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Aşk’ın pek çok hali var... Yunan mitolojisine göre, aşkın “Eros” hali, tutkulu, yoğun arzularımıza karşılık geliyor. Yani aşk, cinsellikle el ele. “Erotik” sözcüğü de bu Eros’tan kaynaklanıyor. İnsan 
türü olarak bu dünyadaki varlığımızı Eros’a borçluymuşuz!

Aşkın Platon halinde, kişi ideal güzelliğin peşinden koşuyor. Buradaki “güzellik” evrensel anlamda belirlenmiş ve bakış açısından bağımsız.  Beğenmek ve sevmek gibi duygular bir tapınma içinde 
yaşanıyor. Sevilenin sevene karşılıp verip vermemesi önemli değil. Hatta sevilen hayali bile olabiliyor. Platonik Aşk’tan söz ediyoruz! “Güzelliğin on para etmez / Bu bendeki aşk olmasa...” diyen 
Aşık Veysel’de, platonik olarak sevilen güzele bir serzeniş yok mudur?   
 
Aşkın Aristo haliyse dostlukla, sadakatle ilgili. Çiftler, karşılıklı fayda gütmezler, birbirlerini kabul ederler ve severler. Erdemli ve akılcı insanlar arasında yaşanıyormuş bu tür aşk. Cinsellik de 
rededilmiyormuş... 

Aşkın kara sevda, yıldırım, mutlu, yalın ve “aşkın” halleri de var. Dosya sayfalarımızda görüşlerini okuyacağınız uzman psikolog Tarık Solmuş’a göre dünyada 7 milyar insan yaşıyorsa 7 milyar 
çeşit de aşk var!

14 Şubat’ın Sevgiler Günü olması dolayısıyla biz de “Aşkın @ hali”ni yani aşkın internetteki izdüşümlerini incelemek istedik. “e-flört” sitelerinin 
yöneticileriyle ve uzmanlarla görüştük. Artık internet üzerinden kurulan ilişkilerden söz edilirken “sanal-aşk”, “tıklama usulu aşk”, “siber-ilişki”, 
“siber-flört”, “siber-seks” gibi tanımlamalar yapılıyor. Tanımlanan kavramların hiçbirinde en azından başlangıçta, “çiftler” yüz yüze değiller... 

Görüşmelerimizden çıkan sonuçlardan biri, e-flört sitelerini kullananların sayılarının azımsanamıyacağı. Diğer sonuç, bu sitelerin zamansızlık, 
sosyal ortam eksikliği gibi nedenlerle eş bulma sıkıntısı çeken insanlara alternatifler sunabileceği... 
Bastırılmış duygu, gereksinim ve arzuların rededilme korkusu yaşamadan internet üzerinden 
rahatça ifade edilebilmesi de siteleri çekici kılan özelliklerden biri. Öte yandan sitelerin ticari 
olmaları nedeniyle ilişkileri metalaştırdığı yönünde de pek çok eleştiri var...

    
Dergimizin bu ayki konuklarından biri Mithat Bereket. Kadir Has Üniversitesi İletişim 
Fakültesi’nde, Türkiye’nin ilk ve tek “Yeni Medya” Bölümü’nde, internet ve mobil medya 
konusunda dersler veren Bereket’le A’dan Z’ye sosyal medyayı konuştuk. 

Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı (DPT) Bilgi Toplumu Dairesi Başkanı Emin Sadık Aydın 
ve “İpeksi Tatlar” markasının yaratıcısı İpek Yatmaz bu ayki diğer konuklarımızdan. İpek Hanım 
bize, İzmir’deki işyerinde Türkiye Bilişim Derneği için yaptığı pastanın fotoğrafını gönderdi. 
Yutkunarak fotoğrafına baktığımız bu pasta için İpek Hanım’a çok teşekkür ediyoruz. 
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