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"Araplar "a§k" kelimesine l§k diyorlar. Bizim koyliilerimizin bir 
§eye §a§tllar mz, birbirlerini diirterek "11§§" deyi§lerini hatzrlatan bu 
soz, a§ka uymuyor. "A§k"m yamnda "z§k" ne zayif, ne zaval/1 keli
medir. Birincisinin bagrmda yanan biitiin §evki, biitiin heyecam 
gogsiinii gererek ve agzm1 a,;arak soyleyen insan, ikincisinde adeta 
bir kabahat i§liyormu§ gibi, sesini al,;altarak, di§leri arasmdan fiszl
damaya mecburdur. Bu bak1mdan ger,;ek a§k, Turk 'iin soyleyi§inde-
d . ,,1 

1r. 

BiR y AKIN DOGU 
Nihad Sarni Banarh'nm istanbul'da a~km mekanlanm terennilm ettigi 
"Erenkoyil'nde Bahar" adh yaz1smdan alman·yukandaki paragrafbiryok ay1-
dan ilginytir. Bu satirlar Banarh'nm Turk diline duydugu derin sevginin bir 
ifadesi olarak okunabilir. Bununla birlikte, ideolojik yoneli~leri ne olursa 

• Y. Do~. Dr. Laurent Mignon, Bilkent Oniversitesi Tiirk Edebiyatt Boliimii. 
1 Nihad Sarni Banarh, Yahya Kemal Ya-,arken, istanbul: 1stanbul Fetih Cemiyeti, 1997: 104-105. 
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olsun baz1 Cumhuriyet donemi aydmlannda var olan Arap kiiltiirilnii kiiyiim
seme, hatta horgorme egilimini de gorebiliriz. Banarh 'nm, Arapya bir keli
menin telaffuz §eklinden yola ylkarak halklarm a§k1 nas1l ifade ettigi konu
sunda bir sonuca varmas1 yersiz olmakla beraber, kar§tla§t1rmah edebiyatla 
ilgilenenler iyin dikkate deger bir ara§ttrma konusuna i§aret etmi§ oluyor. 
A§k anlayt§l, zamanla devamh degi~tigi, kiiltiirden kiiltiire yok farkh ~ekil
lerde algtland1g1 ve ifade edildigi iyin, kar§tla§ttrmah ara§t1rmalar aytsmdan 
zorlu ama son derece ilgi yekici, ba§tan y1kar1c1 bir konu olabilir. 

Batt Avrupa ve Amerika'da kar§lla§ttrmah edebiyat ile ugra§anlar uzun 
seneler sadece Batt' da geli§en 9e§itli edebi gelenekler iizerinde durmakla 
yetindiler. Fakat son yirmi senedir k&1ila§ttrmah edebiyatytlar, ozellikle in
giltere ve Amerika'da, Batt dt§mdaki edebi gelenekler iizerinde de yah§mak 
gerektigini soylemeye ba§ladtlar. Boylece kar§Ila§t1rmah edebiyat alanma 
daha once Bat1'da itibar gormeyen edebiyatlar da girdi ve farkh kiiltiirlere 
kapdar aytld1. Geryi baz1 Osmanh aydmlar1 o kapdan 150 yd once aymt§lar
dtr. Kar§Ila§ttrmah edebiyat Tiirk edebiyaty1smm hiy de yabanc1 olmad1g1 bir 
alandtr. Tanpmar yenilenme yag1 Turk edebiyatmm ele§tiriye dayanan bir 
edebiyat oldugunu soylerse de2, Tanzimat edebiyat1, biraz da kokleri 
kar§da§t1rmah edebiyata dayanan bir edebiyat olmu§tur. Nam1k Kemal gibi 
yenilik taraftar1 aydmlar Walter Scott'un romanlannm Aziz Efendi'nin 
Muhayyalat 'mdan; Ali Kemal gibi yazarlar Franstz §arkiyat9Ilannm tarihle
rinin Osmanh vakaniivislerin eserlerinden iistiin oldugunu ispatlamak iyin, 
bugiin kar§tla§ttrmac1lann hala kulland1klan bazt yontemleri kullanm1§lard1r. 
Elbette eserlere tarafl1 yakla§tyor ve onlan ideolojik iilkiileri dogrultusunda 
yorumluyorlard1. Osmanh gelenegine haks1zhk etmi§ oldularsa da, Frans1z 
ve Osmanh edebi gelenekleri iizerine dii§iindiiler ve dii§iindiirdiiler. 
l 850'1erden bu yana bu daha yOk tek yonlii bir egilim olmu§tur: Tiirk kar§l
la§ttrmah edebiyaty1s1 ilk once Batt Avrupa'ya, daha sonra Uzak Batt'ya 
dogru baktt. Cumhuriyet'in dogudaki kom§ulannm edebiyatlarma pek ilgi 
gosterilmedi, gosterildiyse de bu ancak Adonis, Nizar Kabbani veya 
Mahmud Dervi§'in eserleri Batt'da okunmaya ba§lad1ktan sonra oldu. Bu bir 
talihsizliktir yiinkii kar§Ila§ttrmah edebiyat incelemeleri ay1smdan modem
le§me, Arap edebiyatlan ile Tiirk edebiyatma onemli irnkanlar sunuyor, or
negin Banarh 'nm okunu§uyla Arap edebiyatmda t§k ile Tiirk edebiyatmda 
a§k iizerinde odaklan1rsa. Y az1smm devammda Banarh, a§km eskiden gozle
rin anla§mas1yla, seslerin titre§mesiyle ve soyle§mesiyle ba§lad1gm1 belirtip, 
art1k viicutlann, hele dudaklann gozlerden daha cesur olmasm1 kmiyor.3 

2 Ahmet Hamdi Tanpmar, Ondokzuncu As1r Tiirk Edebiyat1 Tarihi, Istanbul: <;:aglayan, 1998: 298. 
3 Nihad Sami Banarh, Yahya Kemal Ya§arken. 105. 
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Oysa yirminci yilzydm ikinci yansmda 1~k1 soyleyen ~airlerle a~k1 soyleyen 
~airleri bulu~turan vucutlann ve dudaklann cesaretidir. 

DunAKLARIN CESARETi 
A~km anlattm ~ekillerini, Tiirk ve Arap edebiyatmda ondokuzuncu yilzy1hn 
ikinci yansmda yer alan degi~imlerin aynas1 olarak kabul edebiliriz. Bu degi
~imler biiyilk ol~iide diinyaya bak1~ ile ilgilidir. Ondokuzuncu yilzyilda yeni
liki;:i Tiirk ve Arap aydmlar1, yarahc1 edebiyata egitsel bir i~lev yilkledikle
rinden, ya~ad1klan diinyaya farkh bir gozle bak1yorlard1. Geleneksel edebi
yat1 ele~tirirken ozellikle onun hayali, mecazi ve gizemci unsurlanna ka~1 
i;:1kttlar; edebiyatm ve sanatm amac1 art1k her ~eyin kaynag1 olan Allah'a 
ula~mak degil duyularla kavranan diinyada geli~en olaylan aktarmak ve halk1 
yonlendirmek oldu. Arap ve Turk yaz1h geleneklerinde o gilne kadar one 
i;:1kan gizemci a~klara kar~1hk, duygusal ve fiziksel yoniiyle be~eri a~k edebi
yata girdi. Bu yeni bak1~, her iki edebiyatta da koklii bir gelenegi olan ~iirde 
degil, ama nesirde, ozellikle Batt edebiyatlanndan sahiplenilen roman gibi 
tiirlerde geli~tirildi. Elbette bu metinlerde a~k, a~k ugruna i~lenmiyor, roman
cmm egitsel gorevinin i;:eri;:evesinde goriiliiyordu: istenmeyen evlilikler, as
gari diizeyde kadm haklan gibi konulan one i;:1karmak ii;:in a~k konusu i~le
niyordu. imkans1z a~k konusu bireylerin gelenege kar~1 ve topluma kar~1 sa
va~1m1m anlattyordu; omegin Vartan Pa~a'mn 1851 'de yay1mlanan Akahi 
Hikayesi, ~emsettin Sami'nin 1872'de yay1mlanan Taa~~uk-u Talat ve Fitnat 
ve Halil Cibran'm 1912'de bas1lan Kmk Kanatlar (El-Ecniha el
Miitekessire) adh romanlarmda. Edebiyati;:1lar art1k eserlerinde duyularla fark 
edilen diinyaya ag1rhk verdiklerinden, a~km fiziksel yonil konusunda da 
yazmalan dogald1. Olduki;:a erken saytlabilecek bir tarihte yay1mlanan, oto
biyografik ogelere dayanan ve edebiyatm dili konusunda deneysel bir boyutu 
olan Ost Oste All/mi~ Bacaklar-Nedir Ki jnsan (Es-Sak ala's-Sak Fi Ma 
Hiive'I-Fariyak, 1855) adh romanmda Liibnanh Ahmed Faris e~-~idyak 
(1804-1887), i;:ogu Tanzimat romamnda oldugu gibi, kadmlan ruhu ve vii
cudu olan insanlar olarak i;:izer ve onlann erkeklerle aym mekanlarda bulu~
malanm anlattr. Bu bulu~malann erotik bir gerilim yaratabileceginin farkm
dadtr. Adi gei;:en eserde, ba~ karakterin kar1S1, gezdigi iilkenin erkeklerinin 
utanmaz, sakalstz ve b1y1ks1z olmalarma isyan eder. E~i cevap olarak, er
keklerin kadmlann ho~una gitmek ii;:in bra~ olduklanm anlattr. Diyalogun 
devam1 ~ok aydmlattc1: 

"-Haytr olamaz. Kadmlarm erkeklerde ho~una giden erkekliklerinin gos
tergeleridir. Bir erkegin yilziindeki tiiylerin bollugu bir kadmm yilziindeki 
yoklugunun degerindedir. 
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- Peki, bu erkeklerin utanmaz olduklanyla kastm ne? Sana ahlaks1z tek
litlerde bulunan m1 oldu? 

- Hay1r oyle bir §ey olmad1 daha, ancak pantolonlan o kadar dar ki ozel 
yerleri goriiniiyor. 

- Soylediklerine bak1hrsa, bu kadmlann ho§una gidiyormu§."4 

Yine Nam1k Kemal'in lntiblih (1876) adh romanmdaki opii§me sahneleri, 
Ahmet Mithat Efendi'nin Heniiz Onyedi Ya§mda (1881) ve Diirdline Hamm 
(1882) adh romanlanndaki genelev manzaralan da cinsel a§km varhgma 
ac1kca i§aret eder. 

Arap ve Tiirk §iirinde ise, sevgilinin ellerle dokunabilecek bir viicudu ol
mas1 daha sonraya rastlar. Tiirk edebiyatmda, 1879'da yay,mlanan Tlilim-i 
Edebiyat'ta Recaizade Mahmut Ekrem'in doganm yams1ra kadmlann as1l 
giizellik kaynag1 oldugunu yazmas1yla kadmm bedeni ve bedensel giizelligi 
§iirde onemli bir konu haline geldi. ~iirde daha kosniil bir a§k anlay1§mm 
tohumlanm att1ysa da Ekrem'in asil amac1 §ehvetin ifade edilmesi degil, 
diinyadaki giizelligi bulup bir sanat eserinde onu yeniden yaratmakt1. Bir 
sonraki §air nesli tarafmdan uygulanan bu kaideler Tiirk §iirinde a§ka yakla
§ImI cok degi§tirdi. Viicutla birlikte a§km cinsel potansiyeli de §iire girdi ve 
daha sonra Naz1m Hikmet Ran, Orban Veli ve Cemal Siireya'nm a§ka dair 
§iirlerinin onemli ogelerinden oldu. 

Arap §iirinde ise bu geli§me daha gee ba§lad1. Yirminci yiizyilm ba§mda 
neo-klasik §airier a§k konusuna yeni bir yorum getirmezken, yirmili yillardan 
itibaren ortaya c1kan Romantik §airier a§km duygusal yoniiniin yamnda bir 
de fiziksel bir yonii olabilecegini yazmaya ba§ladilar. Ancak cogu §air icin 
bu fiziksel yon olumsuzdu, omegin Abdiilrahman $iikrii (1886-1958) baz1 
eserlerinde manevi diinya ile maddi diinyanm ~ atl§masm1, a§km bu iki yo
niinii Weyerek anlatb. En onemli geli§me sevgili imgesi ile ilgilidir: Sevgili 
klasik §iirdeki gizemci k1yafetinden kurtuldu ve daha gercekci, daha 
insanvari bir §ekilde anlatihr oldu. ~iirde a§k konusunun i§leni§indeki en bii
yiik degi~im ise, ikinci Diinya Sava~1 'ndan sonra oldu: Bir yandan Arap 
diinyasmda yiiriitiilen kurtulu§ sava§lan, ote yandan §airlerin serbest vezinle 
tam§malan ~iirde yeni ufuklar act1. K1rklann sonunda biitiin kahplan k1ran 
ozgiir §iir anlay1~1 neo-klasisizm, simgecilik ve romantizm anlay1§lanm ge
cersiz kild1, ciinkii donemin onde gelen §airleri §iirin bicimsel ozgiirliigii ka
dar, kurtulu§ sava§mda bir arac olarak kullanilmasm1 da v.urguladilar. Dogal. 
olarak a§ka pek yer yoktu bu tiir eserlerde ciinkii a§k fazla bireysel ve ozel 
olarak algilan1yordu. <;ok gecmeden a§m politize edilmi§ §iire bir tepki ola-

4 Ahmed Faris e~-~idiyak, Es-Sok aid 's-Sdk Fi Md Hiive '/-Fdriydk, Beyrut: Mektebetil'I-Hayat, t.y: 
437. 
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rak hem §iirin lirikligini one c1karan hem de, duygusal ve fiziksel yonleriyle 
a§k dahil, insan hayatmm biitiin yonleriyle ilgilenilmesi gerektigi prensibini 
ortaya atan, birbirinden cok farkh cizgiler izleyen, Tiirkiye'de eserleri az cok 
bilinen Adonis ile Nizar Kabbani gibi §airlerin de dahil oldugu yeni bir nesil 
ortaya c1kt1. 

Ac;1K HA VADA YATAKLAR 

Kendi edebiyat geleneklerinde §iirde a§k konusuna yeni yorumlar getiren 
§airier arasmda yer alan Nizar Kabbani ve Cerna! Siireya a§kt i§lerken top
lumsal ele§tiride bulunmay1 da amachyorlard1. Nizar Kabbani ve Cerna! 
Siireya'y1 yakla§tlran bir ba§ka oge, ikisinin de aydmm toplumsal sorumlu
luklanm vurgulamalan ve §iirlerinin yan1sira ce§itli yaymlarda siyasi ve 
toplumsal sorunlara etkin bir §ekilde deginmeleridir. Nizar Kabbani zaten 
Araplar'm, iilkelerindeki siyasi diizen yiiziinden kar§t kar§tya kald1klan hak
s1zhklar1 ve Batth iilkelerin emperyalist faaliyetleri yiiziinden ugrad1klan 
zulmii anlatan siyasi §iirler yazmaktayd1. Benzer konularm aym ac1khkla 
Cerna! Siireya'nm §iirlerinde i§lenmesi soz konusu degil. Ancak Suriyeli 
ozanm a§k §iirlerine baktld1gmda, §iirde ve gene! olarak sanatta a§km, ozel
likle cinselligin, i§Ievi konusunda Cerna! Siireya ile ortak fikirleri oldugu 
goriiliiyor. Kendi iilkelerinin edebiyat tarihine damgalanm vurmu§, aym cog
rafyamn cocuklar1 olan Nizar Kabbani ve Cerna! Siireya, a§k ve cinselligin 
edebiyatta i§lenmesinin toplumu bu konuda egitebilecegine ve giindelik ha
yatta a§ka daha saghkh bir yakla§tm saglayabilecegine inan1yorlard1. Nizar 
Kabbani Arap toplumlarmm geri kalmt§hgmm bir nedeninin de Arap top
lumlannm a§ka ve cinsellige kar§t iki yiizlii tutumu olduguna inamyordu ve 
bu durumu dogrudan dogruya §iirlerinde i§liyordu. Omegin 'Viicudunu 
okuyup aydznlamyorum ,5 adh uzunca §iiri bu tutuma bir isyan cagns1d1r. 
Anlat1c1 hem sevgilisine hitap eder, hem de toplumsal ele§tiride bulunur: 

Ne bi9im iilke bu 
Milli miifredattan 
A$k konusunu 
$iir sanatzm 
Ve kadznlarzn gozlerini silen 

Sistem, a§k ve kadm gercegini toplumsal alandan sildigi icin §aire ozel bir 
gorev dii§iiyor. ~air a§kt ve cinselligi terenniim ederek halk1 egitmeli ve bu 
§ekilde psikolojik bir devrim yaratmahd1r. Yetmi§lerin sonunda yaptlg1 bir 
soyle§ide Kabbani bunu ac1kca ifade etti: "Kadznzn viicuduyla ilgili gizli ka-

5 Nizar Kabbani, E/-A'miilu'~-Siiriyetii'I-Kiimile I, Beyrut: Men~firat Nizar Kabbani, 1983: 231-240. 
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nunlara ve sava$ kanunlarma son vermek i~in, a$kl yasalla$tlrnak i~in yata
g1m1 a~zk havaya ~,karip a$k $iirlerimi parklardaki aga~larm iizerine yaz
d,m. "6 Cemal Siireya'mn da benzer bir politika izledigini biliyoruz. ~iirlerini 
erotik olarak tammlayan Siireya Di1$iin dergisinin Ocak 1986 say1smda ya
ymlanan bir demeyte erotizmin soylu anlam1yla diinyay1 degi§tirme yabas1 
oldugunu aytkhyordu. 7 Aynca Attila ilhan'm Hangi Seks adh eseri iizerine 
yazd1g1 bir tan1t1m yaz1smda, erotik kitaplarm faydah bilgi kaynaklan oldu
gunu yazmt§tl. 8 Cemal Siireya iyin erotizm siyasi anlamda ilerici bir sanatsal 
ifade yoludur. Kastettigi, toplumda cinsellige saghks1z bir yakla§tm oldugu 
ve sanat yoluyla cinsellik konusu yaygmla§trsa toplumun yakla§tmmm degi
§ebilecegidir. 

Nizar Kabbani ve Cemal Siireya arasmdaki bu benzerlige ragmen, ikisi
nin §iire ve §iirin diline yakla§tmlan farkhdir. Kabbani sadece aydm olarak 
degil, §air olarak da modem a§k ve cinsellik temalanm yaygmla§tlrarak halk1 
egitmeyi amaylar. Kendisi yaz1 diliyle ye§itli iilkelerde konu§ulan Arap leh
yeleri arasmdaki farklan ciddi bir sorun olarak gordiigiinden9 klasik dil ile 
konu§ulan dil arasmda bir koprii olan ve Arap diinyasmm yogu yerinde anla
§tlan bir dil kullanir. Bu §ekilde halka hitap etmeyi ba§anr. Kabbani'nin en 
cesur eserleri degilse de biryok §iiri bestelenerek Ommii Giilsiim, 
Abdiilhalim Hafiz, Macide el-Rumi gibi her donemin onemli sanatytlan tara
fmdan yorumland1 ve bu §ekilde kitaplanmn ula§amad1g1 kitlelere de ula§tl. 
Serbest vezni tercih eden Kabbani klasik aruz vezninin ahengini yakalamaya 
ozen gosterir ancak kimi eserlerinde gelenekle hesapla§tr. 1970 y1hnda ya
y1mlad1g1 A$km Kitab,'nda10 yer alan a§ag1daki §iirde, Kabbani aym 
fotograflannm ve aya yolculugun Arap klasik ve balk edebiyatlarmdaki 'ay' 
imgesine agir bir darbe indirdigini soyler ve bu imgelerin yagda§ a§k §iirinde 
nastl bir yeri olabilecegini sorgular: 

uzme kendini 
astronotlar aya inmi~ diye 
benim gozumde en guzel ay 

6 Nizar Kabbani, Arabian Love Poems, lngilizce'ye ,;:eviren Bassam K. Frangieh ve Clementina R. 
Brown Boulder: Lynne Rinner Publishers, 1999: 10. 
7 Cerna! Siireya, Guvercin Curnatas1, Istanbul: Yap, Kredi, 1997: 96. 
8 Cemal Siireya, Gunubir/ik, Istanbul: Adam, 1982: 174. 
9 "Arap bir dilde okur, yazar, eser yaymlar, konferanslar verir ve ikinci bir dilde tiirkil s6yler, ~akala
~tr, kavga eder, ,;:ocuklanyla oynar ve sevgilisinin g6zleriyle oyna~1r." (Nizar Kabbani, K1ssati Ma 'a 
ai-$iir, Beyrut: Men~urat Nizar Kabbani, 1973:119) . 
10 Eserin Arap,;:a ash Nizar Kabbani'nin kiilliyatmm birinci cildi olan ve Men~uriit Nizar Kabbani 
yaymevi tarafmdan 1971 'de Beyrut'ta yaytmlanan El-A 'miilu ·~-$iiriyetii '/-Kiimile'nin 737 ila 772 
nolu sayfalan arasmda bulunmaktad1r. Tiirk,;:e ,;:evirisi i,;:in bknz. Niziir Kabbiini, Aikin Kitab1, ,;:ev. 
Laurent Mignon, Istanbul: Ay1~1g1 Kitaplan, 2000. 
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hep sen olacaksm11 

Kabbani halkm kolayca ili~ki kurabilecegi bir ~iir i;izgisi geli~tirmeyi arnai;
larken, Cerna) Silreya ve birlikte amld1g1 ikinci Y eni ~airleri daha sei;kinci 
bir yakla~1rn sergilediler. 40'h y11lar boyunca hakirn olan hececi, toplurncu 
geri;eki;i ve Garip i;izgilerine ba~ kald1ran yeni nesil, ~iirin sadece anlarndan 
ibaret olmad1g1m savunup daha entelektilel bir sanatm savunuculan oldular. 
Eserlerinde a~k ve cinselligin onernini vurgulayan Cerna) Silreya'nm sei;kin
ciligi, ~iirlerinin kolay kolay i;ozilmlenemernesi, eserlerinin bayag1 bir te~hir
cilige kaymas1m onlemektedir. Silreya cinsellik konusunda dil~ilnil~ bii;irnle
rini degi~tirmeyi arnai;lasa da, ~iirini bir propaganda arac1 olarak degil, sanat
sal bir ugra~ olarak gorilr ve temalanm o i;eri;evede i~ler. 

Kabbani ~iirlerinde a~kta ve hayatta kadm haklanm ai;1ki;a savunrnak i;a-
basmdadir, onun ii;in sloganvari dizeler yazmaktan i;ekinmez. 

kadmm ozgiirliigii 
kendini giizelle~tirmek irin viicuduna siirdiigii 
boyalardan ibaret degil 
kadzmnzn ozgiirliigii 
okiizlerin oldiiriildiigii 
boga giire~leridir 

(Boga/2 

Kabbani'nin kadm haklan ternasm1 s1k s1k siyasi konularla birle~tirdigi go
rillilr. Cezayirli bag1ms1zhk sava~i;1s1 Cernile Buhayrad konusunda yazd1g1 
~iirde13 erkeklerin eziciligi Cezayir ozgilrlilk sava~1 i;eri;evesinde ele ahmr. 
Tarihi bir karakter olan Cemile Buhayrad Frans1z ordusuna esir dil~er ve 
idarn edilrneden once i~kenceye ve tecavilze maruz kahr. Bu dizelerdeki rne
saj tecavilz ve kadma uygulanan ~iddet ilzerinde odaklanrn1yor. Odak Ceza
yir halkmm ugrad1g1 zillilm. Ancak cinsel ~iddet sornilrgeci ~iddeti ile 
e~de~le~tiriliyor. Cernile ise saftir: 

Frans1z kadmlarmm aksine 
Pigalle 'deki siijli mahzenlerin 
irini bilmez 

Cezayir'i i~gal eden Frans1z erleri zalimdir, Frans1z kadmlar1 ise fahi~e. Bu 
~iirde cinsellik ile kotillilk arasmda bir bag kuruluyor ki bu Kabbani'nin ~ii
rinde ender gorillilr. Kabbani 'nin kadmm konurnunu, cinselligi ve siyasi da-

11 Nizar Kabbani, El-A ·malu '1-$iiriyetu '1-Kiimile, 753. 
12 Nizar Kabbani, EI-Evrakil's-Seriye li-A.~1k1 Kunnuti, Beyrut: Men~urat Nizar Kabbani, 1989: 119. 
13 Nizar Kabbani, El-A 'miilu '1-$iiriyetu '1-Kiimile I, 449-453. 
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vay1 bir arada i~ledigi daha da provokatif dizeleri vardir. "Holokost"14 adh 
dortlilkte haremi Nazi toplama kamplarma benzetir: 

Arap erkeginin haremi 
Nazi toplama kamplarma benziyor 
giri$ kapisi var da 
<;lkl$ kaplSl yok 

Kabbani bu ~iirde her ne kadar toplumsal bir gelenege kar~1 c1k1yor gorilnse 
de, ~iir aslmda Y ahudi soykmm1 ile bir hesapla~ma niteligindedir. Hem ha
rem uygulamasmm kadmlar icin bir tilr mahpusluk oldugu carp1c1 bir ben
zetme ile vurgulamyor, hem de Holokost bir tilr mahpusluga indirgeniyor. 
~airin amac1, Holokost ilzerindeki yeganelik soylemini k1rmak ve gozleri 
gecmi~e degil bugilne cevirtmek, yani 1967'de Kudils'iln i~gal edilmesinden 
sonra eserlerinde onemli bir yere sahip olan Filistin davasma. 

Cemal Silreya'mri a~k1 ve cinselligi i~leyen kimi ~iirlerinde de, tarihe ve 
siyasete bu kadar ac1k gondermeler mevcuttur. Omegin, "Yazg1c1 ~iir" 15de 
Silreya Hitler'in cinsel iktidars1zhg1 ile Almanya'ya getirdigi felaketler ara
smda bir bag kurar: 

Nasil ammsamazsm Adolf Hitler 'i 
Neden hi<; evlenmedigini soranlara 
Karismm Almanya oldugunu soylerdi. 

Soylentiye gore alev alev 
Yandi onun koynunda 

Bunun gibi istisnai dizeler d1~mda, Silreya siyasi ve tarihi konulan ac1k bir 
~ekilde a~k ~iirlerinde i~lemez. iki ~air a~k1 ve cinselligi i~leyerek, bu konu
larda toplumda var olan tutumu degi~tirmeye cah~salar da, Kabbani bunu 
halka hitaben ve ac1k, Silreya ise daha seckinci bir tarzda yapar. Ancak arala
rmdaki farklar bununla bitmez. ikisi de hem ruhu hem de vilcudu olan sevgi
liler anlattrlarsa da oldukca farkh sevgili imgeleri tasarlarlar. Sevgilinin bu 
biltilncill imgesi hem Tilrk hem de Arap ~iir geleneklerinde ellili y1llarda ol
dukca yeni saytlmah. 

Nizar Kabbani'nin ~iirlerinde sevgilinin ikili bir kimligi vardir. Kabbani 
sevgilinin ozgilrlilgilne vurgu yapsa da, daha sonra gorillecegi gibi, ondan 
geleneksel bir tutum beklemektedir. 

Sayle sevgilim soyle 
Kim davet etti seni, ak§am yemegine 
hangi elbiseyle gittin dans etmeye 
hangi kolyeni taktm 

14 Nizar Kabbani, EI-Evrakii's-Seriye li-A~1k1 Kunnuti, 105. 
15 Cerna) Siireya, Sevda Sozleri, istanbu1: Yap1 Kredi, 2000: 193-194. 

118 



Laurent Mignon 

Kabbani'nin "Sessiz Kadm"mdan16 ahnan bu dizeler biri;:ok ai;:1dan yeni bir 
sevgili tipini gosteriyor. Sevgili'nin anlat1cmm yer almad1g1 bir toplumsal 
hayatl daha var. Biriyle ak§am yemegine gitmesi, onunla dans etmesi ve 
onun ii;:in silslenmesi sevgilinin ba§ka erkeklerle flort edebilecegini, hatta 
birlikte olabilecegini gostermektedir. Bu dizelerde sevgilinin bag1ms1z dav
ram§I kesinlikle hor gorillmemektedir; Kabbani 'nin devamh vurgulad1g1 ka
dmm ozgilrluk hakkmm dogal bir yan ilrilnildilr. Kabbani aynca kadmm cin
sel haklarmdan, ozellikle cinsel tatmin hakkmdan da sozeder, "Vilcutlar"17 

adh §iirden ahnan §U dizelerde oldugu gibi: 

(1) 
kadmin viicudu bir piyano 
ve {:Ogu erkek 
miizigin kuramlarm1 bilmez 
(2) 
kadmm viicudu bir di/ 
ve {:ogu erkek 
hayatlarmda kitap okumaz 

Aynca sevgiliden edilgen bir davrant§ istenmemektedir. Anlat1c1ya kar§I 
koymas1, sadece bir ~k oyunu degil, bag1ms1zhgm ve asiligin bir ifadesidir: 

k1rmlZl tlrnaklarzm boynuma koy 
benimle ne koyun ne kuzu ol 
yanardag gibi alevlendigimde 
bildigin biitiin hilelerle diren bana 
en giizel dudak asi oland1r 
en {:irkiniyse 
siirekli onaylayand1r18 

Fakat ozgilrlilge bu kadar vurgu yapilsa da, Kabbani biri;:ok §iirde, sevgilinin 
geleneksel bir davram§ sergilemesini ister. Boga §iirinde "kadmm ozgilrlilgil 
kendini gilzelle§tirmek ii;:in vilcuduna silrdilgil boyalardan ibaret degil" diyen 
Kabbani, sevgilinin makyaj yapmasma, Batih bir kadm gibi silslenmesine 
kar§I 91k1yor. "Cemile Buhayrad" §iirinde Cemile'nin saf11g1m anlatmak ii;:in 
onun silslenmedigini vurguluyor. Benzer §ekilde "A§km Kitab1"ndan alman 
§U dizelerde sevgilinin a§k ugruna silslerinden kurtulmas1 gerektigini yaz1-
yor: 

benim kadar mecnun olsan 

16 Niziir Kabbiini, El-A 'malu '1-$iiriyetii 'l-Kamile II, Beyrut: Men§iiriit Niziir Kabbiini, 1980: 687. 
17 Niziir Kabbani, EI-Evriikii's-Seriye li-A§tkt Kurrnuti, 98-100. Siirin Tiirkce cevirisinin tamam1 icin 
bknz. Laurent Mignon, Gezginin Giinliigii, Ankara: Hece, 2000: 60-61. 
18 Niziir Kabbiini, El-A'molu'1-$iiriyetii'l-Komile I, Beyrut: Men§iirat Niziir Kabbani, 1983: 769. 
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sevgilim 
mucevhelerini atlp 
bileziklerini satlp 
gozlerimde uyurdun19 

Dogu Batz 

Fakat As'ad E. Khairallah'm "<;agda~ Arap Siirinde A~k ve Beden" adh ma
kalesinde de yazd1g1 gibi Kabbani'nin bazen sevgiliye hitap ederken onu 
giydigi bir giysi veya takttg1 bir siis e~yasma indirgedigini goriiriiz.20 Ka
mmca sevgiliyi e~yayla e~de~le~tirmesi, sevgilinin ozgiirliigiinii kullanama
y1p maddi hayata mahpus oldugunu gostermektedir. Geryek a~km ya~and1g1 
sevgili o e~yalardan kurtulabilen sevgilidir: 

neden korkuyorsun 
ey pplak kadm 
kaside misali severim seni 

k ,r, , . . 21 aJ1yes1z vezmsiz 

<;1plakhk hem kadmm safhgma, hem de cinsel potansiyeline vurgu yapar. 
Kabbani'nin a~k anlay1~1 biitiinciil oldugundan sevgiliyle cinsel ili~kiye gire
bilmektedir. Kabbani 'ye gore geryek a~k cinselligi me~rula~t1rd1g1 iyin, sev
gilinin onun nikahhs1 olup olmamas1 onemli degildir. Ozgiirce sevebilen 
sevgilinin Batt'y1 simgeleyen e~yalardan kurtulmas1 gerekiyorsa, onun kiiltii
rel kimligi ile ilgili sorular sorulmahd1r. Kabbani 'nin ideal sevgilisi kimdir, 
daha dogrusu nedir? 

1973 'te "Siirle Hayattm" ad1yla yay1mlad1g1 otobiyografik metinde 
Kabbani 'viicudu ormanlan, yagmurlan, korfezleri, minareleri, tutkulu tiir
kiileri, rak1 kadehleri ve giivercin otii~leriyle iilkesinin haritasma benzeme
yen bir kad1m sevemeyecegini'22 yazd1. Kabbani 'nin ~iirlerindeki sevgili iki 
~ekilde yorumlanabilir: Ozgiirliige kavu~mu~, serbestye sevip sevilebilen bir 
kadm olarak ve alegorik bir ~ekilde iilkesinin haritasma benzeyen, vatanm bir 
tecessiimii olarak: bag1ms1z, korkusuz ve saf ... 

Ulusalc1hga boylesine bir vurguyu Cemal Siireya 'nm ~iirlerinde aramak 
yanh~ olur, ama o da sevgiliyi anlattrken toplumsal normlara ba~kaldmr. 
Cemal Siireya a~k ~iirlerinde daha yok gayri me~ru ili~kiler iizerinde durmayt 
tercih eder: Striptizcilerden, aldatan e~lere, yocuklanm kendi ba~mda yeti~ti
ren kadmlara kadar toplumsal kimligi toplumca hor goriilen sevgili imgeleri 
yarattr. Siirlerinin anlat1c1smm boyle kadmlarla ili~ki kurmas1 toplumun mu
hafazakarhgma bir kmama ve serbest a~km bir yiiceltmesidir. Aynca Siireya 

19 Nizar Kabbani, El-A 'malu'.f-Siiriyetu 'l-Kamile I, Beyrut: Men~iirat Nizar Kabbani, I 983: 742. 
20 As'ad E. Khairallah, "Love and the Body in Modem Arabic Poetry", Love And Sexuality in Mo
dern Arabic Literature. Ed. E. Allen, H. Kilpatrick, H. & E. De Moor, Londra: Saqi, I 995: 212. 
21 Nizar Kabbani, EI-Evrakii's-Seriye li-A~1k1 Kurmuti, 87. 
22 Nizar Kabbani, K1ssati Ma'a a.f-Siir, Beyrut: Men~iirat Nizar Kabbani, 1973: 143. 
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e§ini anlatt1g1 dizelerde aralarmdaki cinsel potansiyeli de vurgular, omegin 
"0lke"23 adh §iirinde: 

Karim olan karmm ve onlerini 
Orospum olan yanlarzm ve arkalarmz 
i§te bu.tun bunlarmz bun/arm, bunlarim 
Naszl unuturum hit; unutmadzm 

Siireya'dan once, §iirde anlat1cmm e~inin cinselligini o derecede one siirmesi 
dii§iiniilemezdi. Naztm Hikmet'in §iirlerii:ide e§e duyulan fiziksel ozlemden 
sozedilse de24, cinsel a§k eylemi gosterilmez. Oktay Rifat'm "Uykusuzluk" 
§iirinde cinsel birle§me sadece mecazi bir §ekilde anlatthr. Siireya'nm ay1k
hg1 bir yeniliktir ve t1pk1 gayri me§ru ili§kileri anlatmas1 gibi toplumsal ah
laka ters dii§mektedir, yiinkii iki e§in mahremiyetini okura, yani umuma ser
gilemektedir. Kabbani de e§i ile biitiinciil bir a§k ili§kisi ya§amaktadtr, ancak 
e§inin viicudundan sozettigi zaman bunu imgelerle yapar ve cinsel ili§kiyi 
stilize eder: 

ya§ayamazdz gogiislerin 
onlarz §arapla yzkamasaydim 
bu kat;iik mucizem 
ut;larmda ye§erd/5 

Aynca Kabbani'nin §iirlerindeki sevgili yiiceltilir, davrant§lan toplum tara
fmdan hor goriilse de fahi~e, striptizci veya kocas1m aldatan bir kadm olmas1 
beklenemez. Kabbani Arap toplumunda kadmm konumunu kmasa da, onu 
yogu zaman yeni bir kadm modeli, her kadmm izlemesi gereken bir omek 
olarak sunar. 

Onemli olan bir ba§ka oge, Siireya'nm §iirinde iki tiir sevgiliden 
sozedilmesinin miimkiin olmas1. Selim Ergiil "Cemal Sureya $iirinde Bede
nin Yazmsalla§masz" adh yay1mlanmam1§ yiiksek lisans tezinde, Siireya'mn 
§iirinde cinsel imkanlan vurgulayan sevgilinin viicudunun yogu zaman ku
·sursuz oldugunu ve sevgilinin bedensel giizelligine de vurgu yapdd1gm1 tes
pit eder26, omegin 1954'te yay1mlanan "Giizelleme"27 adh §iirde: 

Bak bunlar ellerin senin bunlar ayaklarm 
Bunlar o kadar guzel ki artzk o kadar olur 
Bunlar da sat;larm i§te ak§amdan t;ozulu 
Bak bu sensin t;ocugum enine boyuna 

23 Cerna) Siireya, Sevda Sozleri, 48-49. 
24 Laurent Mignon, (;agd<J,f Turk $iirinde A1k A11klar Mekanlar, Ankara: Hece, 2002: 67-74. 
25 Nizar Kabbani, El-A 'miilu '1-$iiriyetii '/-Kiimile I, Beyrut: Men~iirat Nizar Kabbani, 1983: 767. 
26 Selim Ergiil, Cerna/ Siireya $iirinde Bedenin Yazmsalla1mas1, Yay1mlanmam1~ Yiiksek Lisans 
Tezi, Tilrk EdebiyatI Btililmil, Bilkent Oniversitesi, Haziran 2003: 41-50. 
27 Cerna) Siireya, Sevda Soz/eri, 16. 
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Bu da yatak olduguna gore altimizdaki 
Sabahlara kadar koynumda yatml§Stn 
Bak bende ya/an yok vallahi billahi 
Sen o kadar giizelsin arhk o kadar olur 

Siireya cinsel a~k1 giizellikle birlikte anarak burada yeni bir deger yaratmaya 
yah~1r. Cinsellige kar~1 olumsuz tavir kar~1smda sevgilinin giizelligini vur
gulayarak cinselligi yiiceltir. Adi geyen yah~mada Selim Ergiil'iin kayda de
ger bir ba~ka tespiti, Cemal Siireya'nm baz1 siyasi ~iirlerde cinsel a~km ya
~anmad1g1 kadmm vilcudunun yogu zaman kusurlu olarak gosterilmesi. 
Ergill 'iln bu konudaki yorumu yok onemli: 

"Ozellikle toplumsal-politik kimi tutumlan odaga alan ~iirlerde kusur, 
'ezilenlerin' bedenlerinde vurgulanarak bir tilr simgeye donil~tilrillilr. Bu 
simgele~tirme, 'somilrilcil sm1flarm' gilzellik anlay1~lanna kar~1 bir duru~u 
da ifade eder. Anlatic1 'kusurlarm' yanmda durur, bu a~amada kusur politik 
tutumun da bir tilr koduna donil~ilr."28 

Alti yizilmesi gereken nokta ~u, Siireya bir yandan cinsel a~k1 yiicele~ti
rirken, obiir yandan siradan kadmlar ilzerinde durarak burjuva gilzellik anla
y1~ma kar~1 ylkar. Nasli ki Kabbani a~k1 me~rula~tmyor ve ulusalc1 bir soy
lem geli~tiriyorsa, Silreya da benzer bir ~ekilde a~k1 me~rula~tlrmaya yah~
makla birlikte sm1fsal ele~tiride bulunmaktan yekinmiyor. 1957'de yazd1g1 
"Asian Heykelleri"29 adh ~iirinde Siireya ay1k bir ~ekilde burjuva ahlakma 
saldmr, 

Delikanli bir kopegi var onunla yatiyor 
Ada/et Hamm iki ki§ilik karyolasmda 
Bozulmu§ burjuva ahlakma ornek 

Kabbani'nin "Cemile Buhayrad" ~iirinde Frans1z kadmlarm1 fahi~elikle suy
lamas1 gibi, Siireya da burjuvaziyi temsil eden Adalet Hamm'1 kopegi ile 
cinsel ili~kide bulunmakla suyluyor. ikisinde de ulusal olsun sm1fsal olsun 
fark etmez, dii~manm kadmlar1 ahlaks1z. 

NE MADONNA NE RABiATU'L-ADEViYYE 

Kabbani ve Siireya aym amay!a yola y1k1yorlar. ikisi de toplumlarmda a~ka 
ve cinsellige kar~1 sorunlu bir tutum oldugunu vurguluyorlar. Kabbani kadm 
haklanm ay1k bir ~ekilde savunmakla birlikte ~iirlerinde ozgilr bir sevgili t1pi 
yaratiyor. Arna ozgilrlilgilnil kazanm1~ sevgili, Batl'mn maddi yekiciliginden 
uzak durmah ve kiiltilrel kokenine yakla~mahdir. Kabbani 'nin sevgilisi belki 
de vatanm bir tecessiimildilr. Silreya ise ~iirlerinde daha yok toplumda hor 

28 A.g.e., 57. 
29 Cerna! Siireya, Sevda Sozleri, 31. 
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gorillen kadmlarla gayri me§ru ili§kiler tasvir ederek a§ka yeni bir bakt§ ge
tirmeye i;:ah§tr ve bu konuyu stradanla§ttrmaya i;:ah§tr. Ancak bir yandan da 
stmfsal ele§tiride bulunmaktan i;:ekinmez. A§k §iiri, §airin iki yiizlii gordiigii 
burjuva toplumunun ahlak anlayt§ma kar§t bir ba§kaldmdtr. Ne Kabbani'de, 
ne de Siireya'da sevgiliyi §airin ona yiikledigi mesajdan ayn dii§iinemeyiz. 
A§k isyandtr: 

biiyiik a§k 
toplumsal diizene muhaliftir 
biitiin yasalari <;igner3° 

Nizar Kabbani'nin 'Trafik i§aretleri' adh §iirinden alman bu dizeleri, a§k ve 
§iirin gayri me§ru olduguna inanan31 Cemal Siireya'nm benimseyebilecegi 
kesin. iki §air de ne gelenegi simgeleyen bir sevgili, ne Batt' dan ithal edilen 
tiiketici degerlerini simgeleyen bir sevgili istiyorlar, ne de onlan benimseyen 
birtoplum. 

30 Nizar Kabbani, EI-Evrakil's-Seriye H-A~1k1 Kurmuti, 94. $iirin Tilrk~e ~evirisinin tamam1 i~in 
bknz. Laurent Mignon, Gezginin Giinliigu, 55. 
31 Cerna( Silreya, Giivercin Curnatas1, 87. 
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