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nezih@semor.com.trAşk mı? Teknoloji tarafından tutuklandı, İnternet cezaevinde yatıyor

H er şeyin kaynağı olan ana maddenin ne olduğunu araştıran ilk çağ filozoflarından Empodekles’e göre tüm dünya su, soluk, hava ve 
ateşin sevgi ile birleşmesi ile oluşmuştu. Bu sevgi öyle güçlü bir sevgiydi ki biz ona aşk diyebilirdik. Aşk ve sevgi; tek bir tanım yapmaya 
kalksam “insanın bir başkasını tüm varlığı ile başka hiçbir şeyi önemsemeden sevmesi”ne  “Aşk”   derdim.

Aşk öyle bir şeydi ki bir kez insanın içine düştü mü, o insan için hangi dinden olduğu ortadan kalkar… Leyla ile Mecnun, Kerem ile Aslı farklı dinlerden âşıkların, 
aşklarının günümüze gelmiş destanlarıdır. Sevdiniz mi bir kere artık karşınızdaki insanın hangi dinden olduğu önemli değildir. Ya beyin kızına âşık olan Ferhat’a ne 
demeli. Aşkı uğruna “dağları yırtıp-ayırıp kayaları kesip yol eylemeğe” mahkûm olmasına rağmen bir 
gün bile yılmadan her gün,  gün ışıması ile başlayıp kazmaya hava kararana kadar kazar, ha kazar. Bu 
büyük aşkın izini her yerde görürüz. Amasya ya giderseniz size Ferhat’ın kazdığı su yolunu, Bakü’ye 
giderseniz suyu akıttığı noktayı gösterirler. O artık tüm âşıkların gönlündedir.
Güzel sanatların içindeki güçtür aşk. Louvre Müzesi’nin tüm ziyaretçilerinin koşarak gittikleri 
köşede bir yandan hüznü diğer yandan gülümseyen yüzü ile onları beklemektedir Mona Liza. Paris, 
Helen’e âşık olmasaydı zamanının dünya savaşı sayılabilecek olan Troya Savaşı çıkmayacağı gibi 
insanlık, İlyada gibi bir destana da sahip olmayacaktı.

Divan edebiyatı bir aşk edebiyatıydı. Şöyle haykırmaktaydı Fuzuli:
Ey Fuzuli çıksa can çıkman tarik-i aşkdan (Canım çıksa bile aşk yolundan ayrılmam)
Reh-güzar-ı ehl-i aşk üzre kılın medfen bana (Âşıkların geçtiği yol üzerinde bir mezar yapın bana).
Hiç düşündünüz mü? Aşk olmasaydı şiir diye bir şey olur muydu? Bana sorarsanız olmazdı. Halk 
edebiyatının şairlerinin şair olmaları değildir önemli olan onların gerçek aşkı bulmak için diyar,  
diyar dolaşarak âşık olmayı hak etmeleridir. Onun için Aşık Veysel de “âşık”tır Aşık Mahzuni Şerif 
de.

Sinema da güzeli arayan bir sanat türü olarak aşkın sihirli gücünü yansıttı yıllarca beyaz perdeye. 
Çocukluğumuzun Türk filmleri birbirini ölesiye seven iyi kızla iyi oğlanın buluşsalar da buluşmasalar 
da aşkları için mücadele ettikleri bir şölendi. Sinema salonları da uzaktan da olsa sevgililerin birbiri ile 
bakışabilecekleri ortamlardı, filmin de süslediği.
Ama aşkın acısını hafifleten, ıstırabını külleyen, sevgiliye ulaşmayı kolaylaştırarak gizemini ortadan 
kaldıran ve yüceltilen ilişkilerin bulutlarını dağıtan teknoloji hızla gelişerek aşkın altını oymaya başlamıştı.

Farkına varmadık ama önce telefon çıktı ortaya. Artık ne kadar uzakta olursa olsun sevgilimizle 
konuşabiliyorduk. “Bunda ne var?” demeyin. Sevgi sözcükleri çok konuşulunca tükenmeye başlar.
Sonra da televizyon erişilmez kadınların ne kadar fettan olduklarını bize anlatan dizilerle girdi yaşamımıza. Teknolojinin 
yarattığı ürünlere insanların verdiği değer, aşka verilenin önüne geçti. Artık zengin kızlar, yakışıklı erkekleri değil, arabası son 
model ve cep telefonu daha pahalı olanı seçer oldular. Mallar, aşkın önüne geçer olmuştu. Artık “Aşk için ölmeli, aşk o zaman aşk” 
diye haykırana deli gözü ile bakılıyordu.

Sonra İnternet geldi ve aşkın dili bozuldu. Sesli harfler unutuldu, aşkın şiirinin soluğu tükendi, erişilmez sevgili “chat”de vıcık, vıcık bir ortamda buldu 
kendini. İlişkilerin gizemi mesajlara kurban gitti ve dünya çok daha hızla dönmeye başladı eskisinden. Eskiden bir hafta evinin önünde bekleyip cama 
çıktığında dünyalar sizin olan sevgiliniz ile mesajlaşarak geçmeye başladı gününüz. Bir de baktınız ki aşk küsmüş size.

Aramaya başladınız aşkı ama o teknoloji tarafından tutuklanıp İnternet hapishanesine kapatılmıştı.

İnsanlık gerçek bir aşk tanımı yapabilmek için binlerce yılını verdi ve vermeye devam edecek. Ben de tarihsel bir değerlendirme ile yapılmaya çalışılan aşk tanımlarından yola çıkarak günümüze gelmek istiyorum. Belki yol boyunca gerçek aşkı izleyip onu daha yakın tanıma şansını 
yakalarız.
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