisi ile ifade edildiği 

kavramlar olduğu için tanımlanması çok zordur. Diğer taraftan sevgi ve aşk, söz
cüklerin ikinci planda kaldığı yaşanarak öğrenilen hal olduklari için bir tanıma 
sığdırılamaz. Bu noktada gönül insanlan sevginin ne olduğıınu soranlara, "Benim 
gibi ol da bil" diyerek bu halin ancak yaşayarak tecrübe edileceğini bildirirler. Kül
türüroüzde sevgi/aşk, kiinatın varlık sebebi; yerin göğün direği, bütün varlık ve 
oluşlann özündeki güçtür. Her varlığın özünde sevgi vardır, Tann tümüyle sev
gi/aşk, yaratılış sevgi, insan sevgi, yaşam ve ölüm baştan sona sevgidir. Sevgi ta
nımlanan değil tanımlayan, anlam değil anlamlandıran, yoku var eden, van var 

kılandır. Sevgi kiinattaki en büyük güç, ötekiler ise güçsüzlüktür. Kısaca her şeyin 
özü sevgi ve her şey sevginin eseridir. 

Kültürüroüzde sevginin ya da aşkın denklemi basittir; sevgi/aşk dünyanın ye
kı1nudur. Mutlak güzelliğin bilgisi, aşığın sevgilince dair bildiği yegane masum 
bilgidir. Zira sevgili bütündür, sonsuzdur ve tamdır. Bununla beraber sevginin 

kökeni dünya değildir. Meseleyi daha iyi anlayabilmek için bir karşılaştırma yaptı
ğımızda, Batı'da denklem, arzu temelli ve arzuyu aşındıncı bir biçime dönüşen; 
sevgiliye yaklaştıkça acının hafiflediği, ondan uzaklaştıkça aonın çoğaldığı bir 
biçimdedir. Batı'da sevgi/aşk, türe verilmiş en büyük zevkleri sağlayan bir çılgınlık 
anlamındadır. Zira insan, olası tüm diğer eylemlerden daha fazla zevk veren bir 
şeyi yapma özgürlüğüne sahip değildir. Batı'da sevgi/aşkın kaçınılmazlığı metafizik 
ve aşkın bir güç olmasından değil; verdiği zevkin üstünlüğündedir. Çünkü insan 

eylemlerini üstün ideallerin değil; zevklerin yönettiği iddia edilir. Aşkta amaç cin
sel zevke ulaşmaktır ama bu zevk engellendiği ölçüde arzu nesnesi yoksuniuğu 
artar. Aşk bir yoksunluk hali olduğu için patolojiktir ve bu nedenle bir ruh hastalı
ğıdır. Aşkın hastalık oluşu; ruh ile beden arasındaki ilişkiyi bozduğundandır. Zira 

25 Sevgi ve aşkın farklı anlamlara sahip olduğu ve farklı bağlamlarda kullanıldığı açıktır. Ancak bu 
yazıda/tebliğde bu kavramlann kanşıklığa ve farklı anlarnalara yol açmaması için aşk kavramını 
sevgi kavramının içinde vermeyi uygun gördüm. 
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Batı düşüncesi bir taraftan metafiziksel, diğer taraftan bilimsel iki temele; metafi
ziksel düşünce ruha yönelirken, bilimsel düşünce bedeni ele alır. Bilimsel düşünce 

bedende olup bitenlerle ilgilenirken ruhu da bilimsel bir yöntemle ele almıştır.26 

Cinsellik, en yalın manada bütün canlılar için ortak bir olgudur. 
Kültürümuzde ve başka pek çok kültürde cinsellik manevi biçimlendirişin sonsuz 
zenginliği; manevi olanın realitesi olarak gorülür. Bu açıdan bakılırsa cinsellik 
sevgi kavramında içkindir. Aşk ve cinsellik arasındaki ilişki, ruhla beden arasında

ki ilişkinin somutlaştığı en belirgin alandır. Örneğin dinde gereksinimler, yeme 
arzusunda bedensel gereksinimler belirleyicidir. Ama cinsel gereksinimiere aşk, 

yani ruhsal devinim eşlik eder. Arzunun temel ve dayurulamaz açlığı sevgi/aşkta 
en tepe noktasına çıkar. Sevginin bu momentleri eğer iki insanı birleştirirse yetkin
leşirler, eğer birbirlerinden tecrit olurlarsa mahveder, bozar. Cinselliğin doğamızın 

ayrılmaz parçası ve yetkinleşme sebebi olduğu açıktır. 

Bu nokta kabul edildiğinde en içten seven kişiler açık yüreklilikle kabul ede
ceklerdir ki -hiç değilse başlangıçta- bedensel birleşme için arzu duymazlar. Bu 
nokta çok incedir ve bu ince noktanın çok büyük titizlikle ele alınması gerekirP 
Bu durum, seven kişinin sevgilisiyle bedensel birleşme istemediği anlamına gel
mez. Şu var ki bu türden bir birleşmeyi istemesi de seven kişinin yalnızca bedensel 
birleşmeyi arzuladığını göstermez. Sevgiden ayrı olarak salt cinsel açlığın nesneden 
önce var olduğunu görürüz. Diğer bir ifadeyle cinsel arzuyu insan doyumu sağla

yacak kişi ya da durumu tanımadan önce duyar. Bu yüzden herhangi biri bu arzu
sunu bir~şekilde doyurabilir. Zira cinsel içgüdü salt içgüdü olduğu sürece seçme 
yapmaz. Bu nokta cinsel sevgi ile cinsel içgüdü arasında açık seçik bir ayrım göze
tilmediğini hatırlatır. Cinsel içgüdü belki türün korunmasını güvence altına alır 

ama gerçek cinsel sevgi varlığın bedeni ve ruhuyla ayrılmaz biçimde kaynaşma 
arzusudur. Kişi bu sevgide bireyselliğini, diğerinde eritme yolunda garip bir itki 

duymaya başlar. 

Bu açıdan bakılırsa cinsellik varlığın sesiniduymaya da varlıkla iletişim kur
madır. Zira cinsellik "okunacak", yorurnlanacak, anlaşılacak, anlatılacak bir "etkin
lik" içinde anlamlıdır. Cinsel yaşantı "yapayalnız" bir yaşantı değildir. Yalnızlıkta 
noktalanan bir "haz"; bir eksikliğin, bir açığın "giderilmesi" değildir. Bu hazzın 
öncelikle evrenle ilgili, "kozmik" bir anlamı vardır. Bu anlam, bizi, bize; içimize, 

26 Mukadder Yakupoğlu, "Batı Düşüncesinin Temel İkilemi Olarak Aşk ve Cinsellik", Doğu Batı, sayı, 

27, s. B. 
27 Cinsellik konusunda her yazı/konuşma takdir şansını hanndırdığı gibi tekzip ya da beğenilmeme 
bahtsızlığını da banndırır. Hele bu meseleyi geleneğimiz içinde ele almanın çok zor ve o denli riskli 

olduğunun, çoğu kez beğenilmeyeceğinin, hatta bu konuda konuşmanın sancılı bir yarayı kaşunak 

olduğırnun ve neticede çok fazla işe yaramayacağının ya da bu hamurun çok su götüreceğinin de 

farkındayım. 
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bir başınılığımıza tıkmaz, bizi "öteki" insana doğru açar, ötekini bize açar. Tanı
madır, öğrenmedir; evren içinde varoluşun, bu varoluşu diğer insanlarla üleşme
nin başarılmasıdır. Yanındayım, seni onaylıyorum, kabul ediyorum, bireysel varlı
ğırnın kapısıyla evrende insan olınanın, varalınanın kapısını açıyorunı, sen de aynı 
kapıları açıyorsun bana, bu anlamda cinsellik bir açışmadır. Tabiri caizse dokuna
rak konuşmadır. Cinselliğin kozmik ya da antolajik alana, sevenlerin birbirlerini, 
birbiİlerindeki dünyaları üleşmelerine olanak sağlayan bir (cinsel) duyarlılığı taşı
ması gerekir. 

Bu husus göz önüne alınırsa yaşamda karşılaştığımiZ herhangi bir durunıda 
başka birinin bireysel varlığımızın sınırlarını çiğnemeye kalkması bizi ölçüsüz 
kızdınrken, aşk ve sevginin kendinden geçirici doyumunda karşırnızdakinin içi
mize sızmasına metafizik açıdan öylesine açık oluşumuza şaşmamak gerek. Bu tür 
bir ilişkide, iki kişinin birlik içinde erimesini, iki kişinin oluşturduğu bir bireysellik 
durumunu onaylarız. Bu kaymaşma özlemi, (genelde) yaratıcı olan yalın bir bir
leşmeyle son bulur. Sevgi bu birliğin tanığı olarak sevgilinin kusursuzluğunu sür
dürecek, doğrulayacak bir çocuk bırakma yolunda ilerleyen az çok açık bir arzuyla 
doruklandığında tamamlanır. Sevginin yarattığı bu üçüncü öğe, sevginin temel 
anlamını tüm saflığı ile özetler: Çocuk ne annesinin ne de babasınındır. İkisinin 
kişileştirilmiş birleşmesidir. Beden ve ruhla biçirnlendirilıniş eksiksizleşme arzusu
dur. Platon'un dediği gibi, sevgi kusursuzluk içinde üretme arzusu ya da güzele 
duyulan iştahtır. 

Çağımız, bu anlayışa karşı geliştirilıneye çalışan düşüncelerin canlandırıldığı 
bir çağ olarak göriinüyor. Bu anlamda cinselliğin "uslu" bir araç haline getirilip, 
insan türünün devamını sağlayan bir içgüdü gibi anlaşılmasının diğer ucunda, 
yerinin çok fazla abartıldığı, bir yaşama enerjisiyle özleştirildiği, yaşamın neredey
se tümünü işgal eden bir etkinliğe dönüştürilidüğünü de görebiliyoruz. Dokun
manın, "tensel değme"nin, tensel yaklaşınanın her şey olarak anlaşılmaya, yorum
lanmaya çalışıldığı bir çağ. Devamsız ve sorunlu olan bu erotik tutkunun insanın 
"metafizik özünü" bozmak tehlikesini doğurduğu gözden kaçırılmamalıdır. İnsa
nın metafizik kökeninin çağrısına kulak asılmadığında her şey daha düşük bir 

seviyeye iner. Bayağılık, rahat yaşama biçimi ve aşırılıklar, kaçıp gitmeler başlar. 
Bu noktada kaynağını kutsaldan almayan sevgi, sevgi değil; tutkudur. Sevgi özü 
gürleştirdiği için insanı özgürleştirir, tutku ise tutuklar ve köleleştirir. Tutkunun ve 
cinselliğin adını sevgi koyanlar, iki kişilik yalnızlığı sevgi sanmakla sevgiye de hak

sızlık yapmaktadırlar. Değerlerin yer değiştirdiği günümüzde cinselliğin "sevgi" 
adıyla sunulması, piyasa diliyle konuşacak olursak pazarlanması hayat adını verdi
ğimiz kutsal emanetin değerini düşürmektedir. Bu durumun hayatı anlamsızlaş

tırmak ve amaçsızlaştırmak olduğu ve bu anlamda bir ahlak terörü oluşturduğu 
pekala düşünülebilir. 
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Cinselliğin Hz. insana giden yolun menzillerinden sadece bir menzil; onun 

Allah'a yolculuğumuzda hakikate ilişkin kuvvetleri paylaşmak, bölüşmek demek 
olduğu ve bu yüzden mevcut niteliklerimizden biri olarak cinsellikle birbirimizi 
insanlaştırabileceğimiz unutulmamalı. Bilinmelidir ki ilişkilere kendimizi tanım
lamak için değil; kendimizi gerçekleştirmek için gereksinme duyarız. Kendimizi 
gerçekleştirmek ise, daima bir başkasının gözünde inşa edilir. Biz, hepimiz aynaya 
düşecek aksın peşindeyiz. Bu, "Mümin müminin aynasıd.ır" anlamına gelir. Şu an 
aynadaki aksımız giizel görünmüyorsa bilin ki diğerindendir. Bu noktada inanan

ların ya da iki cinsin ilişkilerini yeniden etraflıca düşünmesi gerekiyor. 
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