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“Aşka yol açan olay karşılaşmadır.”
Alain Badiou1

Sevde’ye seviyle...

1 Alain Badiou, Beckett: Tükenmeyen Arzu, s. 55.

12

13

fantezi ve cinsellik
Fantezi gerçekleştiği zaman biter, diyor Freud. Yani fantezinin
sonu gerçekleşmesidir. O zaman aşk bir fantezidir. Sevgililer
kavuştuğu zaman aşk biter. Aşk, sevgiliye kavuşma arzusudur.
Arzu da gerçekleştiği zaman biter. Gerçeklik, fantezi ve arzunun karşıtıdır.
Cinsellik de bir ihtiyaç değil, bir arzu ya da fantezidir.
Çünkü cinsellik bedendeki bir eksikten değil, ruhtaki coşkudan ve esinden doğar. Cinsellik aşk duygusunun bir ifadesidir. Bedenden doğan duygular ise ihtiyaçtır. Dokunmak ve
sarılmak gibi tensel temas olmadan, bir başkasının bedensel
varlığı hissedilmeden yaşanamaz.
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baştan çıkarıcı deniz
Denizle ilişkimiz aşka benzer gerçekten. Bazen denizi, sevgilinin gözlerine bakar gibi hayranlıkla seyrederiz. Bazen denizden gelen esintinin saçlarımızı ve tenimizi okşaması huzur
verir. Bazen dalgalar şehvet uyandırır; yatakta sevişir gibi yüzmek, bir bedene sarılır gibi kulaç atmak isteriz. Bazen derine
dalarız; sırlarını bilmek için. Bazen de alıp başımızı açıklara
doğru yüzeriz, ayağımız yerden kesilene kadar. Tek güvendiğimiz, denizin güçlü kollarıdır; bırakırız kendimizi kucağına,
dans etmekten yorgun düşmüş ve sarhoş olmuş şımarık bir
sevgilinin baştan çıkarıcılığıyla.
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aşkın öğeleri
Aşkın iki temel öğesi vardır: Romantik tutku ve erotik arzu.
Geçmiş zamanların hayran olunan ve yüceltilen aşklarında
romantik tutku öndeydi; erotik arzu aşkın mahrem, dolayısıyla örtülü olması gereken kısmıydı. Bugünün aşklarında erotik
arzu örtülü değil; romantik tutkuyla iç içe geçirilerek sürekli
gösterilen, sergilenen ve her fırsatta ifade edilen bir duygu
hâline gelirken, aşk ilişkisi de daha çok bir iktidar ilişkisi
hâline geldi.
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pop aşk
Sevgililer, Hadise’nin bir şarkısındaki gibi, “Neredesin aşkım?
Buradayım aşkım” nakaratını sürekli birbirlerine yinelerken,
romantik ilginin bugün bir denetim aygıtı hâline geldiğini ve
“aşkım” diye seslenmenin aslında her an yapılan bir yoklamaya cevap vermekten ibaret olduğunu ifade ediyor. Rafet
El Roman’ın bir şarkısında ihanete uğramış bir sevgili gibi,
“Bana adımla seslendi” diye acıyla sitem etmesi, ilişkilerin nasıl
kırılgan hâle geldiğini gösteriyor. Sevgililer birbirlerine hep
“aşkım” diye hitap ederken, aslında gevşek ve her an kopabilir
hâlde olan sadakate güvensizliklerini ifade ediyorlar. Aşkta
abartı ve alınganlık ilişkide riya ve şüphe üretir.
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kutsal aile
“Katı olan her şey buharlaşıp havaya karışıyor, kutsal olan her
şey dünyevileşiyor ve sonunda insanlar kendi hayatlarının
gerçek koşullarıyla ve diğer insanlarla ilişkileriyle yüzleşmeye
zorlanıyorlar.”
Komünist Manifesto’nun yazarlarının bu sözleri, geleneksel
toplumsal kurumlar içinde yer alan evlilik ve aileyle de ilgilidir. Evet, kutsal aile bugün çözünüp dağılıyor; bu, akışkan
modernliğin ve tüketimci kapitalizmin doğasına aykırı olan
katı doğası nedeniyledir. Çağdaş toplumda her şeyi eriten
ısınmaya rağmen sağlam aşklar ve dayanıklı ilişkiler isteniyorsa şehvet kadar şefkate de, ten kadar tine de önem vermek
gerekiyor. Her aşk ölümlüdür. Kabul etmek istenmeyen acı
gerçektir bu. Tek eşle ömür boyu bir gönül ilişkisini sürdürmek için aşktan başka duygulara ihtiyaç vardır.
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