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Arkadaşlık dostlarının sayısı gitgide artıyor! Sevindirici 
bir durum bu, lakin sayıları zaten her zaman fazla değil 

miydi? Evet, ama sebepleri her zaman aynı değildi. Modern-
öncesi dönemin kırsal dünyasında, herkesle az veya çok ar-
kadaş olmaktan kaçınamazdınız. Modern şehir dünyasında 
ise, arkadaşı nadir bitki misali aramanız gerekir; internet de, 
bütün hayal kırıklıklarının telafisi yerine geçtiği gibi, bunun 
için de devrededir. Arkadaşlık, şayet araya bir fecaat girmez-
se, yaşam boyu idi bir vakitler; modernliğin seyri içindeyse, 
tıpkı aşktaki gibi, yaşamın bir bölümüyle sınırlı bir ilişkiye 
dönüştü, ancak birbirini gözden kaybedene kadar sürüyor.

Yine değerlidir arkadaşlık, çünkü modern yaşam ve çalış-
ma dünyasında hayatı kısmen kolaylaştıran fakat kısmen de 
zorlaştıran işlevsel ilişkilerin karşısında bir ağırlık oluştu-
rur. İşlevsel ilişkiler yaşamı kolaylaştırırlar, zira bu dünya, 
insanlar birbirlerini şahsen hiç tanımasalar da gayet iyi işler. 
Zorlaştırırlar, zira yan yana yaşıyor ve çalışıyor olsalar bile 
birbirlerini birey olarak kaale almayabilir insanlar – sıfır bağ, 
sıfır temas. Birçokları, işlevlerini yerine getirenlerden oluşan 
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bir toplumun mükemmel işleyişinin kendilerinde bıraktı-
ğı duygusal boşluğu, varoluşlarının sırtında katlanılmaz bir 
yük olarak tecrübe eder.

Arkadaşlığın, online olsun offline olsun, tekrar keşfedilme-
sinin nedenlerinden biri budur kuşkusuz. Toplumsal yal-
nızlaşma tehdidi, gözlerin ona dikilmesine yol açıyor. Her 
gün karşılaştığımız sayısız çehre içinden birisinin anonim 
olmaktan çıkması nasıl bir saadettir: bir tanıdık, bir arka-
daş. Modern insanların o kadar çok sevdiği özgürlük, herke-
sin her an birbirinden azat olabilmesinin teşkil ettiği olum-
suz biçimiyle yoktur artık yalnızca. Özgürlüğün, yaşamla 
birlikte baş etmek üzere kendiliğinden birbirine yaklaşma-
ya ve yan yana durmaya dayanan olumlu biçiminin de git-
tikçe daha fazla keşfedilmesi gerek. Arkadaşlık özgürce se-
çilmiş ilişkidir en yalın haliyle, insanlar arasındaki ilişkile-
rin nasıl biçimlendirileceğini ve güzel biçimlendirilebilece-
ğini, arkadaşlık içinde öğrenir ve tecrübe edersiniz. Bunun 
ne kadar zor olabileceğini ve bu zorluklara rağmen, her ne-
vi münasebetsiz bencilliğin kendiliğinden göreceleştiği ya-
şama biçimlerinin bulunabileceğini de, bu ilişkinin içinde 
kavrayabilirsiniz.

Modern çağda bir özgür ilişki de aşktır, fakat âşıkların çok 
defa özgürlüklerinden ciddi fireleri göze almaları gerekir; 
bu fireler tutkularının duygusal etkilerine, gündelik hayat-
taki mahrem ortak yaşamın getirdiği alışkanlıklara ve ilişki-
nin yan oluşumlara öyle kolayca izin vermeyen müstesnalı-
ğına bağlıdır. Arkadaşlığın özgür bağı ise her türden yan ve 
çapraz bağlantıya izin verdiği gibi, geniş arkadaş çemberle-
ri içinde yaşanabilir. Aşkın muzdarip olduğu modern özgür-
lük taleplerine daha rahat hesap verebilir arkadaşlık. Aşk 
zorlaştığı oranda, arkadaşlık daha ilgiye değer hale gelir. Bu 
ilişki türünden bir alaşım yapmak hiç mümkün olabilecek 
midir acaba?


