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Bu kitapta en vurgulayıcı örneklerle evrim süreci, 
evrimin temel ilkeleri ve içimizdeki izlerine deği-
nilmekte. İnsanlığın evrimi keşfetme serüveninin 
anlatısı etrafında, yaşamın ortaya çıkışı, canlıların ve 
insanın evrimi, akılda kalıcı bulgularla açıklanıyor. 
Evrimin sorgusuzca reddedilmesi veya insanlığa 
zararlı olacak şekilde yorumlanması eğilimlerinin 
nedenlerine de yer verilen bu kısa içerikte, mümkün 
olan en kapsamlı bilginin okuyucuya akıcı bir dille 
aktarılabilmesi amaçlanıyor.
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EVRİM
insanın kökenini çözme hikâyesi
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JEOFİZİK
yerküre’nin kalbine yolculuk
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Jules Verne’in bilimkurgu romanı “Dünya’nın Mer-
kezine Seyahat”, Dünyamızın iç bölgelerine ilişkin 
hayallerimizin ilk kurgusal kaynağıdır. Bu müteva-
zı çalışmayla Verne’in kurgusal dünyasını bilim-
sel dünyanın gerçekliğine dönüştüren bir yolculuk 
amaçlandı. Jeofizikçiler bir yandan ölçümler ve 
ölçümlerin değerlendirilmesi için yöntemler/tek-
nolojiler geliştirirlerken, öte yandan bu yöntem ve 
teknolojileri Yerküre’nin tamamının yapı ve dina-
miğini aydınlatmada, Yerküre’nin fiziksel özellik-
lerinin (gizlerinin) açığa çıkarılmasında kullanırlar. 
Jeofizik tanımı ve bilimsel kapsamı gereği katı 
Yerküre’nin ve onu çevreleyen hidrosferin, atmos-
ferin ve bu bileşenlerin karşılıklı etkileşimlerinin 
fiziğidir. Fakat bununla birlikte jeofiziğin kalbi, katı 
Yerküre’dir. Bu cep kitabımızda jeofiziğin kalbine 
kısa bir yolculuk yapılacaktır.
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BURÇAK ÖZKAN

NÖROFELSEFE 
VE BİLİNÇ
bilinç-kimlik etkileşiminin nörofelsefe 
açısından tanımlanması

“Nörofelsefe”, zihin/bilinç kavramlarını ve bu kav-
ramlarla bağlantılı olan etik, sorumluluk, özgürlük 
vb sorunları başta nörobilim ve evrimsel biyoloji 
olmak üzere, bilimsel bulgulardan hareketle soruştu-
ran disiplindir. Bu metinde nörofelsefi bir yaklaşımla, 
“bilinç” ve “kimlik” arasında birbirini yapılandıran, 
dönüştüren bir etkileşim tanımlanmış fakat öncesinde 
her iki kavram ayrı ayrı, etimolojik açıdan ele alınmış 
ve nörobilim ile evrimsel biyoloji bulgularından yola 
çıkılarak çerçevelenmeye çalışılmıştır.  
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Kuantum, görelilik ve evrim kuramlarından sonra 
popüler kültürde kendisine en çok yer bulmuş bilim 
disiplini hangisidir denilse, sanırım pek çoğumuzun 
aklına ilk cevap olarak termodinamik gelir. Gün-
lük yaşamımızın hemen her noktasına sirayet eden 
termodinamikle yaşamayı öğrenme çabası olan bu 
metnin odağında en meşhur iki yasa bulunuyor ve 
bunlar termodinamiğin tarihsel öyküsüyle iç içe 
geçmiş bilim insanlarının yaşamları üzerinden akta-
rılmaya çalışılıyor. 

“Üzerimde en büyük etkiyi klasik termodinamik 
yapmıştır. Bu kuramın, temel  kavramlarının uygu-

lanabilirliği çerçevesinde, başka hiçbir kuramın 
erişemeyeceği şekilde evrensel içeriğe sahip olan 

tek fizik kuramı olduğuna inanıyorum.”
Albert Einstein, Yaşamımdan Notlar
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lambası sönük bir sokağın 
manzara-î umumiyesi

solgunum, örtmüş yapraklarını papatyalarım
günışığı sızıntısı yok ezilmiş gözeneklerimde
gizli bir alıcıdan ürküyor dilimdeki itiraz 
korkmaktan korktuğum günler ter içinde

kendim susturdum kendimi; suçum büyük
sevdiğim yaklaşıp öpemiyor dudaklarımı
hasret pusulası kırık, sevincini çoktan silmiş 
sözlüğünden attığı sözcükler ürkütüyor çoraklığı

durupdurup sıkıyor beni yüz yıllık burgaç  
yeni çığlıklarla tazeliyor tükenen yakıtını
zor geliyor karalanmış kimliğimi saklamak
kırıp dökmek istiyorum televizyon ekranlarını

alışılmadık bir nefret büyüyor evlerde, dumanı görülmüyor
“düşmüş görürsen bir tekme de sen vur!” diyor insanlar
[yaşayamadıkları hayatın sahte rüzgârları okşuyor saçlarını
şehrin bütün lâğımlarının boşaldığı sularda yüzüyorlar]

fabrika tezgâhları, itaatkâr robotlarla mültecilerin ekmek kapısı
gözlerine mil çekili o büyük sıfat, takmış kelepçesini susuyor
kimsenin gelecek umudu, yeni bir bahar muştusu yok 
presli anılara benzin ve plastik dumanıyla sıkışıp kalmış şehirler 

caddelerde koskoca erkeklik dudakları, tükürüp duruyor hiçliğini 
geçmişim sis içinde, günüm yağmalanmış, her yanım çocuk
ulaşılması uzun düşlerle unutuyorum yaşadıklarımı
her adımda, yeniden başlıyor yol; uzuyor, uzuyor, uzuyor…

yıkılmış düşlerimi bohçalayıp kaldırıyorum ceviz sandığa
kavramlar daha net artık; kekemeliği yendim zor da olsa
alıntı yapmadan söyleyebilirim sevgilime onu çok sevdiğimi
henüz kirlenmemiş güneşler var çünkü beynimin raflarında

Fergun Özelli
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DURU GÖKTE ÇAKAN ŞİMŞEK

Tüm dünyayla birlikte Türkiye’yi de etkileyen Covid-19 sal-
gını, sermaye sınıfı ve onun siyasal temsilcilerinin ideolojik 
araçları, dini, eğitimi ve kültürü kullanarak başka zamanlarda 
daha görünmez hale getirmeyi başardıkları sınıf çelişkilerinin 
üzerindeki eğreti örtüyü araladı. Sınıflı toplumların ve onun 
son durak noktası olan kapitalizmin temel çelişkisinin, üretim 
araçlarının sahipleri ile emeğiyle geçinen, mülk sahibi olma-
yan sınıflar arasında olduğunu sıra dışı bir berraklıkla göster-
di. Marx’ın o şiirsel deyişine atıfla söyleyecek olursak, “duru 
gökte çakan bir şimşek” gibi gerçeği aydınlattı, aydınlatıyor.

Bugün, salgından öncesine göre çok daha fazla insan, çok 
daha fazla emekçi, ölümcül bir salgın esnasında bile önceliğin; 
halk sağlığı, tek tek tüm insanların canı değil, ‘çarkların dön-
mesi’, kâr amaçlı üretimin devam etmesi olduğunu görüyor. 

Ancak gerçekliğin, itildiği karanlık dehlizlerden, saklandığı 
örtülerin altından birden bire zuhur etmesi onu tek başına 
dönüştürücü bir güç haline getirmiyor. Hakikat, tüm dünya 
halklarının bir küresel sermaye diktatörlüğü ile karşı karşıya 
olduğu hakikati; ancak kendisini değiştirmeye çalışan bir de-
vinimin içindeyken anlam kazanabilir. Bir eylemin nesnesi, bir 
hareketin yakıtı olmamış her gerçeklik, yalnızca bugüne ilişkin 
yararsız bir bilgidir. Duru, ama şimşeksiz bir göktür…

Şimdi bu duru gerçekliğin bir şimşeğe, durgun hakikatin dev-
rimci eyleme ihtiyacı var. 

Çağdaş Rus ressamı Aleksandr Sulimov’un bugünleri anlatan 
resminde, yorgun yüzleri, ışıksız bakışları ve başlarının üstün-
de dolaşan hastalık belasıyla hareketsiz duran iki insan, tek 
başına onları hiçbir şeyden koruyamayacak olan maskeleri-
nin ipleriyle bağlanıyor birbirine. Çaresizliğin, geçici çözümle-
rin nafileliğinin ipleri… İki insan arasındaki bu bağ, tüm dünya 
emekçilerinin muhayyel bağıdır. Hakikati işlevli bir harekete 
çevirecek olan, ancak bu ‘ilişki’ olabilir. Emekçilerin, birlik, mü-
cadele ve dayanışma bağı… 

Aleksandr Sulimov, “İlişki” 
2020
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CENGİZ BEKTAŞ’LA 
YOLCULUK

N E CAT İ  Y I L D I R I M
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Cengiz Bektaş’ın ölüm haberini duyunca 
inanamadım. Daha iki ay önce, ocak ayın-
da İstanbul’da Kuzguncuk’taki evinde gö-

rüşmüştük. İki üç saat hep heyecanla anlatmıştı. 
Bilgeliğine, inceliğine, insancıllığına, Anadolu 
kültürüne tutkunluğuna hayran kalmıştım. Nasıl 
sızlamazdı yüreğim?..
Cengiz abi, bir gün önce Muğla’dan gelmişti. Aya-
ğının tozuyla Ege’nin bu güzel köşesini anlattı. Yo-
rulmak bilmiyor, seksen altı yaşında bile kendini 
bir delikanlı gibi görüyordu. Üstelik yüreğinden 
bıçak altına yatmıştı. 
Bir kent müzesi yaratıyordu orada. Sıradan bir müze 
değildi, bitince eşi benzeri bulunmayacak bir müzey-
di. Özgün, olağanüstü, Muğla’ya yakışır bir müze… 
Bir kent belleği, bir uygarlık, bir kültür belleği olacak-
tı… Cengiz Bektaş, işte böyle ağır bir işi üstlenmiş, 
hep ona kafa yoruyordu. Öyle ki iç mekânla ilgili ay-
dınlatmayı, ışık düzenini bile düşünüyor, güvendiği 
elektrik mühendislerinden raporlar alıyordu. Ne-
den? Aydınlatmada tutumluluğu düşünüyor, halkın 
parasının boş yere gitmesini istemiyordu. Bu arada 
Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gü-
rün’ün bir sözü çok hoşuna gitmiş, o sözü hiç unut-
muyordu.  “Osman Gürün, beni orada hep ‘Denizli 
doğumlu Muğlalı...’ diye tanıştırdı.” 
Boğaz’da, Kuzguncuk’un dokusuna özgü küçük, 
şirin bir evi vardı. Mimarlığıyla, sanatçılığıyla bü-
tünleşen tam bir kuşevi… Zaten kuşevlerini çok 
severdi Cengiz abi. Hatta kitabını bile yazmıştı. 
O kuşevinde hem kapılarını hem de yüreklerini 
açtılar bize. Küçük bir masaya oturduk. Söyleşiye 
koyulduk. Eşlerimiz Gönül Bektaş’la Ayşe Yıldı-
rım da katıldılar bize. Gönül Hanım çaylar getirdi. 
Tabaklarda kuru incir, kuru kayısı koydu masaya. 
Çaylarımızı yudumlarken, “Ben” dedi Cengiz abi, 
“Muğla’da gençlik yıllarımın Denizli’sini görüyo-
rum. Denizli’yi öldürdüler. Eski mimari dokusunu 
yok ettiler. Muğla bozulmamış, kentin geleneksel 
dokusu duruyor. Yerel yönetimler de korumaya 
dört elle sarılmış…”
Cengiz abiyi dinlerken yıllar öncesine gitmiştim. 
Ben 1978’de Türkiye Yazarlar Sendikası (TYS)’na 
üye olmuştum. 12 Eylül’de üyelikten ayrılmak zo-
runda kalmıştım. ” Cengiz Bektaş’ın TYS Başkanlı-
ğı döneminde onun  çağrısıyla yeniden üye oldum. 
Sohbet ederken sendika kartımı çıkardım, “Cengiz 
abi, bu imza sizin mi?” diye sordum. İmzasını gö-
rünce “Evet!..” dedi. Gönül Hanım meraklanmıştı, 
“Bu karttan bizde yok…” dedi. “Fotoğrafını çeke-

bilir miyim?.. Belgeliğimizde bulunsun.” Verdim. 
Bir ön yüzünün, bir de arka yüzünün fotoğrafını 
çekti. “Ne rastlantı!..” diye güldü. “Baba adlarınız, 
ana adlarınız aynı…Memleketiniz de aynı…” 
O gün böyle bir mutluluk da yaşadık işte!..
Başkan Osman Gürün, deyim yerindeyse bal alacak 
çiçeği biliyordu. Cengiz Bektaş, Muğla’nın kültür 
dokusuna uygun güzel bir yapıt ortaya koyacaktı 
hiç kuşkusuz. Öyle sıradan, Batı’ya öykünen, kim-
liksiz binalar yapmaya girişmezdi. Umarım, Muğ-
lalılar da ileride bu kent müzesiyle övünç duyardı…
Peki, kimdir Cengiz Bektaş?..
1963’te Ankara’da İngiliz İlkokulu, 1964’te Alman-
ya’da Bonn Büyükelçiliği gibi yapılarla mimarlık 
sahnesine çıkmıştı. Sonra ölünceye dek o sahne-
den hiç inmedi: Ankara’da Etimesgut Camisi, Türk 
Dil Kurumu, Emir Subayları Lojmanları, Çankaya 
Komutanlık Lojmanları, TMO Genel  Müdürlüğü, 
Keçiören Yaşlılar Evi gibi yapıları dikti. Öyle ki 
Türk Dil Kurumu yapısı, mimarlarca Cumhuriyet 
dönemini simgeleyen yirmi yapıdan biri sayıldı. 
İstanbul’da Silivri Toplu Konut Evleri, Bakırköy 
Yaşlılar Evi, Bakırköy Endüstri Bankası, Büyükada 
Türk İsveç Kültür Evi, İstanbul Erkek Lisesi İlköğ-
retim Okulu gibi yapılarda da onun damgası var. 
Muğla bölgesindeyse Datça’da Knidos Tatil Köyü, 
Bodrum’da Ora Tatil Köyü, Antik Tiyatro Oteli 
gibi yapıları da belirtmek gerekir. Sonra İzmir’de, 
Antalya’da, Mersin’de, Balıkesir’de, Bursa’da, Ça-
nakkale’de, Edirne’de, Elazığ’da gerçekleştirdiği 
projeleri de eklenir bunlara. 
Mimar Cengiz Bektaş, elbette kendi memleketini de 
unutmamıştı. 1934’te doğduğu Denizli’ye de gele-
nekle çağdaşlığın buluştuğu yapılar kazandırdı. İlk 
önce 1970’de Halil Bektaş İlkokulu’nu yaptı. Ardın-
dan Merkez Bankası, Babadağlılar Çarşısı, Cihan 
Bektaş Evi, Boya Basma Fabrikası, Kuyumcu Oteli, 
Kuyumcular Çarşısı, Esat Sivri Evi, Erbakır Elekro-
tilik Bakır Fabrikası, Kemal Özbilen Çarşısı, Pişkin 
Otel gibi yapılar bıraktı memleketine. 
Halil Bektaş İlkokulu’nun yürekleri burkan bir öy-
küsü vardı. Bu öyküyü şöyle anlatır Cengiz Bektaş: 
“Babam bir gün beni çağırdı. İstanbul’dan gittim. 
Her şeyini satmıştı. Evimizi bile… Kirada oturuyor-
du. Bir okul yaptırmak istiyordu, ben ona yardım-
cı olmalıydım. Yıllarca uğraştı. Denizli’de bir okul 
yaptırıp armağan eden ilk kişi oldu. O yıllarda okul-
larda seksen kişi bir sınıfta okuyordu. İlk başlangıç-
ta, ‘Cehennemlik ne olacak. Cami yaptıracağına 
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okul yaptırıyor.’ diyorlardı. Babam, okul yapılırken 
işçi gibi çalıştı. Okul açıldığı gün onu duvara sırtını 
yaslamış, çocukları seyrederken gördüm. Cıvıl cıvıl 
çocuklara bakarken gözlerinden sicim gibi yaşlar 
akıyordu.”
Bu öykünün sonrası da vardı. “Aradan yıllar geçti,” 
diye onu da anlatır: “Bir gün Ankara’dan telefon et-
tiler. Türkiye’de eğitime bağışlarıyla yardım edenlere 
madalya verilecekti. Halkevi’ndeki törende babam 
adına verilen madalyayı aldım. Dışarı çıktığımda 
merdivenlere oturdum. Sonra kendi duyacağım 
bir sesle, ‘Sana okuma yazma bile öğretmeyenlere, 
yaptıklarını bağışlamayacağım. Söz veriyorum. En 
az senin kadar doğduğun topraklara yararlı olmak 
için çalışacağım.’ diye mırıldandım.”
Mimarlık yarışmalarında sayısını unuttuğu ödül-
ler aldı Cengiz Bektaş. Sonra bu ödüllere Mimar 
Sinan Büyük Ödülü’yle Ağa Han Mimarlık Ödü-
lü’nü de ekledi. Mimarlık projeleri, uygulamala-
rı yetmedi. Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nde, 
Trakya Üniversitesi’nde, Mimar Sinan Üniversite-
si’nde, Eskişehir Anadolu Üniversitesi’nde öğretim 
görevlisi olarak çalıştı. Bu üniversitelerde “Halk 
Yapı Sanatı” dersi verdi. Ayrıca çağrılı olarak git-
tiği Makedonya, Amerika, Almanya’da üniversite-
lerde hocalık etti, konferanslar verdi. 

Cengiz Bektaş mimardı; üstelik adından söz etti-
ren yapılara imza atmış yaratıcı bir mimardı. Mi-
marlığının yanı sıra usta bir şairdi de. 1960’ta Fazıl 
Hüsnü Dağlarca’nın Türkçe dergisinde yayımlama-
ya başladığı şiirleri daha sonraları Dost, Türk Dili, 
Yazko Edebiyat, Çağdaş Türk Dili, Varlık, Evrensel 
Kültür, Yeni e, İnsancıl gibi dergilerde yayımlandı. 
Şiirlerini Akdeniz, Mor, Dört Kişiydiler Bir de Ben, 
Yeryüzü Yüreği, Yer Deli Gök Deli, Zeytinli Fırın 
Sokağı gibi kitaplarda topladı. Deneme türündey-
se Mimarlıkta Eleştiri, Benim Oğlum Bina Okur, 
Duvarların Dışı da Senin, Yuva mı Mal mı, Kültür 
Kirlenmesi, Hoşgörünün Öteki Adı: Kuzguncuk, Ev 
Alma Komşu Al, Yaşama Kültürü, Kentli Olmak 
ya da Olmamak gibi yapıtlara imza attı. İnceleme 
dalında da Koca Sinan, Halk Yapı Sanatı, Babadağ 
Evleri, Kuşadası Evleri, Şirin Evleri, Akşehir Evleri, 
Kuşevleri, Türk Evi gibi kitapları bulunuyor. Elbet-
te çocukları da unutmadı. Onlar için de Koca Rıza, 
Usta ile Çırak, Sevgiyle Yap, Çağıl Nasıl Mavi Oldu 
gibi kitaplar yazdı.
Cengiz Bektaş’a mimarlık yetmiyordu, şiirler yet-
miyordu, çocuk öyküleri yetmiyordu… Araştır-
malar yapıyor, denemeler yazıyordu. Bu arada 
daha geniş bir kesime sesini duyurmak için uzun 

Cengiz Bektaş, aynı zamanda mimarı olduğu Muğla’daki Bölge Müzesi inşaatında.
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yıllar Evrensel gazetesinde “Yaşama Kültürü” baş-
lığıyla haftalık köşe yazıları kaleme aldı. 
İyi bir örgütçü de sayılırdı Cengiz Bektaş. Bir ara 
Türkiye-Yunanistan Dostluk Derneği, Türkiye Ya-
zarlar Sendikası başkanlıklarıyla Uluslararası PEN 
Türkiye Bölümü ikinci başkanlığı görevlerini yü-
rüttü. 
Cengiz Bektaş mimarlık ödüllerinin yanında yazın 
alanında da ödüller aldı: Mimarlıkta Eleştiri kita-
bıyla 1968’de TDK Deneme Ödülü, TRT 1970 Sa-
nat Ödülleri yarışmasında tek şiirde Başarı Ödü-
lü, 1997’de Abdi İpekçi Barış Özel Ödülü kazandı. 
Bunların üstüne bir de 2001’de Bergama Köylüleri 
Çevre Ödülü’nü koydu. Cengiz Bektaş’ın başarı öy-
küsü daha bitmemişti. Bu arada şiirleriyle bazı ço-
cuk öyküleri İngilizce, Almanca, Rusça, Romanca, 
Bulgarca, Arnavutça, Makedonca, Yunanca, Fran-
sızca gibi dillere çevrildi.  
Şimdi eğri oturup doğru konuşalım…
Denizli’de yerel yönetimler böyle kendi bağrından 
yetişen önemli bir insanın değerini bilmedi. Böy-
le yüce bir değerin başarılarına kulak tıkadı. Elbet 
yalnız yerel yönetimler değil, sivil toplum örgütle-
ri de duyarsız kalmıştı. Oysa Mimar Cengiz Bek-
taş’ın doğduğu topraklara yararlı olmak için nasıl 
çırpındığını sağır sultan bile duymuştu. İster iste-

mez insan sormadan edemiyor: Geleceğe kim ka-
lacak? Cengiz Bektaş mı, yoksa onu görmezlikten 
gelenler mi?..
Elbette herkes burnunun dibindeki Pamukkale’yi 
görüyordu. Orada eski uygarlıkların kültür ka-
lıntıları bulunuyordu. O dönemlerin yöneticileri, 
kralları neredeydi peki?.. Onların yerinde yeller 
esiyordu işte!.. O yüzden ucuz politikacılar sah-
neden indiklerinde sanki o krallardan farklı mı 
olacaktı kendi yazgıları?.. Oysa mimar, şair Cengiz 
Bektaş unutulur muydu? Onun Anadolu kültü-
ründen süzdüğü yapıtları yok olur muydu acaba?..
Ne var ki insan yine de üzülüyor. Kuzguncuk’ta 
üzüntümü de öfkemi de dile getirdim. O söyleşi 
bantta duruyor, isteyen dinleyebilir. “Cengiz abi,” 
dedim, “Denizli’de  yerel yönetimler sizin değerini-
zi bilmedi. Sizden danışman olarak yararlanmadı. 
Sizi yok saydılar nedense. Sizin adınıza ben hem 
üzülüyor hem de o dar görüşlü politikacılara kızı-
yorum.” Seksen altı yaşındaki bilge adam, Cengiz 
abi gülümsedi, başını salladı: “Hiçbir peygamber,” 
dedi. “kendi köyünden peygamber çıkmamıştır...” 
Aslında Denizli, utancından yüzünü elleriyle ka-
patıp düşünmelidir. Ben olsam düşünürdüm. 
“Cengiz Bektaş,” derdim, “Bağrımızdan yetişmiş 
bir yüksek mimar, bir ozan… Üstelik Cumhuriyet 

Cengiz Bektaş, Kuzguncuk’ta evinde, 17 Ocak 2020, Fotoğraf: Necati Yıldırım
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döneminin sayılı mimarlarından biri. Biz böyle bir 
insanın değerini neden bilmedik?..” Böyle sorgular-
dım kendimi. Sorguladıkça da utancımdan yerin 
dibine geçerdim.  
Cengiz Bektaş’ın Muğla’da müze projesinde kimse 
işine karışmamıştı. Bütün deneyimini, ustalığını 
ortaya koyacağı müzeyi anlatırken nasıl da heye-
can duyuyordu: “Başkan Osman Gürün, benden 
bir müze yapmamı istedi Muğla’ya. Bana Muğla’da 
avlulu eski bir Muğla evi ve beş kişi verdiler. Bana 
sadece müzenin bina yapımını değil, müzenin na-
sıl olacağı projesini de verdiler…” Cengiz Bektaş’ın 
Anadolu kültürü, halk yapı sanatı üstüne savları 
vardı. Usta mimar, sözünü hiç esirgemezdi, işe 
başlamadan önce görüşünü belirtti: “Başkan,” di-
yor Cengiz Bektaş, “Başkasını isteseydi Japonya’dan 
mimar getirirdi. Eğer kopya istiyorsanız yapmam.” 
Sonra da eklemişti: “Benim yapacağım müzenin 
amacı 7’den 70’e Muğlalıların nerede olduklarını 
anımsatmak…” 
Bu sözler Başkan Osman Gürün’ün hoşuna git-
mişti elbette. Böylece Anadolu kültürüne âşık iki 
yürek buluşmuştu. “Bizim tam da istediğimiz bu.” 

diye sevinçle karşıladı: “Biz sizden sadece bir bina 
projesi değil, içerik de istiyoruz.” 
Ne var ki Muğla’nın kültürüyle bütünleşen müze 
binası bazı insanların tuhafına gitmişti. Neden? 
Cengiz abi eski köye yeni âdet getirmişti çünkü. 
İnsanların gözleri özgünlükten, yaratıcılıktan 
uzak, gösterişi öne çıkaran, kimliksiz yapılara 
alışmıştı. Öykünmeci yapıları çağdaşlık, gelişmiş-
lik sanıyorlardı. Oturup kimse kafa yormuyordu: 
Binanın ayırt edici özellikleri neydi?.. Tarihsel 
bağlamı içinde nasıl değerlendirilmeliydi?.. Hani 
son zamanlarda insanların sık sık dile getirdiği bir 
söz vardı: liyakat. Aslında bu yönden de kimse bir 
kusur bulamazdı. İşte Mimar Sinan Ödülü … İşte 
Kerim Ağa Han Ödülü…İşte Ankara’da Cumhu-
riyet dönemini simgeleyen Türk Dil Kurumu bi-
nası… İşte üniversitelerde verdiği halk yapı sanatı 
dersleri…
Mimarların hocası Doğan Kuban, “Tasarımların-
da sözünü dikkatle seçiyor…” diye anlatır Cengiz 
Bektaş’ı: “Yanlış yapmıyor. Çirkin yapmıyor. Bence, 
bir mimarlık işçisi. Güvenilir bir profesyonel. Bek-
taş’ta hiç sürpriz yok; fakat denenmiş mekânsal 

Necati Yıldırım ile Cengiz Bektaş, 17 Ocak 2020 Kuzguncuk
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etkilerin yerinde kullanılması var. Her yapısında 
farkına varılır bir estetik düzeye ulaşan, fakat bunu 
hiçbir zaman biçimsel gösteriye dönüştürmeyen en 
rasyonel mimarımız Cengiz Bektaş.”
Bir başka mimar, yine ünlü bir akademisyen Pro-
fesör Uğur Tanyeli de usta mimarla ilgili uzun 
bir incelemesinde onun farklı bir yönüne deği-
nir: “Bektaş, Atatürkçü aydının yalnızlığını önce 
mekânsal ayrımı ortadan kaldırarak yani fiziksel 
planda halkla birlikte yaşayarak gidermek istemek-
tedir. Bunun içindir ki ‘Bektaş İşliği’ bir mimarlık 
bürosu olmanın yanısıra, bir kültür merkezi, bir 
kitaplık, bir arşiv, bir dershane, özetle bir cemaat 
odağı gibi de işlev görüyor.”
Evet, biz ocak ayında Kuzguncuk’ta Cengiz abinin 
kapısını çaldığımızda kapıyı güler yüzlü  genç bir 
kadın açmıştı. O zaman görmüştük, kapıdan giriş-
te sol tarafta işlikte iki üç genç mimar çizimlerle 
uğraşıyordu; kapıyı açan genç kadın da o mimar-
lardan biriymiş. Cengiz Bektaş böyle bir yandan 
Muğla’ya gidip geliyor, bir yandan konferanslara 
yetişiyor, bir yandan da genç mimarları yetiştir-
mek için çırpınıyordu. Öyle ki işliğinden yetişen 
mimarlar, “Biz Cengiz Bektaş’tan öğrendiklerimizi 
okulda görmedik.” diye usta mimardan hayranlık-
la söz ediyorlardı. Cengiz Bektaş, Türk mimarlık 
tarihinde  gelenekle çağdaşlığı birleştirmek  için 
böyle tek başına bir ordu gibi savaşım veriyordu.
Bu arada Muğla Bölge Müzesi’nin yapısı beni de 
düşündürmüştü. Peki, beni nasıl düşündürmüştü? 
1983’te Nail Çakırhan Ağa Han Mimarlık Ödülü 
aldığında kimi basın organları olsun bazı kişiler 
olsun,  “Köy evi” diye küçümsemişti o evi. Kimi 
yüksek mimarlar da “alaylı mimar” diye dudak bük-
müştü. Sonra ne oldu? Sel gitmiş, kum kalmıştı…
Yine 1980’lerde Kenan Evren, bir resim sergisin-
de Pablo Picasso’nun bir tablosunu gördüğünde, 
“Böyle resim ben de yaparım.” diyerek ressamlığa 
soyunmuş, ünlü ressamla yarışa girmişti. Astığı 
astık, kestiği kestik paşa, Pablo Picasso’nun 20. 
yüzyıl resim ve heykel sanatının en tanınmış adı 
olduğunu nereden bilecekti? İşte o küçümsediği 
tablo 179 milyon dolara satılmıştı. 
Heykeltıraş Mehmet Aksoy, ünü yurt dışına taşmış 
bir sanatçımızdır. Peki, onun başına neler gelmiş-
ti? Kars’ta 2006’da  Üçler Tepesi’ne, adı İnsanlık 
Anıtı olan yirmi beş metre boyunda bir anıt dik-
mişti. Birinci Dünya Savaşı yıllarında Enver Paşa, 
kış ortasında Allahuekber dağlarında seksen bin 
askeri soğuğa kırdırmıştı. İşte o şehitlere saygıyı ve 

barışı simgeliyordu bu anıt. Dönemin başbakanı 
Erdoğan, 8 Ocak 2011’de Kars’ta mitingte konu-
şurken bu anıtı “ucube” diye nitelemişti. Böylece 
bir AKP’li belediye başkanı yaptırmış, sonra bir 
başka AKP’li belediye başkanı da apar topar yık-
tırmıştı.
Peki, 1960’larda Muğla’da ne olmuştu, biliyor mu-
sunuz?.. Kentin göbeğinde Yağcılar Hanı gibi, Ko-
nakaltı Hanı gibi, geçmişi yüzyıllara dayanan bir 
han vardı: Kocahan. Kentin yüreği sayılan bu kül-
tür yapısı da yıkımlardan kurtaramamıştı kendi-
ni. Ula Ortaokulu’ndan öğrencim sevgili Jale Eren 
(Güner), yıllar önce Muğla’da evlerine çağırdığın-
da rahmetli eşi Mehmet Ali Eren, “Hocam,” diye 
acı acı gülümsemişti: “Dönemin belediye başkanı 
Kocahan’ı yıktırdı. O güzelim han yıkılırken herkes 
başına toplandı, ‘Sağ ol başkan!.. Yaşa, var ol baş-
kan!..’ diye alkışladı. O zamanlar eski yapılar bilinç-
sizliğe hep böyle kurban gitmişti…”
Mimar Cengiz Bektaş ise eski yapıları yıkıp yok et-
mek yerine onları korumak, onarmak için çırpını-
yordu. O halk yapı sanatı evlerin, hanların ayakta 
kalması için savaşım veriyordu. Hatta bunun için 
1990’larda oturup bir de kitap yazmıştı: Koruma 
Onarım. Cengiz Bektaş, o yazılarının birinde, “Ko-
ruma. her şeyden önce kültür yorumumuza bağ-
lı…” diye yazıyordu: “Bilgimiz, kültürümüz, bir 
şeyin değerini kestirebilecek düzeyde değilse, onu 
korumak diye bir tasamız olmayacaktır. Örneğin, 
çok değerli bir kilimi, ayakkabılarını silmek için 
kullanabilir, onun değerini bilmeyen kişi… Yüz-
lerce yıllık bir kitabı ocağı tutuşturmak için kulla-
nabilir… Çok değerli bir yapıyı, onun çevresindeki 
değerleri ölçülemeyecek ağaçları bir apartman yap-
tırmak için yıkıp kestirebilir. Bir mozaiği kırıp yolda 
moloz diye kullanabilir…”
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Cengiz Bektaş, bir başka yazısında gene onarım 
konusunu ele almıştı: “Tarihsel yapıtı, yapıları bile 
bile üç kuruşluk çıkar uğruna yok edenleri insan-
dan sayabilir miyiz?” diye soruyordu: “Bir kültür, 
sanat ürünü, yalnız bir kez var olur, çağının koşul-
larında…Yüz yıl sonra, yüz yıl öncesini geri getir-
meye kalkışmak, en iyimser deyimle yalancılıktır. 
Tarihsel yapıtı yok etmek, sonra da yerine yapılan 
kopyayı, yüz yıl eskiymiş gibi göstermektir…” Üs-
telik ayrıntılara, inceliklere de dikkat çekiyordu: 
“Bir yapıta insan sıcaklığı kazandırmak demek, 
içine insan sokabilmek, ona çağdaş işler verebilmek 
demektir. Ancak içinde insanın yaşaması sağlanmış 
bir yapıt, onarılmış, sürekli onarıma kavuşturulmuş 
demektir. İşlev belirlenmeden onarım yapılmamalı-
dır aslında… Sözüm ona onarılmış, sonra da boş 
bırakılmış bir yapı onarılmış sayılmaz…”
Mimar, şair Cengiz Bektaş gençlere taş çıkartırdı; 
o yaşta bıçak görmüş yüreğiyle yorulmak bilme-
den koşturuyordu. Mart ayının başlarında gene 
Muğla’nın yolunu tutmuştu. Bu arada içinden ge-
çenleri ise yıllar önce bir şiirinde dile getirmişti. O 
şiirinde olduğu gibi,  20 Mart 2020 günü birdenbi-
re çekip gitti: 
 
Bunca yıl sımsıcak tuttuğum yüreğim
Şimdi çırpınan bir acı göğüs çatımda
Taşırım taşıyabildiğimce
Korkmadım hiçbir şeyin bitmesinden
Bitecekse bir şey hem
Böyle birdenbire
Bitmeli güzelken.

karanlıktan aydınlığa

w w w.kork i tap .com

ABD’yi boydan boya grev grev, direniş di-
reniş dolaşarak koca bir ömrü işçi sınıfının 
örgütlenme ve hak mücadelelerine adamış 
bir kadın karşımızdaki. Ne yetkili yetkisiz 
mercilerin gözdağı ve tehditleri ne tutuk-
lamalar, engellemeler ne de fiziki şartların 
zorlukları 19. yüzyılın son çeyreğinde çıktı-
ğı yoldan alıkoydu Mary Harris Jones’u.
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kars

sana bu mektubu karlı bir kars akşamında yazıyorum
sana bu mektubu yazmasam sanki daha iyi olurdu
(daha) sözcüğünü parantez içine alıyorum, nedensiz alıyorum
sonra bir suçlu gibi kendi evimde, holde, mutfak kapısının hemen yanında 
karton kutuyla, bantla, kullanılmış üç beş jiletle ve şevkle
kendi ellerimle yaptığım giyotine uzatıyorum başımı
beni diyorum, beni başıboş bir kurşun farz et, usulca açan 
ilk tomurcuğun gülüşüne sapla!
sana bu mektubu yarı açık bir aşkın acımasızlığında
sana bu mektubu karlı bir kars akşamında
yazamasam daha iyi olurdu ama kıyasıya
üstümüze çöken sabaha rağmen yazıyorum 

aşkın sahtesi olmaz derler, sahte bir aşkın eşiğindeyiz
özgürlük masal tadında, özgürüz kendi çapımızda
ölümün nesnesi olmaz derler, oysa biz ölünce 
sevdiğimiz nesneler anlamsızca salınır durur gökyüzünde
sana bu mektubu hiç kimsenin var olmadığı ama herkesin
olduğunu sandığı bir dünyada, hani uyuyanın bir daha asla uyanmadığı
uçurumdan aşağı yuvarlandığı o kutsal rüyalar vardır ya…

sana bu mektubu bir bedenin eğilmesi gibi güneşe doğru
sana bu mektubu kızgın demirin soğuktan ürkmesi gibi…
sana bu mektubu karlı bir kars akşamında yazıyorum
 
sana bu mektubu yazmasam daha iyi olurdu
biliyorum.

Altay Öktem
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YAZAMAYAN YAZARLAR, 
KABARMAYAN KEKLER

AYŞ E G Ü L  TÖZ E R E N

Kimse bu kadarını beklemiyordu bir virüsten. 
Hoş, tarihçiler ortaçağlaşma kavramını or-
taya atarken, bilim insanları da yirmi birinci 

yüzyılın en ciddi sağlık tehditleri arasında iklim de-
ğişikliğinin yanı sıra bulaşıcı hastalıkları sayıyordu. 
Evrim sırasında mikroorganizmalara göre çok daha 
arka sıralardaydık ve biyologlara göre, şimdiye dek 
bulduğumuz o muazzam ilaçlarla, bu küçük organiz-
maları ancak gıdıklayabilmiştik. Şimdi evlere kapan-
mış bizlere gülüyorlar mıdır, elbette, bilemeyiz. 
Kapkarantina günlerinde, daha çok okumak, daha 
çok yazmak hedeflenip, dijital ve basılı edebiyat 
mecralarında birbiri ardına salgın dosyaları hazır-
lanırken, en sıradanlarından en seçkinlerine kadar 

yazarlar söz almak için parmak kaldırdı. Bu söz 
alışlar, salgın konulu kitapların tekrar değerlendi-
rilmesini sağladı ya da bir kavram olarak salgını 
ele aldı. Dünyayı içinden çıkıp bakabileceğim bir 
laboratuvar olarak görmeyi beceremediğimden, 
içinde bulunduğum durumu kavramlaştırama-
dım. Geçmişte yazılmış salgın kitaplarını tekrar 
okuduysam da, bu kez de kendimi avutmakta ba-
şarılı olamadım. 
Ne edebiyat, ne felsefe avutmak içindi belki de…
Dünya, bir anlamda, geçici olarak kapalıyken, “ta-
rihin tatilini” yaşadığımızı düşünmüyorum. Bula-
şın engellenmesine yönelik, sosyal mesafenin, ka-
rantinanın, zorunlu maskenin yer alması gereken 

Umberto Eco: Entelektüelin sokratik ödevi, benim verecek yanıtım yok demektir. 
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“yeni normalin” tanımlanacağı bir eşikte duruyo-
ruz. Umberto Eco, bir söyleşisinde, kriz anlarında, 
gazetecilerin entelektüellere mikrofon uzatışına 
ya da günümüz tabiriyle instagram canlı yayınına 
davet edişine ilişkin geçmişten şunları söylemişti: 
“Sanki entelektüel Apollon tapınağında kehanet ve-
ren bir rahip. Ondan bir cevap vermesini istiyorlar. 
Entelektüelin sokratik ödevi, benim verecek yanıtım 
yok demektir. Cevap bende değil, çözüm de. Tabii, 
bu çok ciddi bir cevaptır, düşünürseniz.”1 Eco’nun 
demek istediği, entelektüelin krizden önce ya da 
sonrasında çalışması gerektiği, kriz sırasında değil.
Umberto Eco’nun perspektifinden bakmak zorunda 
olmasak da, salgın sırasında düşünmenin, okumanın 
ve yazmanın çok kolay olmadığını deneyimleyebi-
liyoruz. Varoluşsal dehşet duygusunun, yaratıcılığa 
pek iyi gelmediği açık. Tıp teknolojisine ilişkin ge-
lişmelerle, ölümsüzlüğün konuşulduğu, trajedinin 
artık yazılamayacağı düşünülen bir çağda, ölümlü ol-
duğumuzu bir kez daha fark ettik. Ölüm gibi, aslında 
dokuz on yaşlarından itibaren farkında olduğumuz 
bir hakikatle, aniden tekrar yüzleşmemiz varoluşsal 
bir dehşet duygusu yaratırken, bunu inkâr etmenin, 
yani sembolik olarak ölümsüzlüğün yollarını bir kez 
daha arayacak gibi görünüyoruz.
Hem yazma arzusu ile yanıp tutuşup, hem de yaza-
mamamın arafında… 
Belki kek yapacağız, kabarmayacak kekler, kabar-
masın. Sonra, kekin kabarmamasını karbonatın 
miktarını tutturamamaya bağlayacağız. Aslında, 
fırını arada, olmuş mu, diye açıp baktığımız için 
kabarmamış olacak kekler… Belki yazmak da bir 
anlamda böyle.
Salgın dönemini konuşurken, post pandemik dö-
nemin edebiyatının nasıl şekilleneceğine ilişkin 
zar atanlar da var. Örneğin, Lit Hub’ın editörü 
Emily Temple, dönemi anlatacak metnin, bir ka-
tarsis anlatısı mı, ironik bir parodi mi, sürrealist 
eleştiri mi yoksa üzeri örtük bir kurgusal olmayan 
bir yazın ürünü mü olacağını soruyor. Günümü-
zü anlatacak metnin, salgından az söz ederek, 
tuhaflık, dehşet ve belirsizlik duygusunu yansı-
tabileceğini söylüyor. Doğrusu, şimdilerde salgın 
konulu kitapları okumamız, dünya daha önce de 
pek çok salgın dönemini gördü, tesellisini sundu-
ğundan, bir anlamda endişe giderici yerine geçer-
ken, karantina sonlandıktan sonra, salgına ilişkin 
metinlere okuyucunun çok yakınlık hissedeceğini 

1 Hazırlayan: Levent Yılmaz, Düşünen Söyleşiler, İstanbul Bilgi 
Üniversitesi Yayınları. 

düşünmeyenlerdenim. Bellek, salgın endişesinin 
yarattığı duygulardan uzaklaşmayı tercih edebilir. 
Şimdilik, Mary Kay Wilmers’ın geçmişte yazdığı 
sözcüklerden ödünç alarak, ifade edersek, “bir rü-
yadan uyanmak için benzer yetersizliğe sahip” can-
lılarız. Dönüşümün eşiğinde dururken, anomik 
bir dönemde, normlar yeniden şekillenirken, belki 
anlam da engel oluşturacak. Yeni anlamlar bulmak 
gerekecek. En zoru: Kendi cehenneminin merdi-
venlerinden inmek… “Kelimelerin, bazı anlamlara 
gelmediği” fark edilecek. 
Jess Bergman’ın yazısında belirttiği, izolasyon ede-
biyatına ilişkin bileşenleri de edebiyatta sık görebili-
riz. Çünkü Türkçe edebiyatı oluşturan yazarlara ba-
kıldığında, salgında dışarıda çalışmak zorunda olan 
kesimdense, evde kalabilecek olan sınıfa dâhil oldu-
ğu görülmektedir. Dönemin duygusu yansıtılırken, 
izolasyon edebiyatına uygun biçimde, kayıtsız bir 
anlatım biçimiyle, acı bir soyutlamaya dönüşebi-
lir… Oysa, Bergman’ın da yazdığı gibi, küçük bir 
toz taneciği olsak da, bu dünyaya ya da birbirimize 
herhangi bir anlam ifade etmiyor değiliz… Bundan, 
nasıl distopik bir dünya anlatılıyorsa, anlatılsın, in-
san ilişkileri iktisadi akıl ve kontrol edilemeyen bir 
teknolojik sıçrama arasında parçalanmaya mah-
kûm da değil. Edebiyatçılar ve şairler, hep bir ihti-
mal daha olduğuna inanmaz mı, zaten…
Neyse, bir kek yapmayı denemeliyim belki de.  

Karantina günlerinde eve kapanan yazarların 
kek yapımıyla sınav günleri…
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“BİĞ, İTİ, UÇ, DÖYT, BES, AĞTI, DEDİ, SETİZ, 
DOTUZ, ON, ON BİĞ, ON İTİ,
ON ÜÇ, ON DÖĞT, ON İTİİİİİ”
Çocuk saymayı bıraktı. Açılan kapıya baktı. Giren 
kişi ilgisini çekmemiş olmalı, oyununa döndü. 
Altmış yıl öncesinin leke tutmayan köşe koltukları, 
bir kez bile sabunlu ılık su yüzü görmemiş olma-
nın kiri ve hantallığıyla uzanıyordu. Sol köşede, üst 
üste yığılı montlar ve çantalar. Sağ tarafta aralık bir 
kapı. İçeride ne aransa var gibi. Ters dönmüş kanun 
benzeri bir müzik aleti, kimi yayları ve mandalları 
kopmuş. İki bavul, birisi derisi çatlamış kahverengi, 
altmışlardan kalma, tekerleksiz; diğeri sert kapak-
lı. Raflarda deniz gözlüğü, boş viski şişesi, boş şa-
rap şişeleri…En üst rafta devrilmiş bir vazo. Altın 
yaldıza boyalı, yakut süsü verilmiş, kırmızı plastik 
boncuklar serpiştirilmiş. Siyah kumaş yığını, ne ol-
duğu belirsiz.
BİĞ, İTİ, UÇ, DÖYT, AĞTI, DOTUZ, ON, ON 
BİĞ, ON İTİ, ON İTİ, ON İTİİİ”
Çocuk saymayı bıraktı. Kapıdan yana döndü çok 
açık mavi gözlü kadın ve aynı renk gözlü kızı. Kadı-
nın çantası kucağında bir gözü kızında. İçeri giren 
genç kadın bir rüya koridorunu adımlıyordu sanki, 
sırtında iki çanta… Açık mavi gözlü kadının karşı-
sına oturdu. 
Boşluğa takılı bakışlarının durduğu yerde, beş ay önce 
sahnelenen “Küçük Adam” tiyatrosunun afişi asılıydı. 
Açık mavi gözlü kız çocuğu, gri çöp kovasının en üs-
tünde duran, yarı buruşuk kağıdı aldı. Gözleri anne-
sindeydi. Anne, gözleriyle onayladı. Çocuk “Minuet”i 
küçük parçalara ayırıp buruştururken, üst katlardan 
bir erkek bas bariton sesi yükseldi.
“Sizinki de mi Orff?”
“Hı hı…”
“Bu yıl girdiniz değil mi?”

MİNUET
İ N C İ  AY D I N

“Evet, aslında piyano istemiştik…”
Keman sesi…
ON İTİ, ON DEDİ, ON TEKİZ, ON DOTUZ, ON-
BİİİĞĞ
Çocuk buruşturduğu Minuet parçalarını saymayı 
bıraktı. İçeri, kıvırcık saçlı esmer yüzü solgun, çatık 
kaşlı bir erkek girdi. Yoksa kaş yapısından mı kay-
naklı? Yok yok kaşları çatık. İki kadın, çatık kaşlı 
erkeğe baktılar. Erkek onları görmedi bile, veya… 
Bir hedefe kilitlenmiş, koridorun sonundaki kapı-
dan içeri girdi.
“Biz de gireceğiz piyanoya bu yıl.”
“Çok zor!”
“Öyleymiş.”
“Benimki seviye atlamaya girmişti.”
“Yaa!?”
“Olmadı ama, torpil yok.”
“Evet evet”
ON İTİ, ON TEKİZ, ON DOTUZ, ONBİİİĞĞ, ON 
İTİİ
Çocuk Minuet parçalarını saymayı bıraktı. Bir genç 
kadın, hızlı adımlarla, az önce çatık   
kaşlı erkeğin girdiği kapıdan içeri girdi. Çocuk oyu-
nuna, kadınlar konuşmalarına devam etti. 
“Ön kapı kalabalık. Arka kapıları bilmek lazım.”
“Nasıl?”
“Önce belli bir miktar para yatırıp kursa yazdırı-
yorsun. Hoca çocuğu tutarsa sınavda   
alıyorlarmış.”
“Aaaa!”
“Bir de özel dersler var… Buralardan gelen çocuk-
lara öncelik var. Yoksa bin beş yüz çocuğu  kim din-
ler bir günde?”
“AAAA! Doğru”
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PAAAT PAT PAT
“Allah belanı versin! Ne işler çevirdiğini bilmediği-
mi mi sanıyorsun haa?!
KAPI KOLU İNİP KALKIYOR.
“Bırak beni. Gelmekle hata ettim!”
Minueti parçalara ayırıp sayan çocuk sustu. Anne-
sinin kucağına koştu. Annesi çantasını bırakmadan 
çocuğa sarıldı. Diğer kadın da korkmuştu. Göz-
lerini açabildikleri kadar açtılar. Açık mavi gözlü 
kadın elini kalbine götürdü. Evet kalbi çıkacak gibi 
atıyordu.
“Niye durdun. Evet, dolu. Oyuncak mı sandın 
bunu?!!”
“Dur.. Dur lütfen!”
ON İTİ ON UÇ ON DÖĞT, ON İTİİİ
“ Saçmalama!”
“ Buradan senin ölün çıkar.”
“AAAĞĞĞĞVVV!”
TAK TAK TAK
“Artık rahat durursun.”
İki kadın da ayakta, alabildiğine açık gözleri. Ço-
cuk, Minuet parçalarını saymayı sürdürüyor. Kapı 

açıldı. Kadınlar, yaklaşabildikleri kadar duvara 
yaklaştılar. Erkek solgun yüzü ve çatık kaşlarıyla 
dışarı çıktı. Gömleğinde koyulaşan ter izleri, elinde 
bir dal sigara ve çakmağıyla…
“Sigara molasına…”
Kadın üstünü başını silkeleyerek dışarı çıktı. 
“Çakmak?”
Yeşil dikdörtgen saydam plastiği orta parmağıyla 
işaret parmağı arasına sıkıştırıp salladı.
Erkek önde kadın arkada çıktılar.
“Tiyatro bölümü öğrencileriymiş…”
“Evet bir an çok korktum”
Aralık kapıdan sızan barut kokusu, kadınları odaya 
yöneltti. Siyah kalın bir perdeyle örtülü sahnenin 
arkasında gittikçe yayılan koyu kırmızı lekeyi gör-
mediler. Perde kapalıydı.
Çocuk çöpten yeni bir kâğıt buldu. Requem’i küçük 
parçalara bölmeye başladı.
“BİĞ, İTİ, UÇ, DÖT, BES, AĞTI, DEDİ, SETİZ, 
DOTUZ, ON, ON BİĞ, ON İTİ,
 
 ON ÜÇ, ON DÖĞT, ON İTİİİİİ” 

Desen: Esin Erdem
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CA Z C I  M A R S A L İ S  K L A N I N I N  BA BAS I

ELLİS MARSALİS’E VEDA
N A Z L I  TO P R A K

Çizim: Atilla Atala
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“Siyahi oğullarına, reddedildikleri bir dünyada 
mükemmel olmayı öğretebileceğine inanan bir ada-

mın, saf cüretine hayret edebiliriz.” Saksafoncu 
Branford Marsalis

Bazı aileler vardır, nesiller boyu sanat, siyaset, 
ekonomi açısından etkili olmuş, dönemlere 
imzalarını atmışlardır. Caz tarihinde de işte 

böyle aile boyu müzisyenler, ‘aile klanları’  vardır. 
Marsalis ailesi, birlikte veya bireysel olarak, cazın 
korunmasında, ilerlemesinde ve genç müzisyen-
lerin yetişmesindeki katkılarıyla “cazın ilk ailesi” 
olarak kabul edilir, çünkü içinde 5 müzisyenin ol-
duğu daha geniş bir aile yoktur.
Ellis Jr. Marsalis, caz dünyasının en tanınan ailele-
rinden birinin en yaşlı mensubuydu. 6 çocuğunun 
4’ü dünya çapında müzisyen olmuş ve hayatının 
büyük bir kısmını doğduğu topraklarda, New Or-
leans’ta geçirmeyi seçmiş olan modern caz piya-
nisti ve eğitimci, 1 Nisan’da öldü. 85 yaşındaydı. 
Marsalis, ömrünün çoğunu New Orleans’da geçir-
mesine rağmen, dünyanın dört bir yanındaki caz 
müzisyenleri tarafından biliniyor ve seviliyordu. 
Bunun bir nedeni, New Orleans Yaratıcı Sanatlar 
Merkezi’nde ve kentin üniversitelerinin bazıla-
rında, Terence Blanchard, Harry Connick Jr. ve 
Nicholas Payton dahil olmak üzere bir nesil mü-
zisyene rehberlik ettiği içindi. Ancak kuşkusuz, 
ününün ömür boyu devam etmesini sağlayan en 
önemli neden ilk 4 öğrencisi idi: Oğulları, saksa-
foncu Branford, trompetçi Wynton, tromboncu 
Delfeayo ve davulcu Jason. 

BLUES’UN VE GELENEKSEL CAZIN ANAVATANINDA 
BİR MODERN CAZCI 
Altmış yılı aşkın bir süredir, New Orleans caz 
sahnesinin köklü bir müzisyeni ve dayanak nok-
tasıydı Ellis Jr. Marsalis. 85 yaşında Covid-19’dan 
hayata veda edene kadar, New Orleans’ta bir caz 
kulübünde cuma akşamları piyano çalıyordu. New 
Orleans, cazın doğduğu yer olmasına rağmen o, 
Charlie Parker ve Dizzy Gillespie’den gelen bebop 
sesleriyle daha fazla ilgilendi, müzik çizgisini gele-
nekten yana çizmedi. 
New Orleans Belediye Başkanı ölümünün ardın-
dan “Ellis Marsalis bir efsaneydi. Dünyaya getirdiği 
neşe ve sanatı anlatmaya kelimeler yetmez,” dedi.
Hikâyesi, New Orleans’ta 1934 yılında başlar. Mar-
salis, şehir merkezindeki mekanlara Crow yasaları 
nedeniyle giremeyen siyahi müzisyenlerin kaldığı 

bir otelin sahibinin oğlu olarak doğdu. New Or-
leans’ın siyahi sakinlerinin seçmen olarak kayde-
dilmesinde, Louisiana Eyalet Üniversitesi Hukuk 
Fakültesi’ne kabul edilen ilk siyahi öğrencinin eği-
timinin finansmanında ve ilk siyahi hâkimin seçi-
minde rol oynayan bir babaya sahipti.
Müzik çalışmalarına 11 yaşında müzik okulunda 
başladı Ellis Jr. Klarnet ve saksafon dalında öğre-
nim gördüğü üniversiteden mezun olduktan son-
ra babasının otelinde çalışmaya başladı. Kimler 
kalmıyordu ki bu aile otelinde: Ray Charles, Etta 
James, Dinah Washington gibi önemli müzisyen-
lerin yanı sıra Martin Luther de dahil olmak üzere 
dönemin en etkili sivil halk liderleri. Bu arada pi-
yanoya olan tutkusunu keşfetti. 
1957’de donanmaya katıldı ve bir yandan da tele-
vizyon ve radyo programlarında piyanist olarak 
yeteneklerini geliştirmeye başladı. Amerikan De-
niz Piyadeleri’nden terhis olduktan sonra New 
Orleans’a döndü. Müzik, büyük aşkı Dorothy ile 
tanışmasına da aracılık etti. Dinah Washington 
konserinde tanışıp 1959 yılında evlendiler. En bü-
yük oğulları Branford ertesi yıl doğdu.
Marsalis ailesi büyümeye devam ederken, küçük bir 
kasabada bir lisede okul müdürü ve koro öğretmeni 
oldu. Bir yandan da kurduğu grubuyla yerel müzik 
sahnelerine çıkmaya başladı. 1960’lı yıllarda New 
Orleans’ta ilgi alanı bebop ve modern caz olan nadir 
bir müzisyendi. Modern, neredeyse avangard tar-
zıyla, grup New Orleans’ta çok az iş bulabiliyordu. 
O dönem New Orleans’a gelen serbest caz akımının 
öncülerinden efsanevi alto saksofoncu Ornette Co-
leman’ın dikkatini çekti. Ancak, Ornette Coleman, 
geleneksel New Orleans caz sahnesinin kendi tar-
zına uygun olmadığını kısa sürede anlayıp Kalifor-
niya’ya giderken Ellis ve grubunu da çağırdı. Grup, 
Ornette’in ardından Kaliforniya’ya gittikten sonra, 
oraların Vaat Edilen Topraklar olmadığını anlasalar 
da ilk albümlerini yapmayı başardılar. Ancak, Ellis 
kısa bir süre sonra New Orleans’a döndü ve şehrin 
sınırlı desteğine rağmen inandığı müzikten vazgeç-
medi, modern caz ve bebop çalmaya devam etti. 
1962’de bebop akımının ünlü müzisyen kardeşleri, 
kornetçi Nat ve alto saksofoncu Cannonball Adder-
ley’in New Orleans’ta kaydettikleri In the Bag albü-
münde çaldı. 
Ellis Jr., 1974’te New Orleans Yaratıcı Sanatlar Mer-
kezi’nde müzik öğretmeni olarak işe başladı. Bura-
da, on iki yılını caz çalışmaları ağırlıklı enstrüman-
tal müzik öğretmeni olarak geçirecek ve 1980’lerin 
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başında şöhret olmalarından önce 4 oğlu yanı sıra 
pek çok genç müzisyene kariyerlerinde yol göstere-
cekti. 1986 yılında Marsalis, Virginia Commonwe-
alth Üniversitesi’nde öğretim görevlisi olarak çalıştı. 
2001’de Caz Araştırmaları Bölümü Direktörü ola-
rak New Orleans Üniversitesi’nden emekli oldu. İki 
üniversiteden Fahri Doktora derecesi aldı.
Ellis Marsalis, öğrencilerini müziğin karmaşasına 
kendi başlarına maruz bırakarak kendi tarzlarını bul-
maları için zorladı. Bir öğretmen olarak, öğrencile-
rini müzikte kendi başlarına keşifler yapmaya teşvik 
ederken bir yandan da onlara müzik tarihini öğret-
ti. Cazda doğaçlamayı nasıl öğrettiği sorulduğunda 
“Biz caz’ı öğretmiyoruz, öğrencileri eğitiyoruz” derdi. 
Benimsediği Sokratik öğreti tarzı ile öğrencilerinin, 
müzik yapmanın “yaşamın bir metaforu” olduğunu 
anlamalarını istedi. “Ne zaman bir şey çaldığımda 
‘Nasıldım?’ desem, ‘Peki, sen nasıl olduğunu düşü-
nüyorsun?’ diye sorardı” diyor oğlu ve öğrencisi ünlü 
saksafon sanatçısı Branford Marsalis. 
Babası gibi bebop cazına sadık kalan dünyaca ünlü 
trompetçi oğlu Wynton da babasının işine olan 
bağlılığını, kendisine nasıl ilham verdiğini şu anı-
sıyla anlatır:
“Kardeşim Delfeayo ile henüz çocukken, bir kulüpte 
çalan babamızı dinlemeye gitmiştik. Babamın gece 
saat 02.30’a kadar çalması için anlaşılmıştı, ancak 
ikinci sette geriye tek bir izleyici kalmıştı ve o da 

uyuklayan sarhoş bir adamdı. Piyanoya yürüdüm ve 
babama ‘kimse kalmadı, eve gidelim’ dedim. Babam 
‘Bu konser bir anlaşma. Oturun ve 30 dakika boyun-
ca bu müziği dinleyin’ dedi. Biz de öyle yaptık.”
Bir öğretmen olarak Marsalis, ustalardan öğrenme 
felsefesini benimserken aynı zamanda kendi başı-
na yeni yollar bulma felsefesini de benimsedi. “Bir 
çocuk radyoda ve MTV’de ne olduğunu biliyor,” de-
mişti 1989’da bir röportajında. “Ve bence de bilme-
liler. Hepimiz zamanımızın kültürel deneyimlerinin 
ürünü olmalıyız… Ama, eğitimci olarak sorumlu-
luğumun o çocuğa ‘Harika, ama şuna da bir bak’ 
demek olduğunu düşünüyorum.”
Ya da oğlu Branford’a söylediği gibi, “Ne sevdiğini 
bilmiyorsun. Bildiklerini seviyorsun. Ne sevdiğini 
bilmek için her şeyi bilmelisin.”
Ellis Marsalis pek çok genç sanatçıya caz müziğine 
yönelmeleri için ilham verdi, yön gösterdi. Kendisi-
ni hep “kaza eseri” müzisyen olmuş bir müzik öğ-
retmeni olarak gördü. 1989’da JazzTimes dergisine 
verdiği röportajda “bunların hiçbirini tasarlama-
dım ve çoğunun zaten olması gerekmiyordu,” dedi.
İçinden geçtiğimiz, kaygıyla deneyimlediğimiz 
Corona günlerinde, her sektörde olduğu gibi mü-
zik dünyasında da kapısı kilitli performans me-
kanlarının, bilet şirketlerinin, işsiz kalan sahne gö-
revlilerinin, barmenlerin, temizlik görevlilerinin, 
organizatörlerin, tasarımcıların ve bu dünyanın 
çekirdeğinde olan müzisyenlerin ekonomik olarak 
olumsuz etkilenmelerini konuşurken öte yandan 
Covid-19 caz dünyasından yaşamlar alıyor: İşte, 
trompetçi Wallace Roney, gitarist Bucky Pizzarelli, 
saksafoncu Manu Dibango, alto saksafonun efsa-
nesi Lee Konitz ve piyanist Ellis Marsalis. 
Umuyoruz bu kara liste burada son bulur. 

Piyanist Ellis Marsalis’in müziğini dinlemek 
isterseniz:
• Oğulları Branford and Wynton ile çaldığı Loved Ones albü-

münden (1995) Alice in Wonderland… 
• Heart of Gold albümünden (1991) Have You Met Miss Jones...
• Oğlu Brandford ile çaldığı Whistle Stop (1994) ...
• The Ellis Marsalis Quintet Plays the Music of Ellis Marsalis 

albümünden (2018) Impressions...
• The Marsalis Family: A Jazz Celebration (2003 TV Filmi)

KAYNAKLAR:
• All About Jazz / Douglas Groothuis “Goodbye, Ellis Marsa-

lis, Jazz Father
• Jazztimes / Michael J. West “Ellis Marsalis 1934–2020”
• All Music / Ellis Marsalis Biography by Scott Yanow
• Brandford Marsalis ve Wynton Marsalis Twitter hesapları

Branford Marsalis
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mayın temizleyici kadın  

Çok dikkat etmelisin okşamalarına
parmaklarını kimin çivi yaralarında gezdireceğine;
gittikçe daha kolay ve sık dokunulur
ama temas değildir her dokunuş.
Bağlantıları ve ölümcül sistemleri keserken
konuş tellerin arasından.
Mühim değil sesinin tatlı veya metalik olması
kekemelik veya doğru telaffuz.
Anlama dikkat et 
köprüyü kurmaya çalıştığın mesafeye denk gelsin
ve insanları çıldırtan,
istenmeyen mekanizmaları devre dışı bırakabilsin.
Yavaşça üfleyeceğin kelimeleri
döndür dilinde yerlerine oturana, karşılıklarını bulana kadar.

.  .  .
Bölgeyi temizlemeye çalışıyorum gözüm pek.
Yarın ilk ziyaretçiler, masum kuşlar, zehirli yılanlar,
büyük küçük hayvanlar temiz bulacak tarlayı.
Eğer yarın sonum gelirse bir patlamayla,
bu yarın mükemmelleştirecek kurtuluşumu 
sınır hikâyelerinden. 

.  .  .
Akşamları sessizliği mezarımdan 
yatağımıza taşıyorum. Neyse ki sen hissetmiyorsun!
Uyuyorsun mışıl mışıl.
Ben ise mezar eşyaları koleksiyonuna sığınıyorum,
(seni sevsem de daha çok kederimle ilgileniyorum)
iş için gerekli kilden kuşlar, ahşap atlar, koku şişeleri
ve sürahiler.
Siperde bir askermişçesine yaşadım.
Hafif bir sessizlik bizi ayırıyor, sen onu soluyorsun.
Hafif bir sessizlik bizi birleştiriyor soğuk nöbet kulübemde.
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.  .  .
Mayın temizleyicisi fareler
işi üstleniyor şimdi.
Bir tarla temizlenirken yirmi tarla ekiliyor
iyi meslek diyordu gazeteciye.
Birleşmiş Milletlerde uzlaştırıcı olarak çalışmıştı.
Şimdi ise profesyonel mayın temizleyicisi.
Yapacak çok, işsiz kalmazsın hiç.
Mayınları temizlemezsen
birileri bacağını kaybedebilir.
Hatta hayatını. Büyük iş beceriyorsun.
İyi ediyorlar fareleri eğitmekle şimdi
malzeme ucuz, masraf az
hepsinin suratı aynı
yani kimsenin umurunda olmayacak birkaçı yok olsa,
arkalarından ağıt yakanlar da yine fareler.
Çabuk ürer
kolay çoğalır
sormadan çalışırlar
aralarından geri dönenler olursa
yeni getirilenlerle karşılaşmaz. Asla.
Mayın tarlasının sırlarını saklarlar özel 
ve erişilmez
ormanlarda; ayrıcalıklılar, bilindiği üzere,
sadece gazilerdir.
Şeref payesi.
Hâlâ konuşmak istiyor musun 
dünyanın büyük günahları hakkında?
.  .  .
Mayın değil de ruh temizleyen bir kadın 
olmanın hayalini kurarım ara sıra.
Elektrikli tellerin içinden sıyrılıp 
rengârenk bir törenmişçesine başlarız güne
şarkılar söyleyerek dünyayı kurtarmaya çalışır
bölgeyi özgürleştirmek için çatır çutur makaslarız
bölge ise bedenlerimizdir
ama mutlaka birini örteriz göğsümüzle 
bir torun, bir sevgili, bir kardeş, bir çocuk
işte o zaman ruh ışıldamaya başlar yavaştan
böylece sonunda hepimiz sarkarız 
salkımdaki tanelermişçesine
gecenin karanlığındaki fanus gibi
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arzunun hüzünlü iç organlarını aydınlatır
iyiyi, kötüyü ve güzel hayal gücünü;
yavaştan bir araya toplanan ruhlar
kurumuş çalılar gibi, acı çektikleri besbelli
bir çatırtı ve sonları gelir.

*
Ama yine ışıldamaya başlar değerli ruhlar
yerlerine kurulur kurulmaz dostça,
bu ister sanrı olsun, ister başka bir şey.

*
Her şeyin karşılığı alınacağını, gerçeklerin de 
sanrıların da vaat edebilirim sana
fakat o zaman bu, her şeyin 
dünyaya ait olması anlamına gelir.
En çok da gerçeklerin.

Evfrosini Manta-Lazarou 
Yunanca aslından çeviri: Lale Alatlı

 
 
Evfrosini Manta Lazarou, Kıbrıs’ta doğdu. Atina Üniversitesi Felsefe Fakültesi’nde Yu-
nan Filolojisi okudu. Orta dereceli eğitim kurumlarında çalıştı. Daha sonra Yunanistan 
Milli Eğitim Bakanlığı için eğitim psikolojisi ve pedagojik malzeme hazırlama alanında 
hizmet verdi. “Gündüz Dokumacı, Gece Çıplak Kadınlar” (şiirler 2002), “… aşka mı 
ölüme mi gideceğiz,” (şiirler 2005), “Ariadni olmadan” (roman 2006), “Dostum, ben 
senin gibi değilim, bir tekçocuğun mektubu” (2006), “İçlik” (şiirler 2011), Nuh Şehre 
İndiğinde (şiirler 2012), Mayın Temizleyicisi Kadın (şiirler 2014) adlı eserleri yayınlan-
dı. “Nuh Şehre İndiğinde” adlı eseri Devlet Şiir Ödülü’ne layık görülmüştür.
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“Geriye kalan sözle anlatılamaz olandır zaten. 
Susuyor ve yürüyorum yalınayak!”

(Jean Genet, 1999, s.271

Sinemacı Özcan Alper’in Gelecek Uzun Sü-
rer’i1 2011 sonbaharında çıkmış, yazar Murat 
Özyaşar’ın Sarı Kahkaha’sı 2015 yılında ya-

yımlanmış. İkisi de sadece benim için yeni. İkisi 
benim zihnimde yeni bir öykü oldu, birlikte el ele 
yürümeye başladı. Önce Sarı Kahkaha’yı okudum, 
rastlantı. Ardından MUBİ’de neymiş bu film diye-
rek2 tesadüf işte Gelecek Uzun Sürer’i seyretmeye 
başladım. Türkiye sinemasına çok uzağım, Türkçe 
edebiyat okumaya da yeni yeni başladım.  Yeni oku-
duklarımdan biri de Yaşar Kemal’in Ada Üçleme-
si’nin ilk kitabı. Yazar Murat Özyaşar’ı yazar Yaşar 
Kemal ile okudum, sinemacı Özcan Alper’in filmini 
de yazar Murat Özyaşar ile. Üçü de erkek. İkisi ya-
zar. Biri sinemacı. Yaşar Kemal’in yazar sesinin da-
vayı insan davası yapan özenli ve narin dilinin yazar 
Murat Özyaşar’da artık kendi için konuşan, kendi 
davasına sahip çıkan bir erkeğin diline dönüştüğü-
nü gördüm. Edebiyatta ve sinemada yeni bir erkek 
tipi belirmiş Türkiye’de, iyi de olmuş diye için için 
sevindim. Başkaları hakkında söz alan, bir otorite 
olan, babalık eden bir erkek sanatçı değil bu. Yazar 
Yaşar Kemal hüzünleri bir baba edasıyla kucaklıyor, 
destana çeviriyor, duyulur kılmak için sözün ince 
narin ipliğinde dokuyordu onları. 
Yazar Murat Özyaşar’daki erkek karakterler kırıl-
gan, sigara üstüne sigara içen, mecburiyet cad-
delerinde içlerindeki hüzün, hüsran, arayış ve 
bekleyişle volta atan, gidemeyerek kalan, gitmeyi 
özleyen, babalarının zayıflıklarını görüp derinden 
onların yerine idam sehpasında asılmayı bile canı 

1 Özcan Alper Gelecek Uzun Sürer derken, tahmin edileceği 
üzere, post-yapısalcı olarak bilinen ama ölümüne kadar ko-
münist olmaya devam etmiş Fransız filozof Louis Althus-
ser’in Ecole Normale Supérieure’ü ateşe verip, karısı Hele-
ne’in ölümüne yol açmasının ardından başladığı psikanaliz 
seanslarında hep yeniden kurgulamaktan dolayı, çünkü her 
analist değiştiğinde başka bir hikaye yazılır, artık neyin ger-
çek olduğunu bilemez hale gelişini anlattığı aynı isimli kitaba 
göz kırpıyor. Althusser kitabında işlediği cürümden hukuki 
olarak sorumlu tutulmuyor oluşunun, çünkü deli olduğuna 
hükmedilmiştir, acısını yazar. 

2 Üç erkekten söz ediyor yazı. Ancak, hemen eklemeli yazar-
lar erkek, bu gerçek erkeklerin kendi yaşamlarında nasıl 
erkekler olduğu yazının ne konusu ne de bunu bilecek du-
rumdayız. Erkekler, erkeklik ve benzeri konularda yaptığım 
saptamaların üç erkek sanatçının eserlerindeki kurgusal ka-
rakterler hakkında yapılmış saptamalar olduğunun bilinmesi 
önemlidir. Kurgudan söz ediyoruz, kurgu karakterlerin kişi-
sel özelliklerinden. 

gönülden kabul edecek ya da onların zafiyetlerini 
ömür boyu kuşaktan kuşağa sırtlarında, borçlarını 
ödemeyi beklerken taşıyacak erkekler. Kadınlarla 
ilişkileri hepten düş kırıklığı, zaten kötürümler de 
bir şekilde. Erkek olmak, kadın koynuna girmek 
zor onlar için. Gelgelelim Yaşar Kemal’in erkeği 
herkesin çekip gittiği ada da, ıssızlığında çiçeklerle 
duvaklanmış toprak parçasında sevişir durur boş 
damlarda kadınların artlarında bıraktıkları yaz-
malarla. Bu, cinsel iktidarı olan erkektir. 
2000’li yılların edebiyatçısı Özyaşar ve aynı yılla-
rın sinema yönetmeni Alper aşk oynaşmalarına 
bu kadar kendini vermiş, kadınlarla suretlerinde 
sevişen erkeklere can verememişler. Yazar ve sine-
macı olarak yaratıkları erkek karakterler kırıktır-
lar, bekleyiş içindedirler, neyi kimi hangi zamanı 
hangi dünya ve coğrafyada beklerler? 
Alper’in Gelecek Uzun Sürer’inde sevdiği erkek 
onu terk ettiğinde, umudu da yanına alıp gittiğin-
de, kadın onun hatırası için yollara düşer, Diyar-
bakır’a varır. Karadenizli, İstanbul’da büyümüş, şe-
hirli bir kız şehrin sokaklarını, havasını, insanını 
sesiyle anlamaya çalışıyor gibidir. Bırakıp giden 
erkeğinin peşinden sürüklenen kadın, şiddeti, bel-
ki isteyerek belki de istemeden, seçen sevgilisinin 
ardından yola çıktığında, İstanbul’da yol tuttura-
mayıp Diyarbakır’a dönmüş bir erkeği umuda ta-
şıyacaktır. Kurtarıcının, hafızayı da anı da kurtara-
nın bir kadın olması anlamlı. 
Geride hep kadınlar kalıyor sanırız, ama erkekler 
de kalıyor, hem de kendilerini kurtaracak kadını 
bekleye bekleye bir ömür tüketiyorlar belki de.  Si-
nemacı Alper’in Ahmet karakterinin sigarayı içişi, 
sokaklarda yürüyüşü, şehirli kıza bakışı (temiz ve 
masum sürekli, sanki cinsellikten arınmış, cinsel-
likten tabu gibi tedirgin bir bakış bu) yazar Murat 

Gelecek Uzun Sürer filminden, Diyarbakır Sülüklü 
Han’da geçen bir sahne
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Özyaşar’ın erkek karakterlerinin yüzü olabilir, ben 
öyle seyrettim Ahmet’in yüzünü film boyunca. 
Ser verip sır vermeyen bu safiyane bakışlı erkek, 
faili meçhul cinayetleri ses ya da görüntüyle kayda 
almaya çalışmış, ancak nedense işi tamamına er-
dirmemiştir, İstanbullu kız sayesinde kayıtlar ye-
niden düzenlenecek, yeni kayıtlar alınacak, canla-
rını toprağa bile verememiş, bir mezarları yok diye 
ağlayanların ağıtını birlikte dinleyeceklerdir. 
Film olağanüstü bir görsel şölen. Doğanın kendi 
ritmi ve ses bu şölende başrol oynuyor. Kadın ka-
rakterin, Yaşar Kemal’in ağıtların derlenmesine dair 
bir sözüyle sese merak saran şehirli kız Sumru’nun 
dere tepe düz diyen gerçeği bulma, ona gözlerinin 
ta içinden bakma arayışı, babasını faili meçhul ci-
nayetlerde yitirmiş Ahmet karakterinin de iç hesap-
laşmasını yapacak cesareti bulmasına aracı olur.  
Filmin en ilginç yanlarından birisi, faili meçhul 
cinayetlerle yakınlarını yitirenlerin bu deneyimi 
anlatırken Kürtçe konuşmaları değil, konuştuk-
larının Türkçeye çevrilmemiş olması. Yönetmen 
bilerek ya da değil başkası adına konuşmanın uta-
nılacak bir şey olduğunu biliyor belki de, herkes 
kendi adına konuşmalı, ne sinemacısı, ne edebi-
yatçısı, ne entelektüeli buna kendinde hak görmeli. 
Başkası adına konuşmanın değil başkası adına 
utanmanın erdemini görüyoruz filmde ve kitapta. 
Dilsiz ve sözsüz bırakılan, hep başkasının ağzıyla 
duygu ve durumları görünür olan kesimin ağıtla-
rı sözün şiddetini aşar bir duruma gelir zamanla. 
Çünkü konuşan öznenin boyunduruk altına al-
dığını, yaşanan deneyimlere baktığımızda açıkça 
görürüz. Filmde ve kitapta sözün, sesin imkânı 
üzerinde durulması biraz da bu noktayı görünür 
kılmak içindir. Başkasının acısını kurgu malze-
mesi haline getirmenin bizatihi bir sakıncası söz 
konusudur. Bu açıdan acıyı estetize ederken neyin 
hangi yöntemle elekten geçirildiği önemli bir so-
rudur. Kitapta ve filmde gördüğümüz elek ise acıyı 

yaşayan veya tanık olan bir öznenin dilin imkanla-
rına sığınarak ama dilin veya aracın yetersiz kaldı-
ğı noktada var olan kalıpları bozarak bir durumu, 
olayı açığa çıkarmaya çalıştığını görürüz.  Ama 
estetiğin sınırlarında kalarak ama estetiğin sınır-
larını genişleterek. 
Sinemacı Özcan Alper de yazar Murat Özyaşar da 
riyakarca başkalarının davalarından nemalanan 
entelektüel, gazeteci, yazar, şair, akademisyen ti-
pine hiç ödün vermiyor gibiler.  Erkeğin kırılgan 
olması her iki sanatçı da çok, ama çok önemli bir 
değişim semptomu Türkiye edebiyatı ve sineması 
için. Kadınlar daha iyisini yapar gibi bir şeyi asla 
söylemek istemem. Ama erkek egemen, militarist, 
davanın hep erkeğin olduğu ve böyle olduğu için de 
her defasında yeniden bataklıkta debelene debelene 
boğulduğumuz bir Türkiye’den kırılgan, saf, umudu 
başkasında aramaya asla son vermemiş kadınlar ve 
erkekler sayesinde, belki, bir gün, kurtulacağız. En 
azından umut edebiliriz, ister şimdi ister yarın, ama 
mutlaka bir gün yakılan ağıtlar nihayet kendilerini 
duyacak, böylece kendileri de iyileşecek, iyi ruhlara 
ulaşacak, ulaşmak zorunda, başka türlü olamaz…

* * *
Bunun yolu var. Yazar Murat Özyaşar ile sinemacı 
Özcan Alper’i okur ve izlerken Jean-Luc Nancy’nin 
dinlemek, işitmek ve uyumak konusunda yazdığı 
kitaplar geldi aklıma. Şunları söylüyor Nancy:
İşitiyoruz, duyuyoruz ama ses vermiyoruz, ya da 
dinlemiyoruz, dinlenmiyoruz. Karşılıksız kalan 
çağrılar. Nancy 2016 yılında Que faire? (Ne yap-
malı?) başlıklı bir kitap yayımladı.. Yapmak, diye 
düşünüyor, filozof, fiili bir eylemin sonucu olarak 
kabul edildiğinde, politika fikri bulanıklaşır, “yap-
mak”, “eylem” boşlukta asılı kalır. Bu durumda 
politika var olma ve anlam koşullarının hepsini 
kendi içine hapseder. 
Nancy’nin A l’écoute (Dinlerken, 2002) ve Tombe de 
sommeil (Uyuyup Kalma, 2007) başlıklı iki kitabı bu 
“ne yapmalı” sorusuyla yakından ilgili yolculuklar 
öneriyor ayrıca. Konuşmaktan korkmanın, sessizli-
ğin, susmanın dinlemek ya da dinlememek ile bir 
bağı vardır. Belki de eylemin eylemsizlikten öğre-
neceği bir şey vardır. Uyanık ve bilinçli olmak, uyu-
mak ve bilincin susması koşuluna bağlı, belki de.
Bir yarık, zira dinlemek, imgeleri paramparça ede-
bilir; bilinmeye ve biçimi olmayana kendini açma-
yı gerektirebilir. Jean-Luc Nancy şöyle ifade ediyor: 
“Dinlemek, anlamın dilimlenmesine ve dolayısıyla 
bir yarıkta olmaya, çılgın kayıtsızlığın kesilmesiyle 

Murat Özyaşar ve kitabı Sarı Kahkaha
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aynı anda anlam yaratan her sonlandırmaya önsel 
ve sonsal bir sakınıma razı olmaktır.” (2002, s.52).
Dinlemek, bir özneye kulak vermek, ona dikkat et-
mekse, kim bu özne? Aynı anda hem kendisi hem de 
kendisinden başkası, biri diğerinin yankısı bir özne. 
Kendilikten kendiliğe, kendinde ve kendisi için, do-
layısıyla da kendi dışında titreşerek kendiyle ve kendi 
olmayanla özleşebilen kişi. Bu yankı, onun anlamı-
nın sesi. Nancy için anlamı oluşturan, anlam yapan 
bizatihi ses. Anlam sesin titreşimlerinde ve hareke-
tinde ortaya çıkabilecek bir şey. Nancy görsel olana 
karşı sesin sahip olduğu imkânlarla yaratabileceği, 
dinlemeyle oluşacak/oluşabilecek anlamların,  im-
genin/görsel olanın büyülü egemenliğinin yol açtığı 
imgelemin esaret altına alınmamasına karşı bir pan-
zehir olabileceğini düşünüyor (2002, s.25). 
Ses biçimi  (forme) taşır, onu getirir ve götürür, 
onu genişletir,  onu gür, yoğun kılar; oysa felsefe 
işitse bile işittiğini dinlemeden hep görsel olanın/
imgenin dahilinde düşünebilmiştir. Bir duyu orga-
nının, gözün, duyma organı kulağa evvel sayılması 
söz konusu olmuştur. Nancy işitmek/duymak ile 
dinlemeyi, birbirine bağlı, ama ayrı iki şey olarak 
tanımlıyor. Ama ikisi birlikte anlamın iki “yüzü”. 
Duymak ne zahmetli ne sorun yaratan bir etkin-
lik. Bir şey hakkında diğerleriyle anlaşarak, bu şeyi 
tanımanın ve anlamının bir yolu. İşitilen bir şeyin 

anlamı konusunda özneler-arası bir mutabakat. 
Seyredenler, görülen ile işitilen, anlamlar arasında 
bir uyum, birleşme, bütünleşme, ahenk. Çılgın ol-
mayan, akıl dışı olmayan anlam ahengi. Dinleme-
nin yaratacağı anlam ise, “duyusal anlam”, ses ya 
da ses haline gelen, konuşan anlamdan bir başka 
anlam. Düşünmenin, düşüncenin ya da felsefe ya-
pabilmenin ön koşulu olarak susturulan tam da bu 
duyusal anlam oluyor. Oysa anlamın çokluğunu 
dinleyebilmek gerekiyor. Dinleme birine, bir şeye 
yönelir, hitap eder, bir şey tarafından depreştirilir. 
Bu durumda “ne yapmalı” sorusuna cevabı bulun-
maz kılan ne? Nancy’den hareket edecek olursak, 
anlamın zaten mevcut ve verili olması (mesaj); bu 
anlamın mevcut ya da sesin ötesinde verili olması; 
son olarak bu anlamın “(işitilen) bir hakikat” ya da 
söylendiği duyulan “mantıklı, akla yatkın bir an-
lam” olması. Oysa dinlemek olası bir anlama doğru 
yönelmek, olası olduğu için de hemen ulaşılabilir 
olmayan bir anlamı aramaktır. Ne verili, ne mevcut, 
ama olası olan anlam. Böylece bu henüz bir biçimi 
de sahip olmadığından elle tutulamayan duyusal 
anlam, deneyimimi ve hakikatimi tehlikeye atar, so-
rular biçiminde ortaya çıkar. Aynı anda içeride ve 
dışarıda olmak; anlaşmazlık ve katılma; bağlantısız-
lık ve bulaşma olmak. Kendini olmuş bilen, anlamı 
bulmuş sanan dinleyebilir mi ya da dinlenir mi? 

Özcan Alper kamera arkasında
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Ve uyku! Tombe de sommeil başlığı nasıl çevrilir? 
Akla yatkın anlam ile akla yatmayan, mantık dışı, 
duyusal anlamla, dinlemekle bağını nasıl kurmalı? 
Tombe sözcüğü hem kabir, hem de düşme, çökme 
anlamı taşıyor.  İki sözcük de belirleyenlerinden 
yoksun bırakılmış, isim ile yüklem arasında bir 
özneleri de yok. Düşüş, çöküş, bitkinlik, baygınlık, 
kendinde yok olma ile özne kendini uykuya teslim 
ettiğinde, gölgelerin bambaşka dünyasına dahil 
olur. Demek ki ben/özne düşer, artık yoktur, ken-
disi değildir. Uykuda “kimim ben” diye değil, “ne-
redeyim ben” diye soran öznenin, kendi ayrımında 
silinip yok olması. Nancy kitabında sözcükleri ve 
çağrışımları tek tek elden geçiriyor. Ama derdi as-
lında, mantıklı anlamla, oydaşma yaratan, ahenkle 
tikeli yok eden anlamla bir bahse girmek.  Uykuda, 
niyet, dikkat, gerginlik ve beklenti yok. Özne-nes-
ne, ben-o ayrımları da kayboluyor. Rüyada hangi 
“ben” kendiye gelir? Eğer gelirse tabii, örneğin 
bayıldıktan sonra hangi bene yeniden dönülür? 
Politik bir “anlam” derdindeysek eğer, Nancy’nin 
uykuya dair söylediklerinde eşitlik idealine dair 
bir arayış söz konusudur. “Uyuyan eşitlik noktası” 
(2007, s.50), uyuyanın yitişi gördüğü, varlığın yi-
tişinin karanlığına katıldığı an. Uyumak, kendisiz 
olmak demektir. Uyuyanın mevcudiyeti bir yoklu-
ğun mevcudiyetidir.
Oysa tıpkı dinlemek işitmeye yenik kılındığı gibi 
uykuda uyanık olmaya yeğlenmiştir. Uyku, bede-
nin dinlenmesi, amacı olmayan bir olumsuzluk 
olarak görülmüş. Aydınlanmacılar, aklın uyuması 
canavarlar doğurur demişler. Ama uykuda başka 
bir akıl formu olamaz mı? Bir teslimiyet sayesinde 
benin, görünmenin ve niyetin geri çekilmesi, dün-
yanın ritmine bir eşitlikte katılmayı sağlayacak 
şekilde, ertesi günün geleceğine ve kendiye dönü-
leceğine dair bir güven. Günler hep birbirinden 
farklı, bilinmedik, verili anlamı olmayan günler. 

Bu aşamada dinlemek de uyumak da başka, 
beklenmedik, henüz bilinmeyen, uzlaşım ko-
nusu olmamış olası anlam/ları bulmak için gi-
rilen yollar olarak beliriyor. Marc Grün 2003 
yılında Jean-Luc Nancy, Le corps du philosophe 
(Jean-Luc Nancy, Felsefecinin Bedeni) isimli bir 
belgesel çekmiştir.  Belgesel izlenirken, kamera 
uyumakta olan Nancy’nin yüzüne odaklandı-
ğında, seyirci onunla birlikte uyuduğu izleni-
mine kapılabilir. Tombe de sommeil’deki uykuda 
eşit olabilmek, aynı zamanda birlikte uyuyabil-
meyi de diliyor. 
Zaman değişmiş olabilir. Hep birlikte eylem yap-
maktan, tek bir ses tek vücut olmaktan, “politik” 
çağrıların politiğin kendi muamması içinde yok 
olması nedeniyle karşılık bulamadığı dinleme ve 
uyuma eşitliğinde aynı anda çokluk/tekillik olabi-
len yeni insanlar olmaya geçebilecek miyiz? 

* * *
Murat Özyaşar’ın edebiyatı ile Özcan Alper’in si-
nematografisi bize dinlemek, işitmek, uyumak ve 
bunlarda eşitlenmek için bitimsiz imkanlar açıyor.
Dilsiz ve sözsüz bırakılan hep dilsiz kalmaya mah-
kum edilmiş olacak, eğer başkaları hep onların 
adına konuşmaya ve merhamet dağıtmaya devam 
ederse,  bu yüzden de ağıtı duyulmayan insan sa-
yısı katlanarak artacaktır…    
Jean-Luc Godard filmlerinden birinde (hangisi 
hatırlayamadım, Strazburg’da, Fransa’da doktora-
mı yaparken,  köhne bir sinemada izlemiştim) işçi 
hem kendini, hem de kendini kurtararak bizi kur-
taracak diyordu. 
Nasıl Batılı entelektüel umudu Doğulu entelektü-
elden bekliyorsa, İstanbullu burjuva, beyaz erkek 
yönetmen de eser/auteur olabilme umudunu Do-
ğulu ya da değil bir derdi davası olan, ama bunu 
bilindik politik jargonların kurduğu tuzaklara 
düşmeden dile getiren yazar Murat Özyaşar ve si-
nemacı Özcan Alper’e bir daha bir daha bakmalı. 
Aura kolay kolay, davası ve derdi olmayan insan-
ların eserlerine ünlü referansları romanda, şiirde, 
filmde, resimde kullanarak, elde edebilecek bir şey, 
Allah’a şükür ki, değil. 
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derinde dilimde mona lisa   

Dilinden düştüm annemin 
rahatı kaçtı bütün kelimelerin  
saçlarına görklü inci iliştireceğim zor 
zamanlarda ürüyor anadilim   
bilmez miyim yabanarısının 
üzgün mermer üstünde çiçeğini içtiğini
 
Poyrazı sevmez gümüş yağmurlu 
evimin meleği 
sarı yüzyılın palyaçolarından sor beni  
gövdemdeki taşı delik deşik oy… 
derine, dilime ektiğim insan çiçeklerini 
yıldız gözlerinde gör Mona 

Kim ekledi beni akıp duran annemin saçına 
kibir otunu dilime kim koydu durmadan 
kanadı, kanıyor sırlı ağzım Mona

Unuttu mu Leonardo da Vinci nar rahmine düşen şifreni 
uyuttu mu buğulu gülümsemende sıcak incileri 
 
Kuşdilim imrendi de taze bahçelere 
içgözümle matematiksiz yürüdüm Mona  
halen yüzümde durur annemin sessiz gülü 

Kırışık gökyüzünden külhan yağmurlar beklemedim 
mazisi siyah şeytan köprüsünün dışbükey alnında  
kamçıları cennet sanıp kutsal ölümü bal gibi bekledim  
çıplak gel evimize Mona mavi gel  
hüzünlü gülümseyişinle   

Bircan Çelik
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Ç I T I RT I - 1

KOPUŞ
İ Z Z E T  OT R U
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Merhaba ben kül tablası. Adım, sanım, 
markam önemli değil.  İşlevime gelince, 
tabla olarak üstüme kül serpiştirildiğin-

den bana bir zamanlar kül tablası deniyor olsa da, 
ben aslında erik tablasıyım, daha doğrusu tab-
lasıydım en son. Lakin ben erik tablası olmadan 
önce, kim bilir kaç zaman önceydi, bir hanıme-
fendi ile bir adamın evinde bulunmaktaydım. Al-
tımıza dantel işlemeler serilmeden misafir önüne 
çıkmazdık. Gelenin geçenin ait olduğu tabakaya 
göre, ne Dunhill’ler, ne filtresiz Birinci’ler serildi 
üstümüzde. Ah işte geçmiş zaman! Sonra kendimi, 
dekorasyona inat tutulan nostaljik bir nesne olarak 
büyük bir hevesle getirildiğim bir hanede buldum; 
dantelin olmadığı, modern... Bu yeni hanede, yeni 
neslin dilini de anlamaya başladım yavaş yavaş. 
Bu lisanın akıbeti beni ziyadesiyle endişelendirse 
de, alışmaya başlamıştım. İçinde bulunduğum bu 
durum ikilemler yaratsa da ben halimden mem-
nunum. Ne alakası var bilmiyorum ama, cam ola-
rak döküldüm cam olarak işlev görmekteyim. En 
azından sıhhatli bir nesneyim. Üstümde sigara 
söndürülmesi sıhhatli bir eşya olmama engel mi-
dir, bence değildir. Bu yeni hanede de ilk işlevime 
uygun, sigaralar söndürüldü üzerimde. Nice seviş-
me çığlıklarına şahit oldu kristal işlemelerim, nice 
sessizliğe, nice öfkeye. Benimse ilk uçuşa geçişim, 
duvardaki bir çınlama sesinden sonra oldu. Ben de 
şaşırdım kendime. Ama hayalimdi, gerçek oldu. 
Gelin size en başından anlatayım.  
Her şey, şarap kadehleri, üstümdeki erik çekirdek-
leri, Kadın, Emre ve Ben, en son bir araya geldiği-
mizde oldu.  
...
“Düzgün ye şunu!” 
Ve işte her şeyin bittiği ya da başladığı an!... 
Yerinden sıçradı Emre. Elinde yarısı ısırılmış bir 
erikle, “ne?!” diye sordu. Sertçe sallamıştı başını, 
kısmıştı gözlerini. “Ne var lan” tınısı ve tehdit ko-
kusu Kadın’ı delirtmeye yetti. Tabaktan bir erik 
alıp şiddetle fırlatacakken, vaz geçip erikten bir 
ısırık alıp geri savurdu. Lakin, erik kendi yerine 
değil, bana geldi. Erikte tırnaklarının izi. 
‘Değmez’ dedi Kadın’ın sessizliği, kalktı, kapıyı 
çarpıp çıktı. Masada bir şişe şarap, şaraba katık 
yalnızca erikler vardı. Etrafta ortalama beyaz ya-
kalının minimal ev eşyaları, bir de ben. Mumu da 
unutmamak gerek tabi, loş ortamı. Bir vakitler, işte 
bu şarap ve erik ikilisi, duvarlarda dolaşan soluk-
ların, uyuşan kasıkların habercisiydi. Eskidendi. 

Şarap ve erik artık sessizliğin, sessiz bağırışların 
kavgaların klişesiydi. Üstüme düşenlerse ıslak erik 
çekirdekleriydi, işte bu hiç değişmedi. 
Kadın, kapıyı çarpıp çıktıktan sonra, karşı odadaki 
İsveçli, kel ve boğazlı yaka kazak giyen, siyah be-
yaz adamın tasarladığı koltukta düşündü olanları. 
Dizlerini titreterek, tırnaklarını yolarak, öne eğik, 
yine düşündü, daha iyi düşündü. Emre, Kadın çık-
tıktan sonra rahatlamış gibi masadan koltuğuna 
geçti, eriklerin çıtırtısı bütün salonu sekerek do-
laştı. Bana yine çekirdek düştü. Islak. 
Sevimli Kadın’ın nerede olduğunu düşündü Emre. 
Erikleri, sessizliği ve yolları paylaştığı o Kadın’ın. 
Oynadıkları oyunları bir de... Kendi kendine mı-
rıldanıyor sessiz sessiz kendisini dolduruyordu. İs-
tediği her şeyi vermişti Kadın’a.  Neler vermemişti 
ki... Araba, ev, tatiller, mücevherler. 
Çocuk istemişti Kadın. Duymuştum bunu.
Sonra vazgeçmişti.  Bunu da duymuştum. 
Emre için fark etmezdi. Biliyordum. Neden diye 
sormayın, Kül tablaları anlar…  Erik tablaları ke-
sin anlar. 
Emre, sessizliğini seven bu Kadın’ın, her sessizlikte 
ya da bazen çıtırtıda iyice neden çileden çıktığını 
anlamıyordu, aslında bununla çok da ilgilenmi-
yordu. Yahu, erikti bu be Kadın!, çıtırdardı tabi... 
Kadın, diğer odada, demonteyken kocaman bir 
paspartuya benzeyen masaya bakarak, teklifsiz-
ce her şeyini, sessizliğini, yollarını, sanayi sitesi 
sokaklarını, eriklerini paylaştığı adamın, nerede 
olduğunu soruyordu kendine. İçinden ilk eriği al-
dığı kese kağıdı parmak uçlarına çizikler atıyordu 
nicedir. Emre’nin soluk alıp verirken, aslında du-
yulmayan sesleri dahi diş etlerine batar olmuştu 
Kadın’ın. Kokusuna bayıldığı, teri, soluğu birbir-
lerine karışırken kendinden geçtiği bu adamla sa-
dece durmak dahi neden çekilmez olmuştu. Kadın 
şimdilik bilmiyordu. Ben biliyordum. Emre de di-
ğer odada, beyin zonklatan bir sessizlikle, aralan-
mamış perdelerden bakıyordu olanlara... 
Emre’yle ilk karşılaşmalarını hatırladı Kadın. Ya-
pışmış saçlarıyla, dünyayı umursamaz görünen 
bu adam... İşte biraz derin bakınca... Birlikte ya-
şayınca, paylaşılanlar arttıkça, ya da paylaşama-
dıkları... Adamın bildiği tek dilin çıtırtılardan 
oluşan bir sessizlik olduğunu, her türlü çatışma-
nın sessizlikle katranlaştığını, bunun yol açacak-
larını bilemiyordu tabi o zamanlar. Kadın’ın, ef-
karlı efkarlı tek başına içtiği sigaraları üstümde 
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söndürürken, geçmiş günlerde bana hissettikle-
riydi bunlar. Şimdi, sanki bir aydınlanma yaşı-
yordu öte odada biliyordum. Bağırıyordu içinden 
bir ses “salak mısın kızım, görsene bunları!”. Bel-
ki de bir “evraka” anı daha… Tek başına hiçbir 
şey, birlikte her şeydi. Ya da belki de, tek başına 
da her şeydi, birlikte bir boşluk.
Bir Cuma gecesiydi misal; Marketing Manager, 
Executive Chief Assistant, Supply Chain Specia-
list ve bilumum unvanı kartvizitine yapıştırmış, 
tek tek sayılsa bir İngilizce - Türkçe cep sözlüğünü 
dolduracak kadar çok terimi barındıran bir grup 
plaza insanıyla eğlenmeye çıkmışlardı Emre’yle. 
Pardon, happy friday’e, entertain için dışarıda de-
vam edeceklerdi. Detone seslerle, sonunda, Hey-
beli’deki mehtaba eşlik edecekleri bir gece. Bu 
defa kadın, kendini kaptırmış, meyve servisi ile 
gelen çıldırtıcı yeşil eriklere kapılıp gitmişti. Et-
rafa aldırmadan çıtırtıları masayı kaplamıştı. Ma-
sadakiler bir süre sonra onu izlemeye başlamıştı 
tüm o gürültünün içinde. Emre’nin “o” bakışını 
ilk orada görmüştü. Dili, kapalı ağzının içinde 
dişlerine sıkıştırılmış, burun delikleri büyümüş 
bakıyordu Kadın’a. Çene kaslarının ritmi dışa-
rıdan görülüyordu. Ne oldu sorusuna da cevap 
yoktu. Emre aynı şekilde, burun delikleri açılıp 
kapanarak  bakmakla yetinmiş, gecenin sonun-
da eve giderken başlayıp, sesin olmadığı, tek bir 
eşyanın yerinden oynamadığı hatta yatana kadar 
süren; aynı odayı bile paylaşmadıkları bir kavga 
yaşanmıştı. Kadın’ın “n’oluyorlar”ı arasında, köşe 
kapmaca oynayan ama bu esnada konuşmadan 
tehdit eden bir Emre çıkmıştı ortaya. Erikti yahu 
bu Emre, çıtırdayacaktı tabi, konuşsaydın ya be 
adam... ya da konuşmasa mıydın... Kavga sessiz-
likle dağıtıyordu ortalığı. Sebep? Erik çıtırtısı. 
Burun deliklerinin açılıp kapanışı çok komik gel-
mişti kadına. Gülünce Kadın, daha da açılmıştı 
burnu Emre’nin. Sessizlik büyümüştü, büyümüş-
tü, kadın gülmüştü. İşte böyle bir acayip kavgay-
dı. Sonrası… Terörle mücadele evi basmış, ala-
caklarını almış gitmiş ama konuşulmadan olmuş 
bunlar. Arta kalanları varın siz düşünün. Sahi ilk 
miydi bu? Çıtırtı baki. Masadaki herkesle yüzyıl-
dır tanışıyormuş gibi gülüp eğlenip, masadakiler-
le seçimleri konuşurken birlikte sinirlenip, başka 
mevzulara birlikte gülen bu adam... Kendisi ile 
neden sadece burun deliklerini açıp kapatarak 
kavga etmişti. Neden sadece ihtiyaç duyulan keli-
melerden zaruri bir dil ile iletişim kuruyordu bu 
adam? Hiçbir fikri yoktu Kadın’ın. 

Yok muydu fikri gerçekten? Benim bile vardı. Bu-
radaki “bile” alçak gönüllüğümden. Yoksa,  olan-
ları da, fikirleri de her zaman her şeyi bildiğim 
gibi yine biliyordum. Çünkü, her sosyal ortamda 
bizden birileri, bizden birileri değilse de en azın-
dan kuruyemiş kasesi, su bardağı, rakı bardağı, 
falan vardır ve bizim kendi bağlarımız, değme 
istihbarat örgütüne taş çıkartır. Veri toplama, 
analiz... Bir dakika, bir dakika... Ne demişti Emre 
bir seferinde, “bla bla bla. Nokta!”. Kadın, “ba-
rınaktan sahiplendiğin köpek miyim lan ben!” 
diye bağırdığında, sinir bozucu şekilde koltukta 
arkasına yaslanarak sadece sinir uçlarını tek tek 
çıkarıp üstlerine sigara basan bir gülümsemeyle 
bakmıştı Emre. Emre’nin bu hali, belki de başka 
biri olsa Kadın’ın yerinde, bırakınız cinnete beş 
kalmasını, cinnetin kapısını tekme tokat yıkarak 
etrafı ateşe verdirirdi. Kadın ise sadece durdu, 
anlayamıyordu hala bir yandan. Ama aslında 
Emre’nin hali, sesi, sessizliği, dişlerinin gıcırtısı, 
aradaki erik çıtırtısı çok şey anlatmıştı. 
“Çocuk” fikrinden neden çılgıncasına uzak dur-
duğu geldi aklına Kadın’ın. Bilinç altı kusuyordu. 
Öğüre öğüre. Beyni zonkluyordu Kadın’ın, bili-
yordum. Bazen böyle durumlarda, beyni zonk-
larken yani, benim üstümde tırnaklarıyla tram-
pet çalardı çünkü. 
Kadın, kendini deştikçe, yaşananlar içinde dehşet 
yaratmaya başladı. Demonteyken paspartuya ben-
zeyen masa karşısında hala. Bir seferde olmamıştır 
elbet. Sanırım yani. Bence, beklemediği anlarda; 
toplantıda, masa başında, rakı içerken, mayda-
noz doğrarken, internette test çözüp o ne diyor 
bu ne diyor diye bakarken, rapor sunarken, diş 
fırçalarken, küpe takarken aklına geliyordu. İşte 
“Evreka!!”. O anda, tüm parçaları bütünleştirmişti 
Kadın. O kel kafanın tasarladığı mobilya şeysine 
bakarken böyle olmuştu.  O mobilya şeysinin üs-
tünde de tabi ki bizden birileri vardı... Demiştim 
size, istihbaratımız çok sağlamdır diye.
Bu duruma nasıl düşmüş, başına gelenleri ve ge-
lecekleri nasıl anlayamamıştı Kadın? Bunu ka-
bullenemiyordu işte. Sahi maydanozu niye Kadın 
doğruyordu hep mesela? Haksızlık mı ediyordu? 
Hayır yahu, basbayağı gerekli bir soruydu bu. 
Görmediklerini görüyordu. Perde mi kalkıyor-
du? Sahi, Kadın maydanoz doğrarken, Emre? Çok 
yorgun, mutfak kapısında dikiliyordu, ne yapacak. 
Yorgundu çok. Hep... Çok...
Kaan... 
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Bir anda, bir irkilme yaşadı Kadın.
Gümmm... 
Kaan, Kadın’ın beynine çakılırcasına düştü bir 
anda. Gümmm sesini gerçekten duydu sanki Ka-
dın. İrkildi. Ne alakası vardı? Kaan nerden çıkmış-
tı şimdi? Sessizliği değil, sesi, bağırışları, abartılı 
gülüşleri bölüştüğü, birlikte maydanoz doğradık-
ları, cam çerçeve indirerek kavga ettikleri adam. 
Ne yapıyordu şimdi? Bağırıp çığırarak kavga edi-
yor muydu hala, başkalarının üzerine yürüyerek... 
Neden sessizlik paylaşmak bu kadar önemliydi, 
Kaan’dan hemen sonra. Emre, sessizlik. Kaan, gü-
rültü... içgüdüsel olarak etrafına bakındı Kadın. 
Kel adamın tasarladığı mobilya, demontesi pas-
partuya benzeyen masa, üstünde cam bir kalemlik, 
diğer odanın kapalı kapısı içinde Emre... Her şey 
hala yerli yerindeydi. 
Kaan neden erikten nefret ederdi ki? Etmeseydi 
ne iyiydi. Öyle miydi? Hadi lan ordandı. Kaan, 
Kadın’ı, pencereye çarpmıştı da, sahi Kadın nasıl 
düşmemişti dördüncü kattan aşağı... Gözlerini 
kapayıp kafasını sallamaya ve kırpıştırarak açma-
ya çalıştı, hem zihnini hem gözlerini. Yine irkildi, 
istemsizce etrafına bakındı. Her şey yerli yerindey-
di. Bir vakit çekici gelen sessizlik, hani sonra seh-
paya serçe parmak çarpılmış gibi acıtan sessizlik. 
Bu sessizlik miydi, Kaan’dan sonrasına bakmadan 
atladığı. Bu muydu? Bu kadar mı çocuktu? Çocuk 
masum muydu içindeyken? Masumdu. Bundan 
şüphesi yoktu ama o çocuk, büyümekte zorlan-
mış olmalıydı ki, aynı çukura takılıp düşüyordu. 
Düşsündü. Sonuçta çocuklar efendim, düşe düşe 
büyümeyi öğrenmezler. Büyüdükleri için düşme-
meleri gerektiğini düşünürler. Bu da böyle bilinsin 
isterim. Bence yani.
Kadın’un kulaklarında bir uğultu, parmak uçla-
rında da kan vardı, yenmiş tırnakların iz bıraktığı. 
Beyninde kurtçuklar sanki, boğumlarında dola-
şıyorlardı. Çıtırtılar duyuyordu. Yok artık... Kurt-
çuklar ve çıtırtılar ve erikler. Mutlak sıfıra nasıl 
ulaşmıştı Kadın bu adama karşı... Hani sessizliği 
bu adamın... Paylaştıkları sessizliği yani bir yan-
dan, midesinde baloncuklar patlatırken, nereden 
nereye gelmişti, hangi ara erişti bu buzdan mız-
raklara? Kurtçuklar çıtırdatıyordu beynini. 
Odaya döndü. Ben her zamanki yerimdeyim. Üs-
tümde çekirdekler. Islak. Yapış yapış.   
Her şey... 
O kadar hızlı oldu ki... 

Kadın’ın, benim ve Emre’nin olduğu salona geli-
şi yaklaşık beş adım toplasak beş saniye. Kadın, 
paspartu masayla vedalaşmadan başı yukarıya 
kalkmış gergin boynuyla yutkunarak geçti beş 
adımı. Salona girdi kararlı bir şekilde. İçine sı-
cak ve kararlı bir dinginlik yerleşmişti. Bize sa-
niyelik gelen o an, Kadın’a ne kadar uzun gel-
di kim bilir. Evet, zaman görecelidir efendim. 
Kendimden biliyorum. Emre’nin babasının üs-
tümde puro söndürdüğü zamanlardan. Neyse, 
Kadınımıza dönelim. Kadınımız, kadınlarımız... 
ne diyorum yahu ben... Ha Kadın, oda ve salon 
arasındaki adımlarını tüketirken, içine sızan 
dinginliği, duruluğu hissetti. Bu adamda, sade-
ce sessizliği paylaştığı bu adamda, ilk başlarda 
hissettiklerini anımsadı. İçine sıcak bir şeylerin 
aktığı ilk anı hatırladı kısacık bir zamanda. O 
an, ilk an ne kadar kendiliğinden, ne kadar ol-
ması gerektiği gibi, gecenin sessizliği gibi, mide 
kendiliğinden gıdıklanır gibi ne kadar keyifliy-
di. Şimdi niye böyleydi ki? İyiydi. Yaşanmalıydı. 
Olsun... Olsun muydu? Gürültüden patırtıdan, 
dördüncü katta cama çarpılıp nasıl düşülmedi-
ğini hala  anlayamadığı bir yerden yuvarlana yu-
varlana, sessizliğin tırnakları arasında kalmıştı 
Kadın. Hızlı tanışmışlardı, keyifliydi. Erik ye-
mişler sevişmişlerdi. Sonrası da çok hızlı olmuş, 
kendilerini IKEA kataloğunda evli bir şekilde 
bulmuşlardı. O sevimli sessizlik, katalog evde, 
evin dışında telefonda, tatilde, banyoda her 
yerde her şeyde kabusa dönmüştü. Her şey gibi 
dönüşecekti, duvarda yankılanan bir ses olacak-
tı sessizlik. Kadın henüz bilmiyordu bunu. Hep 
birlikte görecek, duyacaktık. Kadın sakince çıktı 
bu beş saniyelik devrandan.
Emre’nin haberi yoktu Kadın’ın Atlantik aşan bir 
yolculuktan çıkıp beş adımı salona kadar tamamla-
dığından. Salonda plazma televizyondan gelen İn-
gilizce dizi sesleri ve erik çıtırtısı... Hands Up! You 
have the right to remain silent!1...  İronikti gerçek-
ten... Söyleyeceğin her şey mahkemede aleyhine...
Çıtır... 
Çıtır... Çıtır... 
Konacak bir nokta geliyordu Kadından, biliyor-
dum ama nasıl olacağını kestiremiyordum.  Hız-
lı oldu. Televizyonda hala İngilizce dizi sesleri... 
Objection!2  

1 Eller Yukarı! Sessiz kalma hakkına sahipsin!
2 İtiraz ediyorum!
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Kadın’ın salona girişi... Kararlı ve hızlı adımlar, 
zınk diye bir duruş. 
Kadın’ın kurduğu cümleye karşılık, Emre’nin elin-
de yine yarısı ısırılmış bir erik, Kadın’a bakışı; göz-
lerini kısarak, “ne bitti” der gibi. 
Sehpa üzerinde, evin dekorasyonuna uymayan 
nesneye takılmış gözleriyle dişlerini sıkıyordu Ka-
dın. İngilizce dizi sesleri: “No further questions 
your honor...”3

Evet, dekorasyona uymayan nesne, yani ben, yani 
Emre’nin babasının kül tablası. Pardon, istirham 
ederim, erik tablası... 
Haykırışı  Kadın’ın, tekrar... 
“Bitti bu iş!”
“Saçççmalama!” tıslaması Emre’nin, 
Kadının çığırması... 
“Sana ait değilim ulan!”
Kadın’ın göğsü inip kalkarken burnundan alıp ver-
diği nefes.  
“Aitsin kızım, hiçsin bensiz!”
Yine tıslayışı Emre’nin. 
Kadın’ın çığlık atar gibi tizleşen sesi, “değilim lan, 
siktir git, sessiz öfkelerinde boğul tek başına, siktir 
lan! Siktir git” Televizyondan sesler... “May I app-
roach the bench?4”
Emre’nin sessizliği önce, bakışı ama susuşu, susar-
ken ki bakışlarının vurduğu yumruklar... 
Duvarda çınlayan bir “şlaakk” sesi sonra... Kadın’ın 
kızaran yanağı... 
Çok hızlı oldu her şey. Çok hızlı. 
Kadın’ın, suratında hissettiği tokadın yakıcılığı, ku-
lağının çınlaması içinde, gerilerde kalan erik çıtırtı-
ları ve artık paylaşılamayan sessizlik doluştu kulak-
larına. Beyninde dolaşan kurtçuklar toz olmuştu. 
Emre yine sessizliğe dönmüş dudakları kasılmış 
şakakları atarak kısık gözlerle bakıyordu Kadın’a. 
Yanağını tuttuğunda ve hıçkırığın aksak ritmi 
olmaksızın gözyaşları sessizce yanaklarından sü-
zülürken içindeki sakinliği duydu Kadın. Sakinli-
ğinden korktu; ama umursamadı. Duyulmuyordu 
televizyonun sesi, sade bir uğultu.
Sonra yutkundu Kadın. 
Ve ben uçtum. 

3 Başka sorum yok sayın yargıç
4 Kürsüye yaklaşabilir miyim?

Emre’ye doğru. Erik çekirdeklerini dört bir yana 
savurarak. O kadar hızlı olabileceğim hiç aklıma 
gelmezdi. Ama tam kararında bir hızdı bu.
Sehpa üzerinde dekorasyona inat duran  Paşabah-
çe kül tablasının, yani benim ne kadar sert ve ağır 
olduğumu,  Emre’nin yarılmış kafatasından sızan 
kanla fark etti ve çıtırtılı ilişkiye noktayı böylece 
koydu Kadın..  
Yalnız, Emre’nin kafasına çarptığımda çıkanla, 
erik çıtırtısının sesi sanırım aynı sesler. Ya da bana 
öyle geldi bilmiyorum. Ben de ferahladım. İçim 
şişmişti bu adamla, bu adamın babasıyla. Tele-
vizyonun sesi tekrar duyulur oldu... “Members of 
the jury are instructed to disregard what just hap-
pened…5”. Kendimi jüri gibi hissetmedim değil. 
Ama kusura bakmayın Your Honor6, göz ardı ede-
mem, güzel yardım kafayı. 
Merak etmeyin, ölmedi Emre, tehdit etmeye de-
vam ediyor Kadın’ı. Kadın? Gerçekten haydaaa!!!, 
tehdit ve kasten yaralamadan yargı organlarımız 
önündeymiş. Emre için uzaklaştırma kararını da 
alamamış. Cezalandırma tekeline sahip erkek oto-
ritemiz, ki bence bıyıklıdır, “senden Emre Bey’i 
korumak lazım kızıııımmm” demiş Kadın’a. Emre 
evde arkadaşlarına anlatmıştı, keyifle. Emre Ka-
dın’a yaklaşabiliyor mu? Şimdilik hayır, en son yel-
tendiğinde, kalabalık bir kadın grubundan Taksim 
meydanında güzel bir dayak yemiş.  
Ben mi? Emre bir gün evde kendi kendini yiyordu. 
Evet evet bu dangalak kendi kendine pandomim 
kavgalar yapardı evde. Beni gördü. Beni gözleriyle 
kesince sanırım kafasındaki dikişleri hatırladı. 
Yine uçtum. 
Patlamayı andıran bir ses çıktı duvara çarptığımda.
Dağıldım. Dağıldım dediysem, kristal işlemele-
rimin bir kısmı küçük küçük, tuzla buz oldu. Bir 
iki parça üstümden koptu. Yoksa ne kadar sağlam 
olduğumu da, duvarda bıraktığım küçük oyuğa 
rağmen paramparça olmamamdan anladım. Sahi 
ben bu adamın kafasına çarpınca… Kısmet tabi 
her şey... Neyse. 
Şimdi Şişli Belediyesi’nin tesislerinde, dönüşece-
ğim nesnenin ne olacağını merakla bekliyorum. 
Benim tercihim viski bardağı olmak yönünde 
olurdu. İnşallah diş fırçalık olmam, ama dedim ya 
kısmet, benimki sadece bir temenni.  

Çıtırtı 2: Başlangıç Gelecek Sayıda

5 “Sayın Jüri üyeleri şu anda salonda olanları göz ardı edecekler”
6 Sayın Yargıç.
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salayangozun tercihiydi bu

Dayanaksız algılamaları kalımsız sanılıyor 
epriyen bindallının
bütünün bozulmasında  
baş dönmesini uzatıyor
oysa geçici denge

Boy attı kabuğunun içinde
mercekleri odaksız gölge
ayrımsamak en ince
renkleri ayazından artık hayaldi 

Üç ayrı çıkış üç ayrı ölçüsüzlük
inceliğe uzanan bu yolda
aynalarda

Hiçe sayarsak mührü 
mavi karşı konulmaz kargış
izlerin ağır yük olduğu çağda

İncir yaprağı geç düştü dilin mahcupluğuna  
kozalarından çıktı iki kelebek
biri diğerine renk değildi
bu da rivayet olsun 
bir yanı arkaik bir yanı zamansız

Sığ sularda gizlenen karanlık
işte dayandım yeniden kapına
bir dil yıkılıyor içime
durup dururken bile değil

Çağrışımına uzanıyor sözler belli belirsiz
boşluğunu kazıyor anlamın daha derine

Üç çıkışı vardı 
her biri çıkmaz sokak 
söz uzun bir yoldu 
yeşil düz ayak 
Salyangoz tuttu sarıyı seçti 

alışkanlığına akıyor su yasalara uygun yatağında
Desem ömrü sayılır mı krizantemlerin yerli uykusu?

A. Nail Deniz
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COVID-19 PANDEMİSİNE 
(HAZIRLIKSIZ) YAKALANMAK…
P R O F.  D R .  N İ L AY E T İ L E R *

* Halk sağlığı uzmanı, Türk Tabipler 
Birliği Halk Sağlığı Kolu

17. yüzyıldaki veba 
salgını sırasında, 
Venedik’te hastalara 
müdahale ederken 
kendini korumaya 
çalışan doktorların 
giydiği ve gagalı mas-
kesiyle dikkat çeken 
kostümü gösteren bir 
çizim.
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Çok değil, bundan 5-6 ay önce, birileri bize 
bugün yaşadığımız hayatı tarif etse herhal-
de fantastik bir kurgu romandan bahsedi                      

      yor olduğunu sanırdık. Oysa bugün gelinen 
noktada, tüm sosyal ilişkilerimizi, pek çoğumuz 
için çalışma biçimini, eğitim sistemini, alışveriş 
pratiklerimizi kısacası her şeyi değiştirmiş bir vi-
rüs var yaşamımızda. 
Bu yazıda, son zamanlarda bütün gündemi kapla-
yan COVID-19 enfeksiyonunun bize hatırlattığı ve 
düşündürdüğü bazı noktalara değineceğim. 

*  *  *
Her ne kadar bulaşıcı hastalıkların tarihi insanlık 
tarihi kadar eski ise de sanayileşme sonrası şekil-
lenen yeni toplumsal yaşam bir dönüm noktası 
olarak kabul edilmektedir. Sanayileşme ve kentlere 
doğru yoğun göç ile karakterize olan 18. yüzyıl ka-
pitalizmi bir dönemin toplum sağlığı örüntüsüne 
damgası vurmuştur. Kalabalık ve sağlıksız yaşam 
alanları (konut bile denmeyecek biçimde), kana-
lizasyonun karıştığı suların içilmesi, bozuk gıda-
ların tüketilmesi, besin değeri düşük gıdalarla, 
yetersiz beslenme gibi durumların sonucu, kapi-
talizmin yükseldiği kentlerin aynı zamanda sal-
gınlarla kasıp kavrulması oldu. Bu dönemin öne 
çıkan hastalıkları başta kolera, tifo olmak üzere su 
ve besinlerle bulaşan enfeksiyon hastalıkları; kötü 
yaşam koşulları ve yoksullukla ilişkili olarak tü-
berküloz; kemirgenlerden insanlara bulaşan veba 
gibi hastalıklar; bazı bölgeler için sıtma; ve kıza-
mık, çiçek, difteri gibi çocukluk dönemi hastalık-
ları olarak özetlenebilir. 1918-20 yıllarında dünya 
sarsan ve 20. yüzyılın en büyük toplum sağlığı ola-
yı olarak adlandırılan grip salgını, dünya tarihini 
etkilemiş, 1. Dünya Savaşı’nın erken sona erme-
sine ama Almanya’da faşizmin yükselmesine yol 
açan bazı durumlar yaratmış ve böylece 2. Dünya 
Savaşı’nın nedenlerinden biri olmuştur.1

Sağlığın tarihinde bu dönem “bulaşıcı hastalık 
dönemi” olarak anılır ve bunu “kronik hastalıklar 
dönemi” takip etmiştir. 
İkinci Dünya Savaşı sonrası kurulan dünyada sos-
yalist bir bloğun varlığının, o dönemin kapitalizmi 
için en önemli tehdit unsuru olduğu herkesçe bi-
linen bir gerçektir. Sağlık açısından bu “tehdit”in 
sonuçlarından biri, Avrupa’nın kapitalist ülkeleri-
nin –başta İngiltere olmak üzere– sosyalist sağlık 
sistemlerine öykünen ama kapitalist sistem içinde 

1  Dünyamızı Değiştiren On İki Hastalık. I.W. Sherman.

var olan “ulusal sağlık sistemleri”ni kurmuş olma-
ları oldu. Böylece, toplumun tamamını kapsayan, 
devlet tarafından finanse edilen, koruyucu sağlık 
hizmetlerine öncelik veren, sağlık hizmetini kamu 
çatısı altında sunan, entegre sağlık hizmet sunu-
munu benimseyen sağlık sistemleri ortaya çıktı. 
Bu dönemde ulusal sağlık sistemlerinin kuruluş 
amacı, sadece toplumun sosyalist taleplerini bas-
kılama aracı olmasının yanında emeğin yeniden 
üretiminin devlet tarafından üstlenilmesi2 gibi bir 
amacı olduğunu da not edilmelidir. 
Yıllarca süren yıkıcı savaşların sona ermesiyle 
bulaşıcı hastalıklar yıllar içinde azalmaya başla-
dı. Kentlerin yeniden inşa edildiği bu dönemde, 
sağlıklı içme suyunun temini ve çevre koşullarının 
iyileştirilmesi gibi belediyecilik hizmetleri, toplum 
sağlığına önemli katkılarda bulunmuştur. Diğer 
yandan da gelişmekte olan tıbbın sağlık hizmetle-
rine uygulanmasıyla (aşılama, ilaçla tedaviler vb) 
bulaşıcı hastalıklar yıllar içinde gerilemeye gitmiş, 
zaman içinde kronik hastalıklar ön plana çıkmaya 
başlamıştır. 

*  *  *
Dünya, 1990’lı yıllardan itibaren ikinci bir bulaşı-
cı hastalık dalgasına tanık olmaktadır. Yoksulluk 
ve eşitsizliğin artışı tüberküloz hastalığının yeni-
den yaygınlaşmana neden olmuş, küresel ısınma 
nedeniyle yeryüzündeki subtropikal alanlardaki 
artış sıtmayı yeniden önemli bir hastalık haline 
getirmişti. Diğer yandan daha önce insanlarda gö-
rülmeyen ya da görülse bile belli yerlerde çok az 
sayıda olan hastalıklarda da artış ortaya çıkmıştır. 
Deli Dana Hastalığı da, daha önceden mevcut ol-
mayan yeni enfeksiyon hastalıklarına bir örnektir, 
ve endüstriyel tarım uygulamalarının bir sonucu 
olarak ortaya çıkmıştır. Burada, hayvancılıkta kârı 
artırmak adına, kesimi yapılan hayvanların atıkla-
rının tekrardan hayvan yemi haline getirilmesinin 
payı vardır. Kırım Kongo Kanamalı Ateşi, hanta 
virüs, SARS, MERS gibi daha pek çok hastalığın 
son 20 yılda ortaya çıktığını da eklemek gerekir. 
Buna suyun özelleştirildiği yerlerde yaşanan ishal 
salgınlarını3, gıda denetimi sistemindeki değişik-
liklerle ortaya çıkan gıda kaynaklı hastalıkları da 
eklediğimizde, dünyanın yeniden bir bulaşıcı has-
talık dönemine girdiği anlaşılmaktadır. 

2  Belek. Sağlığın ve Sosyal Devletin Çöküşü.
3  En bilinen örneği, Bolivya’da Cochabamba ve El Alto, 

1990’ların sonunda sularını özelleştirilmesi sonrasında 
yaşanan salgınlardır. 
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Birinci Dünya Savaşı yıllarında baş gösteren ama asıl etkisi 1918 yılında ortaya çıkan grip salgını o kadar etkili 
oldu ki toplam ölü sayısı hiçbir zaman net olarak bilinemedi. Bu salgın, İspanya’da gazetelere salgından söz edil-
mesinin yasaklanması nedeniyle ‘İspanyol Gribi’ olarak adlandırıldı.

1956 yılında Asya’da Çin merkezli olarak ortaya çıkan influenza virüsü salgını dünya genelinde iki yıl 
boyunca etkili olmuştu.
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Yeni bulaşıcı hastalık döneminin temel nedenleri, 
giderek artan çevre ve iklim krizi, ormansızlaşma, 
su kaynaklarının uygunsuz kullanımı, endüstri-
yel tarım uygulamaları gibi insan eliyle yapılan 
çevresel değişindir. Diğer yandan konunun, dün-
ya genelinde insan ve mal hareketliliğinin artışı, 
savaş ve göçler, nüfusun kentlerde yoğunlaşması 
gibi insanlarla ilgili bir boyutu da vardır. Her ne 
kadar bilim ve teknolojinin artmasıyla yeni ilaçlar 
bulunsa da, hem ilaçlara direncin artmasının hem 
de aşı ve ilaç üretiminin tekelleşmesinin, bulaşıcı 
hastalıkların artışını önleyemediği de bir gerçektir. 
Tüm bunlar, 21. yüzyılda ortaya çıkan bulaşıcı 
hastalık döneminin insan ürünü olduğunu göster-
mektedir. Buradan bakınca, yaşanan pandeminin 
bir sürpriz olmadığı, bundan sonra bu türden pek 
çok olayın bizi beklediğini görmek gerekir.

*  *  *
Yine yaşadığımız dönemde sağlık sistemlerinin, 
böylesi bir pandemiyle başa çıkmak için temel 
niteliklerden yoksun olduğunu da tespit etmek 
gerekir. Kapitalizmin krizini aşmak için uygula-
maya sokulan neoliberal politikalar sonucu sağlık 
sistemlerinde köklü reformlar yapılmıştır. Neo-
liberal sağlık sistemleri, sosyal devlet döneminin 
sağlık sistemlerini hallaç pamuğu gibi atmıştır. 
Bunun sonucunda ortaya çıkan manzarada, sağlık 

hizmetlerinin özelleştirildiği ve kâr unsuru haline 
getirildiği, halk sağlığı hizmetlerinin –kâr unsuru 
olmadığı için– doğal olarak zayıfladığı, hizmetle-
rin entegrasyonun bozulduğu, kamu otoritelerinin 
hizmet sunumundan çekildiği ve bir süre sonra 
özel sektörün garantörü olarak sahne aldığı sağlık 
sistemleri ortaya çıkmıştır. 
Bugün COVID-19 pandemisinde yaşanan telaşın 
bir nedeni de, bırakın böylesi bir pandemiyle baş 
etmeyi, lokalize bir salgınla bile baş edemeyecek 
nitelikte bir sağlık sisteminin yaratılmış olmasıdır. 
Neoliberal sağlık politikalarının en temel niteli-
ği, devletin (kamunun) kendini çekmesiyle sağlık 
hizmetlerini özel kuruluşlara terk etmesi ve hiz-
metin piyasalaşmasıdır. Türkiye örneği üzerinden 
devam edecek olursak, 1990’lardan beri süregiden 
sağlık reformları ile tedavi hizmetlerinin ön plana 
çıktığı, yüksek teknolojinin yaygın –ve çoğunlukla 
gereksiz– kullanıldığı, koruyucu sağlık hizmetle-
rinin parçalandığı bir tablo ortaya çıkmıştır. Bi-
rinci basamak sağlık hizmetlerinde, kişiye yönelik 
ayakta tedavi ve koruyucu hizmetleri aile hekim-
lerine, topluma yönelik koruyucu sağlık hizmet-
leri ise ilçe sağlık müdürlüğünün sorumluluğuna 
verilerek iki parçaya ayrılmıştır. Bu durum birinci 
basamak sağlık hizmetlerinde entegre yaklaşımın 
terk edilmesi anlamına gelmektedir. Bunun CO-
VID-19 salgınındaki karşılığı, sürveyans, temaslı 

COVID-19 vakalarının Türkiye’de görülmeye başlamasıyla Sağlık Bakanlığı’nın yaşadığı bocalamanın en önemli 
nedeni, sağlık sisteminin epey zamandır halk sağlığından uzaklaşmış, tedavi ağırlıklı hale gelmiş olması.
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takibi, filyasyon gibi çalışmaların birinci basamak 
kuruluşları olan aile sağlığı merkezlerinden de-
ğil, bunun için kurulmuş özel ekipler tarafından 
sürdürülmesidir. Bu, sağlık hizmetlerinde dikey 
yaklaşımın yeniden devreye sokulması anlamına 
gelmektedir.
Hekim seçme özgürlüğü ilkesinin benimsendiği 
“aile hekimliği modeli”, belirli bir coğrafi bölge-
de yaşayan toplumu değil, hekimin listesine kayıt 
yaptıran kişileri temel almaktadır. Bu durumda 
aynı hanede yaşayan kişiler farklı aile hekimleri-
ne kayıt olabilmektedir. Normal zamanda tolere 
edilebilecek bu durumun, salgın durumunda öne-
mi ortaya çıkmaktadır. Aynı apartmanda yaşayan 
kişilerin farklı aile hekimlerine kayıtlı olmaları, 
onların takibini zorlaştırır, olanaksız hale getirir. 
Daha da önemlisi, toplumun bütününü görmenin 
önünde en büyük engeldir. Bunun sonucu, bir bu-
laşıcı hastalığın herhangi bir bölgede artmasının, 
hizmeti sunan kişilerin farkına varmasını olanak-
sız hale getirmesidir. Bu durum, bir bölgede salgın 
çıkması durumunda bunun geç fark edilmesi ya da 
hiç fark edilmemesi ile sonuçlanmaktadır. 
Sayıları giderek artan hastaneler, hastane yatakları, 
görüntüleme cihazları, yoğun bakımlar, pandemi-

nin toplumda yayılmasını önleme özelliğine sahip 
değildir. Bunlar sadece hastalığa yakalanan kişile-
rin hayatta kalabilmesi için gereklidir. Toplumun 
sağlığının korunmasındaki yeri ve değeri sınırlıdır.
COVID-19 vakalarının Türkiye’de görülmeye 
başlamasıyla Sağlık Bakanlığı’nın yaşadığı boca-
lamanın en önemli nedeni, sağlık sisteminin epey 
zamandır halk sağlığından uzaklaşmış, tedavi 
ağırlıklı hale gelmiş olması, bu arada Bakanlığın 
bulaşıcı hastalık mücadelesinde deneyimli ekibini 
çeşitli şekillerde uzaklaştırması ve bu deneyimi ak-
tarmalarına izin vermemesi gibi görünüyor. 

*  *  *
COVID-19 salgını bireylerin birbirlerine karşı 
sorumluluklarını ortaya çıkarmıştır. Neoliberal 
dönemin insanının en önemli özelliği, yaşamının 
tüm sorumluluğunun omuzlarına yüklenmesidir. 
Oysa COVID-19 salgının bizlere sağlığın bireysel 
bir durum olmadığını, kolektif bir durum oldu-
ğunu, bireyin sağlıklı olmasının temel koşulunun 
toplumsal kolektivite olduğunu hatırlatmış oldu. 
Bu kolektivite hem bireysel düzeyde, birinin di-
ğerine karşı sorumluğudur. Hem de toplumsal 
hayatın, tüm kurumlarıyla kolektivite üzerine inşa 
edilmesidir. 
Pandeminin bize gösterdiği diğer şey de, devletin 
temel niteliği oldu. Siyasi iktidarın pandemiye 
dair yürüttüğü stratejide, halk sağlığından çok 
ekonominin ön planda olduğu açık bir biçimde 
görülmektedir. Bugüne kadar alınan önlemler, 
ekonomik olarak aktif olmayan 65 yaş üzeri ve 
çalışmayan 20 yaş altı nüfusun evlere kapanma-
sı, hafta içinde fabrikalarda çalışmanın normal 
zamanlardaki gibi devam etmesi ama çalışmanın 
olmadığı zamanlarda (hafta sonu gibi) sokağa 
çıkma yasağı uygulanması bunun en büyük ka-
nıtıdır.  Bunun bir halk sağlığı stratejisi olmadığı 
açıktır!
Pandemiyle birlikte sosyal devletin yeniden gün-
deme geldiği de görülüyor. Bu noktada, sosyal 
devletin reel sosyalist seçeneğin karşısında oluş-
muş bir form olduğunu ve tarihsel olarak sona er-
diğini hatırlamakta fayda var. Ama bu umutsuzluk 
nedeni olmaktan çok, aynı zamanda ufkumuzu 
açık tutmak ve toplum için yeni bir yaşam seçene-
ği oluşturmak adına bir fırsattır. 
COVID-19 pandemisi insanı, doğayı, gezegeni 
yok oluşa sürükleyen sistemin maskesini düşürdü. 
Şimdi yeni bir dünya için çalışma sıra bizde... 

Pandeminin gösterdiği diğer şey de, devletin temel 
niteliği oldu. Siyasi iktidarın stratejisinde, halk sağ-
lığından çok ekonominin ön planda olduğu açık bir 
biçimde görüldü.
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“Yarın bu bacaklar, ayrılık dağını aşacak
Önümde şarap, çek babam çek
Saçlarım ne güzel, kar gibi ak
Yaş yetmişe vardı, laf değil
İnsan bugün yaşamazsa ne vakit yaşayacak.”1

“Corona virüs sebebiyle 45 yaş üstü personel alımla-
rı yapılmamaktadır.” 
Metal İşçileri Birliği (MİB) twitter sayfasında pay-
laşılmış -ibret-i alemlik!- bir duyuru bu. Paylaşımı 
yapan kişi şu notu düşmüş: “Önce coronavirüs se-
bebiyle işsiz kaldık. Şimdi de işe almıyorlar yaştan 
dolayı. Bu gidişle ya virüsten ya açlıktan öleceğiz.”
Pandemi kapitalist sistemde çürümüş, kokuş-
muş pek çok şeyi açığa çıkardı, teşhir etti. Noam 
Chomsky’nin deyişiyle “Yüz kremi üretmeyi ilaç 
üretmekten daha kârlı bulan” ilaç endüstrisi; 
“devleti küçültüyor, etkinleştiriyoruz” retoriğiyle 
kamusalı un ufak eden, silaha devasa yatırımlar 
yaparken sosyal harcamaları daralttıkça daraltan 
neoliberal devlet kepazeliği; sağlık sistemini özel-
leştirme yağmasına açarak halkların büyük bölü-
münü sağlık hizmetlerinden dışlayan tamahkârlık; 
bir yandan “evde kal” kampanyaları tam gaz de-
vam ederken bir yandan işçileri, emekçileri hiçbir 
önlem almaksızın çalıştırma ya da “ya corona ya 
işsizlik” ikilemine mahkûm kılan ikiyüzlülük…
Açığa çıkan bir başka mürailik de yaşlılıkla ilgili.
“Yasam küçüklerimi korumak, büyüklerimi say-
mak” diye diye geçti milyonlarca yurttaşın çocuk-
luğu. Bu andı okuyarak büyümüş çocuklar bugün 
Covid-19 salgını nedeniyle evden çıkmaları yasak-

1 Ömer Hayyam.

lı yaşlılara sokaklarda sürek avı düzenliyorlar. Elle-
rinde cep telefonu, sokakta gördükleri ihtiyarların 
başından aşağı kolonya boca ederken kendilerini 
kaydedip, üstüne üstlük sosyal medyada paylaşı-
yorlar… Yerel yönetimler biraz soluklanmak, bir 
miktar sohbet etmek için oturdukları bankları sö-
küyor parklardan. Acar muhabirler, pazarda alış-
veriş yapmaya çalışan ihtiyarların burnuna mik-
rofonlarını dayayıp “Amcacım/teyzecim, yasak 
olduğunu bilmiyor musun? Neden sokaktasın?” 
diye ayar veriyor…
Ama yalnızca Türkiye’de değil… 60 yaş üzerin-
deki Covid-19’luların solunum cihazına bağlan-
masının yasaklandığı2 İtalya’da… Boşaltılmış bir 
huzurevine giren askerlerin yataklarda yaşlı ce-
setleriyle karşılaştığı İspanya’da3… Bir televizyon 
sunucusunun ekranlardan rahatlıkla “Sigara içen 
obez 80’likleri kurtarmak için ekonomiyi batır-
maya değer mi? Nasıl olsa iki yıl içinde ölecekler!” 
diyebildiği Hollanda’da… Doktorlara “Yoğun ba-
kımda sıkışıklık varsa 80 yaş üzeri hastaları kabul 
etmeyin,” talimatı verilen İsveç’te4… Ama en çok 
da “yurtsever Amerikalı” büyükanne ve büyük-
babalara çocukları, torunları ve ülkeleri için seve 
seve ölmeleri”ni salık veren ABD’nin Teksas eya-
leti vali yardımcısının, ülkenin Başkanı tarafından 
hoşnut bir tepkisizlikle karşılanan (ve eyalet savcı-
sının “gereksiz tıbbi müdahaleleri engellemek adı-

2 “İtalya’da Görevli Doktor: 60 Yaş Üzerindeki Hastalara Yardım 
Etmiyoruz”, 23 Mart 2020… https://artigercek.com/haberler/
italya-da-gorevli-doktor-60-yas-uzerindeki-hastalara-yar-
dim-etmiyoruz

3 “İspanya’da Terk Edilmiş Huzurevlerinde Kalan Yaşlılar Yatak-
larında Ölü Bulundu”, 24 Mart 2020, https://www.bbc.com/
turkce/haberler-dunya-52019700

4 Nilgün Cerrahoğlu, “Yaşlılara Yapılan Barbarlık”, Cumhuriyet, 
16 Nisan 2020, s.7.

‘YASAM KÜÇÜKLERİMİ 
KORUMAK, BÜYÜKLERİMİ  
SAYMAK!’
S İ B E L  ÖZ B U D U N
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na”, kürtaj yaptıranları 180 günlük hapis cezasıyla 
tehdit eden açıklamasının eşlik ettiği) mesajında.5

Yani sorun “birkaç münasebetsiz gencin yaşlıları 
taciz etmesi” değil. Sorun, özellikle kriz momentle-
rinde yaşlıları bir “sorun”, daha çok da bir “safra”, 
bir artık nüfus, “üretkenlik çağını geride bırakmış 
asalaklar” olarak gören kapitalizm. 
Toplumların yaşlıları ele alış, yaşlılara davranış 
tarzı zamana, mekâna ve tabii bir de toplumsal 
sınıfa göre değişiklik gösteriyor. Özel mülkiyete 
dayalı bir sınıflaşmanın belirgin olmadığı toplum-
larda, daha eşitlikçi ve dayanışmacı bir ethos’un 
hüküm sürdüğü bilinmekte. Bu durumda toplu-
luğun tüm yaşlılarının, üretken faaliyetlerin dışı-
na düşmüş olsalar bile, deneyim, bilgelik, dinsel/
büyüsel liderlik konumları vb. aracılığıyla saygın 
konumlarını sürdürdüğünü görüyoruz.
Topluluğun “yaşlı” bireylerini desteklediğine ilişkin 
erken kanıtları, sapiens-öncesi atalarımızda bulu-
ruz. (Tabii burada “yaşlı” göreli bir kavram. Ortala-
ma yaşam süresi beklentisinin 28-30 yıl olduğu Üst 
Paleolitik’te 35 yaş üzeri, “yaşlı” sayılmalı.6) İspan-
ya’nın kuzeyinde, Atapuerca’da bulunan ve pelvis 
kemiğindeki deformasyon nedeniyle “Elvis” olarak 
adlandırılan 500 bin yıllık bir homo heidelbergen-
sis bilinen en yaşlı eski insan. Elvis’in 45 yaşında 
öldüğü hesaplanmış; omurga ve kalça kemiğindeki 
deformasyon, avlanmak bir yana, ancak bir baston 
yardımıyla yürüyebildiği ve dayanılmaz sırt ağrıla-
rı çektiğine işaret ediyor. Takım arkadaşları, Elvis’i 
desteklemiş olmalılar.7 Hem de yıllarca!
Yine de Üst Paleolitik insanları olan türdeşimiz 
Homo sapiens’ler, önceleyen insan türleri arasın-
da en uzun ömürlü olanlar. Yeryüzünü bir süre 
paylaştıkları Neanderthallerden bile uzun ömür-

5 Danielle Tcholakian, “Trump’s GOP: The Old Should Die and 
the Women Should Breed”, 25 Mart 2020, Daily Beast, https://
www.thedailybeast.com/trumps-gop-the-old-should-die-
and-the-women-should-breed

6 Ne ki, “ortalama yaşam beklentisini düşüren faktörün, 35-40 
yaş altı ölümlerin başatlığındansa, “modern” toplumlara gelin-
ceye dek bebek ve çocuk ölüm oranlarının yüksekliği olduğu 
unutulmamalı. Modern dünyayla temasları sınırlı çağdaş av-
cı-toplayıcılar arasında yapılan araştırmalar, bebeklerin dörtte 
birinin 1 yaşına gelmeden, yarısının ise 15 yaşından önce öl-
düğünü gösteriyor. Bir başka deyişle, nüfusun ancak yarısının 
erişkin yaşa ulaşabildiğini gösteriyor. Bu oranlar Klasik Roma, 
Ortaçağ Japonya ve Rönesans Avrupası’nda fazla değişmemek-
te. (Bridget Alex, “When Did Humans Start to Get Old?” htt-
ps://www.discovermagazine.com/health/when-did-humans-
start-to-get-old

7 Andy Coghlan, “Hunter-Gatherers Cared For First Known 
Ancient Invalid”, Life, 11 Ekim 2010.

lü. Merkez Michigan Üniversitesi’nden antropo-
log Profesör Rachel Caspari 10 ilâ 30 yaş arasında 
ölen her 10 genç Neanderhâl’e karşı yalnızca dört 
Neanderthal 30 yaşını aşabilirken, Homo sapiens 
için bu oranın 10’a 20 olduğunu belirtiyor. Bir baş-
ka deyişle, evrimsel hatta Homo sapiens’e ulaştığı-
mızda, 30 yaşına ulaşabilen bireylerin sayısı dörde 
katlanır. Antropologlar besin toplama ve avlanma 
tekniklerindeki (alet çantalarındaki gelişkinlik ve 
çeşitlenmenin tanıklık ettiği) gelişmelerin bunda 
etkin olabileceğini belirtiyorlar.8 
Her durumda, Üst Paleolitik’teki türdeşlerimizin 
göreli uzayan ömrünün gençlere deneyim ak-
tarma, böylelikle hayatta kalma stratejilerindeki 
başarılara, dolayısıyla da kültürel zenginleşmeye 
katkısı büyük olmalı. Özellikle, Homo sapiens ata-
larımızın başta dil olmak üzere karmaşık simge 
sistemlerini kullanmadaki becerileri göz önünde 
bulundurulduğunda…
İnsanlık tarihinin en uzun süreli geçim örüntü-
sü, avcı-toplayıcılık, özellikle de avcılık kuşku yok 
ki “genç işi”dir. Av hayvanı sürülerinin peşinden 
uzun süreli yolculukları, hatırı sayılır bir fiziksel 
gücü gerektirir. Ama aynı zamanda avın izini tanı-
mayı, iz sürmeyi, tuzak kurma tekniklerini, av si-
lahlarını imal edip kullanmayı, bunların bakımını 
yapabilmeyi, avın nasıl parçalanıp nasıl derisinin 
yüzüleceğini de… Yani avcılık, bir hayli teknik bil-
gi ve deneyim birikimi gerektiren bir geçim faa-
liyetidir. Üst Paleolitik’e tarihlenen avadanlıkların 
gelişkinlik düzeyi bu bilgi ve teknik beceri düze-
yini aktaran bir mekanizmanın yürürlükte oldu-
ğuna işaret ediyor: yani kuşaklararası düzenli bir 
iletişimin.
Aynı durum, (daha çok kadınlar tarafından ger-
çekleştirildiği bilinen) toplayıcılık için de söz 
konusu: hangi yaban bitkiler yenilebilir, hangile-
ri zehirlidir, nerede bulunur, nasıl toplanır, nasıl 
hazırlanır, yemeye hazır hâle getirilirler? Doğum 
nasıl yapılır, bebeklere nasıl bakılır, ne yedirilir? 
Homo sapiens’lerin Üst Paleolitik’te eriştiği “ya-
şam kalitesi” kuşaklar arasında gerçekten de sü-
rekli ve sistemli bir iletişime işaret ediyor.
Bu iletişime, insanlar arasındaki etkileşimde (en 
azından kapitalist çağa kadar) başat değer olan 
“karşılıklılık” ilişkisi damgasını vurmuş olmalı: 

8 Robin McKie, “Wisdom of Grandparents Helped Rise Of Pre-
historic Man”, The Guardian, 24 Temmuz 2011, https://www.
theguardian.com/science/2011/jul/24/prehistoric-man-hel-
ped-as-elderly-survived.
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Yaşlılar sürekli fiziksel faaliyet ve zorlu çabaları 
gerektiren “iş”lerden bağışık tutulurken, deneyim 
ve bilgi birikimlerini genç kuşaklara aktarmakta-
dırlar… 
Bu durum uzun süre böyle sürmüştür, büyük ola-
sılıkla… Yedinci yüzyılda yazan Seville’li Isidore, 
insan yaşamını altı evreye ayırarak her birini be-
lirli bir ahlâksal nitelikle tanımlıyordu: infantia 
(= konuşma yetisinden yoksunluk/masumiyet: 
bebeklik); pueritas (= saflık: çocukluk); adulescen-
tia (= şehvet düşkünlüğü: yeni yetmelik); iuven-
tus (=yardımseverlik, yararlılık: gençlik); gravitas 
(=ciddiyet: orta yaş); senectutus (= bilgelik: yaşlı-
lık). Gilleard geç Antikite’den devralınan bu anla-
yışın Avrupa’da Ortaçağ boyunca devam ettiğini 
vurguluyor.9 Bu tutumun İslâm Ortaçağ’ındaki 
muadili, bilgeliğin, deneyimin “aksakal” ile tanım-
lanmasıdır. 
Ne ki yaşlıların “bilgelik”le taltifi, onların 
“yük”ünün her zaman topluluk tarafından üst-
lenildiği anlamına gelmiyor. Eşitlikçi cemaatle-
rin yerlerini sınıflı toplumlara bıraktığı kesitte, 
bebek-çocuk, engelli ya da iş görme kapasitesini 
yitirmiş yaşlıların sorumluluğunun bireyselle-
şerek topluluktan aileye doğru kaydığı gözlem-
lenir. 13. yüzyıl Fransisken skolastiği Bartholo-
maeus Anglicus’un “Tıpkı kuzgunlarda olduğu 
gibi, çocuklar küçükken babaların evlatlarını 
beslediği, ebeveynler yaşlandığında ise çocuk-
ların onlara bakacağı”10 kabulü buna işaret et-
mektedir. Ortaçağda “ebeveynleri onurlandırıp 
onları maddi olarak desteklenenin her yerde 
temel bir norm olduğu”nu11 vurgulayan Shula-
mith Shahar da “karşılıklılık” ilkesinin toplum-
sal düzlemden kişisel/özel düzleme kaymış olsa 
dahi, süregittiğine işaret eder. Kendilerine bakıp 
yetiştiren ebeveynlerine, onlar yaşlandıklarında 
göz-kulak olmak, bir evlatlık “borc”u, bir bor-
cun er ya da geç geri ödenmesini mücbir kılan 
bir “karşılıklılık ilkesi” gereğidir. 
Nitekim Gilleard’ın Ortaçağ boyunca sosyal 
hizmetleri üstlenen Kilise ve onunla bağlantılı 
hayır kurumlarının “yaşlılar”ı (yaşlı erkekleri… 

9 Chris Gilleard, “Aging and Old Age in Medieval Society and 
the Transition of Modernity” Journal of Aging and Identity, c. 
VII, 2002.

10 Akt. M. Josephine Cummins, Attitudes to Old Age and Ageing 
in Medieval Society. Glasgow Üniversitesi, Doktora tezi, 2000, 
s. 199.

11 Shulamith Shahar, Growing Old in the Middle Ages: Winter 
Clothes Us in Shadow and Pain, Londra, Routledge, 1997: 89.

yoksa “desteğe muhtaç”lar kategorisini yoksul-
lar, hastalar, bedensel engelliler ve yetim çocuk-
ların yanı sıra dul kadınlar oluşturuyor) özel 
olarak “muhtaç” bir kategori olarak tanımlama-
dığı vurgusu, bir yandan servet ve gücün top-
rağa bağlı olduğu bir toplumda toprak sahipleri 
arasında yaşlı erkeklerin başat olduğuna işaret 
eder. Bir yandan da, yaşlı ebeveynlerin sorum-
luluğuna yönelik evlat yükümlülüğünün yaşlıla-
rı “muhtaç” bir kategori olmaktan uzak tuttuğu-
nu gösterir.12

Her durumda, yaşlıların “kurtarmak için ekono-
miyi batırmaya değmeyecek obez 80’likler” olarak 
görülmesi oldukça yeni bir görüngü… Bu duru-
mu, Gilleard gibi “modernite, kentlerin (yeniden) 
ortaya çıkması, ticaretin tarımsal faaliyetlere başat 
hâle gelmesi vb.” faktörlerle açıklamak mümkün. 
Ama daha akla yakın bir izah, yaşlıların değersiz-
leşmesinin kapitalizmin gelişmesiyle ilişkisini or-
taya koymak olmalı…
Kapitalist ethos, üretkenliği toplumsal değerler 
sisteminin merkezine yerleştirirken, tecrübe, bil-
gelik, insan ilişkilerinde ustalık, kültürel temsil ye-
tisi ve bunlardan kaynaklanan yetke vb. yaşlılıkla 
ilişkilendirilen değerleri peyderpey ikincilleştirdi. 
“Üretkenlik”in ölçütü ise, sermayeyi, kârı büyütme 
yetisiydi; yoksa örneğin sanatsal üretkenlik vb. de-
ğil… İşçi, kapitalizm için, kapitalistin kârını çoğalt-
mak için ürettiği ölçüde değeri hak ediyordu.
Kuşku yok ki “üretken olan” ile “olmayan”ı 
ayırt edebilmek için “çalışma” (üretim) ile “boş 
zaman”ın (yeniden-üretim) birbirinden zamansal 
ve mekânsal olarak ayrıldığı bir iş düzeni gereki-
yordu: bir başka deyişle fabrika düzeni. Ve yine 
hiç kuşku yok ki, giderek artan sayıda insanın 40 
yaşından uzun yaşamayı bekleyeceği bir ortalama 
yaşam süresi.
Her ikisi 19. yüzyıl Avrupası’nda çakışır: Buharın 
devreye girmesi hane ile işyerini birbirinden kesin 
hatlarla ayırıp üretim ölçeğini büyük ölçüde arttı-
rırken, gelişen tıp bilimi, ortalama ömür süresini 
(göreli olarak) uzatmaktadır. 
Kırsaldan kopan yığınların kentlere göçüp ek-
meklerini kazanmak üzere fabrikaları, atölyeleri 
doldurması, işgücü arzının bol olduğu koşullarda 

12 “Köylülük içinde kişinin yaşlı ebeveynlerini onurlandırması 
kuralı genç kuşakların ciddi bir ihlaliyle karşılaşmıyordu. Geç 
Ortaçağ’da dahi, kentlerde olmasa bile kırsal kesimde, daha 
zengin hanelerin, yaşlıların sayısının fazlalığıyla karakterize 
olduğu yolunda kanıtlar var.” (Gilleard, a.y.)
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verimini yitirmiş yaşlı işçiler ilk kez bir “sosyal 
problem” olarak kodlanacaklardı. Kırsal dayanış-
ma örüntüleri dağılmaktaydı, aile varlığını sürdür-
se de kırsal cemaatte oynadığı merkezi rolü çoktan 
yitirmişti. Kentlerde, teneke mahallelere sıkışmış 
proleterlerin günde bir ekmek almalarına yetecek 
ücretlerle günde 10-12 saat fabrikalarda çalıştıkları 
koşullarda, “yaşlı ebeveynlerine karşı vazifeleri”ni 
yerine getirme olanakları yoktu… İhtiyar proleter-
lere düşen, iş bulabildikleri sürece, güçleri yettiği 
sürece istihdam piyasasında kalabilmekti: tabii en 
düşük niteliği gerektiren, en düşük ücretli işlere 
razı olarak.
“Emeklilik” dediğimiz olgu, kapitalizm tarihi için 
de oldukça yeni sayılır: Alman Şansölye Bismarck 
1883’de ülkede giderek güçlenen sosyalist hareket 
karşısında Alman işçi sınıfını hizada tutabilmek 
amacıyla 65 yaşını geçen herkesin emekli olmak 
zorunda olduğunu ve devletin kendilerine bir 
maaş bağlayacağını duyurdu. Emeklilik Yasası 
kısa sürede Reichstag’da kabul edilecekti. Alman-
ya’yı farklı uygulamalarla diğer kapitalist ülkeler 
izledi.
Ancak emeklilik hakkı, belirli bir süre çalışmış 
proleterlerin belirli bir yaşa geldikten sonra ma-
mur-müreffeh bir şekilde köşelerine çekilerek pul 
koleksiyonculuğu, bahçecilik, resim yapmak gibi 
“hobi”lerle oyalanıp dünya seyahatine çıktığı an-
lamına gelmiyor. Sınıf farklılıkları, çalışma yaşa-
mında olduğu kadar, emeklilik yaşamını ve genel 
olarak ileri yaştaki insanları da bölüyor. 
Sermaye sahiplerinin, kapitalistlerin yaşlanma-
sı, onları marjinalize etmiyor, örneğin. Onlar iş-
lerini oğullarına, bazen kızlarına ve damatlarına 
ya da CEO’lara devrettikten sonra dahi mülkiyet 
ilişkilerinin dışına çıkmıyorlar. Şirketlerinin yö-
netim kurullarındaki etkinliklerini sürdürüyor, 
ama “iş”in güvenilir ellerde olduğunu bilmenin 
rahatlığıyla yatlarıyla, özel uçaklarıyla dolaşma-
ya, yazlıklarına, egzotik tatlar peşinde koşmaya 
vb. daha fazla vakit ayırabiliyorlar. Müdürler, 
yüksek bürokratlar, yüksek rütbeli askerler, kü-
çük işletme sahipleri, vb. de özel yatla- uçakla 
olmasa da turlarla dünyayı dolaşma, sahil kasa-
balarından birine yerleşme, resim-seramik kur-
suna yazılma vb. olanaklarla emekliliğin tadını 
çıkartanlar arasında. Bu kesimler için bir değer-
sizleşme sözkonusu değil. Sokağa çıkma yasağı-
nı ihlâl ederken bir gence yakalanıp kafasından 
aşağı kolonya dökülmesi ihtimali de… Hatta kaç 

yaşında olursa olsun, Covid-19’a yakalandıkla-
rında yaşam destek cihazının kendilerinden 
esirgenmesi de mümkün değil…
Peki ya diğerleri? Emekli işçiler, kamu emekçile-
ri, kırsaldan kopup kentlerin saçaklarına sığınmış 
yaşlılar?
“Kapitalist üretim tarzı işçilerin yaşamları boyun-
ca eğitime erişimlerini sınırlandırarak ve kafa ve 
kol emeği arasındaki ayrımı kurumsallaştırarak, 
işçilerin emekliliği deneyimleyiş tarzları arasında 
gerilim ve çelişkiler yaratır,” diyor Chris Phillip-
son.13 “Marx, ‘işçilerin yalnızca boş zamanında 
kendini evinde hissettiğini; çalışırken ise evsiz-
barksız hissettiğini’ gözlemlemiştir. Ne ki emekli-
lik hâlâ işyerindeki bu yabancılaşmanın etkisi al-
tındadır. Kapitalist üretim tarzı işçilerin ancak çok 
sınırlı bir beceri erimi geliştirmesine olanak sağlar 
(bazılarına bunu da sağlamaz); işçilerin birey ola-
rak gelişmesinni zorlaştıran çalışma yöntemlerini 
(aşırı fazla mesai, kıtasal dönüşüm sistemleri) des-
tekler. -Apansız- emekli olduklarında çalıştıkları 
sürece fırsat bulamadıkları her şeyi yapma şansına 
sahip oldukları söylenir kendilerine. Ne ki, çeliş-
kiler ortadadır: Aktif bir emeklilik mali güvenliği 
gerektirir ama Britanya’daki emeklilerin yüzde 60’ı 
resmi yoksulluk sınırına yakın ya da onun altın-
daki hanelerde yaşamaktadır. Belirli oranda sağlığı 
gerektirir ama kol işçilerinin üçte biri bozulmuş 
sağlık koşullarıyla emekli olur. Bir dizi eğitsel ve 
kültürel olanağı gerektirir ama kamu harcamala-
rındaki mevcut kesintiler yetişkinkerin eğitimi ve 
üniversite sistemindeki fırsatları ciddi biçimde sı-
nırlamaktadır.”
İngiltere’deki hâl bu. Üstelik bu satırların yazıldığı 
yıllardan bu yana yürürlükte olan neoliberal eko-
nomi politikalar, emek haklarına yönelik sermaye 
saldırganlığı, kamusalın alabildiğine daraltılması, 
sosyal destek programlarında yapılan kesintiler, 
bütün emekçilere olduğu gibi, emeklilere yani yaş-
lı proleterlere ilişkin tabloyu daha da vahim bir 
hâle büründürdü. Siz varın Türkiye’de emeklilerin, 
yaşlıların durumunu düşünün.
Emeklilik yaşı 65’e çekilen, prim gününü dol-
durduğu hâlde yaşı tutmayan yüzbinlerce kişi 
için “Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT)” gibi bir 
kategorinin oluştuğu Türkiye’de 7 milyona ya-
kın emeklinin aylık geliri 2 bin liranın altında 

13 Chris Phillipson, Capitalism and the Constructionof Old Age. 
McMillan Press Ltd. 1982, s. 56.
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(6 milyon 850 bin 513 kişi14). Milletvekili Veli 
Ağbaba’nın açıklamasına göre, bu yedi milyona 
yakın emeklinin 847 bin 643’ü 1.000 lira ya da 
altıyla, 248 bin 126’sı 1.000-1.100 TL arası bir 
gelirle, 220 bin 250’si ise 1.100-1.200 TL arası 
bir gelirle ay sonunu getirmeye çalışmaktadır. 
Ve yine Ağbaba’nın deyişiyle 13 mlyon emekli-
nin yaklaşık yüzde 90’ı açlık ve yoksulluk sınırı-
nın altında yaşamaktadır.15

Buna karşılık sistem, yaşlı insanları bir “yük” ola-
rak görmektedir: ölünceye dek her ay maaş veril-
mesi, hastalandıklarında ücretsiz tedavi edilmesi, 
bakım, sosyal hizmet vb. ulaştırılması gereken 10 
milyonu aşkın ihtiyar! (SGK’ya dâhil olmayıp da 
“yeşil kart”tan yararlananları ise hiç saymıyorum!) 
Bundan böyle hiçbir şekilde üretken olmayacak 
olan… Kapitalist devletlerin hoyratlığını, ken-
dilerine muhtaç durumdaki yaşlı ebeveynlerini 
sırtlarında ağır bir yük olarak gören evlatlarınkine 
ve bu ikisi ihtiyarları toplu taşıma araçlarında yer 
vermek angaryasına tabi oldukları, hiçbir şeyden 
anlamaz “sarsak bunaklar” olarak gören genç tek-
benciliğine eklediğinizde, “yasam, büyüklerimi 
saymak” artık komik bile sayılmayacak bir istih-
zaya dönüşür. 
Bu “karambol”de bir nokta giderek gözlerden 
yitip gider: emeklilerin kendileri için yapılan 
masrafın her kuruşunu, çalıştıkları süre boyun-
ca kendilerinden kesilen ödeneklerle, üstelik de 
peşinen ödemiş oldukları… Kapitalist devletin 
onlara emeklilik maaşı, sağlık ve sosyal hizmet 
sağlarken bir “lütuf ”ta bulunmadığı, kendile-
rinden yıllar boyu kesilmiş (çoğunlukla amaç 
dışı işlerde kullanılmış) olan, yani peşinen öde-
yip başka şeyleri finanse ettikleri bir borcu geri 
ödemekte olduğu… 
Ama kendisi bir gasp sistemi olan kapitalizmin bu 
umurunda değildir ki? Kapitalizm için, sermaye-
darlar dışındakiler “insan” değil, kullanılıp atıla-
cak işgücü (üreticiler) ya da dünyayı boğdukları 
ıvır zıvırı (cep telefonu, makyaj malzemesi, kon-
serve, boyalı basın, kahve makinesi, elektrikli sü-
pürge, spor ayakkabı…) satın alacak müşteri (tü-
keticiler) den ibaret. 

14 “En Derin Krizlerden Birini Yaşıyoruz”, Evrensel, 17 Şubat 
2020, s.7.

15 “13 Milyon Emeklimizin Yüzde 90’ı Açlık ve Yoksulluk Sınırı 
Altında Yaşıyor”, Timeturk, 16 Kasım 2019 https://www.time-
turk.com/13-milyon-emeklimizin-yuzde-90-i-aclik-ve-yok-
sulluk-siniri-altinda-yasiyor/haber-1293186.

İnsan tekil bir işlevine (örneğin üretkenlik) indir-
generek kategorize edildiğinde, onu “işe yarar” ve 
“işe yaramaz” değerlendirmelerinden birine dâhil 
etmek kolaylaşır. Üretkenliğini yitirmiş, dolayısıy-
la tüketim yetisi sınırlı bireyler, kapitalizm öncesi 
üretim biçimleri açısından deneyimlerini gençlere 
aktarması grubun hayatta kalmasında merkez bir 
rol oynayan tecrübeli bir avcı, bilge bir şaman, top-
luluğun belleğini oluşturan bir anlatıcı, bir ziraat 
uzmanı, bir halk ozanı vb. olabilir; ama kapitalizm 
için sadece bir yük, bir safradır. “Toplum”a (aslı-
na bakılırsa sermayeye) tahsis edilecek kaynakları 
fuzuli olarak tüketen bir asalak… Çağımıza dam-
gasını vuran “teknolojik sürat”in dışına düşmüş… 
“Enformatik bombardıman” karşısında kafası ka-
rışık… Canlarının, ekmeklerinin derdindeki ev-
latlar tarafından bir köşeye atılmış… Hastanede, 
sokakta, toplu taşıma araçlarında, parkta, velhasıl 
boy gösterebileceği tüm kamusal mekânlarda “if-
razat” olarak görülen… Kadınsalar çoğunlukla 
dört duvar arasına, erkekseler köşedeki kahvede 
pişpiriğe yazgılı… Kalan ömrünü törpüleyen ye-
tersizlik, yetmezlik duygusuna mahkûm… Ve an-
cak bayramdan bayrama, ya da kamu spotlarında 
hatırlanan…
Oysa, böyle olması gerekmiyor. Kâr mantığı-
na teslim olmamış, belki daha az tüketen, daha 
rahvan işleyen, ve “hayat”ı merkezine yerleşti-
ren yeni bir dünya tasarımında, çalışma insan-
lar için işsiz (ve de aç) kalma tehdidi olmaksızın 
zaman zaman terk edilebilecek bir süreç olarak 
tasarlanıp daha uzun, ama esnek bir sürece dö-
nüştüğünde, ve emekçiler kendilerini yaşam 
boyu geliştirebilecekleri, içsel varlıklarını zen-
ginleştirebilecekleri olanaklardan yararlanabil-
diklerinde, tüketim toplumunun bizleri içine 
yerleştirdiği tecritin duvarlarını kırıp kolektivi-
teyi yeniden keşfettiğimizde…
Bu dünyayı değiştirmeyi başarırsak, yaşlılık hâlleri 
de değişecek. “Aksakallı”nın deyişiyle, “Toplumun 
her şeyi düzenlediği ve insanların avcı, balıkçı, ço-
ban ya da eleştirmen olmaksızın sabah ava çıkıp, ak-
şamüzeri balık avladığı, akşamları sığır yetiştirdiği 
ve akşam yemeğinden sonra da eleştiri yapmasına 
olanak sağladığı”16 bir dünyada, kimse sermayeyi 
daha da semirtmek için çalışmayacağı için, kimse 
“üretken/üretken-değil” ayırımına tabi tutulup, yük 
olarak görülemeyecek… 

16 Karl Marx-Friedrich Engels, Alman İdeolojisi, [Feuerbach], 
Çev: Sevim Belli, Sol Yay., 1976.
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Koronavirüsün (COVİD-19), Dünya Sağlık 
Örgütü (DSÖ) tarafından pandemi ilan 
edilmesinin ardından sürecin bölgesel bir 

halden küresel bir noktaya çekilmesi, virüse bağ-
lı ölümlerin ciddi bir tablo oluşturması devletle-
rin olağanüstü hal uygulamalarının önünü açmış 
oldu. Avrupa’da, ilk tepki olarak Hollanda ve İngil-
tere’nin “sürü bağışıklığı” modelini uygulayacak-
larını söylemesi uluslararası kuruluşların (AB, BM 
gibi) misyonunu kaybettiği söylentilerini başlattı 
ve bunun yanı sıra salgın karşısındaki sınıfsal eşit-
sizlikleri bir kez daha görünür kıldı.
Bu söylemin yanı sıra sürü bağışıklığı –herd immu-
nity– politikası, sınıfsal ve bedensel olarak güçlü 
olanların ayakta kaldığı, güçsüz ve zayıf olanların 

elemine edildiği bir sistemi imler. Kapitalizm kül-
türüne özgü olan ve her şartta eşitsizliklerin ve ça-
tışmaların görünür olduğu bu süreçte, toplumsal 
elitlerin görece daha konformist bir yerden virüsle 
mücadele ederken, mal ve hizmetlerin üretiminde 
çalışan kesimin çalışmalarına devam etmesi, eşit-
sizliğin yalnızca bir boyutunu gözler önüne sürer. 
Bunun tersi olarak virüsün demokratik bir virüs 
olduğuna dair söylentiler de giderek artmakta. 
Virüsün demokratik bir virüs olduğu söylentileri 
esasen, her toplumsal sınıfın, özellikle Hollywo-
od yıldızları, bakanlar, başbakanlar düzeyinde bir 
etkilenmenin görülmesi, virüsün sıradan insanlar 
kadar onları da etkilemesi, ulus devlet sınırlarının 
ötesine geçmesi fikrine dayanmakta. 

RİSK TOPLUMUNDAN 
KRİZ YÖNETİMİNE 

MEDYA VE COVİD-19
M E H M E T ÖZ K A N  Y I L D I R I M
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Öte yandan virüs karşısında uzmanların temel 
görüşünün bağışıklık sisteminin güçlü olmasının 
önemli etkisi olduğu ifadeleri, bağışıklık siste-
mi güçsüz olanların daha çok etkileneceği, hatta 
ölümcül bir noktaya geleceği anlamına gelir. Bağı-
şıklık sisteminin gücü ise bireyin beslenmeden na-
sıl bir gündelik rutine sahip olduğuyla doğrudan 
ilişkili. Virüse yakalandıktan sonra ise hastanenin 
ve hastane hizmetlerinin önemi de en büyük etken 
olarak beliriyor.  Neoliberal ekonomi politikaları-
nın domine ettiği sağlık sistemine toplumsal elit-
lerin ulaşmasının kolay olduğunu söylemeye sanı-
rım gerek yok. Fakat ekonomikleştirilen –ucuz ve 
erişime açık anlamında değil- sağlık sistemine eri-
şimin önem arz ettiği süreçte, devletlerin üretimin 
kesintisiz devam edilmesi gerektiği söylentileri, vi-
rüse maruz kalan kesimin yine mal ve hizmetlerin 
üretiminde çalışan kesim olduğunu gözler önüne 
sermekte. Bu da eşitsizliğin bir başka boyutu. Tıpkı 
doğal afetler karşısında herkesin aynı şekilde etki-
lenmemesi gibi bu virüs de herkesi aynı oranda et-
kilememekte. Demek ki riskler ve krizler karşısın-
da alınan önlem, karşı koyma yöntemleri sınıfsal 
yapıyla doğrudan alakalı. 
Bu duruma ilişkin olarak kapitalizme içkin akla 
işaret eden sosyolog Bülent Küçük “mevki, ma-
kam ve mülk sahibi (özellikle Türkiye gibi 3. dün-

ya) elit sınıfların olağan dışı şartlarda da sanayide 
tarımda ve hizmet sektöründe çalışacak işçiden ve 
cephede savaşacak askerden -kısa bir süreliğine 
dair olsa- feragat edemediğini” (Evrensel, 2020) 
dile getirmekte. Oysaki böylesi bir kriz orta-
mında mal ve hizmetlerin üretiminde çalışan 
kesimin toplumun tamamı için ne kadar hayati 
olduğu bir kez daha anlaşılmış olmakta ama bu-
nun herhangi bir dönüşüm ve değişim yaratıp 
yaratmayacağı sorusunun cevabını şimdiden ver-
mek güç görünmekte. Orta ve üst sınıfın evlerde 
kalarak virüsten kaçındığı bugünlerde, mola ver-
meden çalışan kesimler, virüs yayılması ihtimali 
olan her şeyin çöpe atılmasına karşın çöpleri alan 
çöpçüler, kısaca açlık ve salgın arasında tercihe 
zorlananlar ve sürekli asgari ücretle istihdamı ge-
nişleten şirketler söz konusu. Fakat küresel ola-
rak devletler ilk etapta vatandaşlarına “evde kal” 
çağrısı yapmakta ve sürekli bunu hatırlatmakta. 
Bu çağrının muhatabının kim olduğu aşikâr. Biri-
leri çalışırken birileri de tüketmekte nihai olarak 
ve birileri de atıkları imha etmekte. Ancak bu gibi 
kriz yönetimlerinde alınan tedbir ve uygulanacak 
stratejilerin insanların yaşamlarını insan onuru-
na yaraşır bir şekilde idame etmesinin önünü aç-
masını, buraya dair etkili stratejiler geliştirmesini 
gerektirmekte.
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Küresel olarak kamusal alanın zorunlu haller dı-
şında askıya alındığı süreçte, evde kalmaya dair 
çağrılar ilk etapta bireyi salgın karşısında koruyor 
gibi dursa da aslında otoriterliği pekiştiren bir sü-
reci de imliyor şimdiden.  Çünkü süreç, halk sağ-
lığı baz alınarak iktidarları daha önce görülmedik 
biçimde yetki ve kapasitelerle donatmış, karar ve 
politikalarını meşrulaştıran bir sürece karşılık 
gelmiştir. Her devleti bağımsız karar almaya iten 
ve keyfi uygulamaları denetleyecek kurumları da 
lağveden pandemi, uluslararası kuruluşların faa-
liyetlerini de durdurmuş bulunmakta. Sözgelimi 
AB gibi kuruluşların pratikte karşılığının olmadığı 
tartışılmakta, dayanışmadan ziyade her ülkenin 
tekil olarak virüsle nasıl baş edileceği soruları gün-
deme gelmekte. Bu yüzden, bugün küresel bazda, 
mücadelenin en önemli boyutunu devletlerin 
hangi yönteme başvurarak bu krizi ve krizin olası 
riskleriyle baş edeceği sorularının cevabı oluştur-
makta. 
Modern toplumun eleştirisini yapan düşünür-
lerden biri olan Alman sosyolog Ulrich Beck, 
teknolojinin toplumsal hayatımızın her alanına 
girmesiyle, modern toplumun yeni bir evreye gir-
diğini belirtir. Beck’e göre ileri modern toplumlar, 
zenginliğin toplumsal alanda üretiminin yanında 
risklerin de üretimini gerçekleştirir (2011: 25-

27). Beck’e göre, risk toplumu modernleşmenin 
bir ürünü ve bugün toplumlarının yaşadığı risk, 
tehlike ve tehditler modernliğin yan etkisi olarak 
değerlendirilebilir. 
Bunun başlıca nedeni, risk kavramının, Beck’in de 
ısrarla üzerinde durduğu gibi, modernliğe özgü 
açıklayıcı bir kavram olmasıdır (2011: 2). Dola-
yısıyla, Beck açısından modernliği bağımsızlaş-
mış bir yenilenme süreci olarak kavrayan herkes, 
modernliğin geldiği yeni aşamanın, onun öteki 
yüzünün, yani risklerle örülmüş yaşam dünyası-
nın gelişiminin farkında olmalıdır. Çünkü bu kav-
ram, modern toplumun yenilenme dinamiğinin 
yaratmış olduğu toplumsal, ekolojik ve bireysel 
risklerin gitgide sanayi toplumunun denetimin-
den, askeri kurumlarının etki alanından çıktığı bir 
gelişme aşamasını imlemektedir.  Risk kavramı, 
en idealize edilebilir şekliyle, ortaya çıkması ola-
sı bir negatifliğin, olumsuzluğun, tehlikenin ya da 
tersliğin meydana gelme ihtimaline karşı duyulan 
gergin bir bekleyişi işaret eder. Risk, bu tanımla-
madan da anlaşılacağı üzere, geleceğe ilişkin bir 
belirsizlikten doğmakta, gelece dair olana gönder-
me yapmaktadır. Bugün DSÖ’nün pandemi ilanıy-
la dünyanın tamamına yayılan bu endişe ve belir-
sizlik hali yukarıda açıkladığımız risk faktöründen 
ileri gelir. Şunu belirtmeden geçmemek gerekir, 

10 Nisan 2020’de ilan edilen 48 saatlik sokağa çıkma yasağı ciddi 
bir krize neden oldu.
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koronavirüs pandemisini sadece risk toplumuy-
la açıklamaya çalışmak yanlış bir değerlendirme 
olur. Bu yüzden yalnızca pandeminin risk boyutu-
nu, panik halini açıklamakta faydalıdır, diyebiliriz. 
Dolayısıyla bu yazı bütüncül bir çıkarım yapma 
iddiasında olmamakla birlikte, pandeminin sade-
ce bir boyutunu görünür kılma saiki taşır. 
Nitekim Frank Furedi de risk kavramını “belirli bir 
tehlike ile bağlantılı olarak hasar, yaralama, hasta-
lanma, ölüm ve daha başka olumsuzlukların mey-
dana gelme olasılığı” (2001: 43) şeklinde ifade eder. 
Bir anlamda, Beck’in risk tanımlamalarının içeriği 
ekonomik nitelikli bir belirsizliğe tekabül ederken 
denebilir ki Furedi’nin risk kavramı yoluyla altını 
çizmeye çalıştığı şey, medya söylemi üzerinden 
kurulup yaygınlaştırılan dehşet ve korku kültürü-
nün, aşırı güvensiz ve saplantılı bireyler yaratma, 
sonrasında kolayca denetleme amaçlı eğiliminin 
ideolojik yönüne ilişkin bir belirlemeyi açığa vur-
maktadır. Medya, Chomsky’nin hep dile getirdiği 
üzere, toplumsal elitlerin elinde olan bir araç olup 
geriye kalan kesimi –ki bu kesime Chomsky şaşkın 
sürü demekte- kendi çıkarları, ideolojileri doğrul-
tusunda yönlendirir ve buradan tek yönlü bir ile-
tişim gerçekleşir. 
Medya kriz ortamlarında elindeki gücü yine elitle-
rin çıkarları doğrultusunda kullanarak yönlendiri-
ci bir işlev görür. Kriz ve risk ortamına dair med-
yada yer bulan değerlendirmeler alımlayıcılar ve 
yine çıkar grubu açısından ciddi sonuçlar doğurur. 

Koronavirüs pandemisinde de gördüğümüz üzere 
evlerine kapanan bireyler sürekli medyadan gelen 
bir enformasyon bombardımanına tutulmakta, 
bireyler kendilerini eve kapatmış olsa da medya 
mesajları dışarıya dair kaygı ve panik havasının 
zihinlerde yer edinmesine yol açmaktadır. Kriz ve 
risklerde medyanın başvurduğu “uzman görüşle-
ri” bu pandemide de olağanüstü bir hale bürün-
müş, risk ortamına dair alınacak tedbirler uzman-
ların öznel görüşleri etrafında durmadan değişime 
uğramıştır. Risklerin oluşumunda ve risklerin ka-
lıcılaşmasında önemli etkisi olan medya, sorunla-
ra çözümler üretmenin yanı sıra daha çok geleceği 
belirsizleştiren, panik havasını yükselten bir görev 
ifa etmektedir. Ancak kriz ortamlarında yanlış al-
gıyla mücadele etmenin ve bireyleri olası riskler-
den korumanın en doğru yöntemini şeffaflık il-
kesi oluşturmakta. Bu kriz yönetiminde mesajları 
üreten kesimin bir yükümlülüğü olmakla birlikte 
birey özelinde tedbirleri almanın ve güven tesis et-
menin bir koşuludur. 
Kamusal bilgi eksikliğinden kaynaklanan yetersiz-
lik bireylerin yaşamında tereddütlere ve paniklere 
yol açar ki bu tarz olağanüstü durumlar böylesi 
anlara gebedir. Örneğin 10 Nisan 2020’de ilan edi-
len 48 saatlik sokağa çıkma yasağı ciddi bir krize 
neden oldu. Kriz yönetiminde temel öncelik olan 
birincil ağızdan medya bilgilendirmesinin geç ya-
pılması, insanlarda paniğe yol açmış, insanlar te-
mel ihtiyaçlarını stoklamak için sokağa çıkmış ve 

Virüsün ABD’nin laboratuvar ortamında oluşturduğu 
söylentileri televizyonlarda tartışıldı.
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ciddi bir virüs tehlikesiyle karşı karşıya kalmıştır. 
Böylelikle Sağlık Bakanlığı’nın haftalardır yapma-
ya çalıştığı, sosyal mesafenin korunması gerektiği, 
teması alınan önlemlerle azalttığını söylediği ifa-
deler iki saat içinde boşa çıkmıştır. Bu örnekler-
den yalnızca biri. Örnekleri süreç devam ederken 
çoğaltmak mümkün. Bugün yeni medyanın sun-
duğu olanaklarla bireyler kriz yönetiminde süre-
cin etkin parçası kılınmış olsa da burada kanaat 
önderleri etkili olmakta ve mesajlar tek bir yerden 
dolaşıma sokulmakta ve kaynağın belirsiz olduğu 
enformasyonlar akışta önemli bir noktaya ulaşa-
bilmektedir. 10 Nisan gecesi oluşan ortamda birin-
cil ağızlar tarafından bilgilendirmeler yapılmadığı 
için yanlış enformasyonlar dolaşıma girmiş ve do-
ğal olarak panik seviyesi iki katına çıkmıştır.  
DSÖ’nün pandemi ilanından sonra doğru bilgi-
nin önemi üzerinde durarak, bilgi kirliliğinin en 
az virüs kadar etkili olduğunu açıklaması, süreçte-
ki enformasyon akışının önemine vurgu yapar. Bu 
yüzden “infodemi” kavramını kullanan DSÖ yetki-
lileri, kavramla geniş kitleleri manipüle eden, yanlış 
bilgi akışına sebep olan, panik havasını oluşturan 
ve virüsle mücadeleyi sekteye uğratacak içerikleri 
tanımlamaya çalışır. Uzmanlar infodeminin virüs 
kadar etkili ve manipülatif sonuçlarının olduğunu 
ve halk sağlığını tehdit edebileceğini dile getirmek-
te. Kullanılan ilaçlardan, alınacak önlemlere kadar 
bir dizi mesajın sosyal medyada dolaşması ile be-
raber, Facebook, LinkedIn, Reddit, Twitter, YouTube 
gibi sosyal medya şirketleri DSÖ ile birlikte hare-
ket etme kararı alarak, süreçte bir filtre oluşturma 
noktasında fikir birliğine varıp süreçte proaktif bir 
rol üstlenmeye çalışmaktalar. Fakat, filtrenin işlev-
selliğinin tartışma konusu olması bir yana –ki bu 
şirketler esasen manipülatif ve şeffaf olmayan ya-
pılarıyla sürekli gündeme gelmekte- sosyal medya-
nın etki gücünün önemi bir kere daha açığa çıkmış 
bulunmakta. Türkiye’de Cumhurbaşkanlığı İletişim 

Başkanı Fahrettin Altun da konuyla alakalı olarak 
sosyal medyada koronavirüs paylaşımlarına ilişkin 
önerileri sıraladığı bir infografik paylaşarak, bilgi-
nin öneminden, sahte haberlere değin bir dizi husus 
sıralanmakta. Fakat bu tarz bilgilendirmelerin çok 
da işe yaramadığı ve en temelde televizyonda yer 
alan uzman görüşlerine bir filtrenin konulması ve 
pro-aktif tedbirlerin alınmasıyla bilgilendirmelerin 
her an sorumlu ağızlardan yapılması gerektiği 10 
Nisan gecesinde yaşananlarla bir kere daha dene-
yimlenmiş oldu.
Yine de iyimser bir bakışla baktığımızda sosyal 
medyanın insanların kamusal alandan izole edil-
diği bir dönemde, yalnızlığın yükünü ve panik 
havasını atabileceği, yararlı olacağı yönündedir. 
Diğer yandan sosyal medya kullanımının analizi 
krizi insanların nasıl düşündüğü ve tepki verdiği 
sorularını cevaplamakta önemli. Bilim insanla-
rı halkla doğrudan etkileşim kurmak, araştırma 
sonuçlarını paylaşmak, devlet yöneticileri sürece 
dair bilgi ve kuralları açıklamak, geçici gönüllü 
bir şeyler oluşturmak için sıklıkla kullanır ve bu 
durum faydalı da pek çok açıdan. Ancak doğru 
bilginin duyulduğundan emin olmanın en mühim 
olduğu bir süreç bu risk ortamları ve krizler. Çün-
kü yalan haberlerin ve sahte bilgilendirmelerin en 
yoğun yaşandığı bir süreç ve yanlış bilgiler paniği 
ve krizi son derece derinleştirebilme gücüne sa-
hip. Sözgelimi pandeminin ilk günlerinde sosyal 
medya üzerinden dolaşıma giren ve bir kişinin 
peygamberi rüyasında görerek virüse dair çare 
için sumak yemeyi tavsiye ettiğini söylemesi su-
mağın piyasada aniden tükenmesine yol açmıştır. 
Ardından, virüsün üretilmiş bir virüs olduğu hatta 
ABD’nin laboratuvar ortamında oluşturduğu söy-
lentileri, Türkiye’de yüzbinlerce ölü var söylentileri 
dolaşıma girmeye başlamıştır vesaire. Bütün bu 
durumlar, insanlardaki panik havasını arttırırken 
ve devletlerin aldığı önlemlere biat etmeyi sağlar-

Ulrich Beck: Risk toplumu modernleşmenin bir 
ürünüdür.

Reklam şirketleri evde kalan ve işe gitmek zorunda bırakı-
lan insanları aynı kaygıda buluşturan reklamlar üretti.
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ken diğer yandan bireyselliğe dair bir vurguyu da 
giderek çoğaltmakta. 
Modernite ile beraber gördüğümüz “birey olun” 
çağrısı bir pazarı ve devletlerin faaliyetlerini meş-
rulaştırdığı bir sürece göndermede bulunur. Fakat 
bugün bu çağrı bireyin sağlığı dikkate alınarak 
yapılmakta ve bunun pandemi sonrasında yara-
tacağı yeni pazarları şimdiden kestirebilmek çok 
zor görünmemekte. Bauman modernite tartışma-
larında ele aldığı bu çağrı için, birey olun çağrısını 
yapanın,  telkinlerde bulunanın aslında söylemsel 
olarak kurduğu farklılığın bir yanılsama olduğu-
nu ileri sürer. Nitekim her başkasına benzemeyin, 
kendiniz olun diyen söylem hitap ettiği bireyleri 
birörnek kılmak için tüm ikna stratejilerini ha-
rekete geçirmektedir. Homojenleşme bir tür ka-
labalıktan farklılaşma ve bireyleşme ideolojisiyle 
birlikte pazarlanmaktadır.  Bunun bir söylem ve 
pazar ekonomisinden ileri geldiği kuşkusuz, fakat 
farklı olmaya dair çabanın ve huzursuzluğun san-
cısını göğüsleyebilmek oldukça zor. Bu süreçten 
sonra özellikle ruh sağlığı için daha da zor olacak 
gibi görünmekte. Dolayısıyla bireyselliği ön plana 
çıkaran bir toplumun, diğerlerinden farklı olmayı 
öğütleyen bir toplumun bütün üyeleri birey olmak 
zorundadır. Ancak bireysellik söz konusu oldu-
ğunda hiçbir bireysel tercihten bahsedilememek-
tedir (Bauman, 2018: 26). Bir paradoks var burada. 
Paradoks, birey olmak başkasına benzememekle 
mümkünken tüketici bireylerin kalabalıktan sıy-
rılmaya çalıştıkları ölçüde kalabalığa karışmaya 
mahkûm kılınmasıdır.  Bugün, Bauman’a göre, bi-
rey olun diyen çağrı karşısında birey olmanın tek 
yolu birey olmamaya çalışmaktır (2018: 27).
Yalıtılmış alanlarda yaşayan bireyler bundan 
sonraki süreçte kim bilir belki daha çok yalıtıl-
mış alanda yaşayacak ve insanın insanla teması 
en aza, asgariye indirilmeye çalışılacak. Temasın 
bugünlerde sosyal medya üzerinden kurulması 
aynı zamanda bir rutinin oluşmasına ve uzaktan 
görüşmenin bir pratiğe karşılık gelmesine yol aç-
makta. Sözgelimi şirketlerin iş yapma süreçlerini 
değiştiren ve daha esnek bir yapının önünü açan 
enformasyon ve iletişim teknolojisi bugün üzeri-
ne düşen bütün sorumluluğu göğüslemekte ve bu 
süreçten zaferle çıkacağa benzemekte. Süreçte iyi 
bir performans sağlayan ve izole edilmiş yaşamda 
kapitalizmin hizmet sektörünü hala sürdürmesini 
sağlayan bu yapılar, ileride maliyetlerden kısmak 
adına böylesi bir çalışma düzenini başat düzen 

olarak çalışma hayatının bir parçası kılabilecek 
gibi görünmekte. 
Virüs karşısında izole yaşamın önemi ve sağlığı 
üzerinde durulurken, insanlık tarihine baktığımız-
da bu salgını diğerlerinden ayıran tarafının bilimsel 
akla imanın en yüksek seviyeye çıktığı, enformas-
yon ve iletişim teknolojisine erişimin toplumun 
bütün kesimine yayıldığı bir sürece denk gelmesi. 
Dolayısıyla iletişim tarafından baktığımızda, bu 
salgının diğerlerinden ayrışan bir tarafı da halkın 
sahip olduğu kitle iletişim ve sosyal ağlar. Yapılan 
bilgilendirmeler kolaylıkla halkın tamamına yayı-
labilmekte. Ancak, sağlık iletişimi uygulamalarında 
gördüğümüz kurumların doğru mesajın ve etkile-
şimin nasıl olduğuna dair kafa yorarken öncelikle 
orta düzeyde korku uyandıran öğeleri mesajların 
içerisine dâhil etmesi bu süreçte de gördüğümüz 
bir durum. Korkunun sivil özgürlükleri kısıtlama-
ya, askıya almaya yarayan bir tarafı var ki kurum-
lar mesajlarında bunu çok fazla kullanmaktadırlar. 
Politikalara işlerlik kazandıran durum, kitlelerin 
yönetenlere sığınma eğilimini hızlandırmakta. 
Özetle, medya üzerinden koronavirüse karşı do-
laşıma sokulan enformasyonlarda demokratikli-
ğin ve sınıfsal hınç ve tahakkümün son bulduğu, 
herkesin eşitlendiği söylemleri bir yanılsama ile 
karşılık bulmakta, yine alt sınıflara göstermelik 
bir teselli gibi sunulmakta. Mesajdaki ideolojik 
amaç pek çok açıdan yaygın bir söyleme karşılık 
gelmekte. Diğer yandan medya üzerinden vatan-
daşlara empoze edilen ve şimdilik toplum sağlığı 
gözetilerek yapılan çağrılar bir korku ve panik ha-
vası oluşturmakta ancak sonraki süreçte kalıcı bir 
hale bürünebilme potansiyeline sahip görünmek-
te. Ama kehanetlerde bulunmanın anlamı yok ve 
zaten bu kriz ortamında ülkelerin aldığı tedbirler 
ve yaşattığı panikler üzerine daha çok şey söylene-
ceğe benziyor. Çünkü muhatap olduğumuz şeyler, 
muhatap kılındığımız süreçler, yaşamımızı askıya 
alan uygulamalar hiç de masum değil.  
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Koronavirüs salgını sırasında fiziksel mesa-
felenmenin kısıtlanma, yasaklama, ceza-
landırma eşliğinde güvence altına alınması 

ile ekonomik öncelikler uğruna, iyileşmeyi ilan 
edilmiş ya da edilmemiş bir ‘sürü bağışıklığı’nın 
kaderine terk eden devletlerin almadığı önlem-
lerin Korona sonrası bir dünyaya hangi ‘totaliter’ 
mirası bırakacağı bu dönemin öne çıkan kaygı 
kaynağıydı. Kurallara uyulup uyulmadığının polis 
ve askeri güçlerce denetlenmesi, yaşlıların sokak-

lardan zabıtayla, gençlerin çatıdan dron anonsuyla 
toplanması gibi örneklerin toplamı distopik bir ev-
rene girdiğimizin işareti gibi algılanıyordu. Nüfus, 
genişletilmiş bir dijital gözetim altındaydı, maske-
ler cep telefonlarına gelen kodlarla alınabiliyordu, 
kimse kimseye değmeden yürümek zorundaydı; 
ambulans sirenleriyle güvenlik sirenleri birbirine 
karışıyordu. 
Böyle bir ortamda kuramsal çalışmaları Nazi 
iktidarını önceleyen Carl Schmitt’in ve ondan 

KARANTİNADA 
‘İSTİSNA HALİ’, KARAR VE 

SINIF MÜCADELESİ 
N U R AY S A N CA R

Carl Schmitt’in, ‘olağanüstü hal’ ile ilgili teorik çalışması, Almanya’da işçi sınıfının 
büyük devrimci ayaklanmasının yaşandığı I. Dünya Savaşı sonrasına denk geliyor. 
Alman komünist lider Karl Liebknecht, o yıllarda Berlin’de bir mitingde... 
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devraldığı kavramı toplama kampları gerçekli-
ğinde de sınayan Agamben’in üzerine çalıştığı 
İstisna Hali, Agamben’in Korona salgını ile ilgi-
li yayınladığı kısa bir yazı aracılığıyla dönemin 
sonrasını analiz etmek için sınanmış bir anahtar 
olarak masanın üzerine bırakıldı. Kavramla ilgili 
kuramsal çalışmaların önde gelen bu iki isminin 
elindeki anahtarın birincisinde Faşizmin, ikinci-
sinin de Bush’un talebiyle yazılarak ABD’nin ilan 
ettiği terör konseptinin eşiğinde şekillenmesi ka-
ramsar bir ruh halinin tetiklenmesi için fazlasıyla 
yeterliydi. 
Şimdiye kadar görülmemiş bir hasara yol açan ve 
daha da açacak görünen, ister istemez toplumsal 
hayatın akışını değiştiren hastalık ile devlet cebri-
nin üst üste geldiği özel zaman diliminden sonraya 
neler aktarılabilirdi ve istisnai olan nasıl genelle-
şebilirdi? Bu soru yoğunlaştırılan dijital gözetleme 
pratiklerinin kalıcılaşması ihtimalinden fiziksel 
mesafenin değiştirdiği alışkanlıklara kadar geniş 
bir aralıkta tartışıldı. 
Carl Schmitt İstisna Hali kavramını, o ana kadar 
belirli normlarla işler durumdaki demokrasinin 
tıkanma noktasında ilan edilen bir olağanüstü ha-
lin gerekçelerini, öznesini ve işleyişini hukuk fel-
sefesi açısından tartışma başlığı yapar. Ona göre 
hukuksal norm, ancak az çok işleyen bir düzen 
varsa söz konusu olabilir, belirli bir anlaşmazlık 
halinde norm düzeni sağlamakta yetersizdir. O za-
man iktidar, bu istisnai durumun gereğini yerine 
getirerek olağanüstü hal tedbirleri alır ve hukuksal 
süreci kesintiye uğratabilir. Halkın yasayla yöne-
tilip yönetilemeyeceğine karar veren ve karar te-
kelini elinde bulunduran ise “egemen”dir. Schmitt 
şöyle yazar: “Günlük yaşamın sorunları ve ticari 
hayatla meşgul olan bir hukuk bilimi egemenlik 
kavramına pratikte ilgi duymaz. Ona göre yalnızca 
normal olan tanımlanabilir olandır. Bunun dışında 
kalan her şey ‘rahatsız edicidir’.Çünkü her sıra dışı 
yetki her inzibati acil durum tedbiri veya kararna-
mesi olağanüstü hal sayılmaz; olağanüstü halden 
bahsedebilmek için prensip olarak sınırsız yetkinin 
söz konusu olması, yani mevcut düzenin bütünüy-
le askıya alınması gereklidir.” (Schmitt, s.21) Böyle 
bir durumda hukuk geri adım atar ve bir zor aygıtı 
olarak devlet kendisine artık eskisine benzemeyen 
yeni sınırlar koyar, daha doğrusu sınırsızlık alanı 
açar. Ancak hukuki süreçte kesinti yaratan önlem 
yine de hukuki anlamda bir düzenin yokluğu an-
lamına gelmez.

Carl Schmitt’in, hukuki düzenin karar verici ege-
men tarafından askıya alındığı olağanüstü hal ile 
ilgili teorik çalışması, Birinci Dünya Savaşı’ndan 
hezimetle çıkan Almanya’da işçi sınıfının büyük 
devrimci ayaklanmasının yaşandığı, pek çok eya-
lette işçi konseylerinin kurularak bölgesel yöne-
timleri kısa süre için de olsa ele geçirdiği ve Karl 
Liebknecht’in Reichtag’dan Alman Sovyetlerini 
ilan ettiği bir döneme yakın düşer. 
Alman devletinin ve ordusunun düzeni sağlama 
becerisinin iflas ettiği, fraksiyonların parçalandı-
ğı, her partinin kendi milis güçlerini oluşturdu-
ğu ve tam da bu kargaşadan Nazizmin doğduğu 
zamandır bu. Schmitt’e göre kendisini ancak bir 
düşman aracılığıyla kuran egemen siyaset, büyük 
ağır kayıplarla çıktığı bir dünya savaşından sonra 
şimdi, esas olarak, kendi varoluş temellerini sarsa-
rak hukuki düzenin eskisi gibi sürebileceğine dair 
bütün güvenceleri berhava eden bir iç düşmanla 
karşı karşıyadır. Karar verme zamanını sonsuza 
kadar erteleyen, ‘pazarlıkçı’ ve ‘beklenti halinde’ki 
liberal müzakerenin olanakları zaten fiilen orta-
dan kalkmıştır. Karar başka hiçbir güce, şimdi ar-
tık son derece tekinsiz hale gelmiş bulunan halka 
bırakılmayacak kadar önemlidir ve orada egemen 
devreye girer.
Ne var ki Almanya siyasi pratiğinde, Hitler bede-
nindeki egemen, süreç içinde işlevsiz bırakacağı 
Anayasa’yı lağvederek değil tersine normatif sis-
temde iktidara gelmesini ve hüküm sürmesini ko-
laylaştıran Anayasal prosedürü işleterek Karar’ını 
vermiştir. Bu kararın hukuki zemini, olağanüstü 
durumlarda iktidarın devlet başkanına devre-
dilmesine hükmeden ama aynı zamanda devlet 
başkanını denetleme görevini de parlamentoya 
bahşeden meşhur 48. Madde sayesinde mümkün 
olmuştur. 
Hukuku askıya almanın geçici karakterine vurgu 
yapan Schmitt’in, yasa düzeninin bu istisna hali 
geçtikten sonra, kaldığı yerden devam edeceğini 
söylemesi, kuramının 48. Madde’nin serencamıy-
la yakından ilişkili olduğunu gösterir. 48. Madde 
daha önce de defalarca yürürlüğe sokulmuş ve 12 
yıl süren son uygulanmasında da Hitler yasayı lağ-
vetmemişti. Agamben bu yüzden 48. Madde’nin 
önceki kullanımları olmasa Hitler’in iktidara ge-
lemeyebileceğini yazar. Bu metafizik yargıyla ilgili 
fikir yürütmek zor, ancak İstisna Hali’nin olağa-
nüstü hal kararının alındığı durumlarla sınırlı ol-
madığını yazan Carl Schmitt’in, egemene ve onun 
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 Hitler ve Nazi yöneticileri, Münih’te düzenlenen 
bir gösteri yürüyüşüyle,  9 Kasım 1923’teki darbe 
girişimlerinin 15. yılını ‘kutluyor’.
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somut ifadesi devlete açtığı alanı önceden kuran 
siyasi ve hukuki pratikler ‘evrensel’ bir 48. Madde 
metaforunu ele almayı hak ediyor. Buna birazdan 
geleceğiz.
Ama oraya gelmeden önce şu söylenebilir. Sch-
mitt’in İstisna Hali’ni belirleyen ve karar veren 
özne olarak “egemen”e yani iktidara işaret etmesi 
toplumsal çelişkilerin bir tarafında yer alan alt sı-
nıfların iddiasını ve mücadelesini yok saymak an-
lamına gelir. Bu Almanya özelinde, yenilmiş olsa 
da tarihin en büyük ayaklanmasını gerçekleştiren 
örgütlü işçi sınıfının hesaba katılmaması demektir. 
Nitekim Schmitt’in tezleriyle polemik yapan Wal-
ter Benjamin yürürlükteki hukuksal düzeni işlemez 
hale getirerek yeni bir hukuk kurucusu rolünü üstle-
nen işçi sınıfının ‘Karar’ verici rolünün altını çizmiş. 
Kararın öznesinin sınıf mücadelesi sırasında ortaya 
çıktığına işaret etmiştir. Benjamin Genel Grev’den ve 
grevlerden söz eder; dolayısıyla İstisna Hali egemenin 
karar verdiği bir durumdan ibaret değildir.
İstisna Hali kavramını Schmitt’ten yıllar sonra ye-
niden ele alan Agamben için ortaya çıkan manzara 
şudur. 2001 yılında İkiz Kuleler’e yapılan saldırı-
nın hemen ardından ABD’nin, kendi yasal siste-
mini bir güvenlik devleti olarak yeniden kurmak 
üzere aldığı kararlar ve ilan ettiği Terörle Müca-
dele Konsepti ulusal bir teyakkuzla sınırlı değil, 
küresel bir gücün diğer ülkeleri kendi somut ve 
muhayyel hedeflerini benimsemeye davet ettiği 
bir manifesto olarak belirdi. İngiltere’de 17. yüz-
yılda benimsenerek evrensel bir kabul görmüş 
olan “Suçlu suçu ispatlanıncaya kadar masumdur” 
biçimindeki temel bir hukuk karinesini esas alan 
Habeas Corpus yasası iptal edilmiş, karine “Ma-
sumiyeti kanıtlanıncaya kadar suçludur”a revize 
edilmişti. Böylece egemenin isnat ettiği suça kar-
şı ülkelerin ve insanların kendisini savunabilme 
mekanizması askıya alınmış oluyordu. Bu, ülke 
sınırları dışında “egemen”in suçlu olduğuna karar 
verdiği ülkelere savaş açılması, içeride ise yasanın 
egemene (Bush’un) bahşettiği onun da delege etti-
ği yetkiyle güvenlik güçleri tarafından şüpheli gö-
rülen şahısların, suçun kanıtı ötelenmek suretiyle 
tutuklanmasıydı. Terör tehdidiyle tanımlanan yeni 
istisna halinin simgesi, savunma hakkı ellerinden 
alınmış çok sayıda insanın kapatıldığı, var olduğu 
sürece de kendisinin bir istisna olduğunun altını 
durmaksızın çizen Guantanamo hapishanesiydi. 
Aslında Guantanamo istisna değildi. ABD’nin ön-
leyici savaş doktrininin şu anda çeşitli biçimlerde 

süren yankılarından biri olarak Irak ve Afganistan 
işgalinin, Suriye savaşının, Libya’ya müdahalenin, 
İran yaptırımlarının kısacası yeni düşman üretme 
pratiğindeki yoğunlaşmanın uzantısında durmak-
taydı. Habeas Corpus yani savunma hakkı ise baş-
ta Türkiye olmak üzere, otoriter eğilimlerin yük-
seldiği bütün ülkelerde yerinden edilmiş bir eski 
belge muamelesi görmeye devam ediyor. 
Agamben tam da o koşullarda yazdığı İstisna Hali 
kitabında Schmitt’in kavramını istisna halinin ku-
ral haline dönüşebileceği notuyla genişletir. Bu, 
vaktiyle Walter Benjamin’in Schmittle yaptığı po-
lemikte de dikkat çektiği bir noktaydı. Agamben’e 
göre İstisna Hali’nde alınan karar sadece hukuk 
düzeninin askıya alınmasından ibaret değildi, ku-
ral istisna hali içinde yapılanmaktaydı. (Agamben, 
s.15) Böylece siyasi pratik ile onu sınırlayıcı yasa 
arasındaki ilişki koparılırken yeni bir yasal düzen-
de norm yeniden işlevli hale gelebilsin diye yasa-
sız bir bölge oluşturulmaktaydı ki, yasasızlık alanı 
yeni yasanın kurucu öğesi olacaktı.   
Agamben İstisna Hali’ni sadece hukuk felsefesi 
açısından tartışmaz aynı zamanda siyasi ve sosyal 
boyutlarını da ele alır. En çarpıcı vaka olarak ele 
aldığı toplama kamplarının sınırlarının içindeki 
ve dışındaki arasındaki bağıntıları işlediği Tanık 
ve Arşiv kitabı, istisna ile norm arasındaki olağa-
nüstü ilişkiyi sınırlı bir mekânda kanıtlama çalış-
masıdır. Kendisi de olağanüstü hal rejimlerinden 
biri ve çıplak zorun vatanı olan faşizmin toplama 
kamplarında oluşan yasasızlık alanı haklarından, 
becerilerinden, hayallerinden ve geçmişlerinden 
soyundurulmuş insanların sadece yaşamaktan 
başka hedefi olmayan ‘çıplak hayat’ taşıyıcıları 
haline gelmesinin ortamıdır. Ağır tepkisizlikleri 
yüzünden Müslüman diye çağırılan bir kesim en 
istisnai vaka olarak faşizm makinasından üretir ve 
faşizm zulmüne maruz kalan toplumun geneline 
yapılan muamelenin mantıksal sonucudur.   
İstisnai olandan geride kalan normale doğru gi-
derek toplumsalı anlama çabası Foucault’nun ha-
pishanenin, cinselliğin, deliliğin tarihini yazarak 
yaptığı gibi, Agamben’in de sorunudur. Bunun 
için normun askıya alınması gerekir. “Norm ile 
gerçekliği kaynaştırmanın ve böylece normal alanı 
oluşturmanın olanaksızlığı, istisna biçiminde, yani 
ikisi arasında bir bağ olduğu varsayımıyla gerçek-
leştirilir. Bu normu uygulamak için son tahlilde 
onun uygulamasını askıya almak, bir istisna üret-
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mek anlamına gelir” diye yazar Agamben. (Agam-
ben, s. 51) 
Ne var ki istisna halinin yeni bir hukuksal zemi-
nin inşa edildiği yer olması başka, normalin kendi 
varlığını sadece ona borçlu olması başka bir şey-
dir. Çünkü aslında her durumda hukuk düzeninin 
sürmesinde ya da kesintiye uğramasında belir-
leyici olan toplumsal çatışmaların ta kendisidir. 
Olağan koşullarda özel mülkiyet sisteminde mülk 
sahibi sınıfların kalıcı çıkarlarını gözeten anaya-
sada, devletle çatışma halindeki sınıfların etkisi 
oranında konjonktürel gedikler açılır. Egemen sı-
nıflar için bu gediklerle yaşamak, yasada kimi ta-
vizkâr düzenlemeler yapmak mümkündür. Bunun 
olanaksız olduğu noktada ya da egemen devletin 
yasada öngörülmüş hareket alanını genişletmek 
isterken muhtemel bir iç ya da dış direnci önceden 
püskürtmek istiyorsa; olağanüstü hal, sıkıyönetim, 
darbe, süreç içinde totaliterleşme gibi kanunun 
askıya alındığı uygulamalar iktidarın yöneteme-
me sorununa bulduğu birer çare olur. Ne var ki 
böyle istisna halinde keyfi ve cebri yöntemlerle, 

çatışmanın şiddeti yönetilebilir bir biçime sokulsa 
da toplumsal çelişkiler ve sınıf mücadelelerinden 
kurtulmak mümkün değildir, bunlar “yasasızlık” 
alanında bile sürer. 
Agamben Korona virüsü salgını Avrupa’da görül-
düğü anda yazdığı Covid-19 Gerekçesiz Bir Acil 
durumun Yarattığı İstisna Hali başlıklı yazısında “ 
Medya ve yetkililer panik havası yaratarak hareketi 
ciddi oranda kısıtlayacak ve bütün bölgelerde gün-
delik yaşamın ve iş etkinliklerinin askıya alınması-
na neden olacak gerçek bir istisna halini kışkırtmak 
için ellerinden geleni yapıyorlar... Burada bir kez 
daha gözler önüne serilen şey istisna halini normal 
bir yönetim paradigması olarak kullanma eğili-
minin artmasıdır… Terörizmin istisnai önlemler 
almaya bahane olarak kullanılma ihtimali tüketil-
diğinde, bir salgın icat etmenin her türlü kısıtlama-
nın ötesinde böylesi önlemleri genişletmeye ideal bir 
bahane olduğu pekala söylenebilir…”1 diye dünya 

1 https://www.gazeteduvar.com.tr/forum/2020/03/14/dusunur-
lerin-covid-19la-imtihani/

Avusturya’daki Ebensee toplama kampından kurtarılanlar. Kamp, Naziler tarafından 
“bilimsel” deneyler için kullanılıyordu.
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siyasetinin bağlam değiştirdiğini iddia etmekte 
acele etmiştir. Muhtemelen Terörle Mücadele kon-
septinden birikmiş bir endişenin yansımasıdır bu 
ifadeler.
Bu kaygının gölgesi bir yana bırakıldığında şim-
diye kadar olağanüstü hal uygulamaları, savaş, fa-
şizm, darbe, terör vb. iktidar pratikleri üzerinden 
incelenen istisna hali avadanlığının sadece koro-
navirüs gibi küresel bir salgınla çeşitlenmediğini 
salgınların, yerel çatışmaların, örneğin ABD’de ka-
sıragaların, muson taşmalarının, depremlerin ve 
bilumum afetlerin olağanüstü hal yönetmelikleri-
ne alan açmak üzere değerlendirildiğini biliyoruz. 
Şu anda uygulanan bölgesel ve yerel karantinaların 
tecrübesi de büyük ölçüde, yerel veya ulusal fela-
ketlerde uygulanan yöntemlerden birikti. 

KURUCU ŞOK
Naomi Klein Şok Doktrini adlı kitabının başında 
2005’te New Orleans’ı vuran sel felaketinin ardın-
dan bölgede başlayan yeniden yapılanmayı anlatır. 
Afet yüzünden yerinden yurdundan olmuş in-
sanlar bir daha bölgelerine dönemezler. Yetkililer 
bölgeye yeni bir imar planı yapıp hayata geçirir-
ken emekçilerin yıkılan sosyal konutlarının yeri-
ne yenilerini yapmazlar. Tersine ‘Tanrının yıktık-
ları’ndan boş kalan arsalar arazi mafyasının eline 
bırakılır. Değerlenen arazinin üzerinde yükselen, 
artık başka hayatlardır. Burada iktidar doğal afet-
le şoka uğramış halkın zayıf anından yararlanarak 
zaten önceden elinin altındaki projeyi hayata geçi-
rebilme imkânı bulmuştur. 
Bir de zaten, neoliberalizm döneminde bir bakıma 
yeniden keşfedilen yağma siyasetinin belirimle-
rinden biri olan kentsel dönüşüm küresel bir ilkel 
birikim yolu olarak doğal afetlerin yarattığı istisna 
halini bir deneyim alanı haline çevirmiştir. Ve bu 
gayet sınıfsal bir şeydir. O halde istisnai durumun 
sömürülmesinin koşulu bu sömürüyü olanaklı kı-
lan bir sürerdurumun önceki hazır varlığıdır. Me-
taforik bir 48. Madde’nin askıya alınacağı zemin, 
onun Alman Anayasası’nda bir tedbir, bir eğilim 
olarak önceden hazır olmasında olduğu gibi her 
yerde önceden vardır. Kapitalizm, ekonomik kriz, 
afet, salgın gibi istisnai durumları elindeki tek 
anahtarla aşmak üzere bağlamın gerektirdiği bi-
çimde siyasileştirir. Her istisna sayesinde nizamını 
yeniden kurmaya çalışır. 
Mike Davis 19. yüzyılın sonunda ortaya çıkan kıt-
lıkların Hindistan, Çin başta olmak üzere Uzak 

Doğu’da yol açtığı kıyımı ve trajediyi Üzerinde 
Güneş Batmayan Katliam, El Nino Kıtlıkları ve 
Üçüncü Dünyanın Açlıkla İnşası kitabında anlat-
maktadır. Muson yağmurlarını etkileyen atmosfer 
değişimlerinin art arda yaşandığı, 19. yüzyılın son 
çeyreği İngiliz sömürgeciliğinin Hindistan’da altın 
çağını yaşadığı bir zamandır. 1876 yılında başla-
yan üç yıl sürdükten sonra ara verip 1896 yılında 
yeniden görülen ve 1902’ye kadar süren kıtlık bo-
yunca 30 milyon insan öldü. Mike Davis “Dün-
yanın merkezlerinden bakıldığında 20. yüzyılın 
emperyal zafer çığlığı olarak görülen şey Asya 
Afrika açısından ölü yakma törenlerinin saçtığı 
ateşten başkası değildi. Milyonlar kapitalizm altın-
da Smith, Bentham, Mill’in kutsal ilkelerinin tanrı 
buyruğu biçiminde hayata geçirilmesiyle öldüler” 
diye yazar. (Mike Davis, s. 20) 
Burada da egemen, kıtlığın bir istisna hali oldu-
ğuna ‘Karar’ vermiştir ama bu kararın işletilebil-
mesini yoksulların yenilgisi sağlamıştır. Kıtlık da 
İngiliz emperyalizminin Hindistan’da var olan 
kurumsal yapıları, gelenek ve alışkanlıkları, başta 
tarım olmak üzere tüm ekonomik sistemi çökert-
mesini kolaylaştırmıştı. Bulundukları bölgelerden 
kaçmaya çalışan milyonlarca Asyalının önüne di-
kilen İngiliz güvenlik güçleri, kendi kaynaklarını 
kullanamadıkları gibi, var olan zenginliğin Britan-
ya sofralarına akmasını protesto eden halkı silah 
zoruyla durdurmayı da ihmal etmemişti. Doğal 
afetle baş edebilme kapasitesi elinden alınan nüfus 
mevcut gıdaya ulaşmakta zorluk çekerken, emper-
yalizmin yayılmasının simgesi demiryolları üze-
rinde işleyen vagonlar yoksulların gözleri önünde 
uzak diyarlara yiyecek taşımaktaydılar. Açlık kıyı-
mında milyonlarca insanın ölmesine neden olan 
“kötü hava”ymış gibi görünüyordu ancak gerçekte 
onları öldüren Hindistan’ın kapitalist sisteme en-
tegrasyonu ve sömürgeleştirilmesi için kendi ya-
sasını bu topraklara dayatan emperyal “egemen”di. 
Britanya emperyalizminin Hindistan’daki varlığı 
kıtlıkla başlamamıştı ancak kıtlığın yarattığı olağa-
nüstü imkan sömürgeleştirmeyi kolaylaştırıyordu. 
Kıtlık Asya halklarına karşı açılmış tek taraflı sınıf 
kavgasının kaldıracı haline geldiğinde; başka ko-
şullarda emperyalizme karşı daha avantajlı olabi-
lecek halklar ikinci raundu erteleyerek geri çekil-
mek zorunda kaldılar. Bağımsızlık savaşında, daha 
önce Hindistan halkına kapatılan yolları yürüye-
rek aşan ve bilinçli olarak gıda almayı reddederek 
ölüm orucuna yatan Gandhi’nin direnişindeki 
sembolik öğeler, istisna halinde açlıkla yenilenin 
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açlıkla kazanabileceğine işaret eder. O halde ege-
menin karar verdiği istisna halinin kendisi de 
kurucusu olduğu yeni yasa da dışladığı sınıfların 
eylemi karşısında son derece kırılgandır. 
Antik çağdan beri dünyayı periyodik olarak kırıp 
geçirdiği halde vebanın 1347-1351 yılları arasın-
daki zuhurunun istisna hali bahsinde tartışmaya 
açılması da yeni bir dünyanın kuruluşu için oyna-
dığı varsayılan rolüdür. Feodalizmin çöküşüne ka-
pitalizmin doğuşuna o kadar çok imkân tanımıştır 
ki, neredeyse veba, çağ değişiminin birinci dere-
ceden aktörü olarak gösterilir. Üretici güçleri ağır 
biçimde tahrip eden vebanın eski sistemin üre-
tim ilişkilerindeki değişimi kışkırttığı doğrudur; 
ama değişim eğilimi böyle metafizik çıkarımlar 
yapılmasını zora sokacak kadar açık ve bariz bir 
biçimde önceden orada zaten vardır. Avrupa’da-
ki din savaşlarının, cadı avı adıyla yapılan kadın 
katliamının, engizisyonun, fetih akınlarının nüfus 
kıyımındaki rolü zamana yayılmış bir biçimde Or-
taçağ boyunca sürdü. Emek gücünün terbiyesi ve 
disiplini için ortaya çıkan ihtiyaç, ufukta beliren 
yeni sistemin zayıf egemen sınıflarının yardımına 
koşan veba tarafından da karşılanmaktaydı. Ama 
bu konuda veba tek başına değildi. 14. yüzyıldaki 
salgın da o zamana kadar yaşanmış tek veba salgı-
nı değildi.   Onu önemli kılan, bir çağ dönüşümü-
nün eşiğinde ortaya çıkması ve yerleşik egemenler 
ile gelmekte olanların işlerini bir biçimde kolaylaş-
tırmasıydı. 
Tarihin istisnai durumların açtığı aralıklardan 
sekerek ilerlediği doğrudur. Fakat beklenmedik 
durumların, doğal afetlerin ölümcül sonuçlar-
la seyretmesi kötü bir talihten daha fazlasını ge-
rektirmiştir hep. Doğanın işleyişindeki doğal bir 
aksaklıktan ya da kendisini yeniden üretme ka-
pasitesini zora sıkacak kronik ve kurgulanmış mü-
dahalelerden birinci derecede sorumlu olan ege-
men sınıflar, ortaya çıkan sonuçların şiddetini ve 
seyrini yönetme becerisiyle tarihe müdahale etti-
ler. Kapitalizm her felaketten bir lütfun çıkarıldığı, 
egemenlerin yönetebilmek için art arda dizilmiş 
istisna hallerine ve felaketlerin yarattığı kitlesel 
şoka ihtiyaç duyduğu bir zemin haline gelmiştir. 

KARAR ANI
İstisna Hali’ni yaratıp yöneterek iktidar sürmenin 
ifrada kaçmış haline en çok bu ülkenin yurttaşla-
rı tanıklık eder. Sürekli bir tehdit ve savaş halinde 
bulunma imitasyonu gerçek bir tehdit ve çatışma 

hali kadar kıymetlendirildiği için, bir istisna du-
rumundan diğerine geçmek ve her seferinde “48. 
Madde’nin devreye sokulması” metaforunun ger-
çeklik etkisi yarattığı bir süreçte yaşamak bizde 
artık bir normaldir. 15 Temmuz darbe girişimin-
den sonra ilan edilen OHAL, Suriye sınırlarının 
içine yapılan savaş olmayan ‘harekâtlar’, her sene 
yapılan seçimlerin kısa süreli istisnai etkisi, iç düş-
manlar, dış düşmanlar, ‘ötekileştirilenler’, ekono-
mik kriz ve benzerlerinden, ayrı ayrı ve toplamda 
çıkarılan lütfun kendisi başlıca siyasi amaç haline 
gelmiş durumda. Anayasanın iptal edilmeden ilga 
edilmesi, OHAL’deki yasasızlığın sürekli bir yasal 
norm haline gelmesi istisna hali kuramcılarını 
doğrular niteliktedir. 
Peki istisna hali emekçi sınıflar için ne ifade eder? 
Başka bir deyimle egemenin dışındaki kesimler; 
işçiler ve emekçiler, ister egemen tarafından ilan 
edilsin ister doğal bir afet olarak belirsin İstisna 
Hali’ni yönetmeye muktedir midir? Ya da daha 
iyisi yeni bir hukuk oluşturmak için eski hukuki 
düzeni askıya alma gerekliliğini bir ihtiyaç olarak 
duyduklarında istisna hali için ‘karar’ verme bece-
rileri var mıdır?
İstisna haline karar verenin ancak ‘egemen’ ol-
duğunu tespit etmek bu soruları yok saymak ve 
muktedir güç ile alt sınıfların boy ölçüşme imkâ-
nını tanımamak anlamına gelir. Bu kurguda istis-
na hali, nüfusun yeniden tabileştirildiği, disipline 
edildiği bir sonraki toplumsal eşiğe çıkabilmek 
için geçilen aralıktır. Bu teze karşı kent ve halk 
hareketlerine alan açmaya çalışan düşünürler, dü-
zenin kuruluşunu teorik olarak istisnadan başla-
tan Foucault’nun yolunu izleyerek, kendi toplum 
tahayyüllerini istisnai direniş adalarının toplamıy-
la inşa ederler. Bunların en önde gelenleri Hardt 
ve Negri’dir ama çok sayıda mücadele stratejisi ve 
iktidar projeksiyonu da üretilmiştir. Örneğin Yu-
nan aktivist-akademisyen Stavros Stavrides kamp 
ve cezaevlerindeki direnişlerden başlattığı akıl 
yürütmesini, aralarındaki sınırların esnek olması 
koşuluyla, alan ve kimlik direnişlerinin yan yana 
durduğu geçirgen bir kent demokrasisi modeli 
önermeye genişletir. “Gerçekten mekân yalnızca 
yeniden üretim güçleri tarafından değil de direniş 
ya da kültürel farklılaşma süreçleri ve edimleri ta-
rafından da oluşturulur mu?” diye sorarak başla-
dığı tartışmasında Yunanistan’da cunta sırasında 
bir adada kurulan cezaevlerine doldurulan ko-
münistlerin cezaevini bir direniş alanı haline ge-
tirmelerini örnek verir. Bu direniş cunta istisna-



\ 63 

sına karşı yasasızlığı tersine çeviren bir eylemdir. 
Stavrides için de cezaevleri ya da kamp nosyonu 
çok sayıda direniş alanlarının yan yana bulunduğu 
kentsel kuruluşun prototipidir. Kentin kendisi de 
mücadele alanlarının oluşturduğu bir takımada-
dır. Gelgelelim kamp ya da cezaevi metaforundan 
çıkarılan direnişin normali ister istemez normalin 
istisnaya indirgendiği, istisnanın normalleştiği bir 
metafiziğe açacaktır kendini. Stavrides’in alameti 
farikası, istisnai direniş alanları arasında öngördü-
ğü geçirgenlik ve öznelerin kimliklerindeki değiş-
kenliktir. Fakat burada bütünsel bir strateji ihtiyacı 
ister istemez kapı dışarı edilmiş, iktidar perspektifi 
kaybedilmiş, özne şekilsizleşmiştir. Herhangi bir 

öznenin kuruculuk nosyonu tesadüfe ve kendili-
ğinden yerel bir oluşa bağlanmıştır. Günümüzde 
toplumsal hareketlere, iktidar talebinden kaçına-
bilecekleri bir istikamet belirleme çabasında epey 
bir yoğunlaşma vardır. Gelgelelim iktidar hedefli 
bir stratejiye bağlanmayan hareketlerin kaza-
nımlarının kısa veya konjonktürel istisnalara yol 
açmaktan öte bir başarı kaydetmesi mümkün ol-
mayacaktır. Oysa kalıcı bir başarı talebinin temi-
natı 19. yüzyıldan beri, sınıf mücadelesinin içine 
gömülü olarak vardır. Fabrikanın gündelik akışı-
nın sürdürülemez olduğu kararını vererek eyleme/
greve/direnişe geçen yerel işçilerin tek tek mevzi 
mücadelelerinin iktidar mücadelesine bağlandığı 

ABD’nin Philadelphia kentinde iki evsiz, portatif bir el yıkama istasyonunun önünde. 
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uzun bir stratejik eğilimin alanıdır sınıf mücade-
lesi. Bu strateji somut eylemin öncesinde sınıfın 
nesnel pozisyonundan neşet eder ve onun tarihsel 
eyleminden biriken en kıymetli bilgidir. Özel mül-
kiyet sisteminin bir çıktısı olarak potansiyel olarak 
daima vardır. Gelgelelim ortaya çıkması mistik bir 
biçimde beklenen, beklemekle muradına erilen bir 
Mesih değildir bu potansiyel. Kapitalist toplumda 
başka hiçbir sınıfa yüklenemeyen değiştirici özne 
rolünün istisnai kıldığı sınıfın bu rolü oynaya-
bilmesi örgütlü seferberliğe bağlıdır. Olağan hal 
ile İstisna Halin; her ikisi de değişen mücadele 
yöntemleri gerektiriyor olsa da bunları ilerletme-
nin dayandığı ilke, sınıf mücadelesindeki örgütlü 
bir kesintisizlik olacaktır. Devrim Benjamin’in 
de hemfikir olacağı gibi, “Karar”ını işçi sınıfı ve 
ezilenlerin verdiği bir “İstisna Hali”dir. Eski üst 
yapı kurumlarının tamamen askıya alındığı, yeni 
normu kurmak üzere devlet ve hukuk cihazının 
parçalandığı, özel mülkiyetin oradan kaldırılacağı 
yeni normale alan açan bir eşik.
Dünyayı kasıp kavuran bir salgın ortamında aynı 
işyerinde dirsek dirseğe çalışan ve sürü bağışıklı-
ğının seleksiyonuna terk edilen emekçilerin mü-
cadelesi karantina koşullarında askıya alınmış 
görünüyorsa, normalde kendisine yeni biçimler ve 
kanallar bulmakta zorlanmayacak olan emek ha-
reketinin, en önemli talebinin, hayatta kalmak için 
gerekli imkânların sağlanması olduğu koşulları 
yaşıyor olmasındandır. Böylece insanları sadece 
“çıplak yaşamlarını” dert etmeye zorlayarak ötele-
nen talep, emek disiplininin yeni koşullarını inşa 
etme çabasına kurban edilebilecektir. 
Nitekim epidemiden kısa bir süre önce başlayan 
küresel ayaklanmanın ikinci dalgasında sokağa 
çıkan halklar, dünyada işlerin yolunda gitmedi-
ğine ‘karar’ vermişlerdi. Aralıkta, Çin’de ölümler 
olduğu sırada dünyanın geri kalanında hareket 
doruk noktasına tırmanmış, kimi yerlerde kısmi 
başarılar da elde etmişti. “İnsanca yaşayacak ko-
şullar” için yeri göğü inleten milyonlarca emekçi-
nin talebini ‘yaşamak istiyoruz’ talebine kilitleyen 
süreç, gücü elinde bulunduran dünya devletleri-
nin inisiyatifi ele alabilmesinin yolunu döşedi. Bu 
inisiyatif altında hayat kurtarmak için yapılması 
gerekip de yapılmayanlar yüzünden, daha fazla 
kâr uğruna canlı habitatını, doğanın dengesini bo-
zan müdahalelere karar veren büyük tekellere arka 
çıkan devletler, aynı doğanın en etkin unsuru olan 
emekçilerin en güçlüsünün ayakta kalacağı bir 
doğal seleksiyondan geçmesine yeşil ışık yakmış 

bulunuyorlar. Veba salgınının bilim, teknoloji ve 
tıbbın bununla baş edecek kadar gelişkin olmadığı 
koşullarda kendiliğinden yaptığı nüfus seyreltme-
si, egemenin kararıyla hayata geçiyor. 
Doğal olarak hukuk/norm bir kez daha askıya 
alındı. Egemen bir kez daha bunun bir İstisna 
Hali olduğuna karar vererek yönetiyor. Fakat bu 
‘karar’ kamu mülkiyeti gibi büyük tekellere akta-
rılarak halkın erişimine kapatılan başka şeylerin 
acısını da bir bir çıkararak yeni karar zeminleri 
de oluşturuyor. Bozuk sağlık sistemi, devletlerin 
meşruiyetini yeniden sorgulatan salgınla müca-
deledeki yetersiz kapasite, sosyal güvenlik siste-
minin tasfiyesi, krizde bile halkın sırtından semi-
ren şirketler sonbahardaki halk hareketini onun 
müstakbel devamıyla ayırarak araya giren salgın 
sırasında gizlenemez içyüzüyle kapitalist sistemi 
teşhir ediyor. 
Tam da bu yüzden güvenlik kuvvetleri sokaklarda 
durdurdukları insanların sadece ateşini değil top-
lumun nabzını da ölçmüş oluyor. Bunun için kul-
lanılan cihazlar ve yöntemlerin kalıcı bir güvenlik 
sisteminin harcını döşeyip döşemediği, dijital gö-
zetleme pratiklerinin yakın dönemin bir provası 
olup olmadığı konusundaki kuşkular da son dere-
ce haklı. Ama asıl unutulmaması gereken, kitleler-
den, en azından görünürdeki müdahale olanağını 
onlar ‘ölüm korkusuyla’ sinmişken ellerinden alan 
dünya yönetenlerinin bir Karar haline getirmeye 
çalıştığı yeni stratejinin akıbetinin yarım kalan ey-
lemin akıbetine bağlı olduğudur. Ve bu hiç istisnai 
bir durum olmayacaktır. Çoktan beri mayalan-
maktadır.   
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Ah! Tamara
Bana Urartu masalları anlat kendi dilinden
Armut kokulu masallar
Ahlat’ı anlat...ağlat
Halatı kopuk hayatları
Hatalı sonlanan aşkları
Hatta hattatlar ve kırmızı noktaları

Ah! Tamara
Bana uzak ellerini uzat kendiliğinden
Nasıl bağlanan ellerini
Uzat denize çekeyim seni
Coğrafyam değişsin...Coğrafyan değişsin
O zaman eteklerinde uçuşurlar yelkovan kuşları
Saçlarını savuşturur kokulya fırtınası
Belki de arkadaşın olur askerlerin en bahriyelisi Portekiz Askeri

Ah! Tamara
Bana gözü kapalı öpmeyi öğret kendinden
Sözü açık öpmeyi
Ağlarken değil sevinirken parçalanmış dudaklarla öpmeyi
Öğret ki
Van golü attığında sana sarılıp öpeyim
Van golü atar ben seni öperim
Rakip gol atar sen beni öpersin
Ara veririz bir buselik
Van maçları hep gollü beraberlik

Ah! Tamara
Bana yanmamış bir köy bul kendi ilinden
Kan uykusundan uyanmamış bir köy bul
Ki kıskansın onca köye sahip İstanbul
Alevlerin alazında değil
İspermeçet yağından yapılmış mumun ışığında 
Deniz masalları okusun çocuklar
Denizatları koştursun çayırlarında dıgıdık
Ki köyde
Yalnızca sevda mektuplarının ucu yanık 

Ah! Tamara
Bana bir şeyler söyle hiç bilmediğin kem dilinden
Mesela -öl de
Ölürüm ölmesine de
Göle mana çalamam
Kusura bakma
Yalı uşağıyım...denizi bilirim
Bu yüzden 
Yalnızca denizde ölebilirim

Fatin Hazinedar

ah! 
tamara
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“[Gelecekteki] saldırılar yabancı teröristler; yurt 
içindeki radikal gruplar; devlet destekli hasımlar 

veya bazı durumlarda hoşnutsuz çalışanlar tara-
fından düzenlenebileceğinden fail, Evrensel Hasım 

olarak adlandırılmıştır.”  

Bu ‘sürekli savaş’ hali olarak sayılabilecek gü-
venlik ilanı, 11 Eylül saldırılarından sonra 
güvenlik stratejisi denilen olgunun, günlük 

yaşamımızın vazgeçilmez bir bileşeni haline gel-
diğinin tartışıldığı günlerde, George Bush’un ilk 
toplantısında “Birleşik Devletler yeni bir tür düş-
manın saldırısı altındadır” dediği ABD İç Güven-
lik Konseyi’nin, Planlama Senaryoları isimli 2004 
belgesinin en ‘kurucu’ bölümlerinden birisidir.1 
Bu belgenin daha kapsamlı versiyonunda 15 fark-
lı planlama senaryosu geliştirilir. 15 senaryonun 
üçü, grip salgını gibi ‘doğal’ acil durumları, diğer 
12’si ise kimyasal silahlar, biyolojik kirlenme, nük-
leer silahlar ve siber saldırılar gibi terör saldırıla-
rıyla ilgilidir. Terör saldırılarının faili, İç Güvenlik 
Konseyi tarafından Evrensel Hasım olarak, aslında 
bütün ‘toplumun’ ve ‘insanlığın’ düşmanı olarak 
tanımlanmıştır. Bu düşmanın isimlendirilmesin-
den ve güvenlik stratejisinin inşasından yola çıkan 
Mark Neocleous, Evrensel Hasım isimli kitabında 
ilan edilen düşmana karşı geliştirilen güvenlik se-
naryoları ve önlemlerinin devlet için nasıl bir işlev 
görüyor olabileceğiyle ilgili -daha önce çeşitli ikti-
dar kuramcıları tarafından çokça tartışılan- soru-
nu genişleterek, güvenlik stratejisinin sermayenin 
ve birikim rejiminin korunması ile ilişkisini in-
celiyor. Çünkü Neocleous’a göre güvenlik strate-
jilerinin etrafında örgütlendiği Evrensel Hasım’ın 
tanımında daha görünür olarak teröristler olsa da 
alt metninde merkezi olarak sermayenin mütema-
di sorunu yatar, bu sorun ‘hoşnutsuz çalışan’dır.
2011’de ABD Müşterek Birleşik Harp Okulu’nda 
acil durum planlamacılarının katıldığı bir eğitim 
oturumunun Acil Durum Belgesi’nde acil du-

1 Neocleous, Mark (2016), Evrensel Hasım, Çev. Beyza Sumer 
Aydaş, NotaBene Yayınları, İstanbul, sf. 34

rum önlemleri açısından tamamen imkansız, asla 
gerçek olmayacak bir senaryo tercih ediliyordu. 
“CONPLAN 8888-11 ZOMBİYE KARŞI ÜSTÜN 
GELME OPERASYONLARI”. Bu acil durum pla-
nı, evrensel hasım’ın bir ‘zombi istilası’ formunda 
saldırdığı bir senaryoya karşı geliştiriliyordu.
“Zombiler tüm insanların yaşamı için korkunç bir 
şekilde tehlikelidir ve zombi enfeksiyonlarının, ulu-
sal güvenliğe ve yaşam biçimimizi sürdüren ekono-
mik faaliyetlere ciddi şekilde zarar verme potansiye-
li bulunmaktadır.”2
CONPLAN-8888 yayınlandıktan bir ay sonra 
Hastalık Kontrol ve Koruma Merkezleri(CDC), 
“Hazırlık 101: Zombi Kıyameti” adında bir blog 
yayımladı. 
“Eğer zombiler sokaklarda gezmeye başladıysa, 
CDC diğer herhangi bir başka hastalık salgının-
dakine benzer bir araştırma yürütecektir. CDC bir 
zombi istilasıyla uğraşan şehirlere, eyaletlere veya 
uluslarası ortaklara teknik destek sağlayacaktır. Bu 
destek danışmanlık, laboratuvar testleri ve analizi, 
hasta yönetimi ve bakımını, temasları izleme ve 
enfeksiyon kontrolünü(tecrit ve karantina dahil) 
içerebilir. Bu senaryonun araştırılmasından birkaç 
amaca ulaşmanın hedeflenmiş olması muhtemel-
dir: hastalığın sebebini, enfeksiyon/virüs/toksinin 
kaynağını tespit etmek, nasıl bulaştığını ve haliha-
zırda ne kadar yayıldığını, bulaşma döngüsünün 
nasıl kırılacağını ve böylece daha fazla vakanın 
nasıl önleneceğini ve hastaların en iyi şekilde nasıl 
tedavi edilebileceğini öğrenmek.”3
İlk bakışta bu güvenlik stratejisi, olağanüstü gö-
rünen bir senaryo yoluyla olası bir bulaşıcı salgın 
için acil durum planlaması gibi görünebilir. An-
cak zombi formunda, bir evrensel hasım tarifinin 
‘gerçek’ çekincesi, bizi başka biçimde düşünmeye 
zorluyor: zombiler aramızda yaşıyor olabilirler ve 
bulaşıcı olan şey hastalık değil, zombilerdir.

2 Neocleous, Evrensel Hasım, sf. 67
3 Neocleous, Evrensel Hasım, sf. 69

BİLDİĞİMİZ DÜNYANIN SONU 
Z O M B İ  K I YA M E T İ  YA  DA  KO M Ü N İ Z M  H E Y U L AS I

E N D E R  Ş İ A R  A R G I N
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ZOMBİ KIYAMETİ
Zombi, Neocleous’a göre bir süredir hem güven-
lik paradigmasının ana gündemlerinden hem de 
sinema-televizyon ve popüler yayıncılığın önemli 
figürlerinden biri oldu. Böylelikle aslında zom-
bi, güvenlik stratejisi açısından kilit imgelerden 
biri haline geliyor, çünkü zombi miti Güvenlik 
Konseyi’nin evrensel hasım tanımındaki en bü-
yük düşman olan ‘hoşnutsuz çalışan’ formun-
da somutlaşıyordu. Neocleous, zombi imgesi-
nin tarihsel köklerine inerek 19. Yüzyıl boyunca 
zombi kelimesinin İngilizce konuşulan dünyada 
beyaz efendiler için çalışan Afrikalı yaratıklar-
la ilişkilendirildiğini(özellikle Haitili köleler ve 
ABD’li köle tüccarları) ve bu imgenin köleci top-
lum ve üretim modeliyle olan bağını, hatta kölelik-
insanlık durumu arasındaki ayrımla olan ilişkisini 
gösteriyor. Haitili kölelerin isyanının ilk başarılı 
köle isyanı olması ayrıntısı ise egemen sınıflar açı-
sından zombi istilasının dehşet verici korku hika-
yesiyle bağlantılıdır.
Zombi imgesinin kapitalist üretimin merkezinde 
kurgulandığı anlatılar ise 20. Yüzyılın ikinci ya-
rısından itibaren artar. Voctor Halperin’in Beyaz 
Zombi isimli, Bela Lugosi’nin ölüleri köle gibi ça-
lıştırmak için uyandıran Haitili bir şeker kamışı 
fabrikası sahibini oynadığı filmi, mekanik, yaban-
cılaşmış, durmaksızın çalışan, uzun çalışma saat-
lerinden korkmayan işçileri anlatır. Zombi filmleri 
yapımcısı George Romero da benzer biçimde zom-
binin kökenlerine inersek şeker kamışı toplayan iş-
çilerden başka bir şey bulamayacağımızı söylüyor. 
Neocleous’a göre Romero, bunu söylerken zombi-
lerin “şeker kamışı tarlalarında çalışan ölü adam-
lar” olduğunu söyleyen W. B. Seabrook’un Magic 
Island kitabına atıf yapar. Modern-endüstriyel ta-
rım işçiliğinin tasvir edildiği bu romanda kapita-
list üretim ve birikim modelinin merkezinde yer 
alan bu insanlar “ruhları veya akılları olmaksızın 
yürüyen ölü bedenler”, “konuşmadan çalışmaya 
devam edenler”, “hayvanlar, robotlar gibi ağır iş 
yapanlar” gibi ifadelerle tarif edilir.4

‘Yaşayan ölüler’ olarak zombiler yalnızca endüstri-
yel tarım alanlarında değil, bir bütün olarak ser-
mayenin birikim ve dolaşım sürecinin içerisinde 
çalışmaya zorlanırlar ve kapitalist üretimin merke-
zinde olmaları ve bir gün bu çalışma düzenine kar-
şı birleşebilme potansiyelleri onları baş düşman ya 

4 Aktaran Neocleous, Evrensel Hasım, sf. 82  

da ‘evrensel hasım’ yapar. George Romero’nun si-
yah işçi sınıfından bir zombinin diğer zombilere 
bir ayaklanmada öncülük ettiği Ölüler Ülkesi filmi 
bunu anlatır. Yeterli ‘sınıf ’ bilincine ulaşan ve ateş 
etmeyi, matkap-baltayı silah olarak kullanmayı 
öğrenen zombiler yaşadıkları Birlik Kasabası’ndan 
ayrılıp zengin Amerika’nın kapalı, güvenli saray-
larına doğru yürüyüşe geçerler. Öyleyse zombi 
mitinin, aslında güvenlik stratejisindeki karşılığı, 
enfeksiyon ve bulaşıcı hastalıktan ziyade zombinin 
hoşnutsuz çalışan formunda olmasıdır. Zombi, 
öldükten sonra ‘çalışmak için geri getirilen’ yara-
tıktır. Zombi hikayesi, aslında kapitalizmin ikti-
darında ve çalışma düzeninde ‘çoğunluğun’ zombi 
olmasının hikayesidir. Ayrıca ‘çalışan ölüler’ ya 
da ‘yaşayan ölüler’ temalı bir korku hikayesi ola-
rak zombi figürü oldukça kullanışlıdır. Bir ücretli 
emekçinin bütün yaşamı boyunca kapitalist bo-
yunduruk altında çalışmak zorunda olmasından 
daha korkunç bir tasarı varsa o da ücretli emekçi-
lerin ölümünü de çalışarak geçirmesidir.
Fanon’un Yeryüzünün Lanetlileri kitabına yazdığı 
önsözde Jean Paul Sartre, Avrupalıları, sömürge 
halkların emperyalizm tarafından zombileştiril-
mesinin hikayesi olan bu kitabı okumaya cüret 
etmeye çağırır: “Karanlıkta birkaç adım attıktan 
sonra bir ateş çevresinde toplanmış yabancıları gö-
receksiniz; yaklaşın ve onları dinleyin. Sizin acente-
lerinize ve buraları koruyan paralı askerlere layık 
gördükleri yazgıyı tartışıyorlar. […] Onların baba-
ları, gölgede yaşayan o yaratıklar, sizin yarattıkla-
rınız ölü canlardı: onlara ışık veren sizdiniz, onlar 
yalnızca size hitap ederlerdi ama siz bu zombilere 
cevap vermeye tenezzül etmezdiniz. […] Şimdi sıra 
sizde. Bir başka şafağın doğacağı bu karanlıklarda 
artık zombi sizsiniz.”5

Neocleous’a göre zombinin başlıca motifi kapita-
lizmde bir ‘hoşnutsuz çalışan’ olmanın yaşayan ölü 
olmak demekle aynı şey olmasıyla açıklanabilir ve 
acil durum senaryolarından merkezi konumunun 
anlamı budur. Ölüler Ülkesi(2005) filminin baş-
langıç diyalogu, zombiler ile insanlar arasında on-
ların ölü oldukları ama yaşıyormuş gibi yaptıkları 
için büyük fark olduğunu söyleyen Mike’a karşı 
Riley Denbo’nun cevabı kapitalizmin zombi mitini 
açıklar gibidir; “Bizim yaptığımız da o değil mi? 
Yaşıyormuş gibi yapmak.” 

5 Fanon, Frantz (2007), Yeryüzünün Lanetlileri, Çev. Şen Süer, 
Versus Kitap, İstanbul, sf. 21
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SERMAYE DÜZENİNİN KABUSU
Ayrıca hoşnutsuz çalışan veya işçi formu, zombi 
miti için diğer ‘canavar’lara göre daha makul görü-
nüyor. Çünkü diğer canavarların aksine zombi, za-
rar verici güçlerinden ziyade, insanları kendisine 
dönüştürme gücünden korkulan yaratıktır. Hoş-
nutsuz çalışanların hoşnutsuzluklarını diğer çalı-
şanlara ‘bulaştırmaları’; mitin gerçeğe, sermaye sı-
nıfı için kurulu düzenin kıyamete dönüşme halidir.  
Gerçekten burjuvazi için zombi istilası hiyakesinin 
altında, sürekli çalışan ve uzun çalışma saatlerin-
den korkmayan işçilerle kurulu düzenin, bilinçle-
nerek bağlılığını kaybedecek ve isyan edecek işçi-
ler tarafından yerle bir edilmesinin korkusu yatar.
Burjuvazi açısından bütün güvenlik önlemleri-
nin salgın-bulaşıcı enfeksiyon görünümlü ‘zombi 
istilası’ etrafında örgütlenmesi ve yurttaşların bu 
savaşa hazırlanmasına yönelik propaganda da ol-
dukça anlamlıdır; bütün toplumsal tabakaların 
burjuvazinin evrensel koruyuculuğu etrafında bir-
leşmesi ve toplum düşmanlarına, ‘evrensel hasıma 
kaşı ortak mücadele’ çağrısı. Engels’in, 1848 dev-
rimleri sırasında söylediği gibi; “burjuvazi işçileri 
yenilgiye uğratılması gereken sıradan düşmanlar 
değil ama yok edilmesi gereken ‘halk düşmanları’ 
ilan eder.”6

Sermaye düzeninin güvenlik, denetim ve bir bü-
tün olarak iktidar-devlet pratiklerinin ana mo-
tivasyonu; sistemik ve yapısal çelişkilerinin, hoş-
nutsuz çalışanlarının yol açacağı bu büyük tehlike 
üzerine şekillenir. Dünya kapitalizminin, özellikle 
ABD’nin bu denli zombi formunda salgın hasta-
lık senaryosu ve güvenlik planlamasına rağmen 
Covid-19 salgınında yaşadığı sarsıntı başka türlü 
açıklanabilir mi? Çeşitli bilim insanları, çevre ak-
tivistleri ve siyasetçiler tarafından hayvan endüs-
trisinin dizginsiz gidişatı, ilaç sanayinin önleyici 
değil, tedavi edici önlemlere yönelik yatırım terci-
hi, sulak ve tropikal bölgelerde kontrolsüz sermaye 
birikimi faaliyetinin sonucu olarak yıllardır gel-
mekte olduğu ve önlem alınması gerektiğine dair 
uyarısı yapılan bir ‘salgın’ felaketinin; kapitalist 
devletleri bıraktığı trajik durum göz önüne alınırsa 
birçok ülkede planlanan acil durum-güvenlik ön-
lemlerinin bir bulaşıcı hastalık veya salgına değil, 
çok daha tehlikeli bir düşmana, işçi sınıfına karşı 
alındığı bir kez daha açığa çıkmış oldu. Güvenlik 
senaryoları bahanesiyle alınan bunca güvenlik 

6 Engels’ten aktaran Neocleous, Evrensel Hasım, sf. 23

önleminin, savunma-güvenlik sanayi yatırımının, 
acil durum planının, askeri-polisiye yetkilendir-
menin, popüler tartışmalarda çokça tartışıldığı 
gibi ‘istisna hali’ ilanının mikroskobik bir virüs 
tarafından bir bir çöküşe uğratılması kapitalizmin 
maskesini bir kez daha düşürmüş oldu. Muazzam 
güvenlik stratejilerine, teknik-teknolojik gücüne 
rağmen, asalak burjuvazinin başka herhangi bir 
tehlikeye dikkat kesilemeyecek kadar büyük pani-
ğinin ve iktidar pratiğinin odağında; bütün düzen-
lerini tehdit edecek bir ‘hoşnutsuz çalışanlar’ isya-
nı vardır. Sermaye birikiminin güvenliği, güvenlik 
paradigmasının anlamıdır.  
Covid-19 salgınıyla birlikte, salgının yarattığı kao-
tik durum ve devletlerin aldığı/almadığı önlemler 
etrafında bir gelecek tartışması süregidiyor. Ger-
çekten de küresel kapitalizmin sorunları, yaşadığı 
ve yaşattığı felaketler, dünya ekonomisinin gelece-
ğine dair belirsizlik, sağlık hakkının piyasa meka-
nizmasına terk edilmesinin sonuçları ve neoliberal 
kapitalizmin insan sağlığına düşman yapısal konu-
munun toplumun çeşitli kesimlerindeki karşılığı 
vb. durumlar; mevcut salgın krizinin kapitalist 
birikim rejimine olumsuz etkileri açığa çıkıyor, 
‘yarının dünyasına’ dair bir tartışma hiç olmadığı 
kadar gündeme geliyor; post-pandemi döneminde 
insanlığı ne bekliyor? Hiçbir şey eskisi gibi olma-
yacak mı? 
Öncelikle, biyo-politik, biyo-güvenlikçi, biyo-gö-
zetimci vb. iktidar pratikleriyle devletlerin sal-
gında yakaladıkları boşluğu gözetim-denetim 
hakimiyetlerini kalıcı hale getirmek üzere değer-
lendireceği ve Agamben’in gündeme getirdiği ‘is-
tisna hali’ni kalıcılaştırmak üzere kullanacakları 
yönünde bir tartışmanın ‘anaakım’ olduğunu be-
lirtmek yanlış olmayacaktır. Çin’in ‘Big Data’ ve bi-
yo-gözetim teknikleri, Macaristan’da biyo-güven-
likçi önlemler, çeşitli ülkelerin ‘sürü bağışıklığı’ 
anlamına gelecek stratejileri vb. hemen her türlü 
iktidar pratiğinin biyopolitika kavramına indir-
genmesinin etrafında sürüyor tartışmalar. Burada, 
Agamben’in nerede ve nasıl yanıldığını uzunca 
tartışmayacağız, daha çok ‘güvenlik’ paradigması 
ekseninde şekillenen gelecek tasavvurları üzerin-
den bir ilerleyeceğiz.  

BİYOPOLİTİKA VE İSTİSNA HALİ
Agamben 11 Eylül saldırılarının ardından hukuk ve 
anayasanın korunması adına alınan güvenlik ön-
lemlerini ve olağanüstü kararları, hukuk kavram-
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larının tarihsel gelişimleri çerçevesinde ele aldığı 
İstisna Hali kitabında, istisna halinin yaşam-hukuk 
ilişkisinde kalıcılaşarak, çağdaş siyasette egemen 
yönetim paradigmasına dönüşme eğiliminin üze-
rinde durur. Agamben’de istisna hali, canlıyı bün-
yesine kattığı özgün yapı itibariyle biyopolitik bir 
anlama sahiptir. İnsan yaşamının bütün etik-politik 
etkinliğinden koparılıp salt biyolojik yaşama indir-
genmesi istisna halinin kural olmasının karşılığıdır. 
Agamben’in kavramını, Schmittçi yasasızlık-sınır 
bölgesi ve Benjaminci kalıcı-olağanüstü hal anlam-
larından ayıran Foucaultcu yanı burasıdır: kavram, 
biyo-iktidar pratiğinin temel dayanaklarından biri 
haline getirmek üzere geliştirilmiştir. Yaşam ile hu-
kuk, “yasasızlık ile nomos” arasındaki ilişki, ancak 
biyopolitika ile anlaşılabilir.7

Burada, biyopolitika kavramına dair bir parantez 
açalım. Foucault’ya göre biyopolitika, iktidarın; bel-
li dönemlerde belirli disiplin yöntemleriyle sadece 
bireyleri değil, nüfus olarak inşa edilmiş canlılar 
bütününü kontrol etmek üzere dönüşümünü ifade 
etmektedir.8 Disiplin toplumundan kontrol toplu-
muna, disiplinci iktidardan biyo-iktidara geçişle 
birlikte, beslenmemizden cinsel hayatımıza, sağlık 
koşullarımızdan kapalı alanlarda sigara içme yasak-
larına kadar yaşam alanlarımızın tümü politikanın 
ve iktidarın parçası haline gelir. Biyopolitika kavra-
mı, birçok önemli çıkarım barındırmasına rağmen, 
toplumsal yaşamın maddi üretiminden ve sermaye 
birikiminden kopuk bir iktidar-toplum ilişkisinin, 
sömürü ilişkileri yerine tahakküm ilişkilerinin ika-
me edildiği/öncelendiği, tarihsiz bir post-modern 
iktidar kuramının sonucudur.

BENJAMİN VE SAF ŞİDDET
Benjamin, kurucu (rechtsetzende) ve koruyucu (re-
chtserhaltende) şiddet yoluyla devletin, hukuksuzlu-
ğu kendi pratiğine katma girişimine karşı yeni bir 
şiddet türü(saf şiddet ya da devrimci şiddet) önerir.9 
Aslında tam olarak Schmitt’in de sınır bölgesini, 
istisna halinin alanını hukuk düzenine katmaya gi-
riştiği yerde bir şiddet eleştirisi geliştirir. Benjamin’e 
göre, “yeryüzünün kesinlikle temellük edilemeyen ve 

7 Agamben, Giorgio (2018), İstisna Hali, Çev. Kemal Atakay, 
Ayrıntı Yayınları, sf. 110

8 Foucault’dan aktaran Koşar, Arif (2017), Negri, Sınıf ve Çokluk, 
Kor Kitap, İstanbul, sf. 125

9 Benjamin, Walter (2005), Şiddetin Eleştirisi, Çev. Efe Çakmak, 
Besim Dellaloğlu (Haz.), Benjamin içinde, Say Yayınları, İstan-
bul, sf. 124

hukukileştirilemeyen bir mülk olduğu bir dünya hali” 
gerçek ‘adalete’ ulaşmamızı sağlar.10 Bunun için de 
hukuk alanın dışında, istisna hali gibi hukuksuz-
lukların zaten kural olduğu bir yerden(ezilenlerin 
tarafından) saf şiddet yoluyla adalete ulaşırız. Ben-
jamin’in çoğu zaman -yanlış biçimde- ‘anarşist-
çe’ yorumlanan şiddet eleştirisinden bugüne dair 
önemli sonuç çıkarabiliriz; onun şiddet eleştirisinde 
“devlet dışında şiddet uygulama hakkı olan tek tüzel 
kişilik örgütlü işgücüdür.”11

Kontrol, denetim, gözetim, güvenlik vb. hususlar 
bağlamında hukuk, devlet ve politik kurumların 
sermaye birikim düzeninin temel meşru-koruyu-
cu kurumları olduğu ön kabulüyle; zaten insan 
sağlığına-yaşamına dair her türlü ‘iktidar’ prati-
ğinin, Foucault’nun söylediği gibi ‘merkezsiz ik-
tidar’ yoluyla değil, aslında yerel-küresel sermaye 
pratiğinin ilişkileri üzerinden şekillendiğini söyle-
mek yanlış olmayacaktır. Öyleyse, burada, ezilen 
sınıflar için zaten kapitalizmin meşru ve anayasal 
güçlerinden başka bir şey olmayan kurumların 
her etkinliğini ve insanı yaşamını tahakküm altı-
na alma girişimini biyopolitik kurumsallaşmaya 
indirgemek ve bir ‘kıyamet alameti’ tasavvur et-
mek yerine; zaten sermaye pratiğinin sonucu ola-
rak, emekçilerin yaşamlarında her zaman karşılık 
bulan bu girişimlerin nasıl püskürtüleceğinin ve 
karşısında neyin organize edileceğinin tartışılma-
sı kıymetlidir. Sürekli olarak, insan yaşamına dair 
biyolojik her olgunun politikleşmesi, tıbbın siya-
sallaşması ya da günümüzdeki gibi kimin yaşayıp 
yaşamayacağına karar veren bir iktidar pratiği tah-
lilinden ötesinde; tüm bunların karşılığında neyin 
örgütleneceği, daha basit olarak insan yaşamının 
geleceğine dair kararları ‘kimin’ vermesi gerektiği 
yeteri kadar tartışılmıyor. 
Benjamin’in hukukun veya hukuksuzluğun, dev-
let pratiğinin zaten ezilenlerin yaşamının kuralı 
haline geldiğini söylerken ve saf şiddeti önerirken 
kastettiği böyle okunabilir: mevcut pratiği tersine 
çevirecek ya da ‘sermaye birikimi’ uğruna insan 
sağlığını-yaşamını feda etmekten çekinmeyen hu-
kuksuzluğun ve adaletsizliğin maskesini düşüre-
cek bir pratiğe ihtiyacımız var. Sahipsiz-soyut bir 
biyo-iktidar kıyametine değil, küresel kapitalizmin 
günlük işleyişinin bugün daha fazla açığa çıkardı-
ğı ‘gerçek’ kıyamete bir şeyler yapılmalıdır. İktidar 
otoritesinin güçlenmesi, ya da toplumsal yaşamın 

10 Benjamin’den aktaran Agamben, İstisna Hali, sf. 82
11 Benjamin, Şiddetin Eleştirisi, sf. 101
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her alanına yayılan biçimiyle totaliter yönetim pra-
tiği, insan hak ve özgürlüklerine, mahremiyetine, 
özel alanına yönelik saldırı furyası; karşısında bir 
direnç örgütlenmediği sürece zaten kapitalist dev-
let paradigmasının güncel konusudur. Kapitalizme 
karşı mücadele perspektifi de biteviye kapitalist 
devlete ve politik kurumlarına karşı mücadelenin, 
biraz daha açarsak onun -‘biyo’ ön ekli- gözetimci-
güvenlikçi kurumlarına karşı mücadelelerin topla-
mıdır. Yüzlerce yıllık sermayenin iktidar pratiğine 
uçsuz bucaksız heybet addeden “hiçbir şey eskisi 
gibi olmayacak” kıyametçiliğinin ıskaladığı nok-
ta, eski olanın da emekçi sınıflar için ‘kıyamet’ten 
farklı olmadığı gerçeğidir.
Hiçbir şeyin eskisi gibi olmaması için, ‘adalet’ ve 
‘hukuk’ gibi kavramların ‘bildiğimiz’ anlamının 
ilhakı, ezilenler için hali hazırda hukuksuz ve ada-
letsiz olan kurumların ‘saf şiddet’ yoluyla tasfiyesi 
ve gerçek hukuk ve adalet kavramlarını inşa ede-
cek duruma gelmenin olanaklarının yaratılması 
gereklidir. Haliyle mevcut tartışmaların öznesiz, 
değişim ufkundan uzak, kötücül ve post-modern 
‘çıkış yok’çu bağlamı, bugün ihtiyacımız olanın 
tam tersidir. Doğrusu, post-modern toplum oku-
malarının kavramlarına bu kadar sarılan filozofla-
rın zaten işçi sınıfının devrimci potansiyeline olan 
kinik yaklaşımı dikkate alındığında anaakımda bu 
tartışmanın sürdürülmesi çok normaldir. Bizim 
ihtiyacımız ise; Benjamin’in saf şiddetinin, devrim-
ci sınıflarca kullanılmasıdır. 
Devletlerin-hükümetlerin hatta yurttaşların bütün 
önlemlerini biyo-iktidar etkinliğine indirgemek ve 
sınırsız bir yönetme, korkutucu bir tahakküm im-
gesi yaratmak; bugüne kadarki ve bundan sonra-
ki güvenlik paradigmasının ana motivasyonunu; 
‘zombi istilası’ tehlikesinin, sermaye birikimini or-
tadan kaldırmaya cüret edecek tehlikenin paniğini 
kaçırıyor; geleceği sınıflar arasındaki mücadelenin 
belirleyeceğini yadsıyor.

MARX’IN HEYULASININ ZAMANI 
Bir sonuç çıkaracak olursak; küresel kapitalizmin 
ahvali epey korkutucu durumda ve salgının tari-
hin en sert ve derin ekonomik bunalıma dönüşe-
bileceği tartışılıyor. Sermaye birikimini örgütle-
mek dünden daha zor, uzun tedarik zincirlikleri 
çöktü, sınırlar yeniden organize edildi. Ticaret ve 
toplumsal tüketim olağanüstü derecede azaldı. 
Uluslararası turizm sert çakıldı, seyahat sınırlandı. 
Milyonlarca emekçi işinden oldu, binlerce işletme 

tedarikçisini, müşterisini belki geri dönüşü olma-
yacak biçimde kaybetti. Çok sayıda kapitalist ülke 
çift haneli ekonomik küçülme oranları, birçok sa-
nayi sektörü patronu devletinden kurtarma paketi 
bekliyor. Salgının bugünkü felaketleri daha az de-
ğil, birçok yaşlı hasta gözden çıkarılıyor, sermaye 
birikimi uğruna milyonlarca emekçi ateşe atılıyor; 
salgın emekçiler için sürekli bir soykırım olan 
kapitalizmin elinde daha özel bir sınıf kırımına 
dönüşüyor. Öyleyse, kapitalizm tarihinin en sert 
krizlerinden birinin konuşulduğu ve emekçilerin 
yaşam koşulları açısından ne kadar tehlikeli bir 
sosyal düzende yaşadığımızın açıktan görüldüğü 
günlerde, ‘hoşnutsuz çalışanların’ mücadele ola-
naklarından kopuk bir tartışma anlamsızdır. 
Marx ve Engels’in Komünist Parti Manifesto-
su’nun başlangıç cümlesinde ‘heyula’ olarak çev-
rilen ‘gespenst’ kavramı aynı zaman ‘hortlak’ de-
mektir.12 Hortlak, ‘yaşayan ölü’ anlamına gelir ve 
yalnızca mezardan geri çıkan bir huzursuzluğun 
değil, ölümden yaşama doğru bir girişimin, ‘in-
sanlaşmanın’ ifadesidir. Marx’ın, işçilerin siyasal 
pratiğinde tahayyül ettiği ve ‘heyula’ olarak hort-
lattığı komünizm fikrinde anlatılan ise; geçmiş 
dünyanın ölümünden bugünün dünyasının yaşa-
nabilir biçimde düzenlenmesine doğru toplumsal 
praksisin hikayesidir.
Salgından sonra kendiliğinden bir ‘komünizm’ 
tahayyülü elbette ütopiktir, ancak kapitalizmin 
gittikçe ölümcülleşen çelişkilerinin aynı biçimde 
sürdürebilmesinin de olanakları daralmaktadır. 
Gramsci’nin “kriz tam da eskinin ölmekte oluşu, 
yeninin ise doğamıyor oluşundan meydana geliyor” 
diye betimlediği sosyal kriz halinin derinleştirilme-
si ve bu kıyametler düzenin, ‘bildiğimiz dünyanın’ 
nasıl son bulacağının daha yüksek sesle tartışılması 
artık çok daha acildir. Bugünkü gündemimiz; kapi-
talizmin kıyametine karşı bir ‘zombi kıyametinin’ 
olanaklarıdır. Çünkü kapitalizmin bütün önlemleri 
ve paranoyası bunun içindir; çalışanlar sınıfının po-
litik örgütlenmesi ve kapitalist özel mülkiyeti hedef 
alma potansiyelinin gerçekleşmesi. 
Neocleous’un zombi istilası, Marx’ın komünizm 
heyulasıyla kastettiği tam olarak budur; kapita-
lizmin ‘hilkat garibelerinin’ zamanıdır. Sermaye 
düzeninin yarattığı rayından çıkmış, apokaliptik 
dünya; ancak onun çok korktuğu bir sosyal kıya-
metle rotaya sokulabilir.  

12 Kartal, Onur (2018), Ete kemiğe bürünen hayalet: Marx ve Fou-
cault, Birikim, 349-350, sf. 102
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kangren 

Tren rayları altında yuvalanmış 
derin boşluktayız bezgin
toprağın yağmurla, yüzümüzün yaşla
balçığa dönüştüğü, 
herkesin kusuru başkasında bulduğu yerde. 

Bu karanlığa kim saldı bizi, 
kim bu azabı söyledi uzun olsun? 
İçimizde debelenip duran bunaltı
akbabaların sabırla beklediği. 

Burada her güne bir kıyamet sığar, 
sorgusuz sualsiz yağmalanırken kalp
kırılmaz da çürüyen yerinden kesilir.

Onur Şahin
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Evi yeniden kurmak zorundayız. Evi dışarı-
dan, içeriden, siyaseten, ekolojik bilgeliğe 
ve etik değerlere uygun biçimde… Salgının 

hızını kesmek ve böylece zaten büyük sorunları 
olan sağlık sisteminin yetersiz kalmasına engel 
olabilmek için evlere kapanmamız istendiğinde 
“ev” bir yandan “sınıfsal ve dolayısıyla eşitsiz 
koşulların”, diğer yandan bir “kapatılma”nın mekâ-
nı olarak derinlikli tartışmaların odağına yerleşti. 
Giorgio Agamben, vakalar artarken hükümetin 
“istisna hali”ni bütün ülkeye yayma endişesini dile 
getirdi ve izolasyonun ortadan kaldıracağı insan 
hareketliliğini eğitimden spora, sanatsal faaliyetle-
re madde madde sıraladı. Covid-19’un bir aşısının 
olmadığını söyleyerek, insanları evde tutmanın 
onların hayatlarını korumak için bir zorunluluk 
olduğunu belirten Jean-Luc Nancy, Agamben’e 
yanıt verirken salgının dünyayı komünize etme 
potansiyelinden söz etti. Slovenyalı düşünür Slavoj 
Žižek de, virüsün, dünyada komünizmin yeniden 
yükselmesine fırsat yaratacak bir güce sahip oldu-
ğunu savundu ve tepkilere maruz kaldı. Žižek’in 
söz konusu ettiği komünizm, bu salgının aşılması 
için gerekenlerle, serbest piyasa küreselleşmesini, 
ulus devletleri ve milliyetçi tavırları geride bıra-
kan bir uluslararası, devletlerarası dayanışmayla 
ilgiliydi. Virüsün toplumlarda sahte haberler, pa-
ranoyak komplo teorileri, ırkçılık patlaması gibi 
başka virüsleri de tetiklemekle birlikte çok daha 
faydalı ideolojik bir virüsü, “alternatif bir toplum 
düşü virüsü”nü bize bulaştırma olasılığından söz 
ediyordu. Žižek, virüsün kapitalizme, Kill Bill adlı 
filmden bildiğimiz, bir dövüş sanatı miti olan “Beş 
noktalı kalp patlatma tekniği”ni uyguladığını söy-
lüyor, kendisi de enfekte olan İran Sağlık Bakanı 
Iraj Harichi’nin “Bu virüs demokratik; zengin fa-
kir, devlet büyüğü sıradan vatandaş ayırmıyor” sö-
zünü alıntılıyordu. Ali Akay, Michel Foucault’nun 

E V İ  Y E N İ D E N  KU R M A K

 KARANTİNA VE SONRASINDA 
BİR EV İÇİ ETİĞİNİN 

GEREKLİLİĞİ
N İ L AY ÖZ E R

“biyo-politika”sı çevresinde ele aldığı yazısıyla bu 
tartışmalara büyük katkı sağladı. Yaşamların, be-
denlerin denetim altına alınmasının politikasını 
ifade eden kavram, salgın koşullarının politikası 
düşünüldüğünde insan yaşamlarının kurtarılma-
sına evriliyordu. Eve kapanmayı, maske takmayı 
“Benim bedenim benim kararım” sloganını çok 
yanlış biçimde kullanarak protesto eden Ameri-
kalı gençler görsek de akıl ve sağduyu, siyaset ve 
felsefe evde kalmanın erdeminde birleşti. Konuyla 
ilgili tek haklı itiraz evde kalamayan işçi sınıfıyla 
ilgiliydi. Salgın, pek çok düşünürün, yazarın, bü-
rokratın haftalardır vurguladığı gibi zengin yoksul 
ayırmıyordu ancak sıra karantinaya gelince ayrım 

Virüs günlerinde evde kalmanın ironik çıkmazı. Kuş-
lar ekrana buyur edilmiş, kadrajdan yem vermenin 
eşiğine. 
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iki boyutta ve oldukça sert biçimde ortaya çıktı. 
Birincisi, çocuk işçiler de dahil, karnını doyurmak 
için gündeliğe ihtiyacı olanların, işe gitmesi gere-
kenlerin bir kez daha büyük bir “değersizlik”le sı-
nanması; ikincisi ise, “ev”i ihtiyaçların karşılandığı 
bir huzur ve sevgi ortamı olarak değil, yoksulluk 
ve şiddetin cehennemi olarak deneyimlemekti.

HERKES EVİNE ÇEKİLDİĞİNDE, DEVLET EVLERLE 
SINANDIĞINDA
Karantina sürecini, insanî standartları sağlayan bir 
mekânda geçirebilmek temel bir haktır. Bu mekân; 
toplumsal yapı, modern yaşam gereği, tek başına 
ya da başkalarıyla paylaşarak yaşanan bir evdir. 
Evde yalnız yaşamanın ayrı, aileyle ya da arkadaş, 
kiracı gibi diğerleriyle birlikte yaşamanın ayrı etik 
çerçeveleri var. Haftalar, aylar sürecek bir karan-
tinada Abraham Maslow’un ihtiyaçlar hiyerar-
şisinin herhangi bir maddesinin olmasa da olur 
duruma geçtiğini düşünebilir miyiz? Fizyolojik ih-
tiyaçların minimum da olsa beden ve ruh sağlığını 
tehlikeye atmayacak ölçüde karşılanmasını bekle-
riz. Beden, iş, aile, sağlık ve mevcut ekonomik sis-
tem gereği mülkiyet güvenliği, sınırlandırılmış ve 
mesafelendirilmiş de olsa sosyallik ve cinsel mah-
remiyet, kendiliğimizi korumak, saygınlık ve saygı 
duymak, nihayet kendimizi gerçekleştirmek iste-
riz. Evlerin ne kadar geliri olduğu, evlerde kaç ki-
şinin yaşadığı, evden çalışma için uygun fiziksel ve 
teknolojik koşulların olup olmadığı, evlerdeki oda 
sayısı, evlerde bedenlerin ve ruhların şiddetten 
uzak ve sağlıklı kalabilme olanağı… Daha da uza-
tabiliriz ancak insan sağlıklı ve hayatta kalabilmek 
için eve kapanıyorsa önce sorgulanması gereken 
evin hayatta kalma potansiyelidir. Salgın başlama-
dan hemen önce Türkiye’nin farklı bölgelerinde 
depremler oldu. Her an yıkıcı gücü çok yüksek 
kırılmalar yaratabileceği on yıllardır bilinen faylar 
var malum. Karantina sürecinde diğer bütün ko-
nular gündemden düştü. Uzun zaman önce, artık 
depremler yüzünden can kaybetmek istemediğini 
açıklayan cumhurbaşkanı, kentsel dönüşüm bağ-
lamında kente ve halka karşı ciddi suçlar işleyen 
hükümet haftalardır bu konuda bir açıklama yap-
madı. İçinde yaşanamayacak denli tehlike arz eden 
evlerin daha hızlı ve organize biçimde saptanması, 
içlerinde yaşayan aileler için acil çözüm üretilme-
si bu sürecin bir parçası olmalıydı, olmadı. Bütün 
partilerin olduğu gibi AKP’nin de seçim beyanna-
mesinde ve hükümet programında çevreyle ilgili 

yapılacaklar arasında bulunan kentsel yaşamı iyi-
leştirmek ve güvenli konut üretimi konusu ekolo-
jik yıkım, rant ve gasp ekseninde büyük sorunlar 
üreterek ilerliyor. Bu birkaç haftada maskeli erkek-
lerin Kanal İstanbul ihalesi için imzalar attıklarını 
ve Salda Gölü’ne kamyonların girmesini izledik.   
Evi dışarıdan, içeriden, siyaseten kurma sorumlu-
luğunun devlete düşen bir başka çok önemli yanı 
ev içi şiddetin önlenmesidir. Hali hazırda şiddete, 
tecavüze maruz kalan kadınların ve çocukların 
karantina sürecindeki ahvallerinden birilerinin 
sorumlu olması gerekiyor. Devlet yasaları ve yap-
tırımlarıyla bu suçları zaten gerektiği gibi cezalan-
dırmıyor, uyguladığı politikalar, kullandığı söy-
lem, verdiği eğitimle şiddeti olabilecek en düşük 
seviyeye indirmek, cinsiyet eşitliğini, çocuk hak-
larını siyasetinin merkezine koymak gibi hedefler 
peşinde koşmuyorsa ne yazık ki şiddet mağdurla-
rı için sorun kat kat artıyor. Evde şiddet, evi, eril 
tahakkümün fiziksel ve ruhsal işkence uygulama 
yetkisini yasalardan aldığı bir hücreye dönüştürü-
yor. Çocukların ve kadınların şiddet görmedikle-
rinden emin olan bir takip sisteminin varlığına, 
bu sistemin karantina boyunca daha da iyi çalış-
masına ihtiyaç varken cinayet, tecavüz gibi suçlar-
dan yatanların salınması akılla, mantıkla, adalet 
ve insan onuruyla asla örtüşmeyen bir karar oldu. 
Bu kısa sürede öldürülen kadın sayısının artığını 
duyuran haberler muhalif basın yayın organlarına, 
feminist sivil toplum örgütlerinin sosyal medya 
hesaplarına yansıdı. Burada türcülük yapıp sade-
ce insan haklarını savunmanın da bir anlamı yok. 
Evlerde yaşan hayvanlar balkonlara sokaklara atıl-
dı, sokak hayvanlarına belediyelerden çok bireyler 
baktı ve hayvana şiddet artarak devam etti. Bu bize 
basit bir şey söylüyor: Erkeklik ve daha genel olarak 
insan şiddeti, ekonomik-politik altyapının ürettiği 
sorunlar öncelikle. Nüfus kontrolü, yoksulluğun 
giderilmesi, insanî standartların sağlanması ve 
insanın değerli olması, cinsiyet eşitliği ve hayvan 
hakları eğitimi gibi bütünüyle politik konularda 
gerekli söylemleri üretmediyseniz, haklardan do-
ğan etik ve etik temelli yasaları oluşturmadıysanız, 
söylemleri ve hükümleri kurumsallaştıramazsınız. 
Böylece ne normal akışta ne de salgın gibi büyük 
krizlerde devletin kimseyi koruma gücü olamaz. 
Yazının girişinde haftalardır süren önemli tartış-
malara referans vermiştim. Jean-Luc Nancy, Ali 
Akay yazılarıyla Agamben’in ilk tepkisi olan istisna 
halinin yayılması endişesine, bu kapanma halinin 
insanları öldürmeye değil yaşatmaya dair olduğu-
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Virüs nedeniyle “evde 
kal” çağrılarına 
uyabilecek koşullara 
sahip insanlar sosyal 
medya hesaplarından 
gündelik hayatlarına 
dair renkli görüntüler 
paylaştı.
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nu söyleyerek yanıt vermeye çalışıyorlardı. Yine 
de şu detayın altını çizmek gerek. Devletin kendi 
sağlık sistemini hizmet veremez hale gelmekten 
koruması ile insan yaşamını koruması arasındaki 
öncelik ilişkisi ülkeden ülkeye değişir ve bu ikisi 
ister istemez az ya da çok birbirine karışır.

EVİN EN GÜZEL ETİĞİ: EKOLOJİK BİLGELİK
“Ekolojik bilgelik”, “derin ekoloji”, ekolojizm, 
1970’lerde ekolojinin yeni bir toplumsal hareket 
olarak ortaya çıkmasından bu yana hiyerarşi ve 
tahakküm ilişkilerine karşı olmak, insanı doğanın 
sıradan bir üyesi saymak, şiddetsizlik gibi ilkelerle 
feminist, savaş karşıtı, nükleer karşıtı gibi pek çok 
hareketi de kapsamına alarak siyasileşti ve yaklaşık 
2500 yıldır hakkında felsefe üretilen etik için doğa 
merkezli yeni etik sistemler ortaya çıkardı. Arne 
Naess’in derin ekolojisi, sığ çevre yaklaşımlarının 
karşısına bir yanıyla Spinozacı metafiziğe bağlı, 
doğayla derin bir bütünleşme ve özdeşleşme iliş-
kisini koyuyordu. Murray Bookchin, geliştirdiği 
“toplumsal ekoloji” yaklaşımıyla, barışçıl ve akılcıl 
olmayan toplumların dönüşmek zorunda olduğu-
nu, mevcut ekonomik, siyasi, toplumsal yapı içinde 
bunun gerçekleşemeyeceğini, toplumların ekolojik 
toplumlara dönüşmesinin kaçınılmazlığını vurgu-
ladı. Marksizm, Komünizm ve Anarşizmin bazı te-

orilerini geliştirip kullanan Bookchin şiddetsiz bir 
dönüşümü temellendirdi. A Sand County Alma-
nac (Bir Kum Yöresi Almanağı) adlı çalışmasında 
“yeryüzü etiği”, “toprak etiği” gibi ifadeleri kulla-
nan Aldo Leopold, toprağın biyotik yapısını bozan 
her türlü insan faaliyetinin toprak etiğine aykırı 
olduğu gibi hakikatleri yükseltti. Çoğu 1970’lerde 
yazılmış ekoloji kitapları doğayla ilgili sorunların 
siyasileşmesine ve doğa merkezli etik çerçevelerin 
ortaya çıkmasına katkıda bulundu. İnsan merkezli 
çevre etiklerinden doğa merkezli etik yaklaşımla-
ra evrildik ve bu etik yayılmacılık doğadaki cansız 
varlıkların da korunması gerektiğini savunarak 
çok haklı biçimde genişledi. Doğadaki cansız bir 
varlık yerinden taşındığında, hammadde olarak 
kullanılıp yok edildiğinde o varlığın da bir parçası 
olduğu ekosistemde yaşayan canlılar olumsuz 
etkilenir çünkü. Bu yüzden ekoloji, “karışma”, 
“kirletme”, “yardımcı ol ve onar” der.
1760’ta Britanya’da başlayan 18. ve 19. yüzyıllar bo-
yunca hızla ilerleyen sanayi devrimi daha başlangı-
cında çevre kirliliği, emek sömürüsü, kapitalizmin 
etik sorunları gibi bugünkü dünyamızı da derinden 
etkileyen meseleleri ortaya çıkarmıştı. İhtiyaçtan 
fazlasını üreten, ekonomik büyüme arzusunu ve kâr 
güdüsünü doyurmaya odaklanan sistem giderek 
telafi edilemez bir ekolojik çöküş yarattı. Karbon 
salınımına bağlı küresel ısınma, ozon tabakasının 

Evde kendini karantinaya alıp virüs bulaşmaması için sokağa çıkmayan 
insanlar için  sosyal ağlarda birçok etkinlik programı oluşturuldu.
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delinmesi, biyolojik çeşitliliğin yok olması, hava, 
su, toprak kirliliği gibi onlarca konu insan merkezli 
çevre yaklaşımlarında bile derinlemesine incelendi 
ve teoride çözüm yolları belliydi ama gelişmekte 
olan ülkeler ekonomik kalkınma hedeflerini çevre 
sorunlarından daha önemli görünce hepsi sözde 
kaldı. Türkiye’de de 2000’ler boyunca mecliste olan 
partilerin programlarına bakıldığında her türlü 
çevre probleminden, ekolojik yıkımdan en ince 
detayına kadar haberdar oldukları, en azından ha-
berdar olan birilerine bu metinleri yazdırdıkları gö-
rülüyor. Yani Marx’ın “Bilmiyorlar ama yapıyorlar” 
sözünü “Biliyorlar ama yine de yapıyorlar”a çeviren 
Žižek’i bir kez daha hatırlamak istiyorum burada. 
Coronavirüsü gibi virüslerin insanların yaban ha-
yata müdahalesiyle ilgisi dünyanın pek çok yerin-
den biyolog ve mikrobiyologlar tarafından yazıldı. 
Bunlar Covid-19 salgını başlamadan önce de dikkat 
çeken konulardı. 14 Temmuz 2012’de Jim Robins’in 
New York Times’ta yayımlanan “The Ecology of Di-
sease” (Hastalığın Ekolojisi) başlıklı yazısı, doğal 
dünyayı iyi anlamaz ve onun sistemlerini bozarsak 
bunun bize hakkında çok az şey bildiğimiz yollarla 
geri döneceğini söyleyerek virüsleri işaret ediyordu. 
Ormanlara müdahale, ormansızlaştırma, sanayi ya 
da yol için, büyük çaplı tarım ve hayvancılık için 
ormanı parçalama gibi girişimler avcı-av popülas-
yonlarını değiştiriyor ve virüs taşıyıcısı türlerin nü-
fuslarının artmasına sebep oluyor. Lyme virüsünün 
benzer bir yolla yaban hayat, evcil hayvan, insan 
arasında nasıl yayıldığı da anlatılıyor yazıda. 
Karantinaya çekilmiş bireyler olarak siyasi katılım 
gücümüzden, sivil toplumlarla iş birliği halinde 
olma ve hatta doğa bağlamında sivil inisiyatifler 
oluşturma olanaklarımızdan uzak düşmüş deği-
liz. Ekolojik bir siyaset talebi, bu konudaki bilgisi, 
farkındalığı artmış bireyler aracılığıyla kavramla-
rın bugün olduğundan daha kitlesel biçimde top-
lumsallaşması ve ekolojinin kurumsallaşmasıyla 
güçlenecek. Karantina günlerini ekolojik bilgelik 
adına bilgilenme ve üretim-tüketim alışkanlıkları-
mızı kendimizden başlayarak değiştirme girişim-
leriyle anlamlı kılabiliriz. II. Dünya Savaşı son-
rasından başlayarak akıl almaz boyutlara ulaşan 
plastik üretimi, atmosferde, toprakta, suda, canlı 
bedenlerinde şimdiden telafi edilemez oranda 
mikroplastik birikmesine neden oldu. Herkesin 
sosyal medyada türlü konularda meydan okuma 
oyunları oynadığı bugünlerde biz “Ambalajsız ya-
şayabiliyor muyum?”, “Toksik kimyasalları kullan-
madan var olabiliyor muyum?” meydan okumala-

rı yapabiliriz. Bu konuda Kenneth E. Boulding’in 
“Geleceğin Uzaygemisi Ekonomisi” yaklaşımı 
heyecan vericidir. Boulding, günümüzün korsan 
ekonomilerinden bir uzaygemisi ekonomisine 
geçmemiz gerektiğini savunur. Uzaygemilerinde 
astronotların sınırlı tüketim ve özenli atık yöneti-
miyle nasıl yaşadıklarını az çok bilirsiniz. Karanti-
na günleri bunu deneyimlemek ve kavramak için 
eşsiz bir fırsat sunuyor. 
Ev içleri, insan ilişkilerinin demokratikleşme-
si ve cinsiyet eşitliği bağlamında iyileşmesinden 
çocuklar üzerindeki despotik ebeveyn baskısının 
çocuğun kendini gerçekleştirme özgürlüğüne ka-
vuşmasına kadar pek çok etik konuyu kapsıyor. 
Ekolojik bilgelik bunların hepsine kol kanat ger-
diği gibi salgın günlerinde başka boyutlar kazanan 
sınıf çatışmasıyla doğrudan ilgili. Evi dışarıdan, 
içeriden, siyaseten, ekolojik bilgeliğe ve etik değer-
lere uygun biçimde yeniden kurmayı düşünmek 
ve harekete geçmek için en uygun zaman. 

Slavoj Žižek, virüsün, dünyada komünizmin 
yeniden yükselmesine fırsat yaratacak bir güce sahip 
olduğunu savundu.
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İnsan türünün belki de en büyük yanılgıların-
dan biri kendini öncesiz ve sonrasız olarak gör-
mesidir. Ölümlülük ve geçicilik bilgisine sahip 

olsa bile bunu içselleştirememenin getirdiği ikilemi 
sürekli yaşar. İnsandaki biriciklik ve kalıcılık hissi, 
zaman zaman onu doyumsuz ve bencil davranmaya 
itebilen bir motor gücüne dönüşebilir. Bu davranış 
şekilleri, insan kendi varoluşunu gerçek bir tehdit 
altında hissettiğinde katlanarak artar. Saldırılar, 
savaşlar, hastalıklar, felaketler vb. ile karşı karşıya 
kalan insan kendi varlığını korumak için çok daha 
bencil, düşüncesiz ve saldırgan olabilir. Çoğu za-

man bilgiye sahip olmanın bile bu olumsuz davra-
nışları değiştirmede etkisiz olduğunu görürüz. 
12 Aralık 2019’da Çin’in Wuhan kentinde tespit 
edilen Yeni Kovid-19, ya da diğer adıyla Koronavi-
rüs, kentte çok kısa süre içinde bir salgına dönüş-
müş ve Çin’i etkisi altına almıştır. Daha sonraki 3 
ay içinde dünyadaki tüm kıtalara hızlı bir biçimde 
yayılmış ve insanların hastalanmasına ve hayatla-
rını kaybetmelerine sebep olmuştur. Ben bu yazıyı 
yazarken de, dünya üzerinde birçok insan Korona-
virüs’e yakalanmakta, birbirlerine bulaştırmakta, 
birçoğu hiçbir belirti göstermeden hastalığı atlat-

‘DECAMERON’ 
‘VEBA’ VE ‘KÖRLÜK’ ÇERÇEVESİNDE 

SALGIN VE İNSAN
ÖZ G E  S Ö N M E Z

Pieter Bruegel, The Triumph of Death (Ölüm Zaferi), 1562
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makta, bazıları ise hastanede, yoğun bakımda has-
talıkla mücadele etmekte ve ne yazık ki bir kısmı 
ise bu hastalığa yenik düşmektedir. Dünya Sağlık 
Örgütü’nün bu hastalığı bir pandemi, yani küresel 
salgın olarak kabul etmesi ile birlikte birçok ülke; 
virüsün yayılım hızını azaltmak için okulları tatil 

etmiş, kültürel etkinlikleri ertelemiş, çalışanları-
nın büyük bir kısmını evden çalışma modeline ta-
şımış, kara, deniz, havayolu ile yapılan seyahatleri 
durdurmuş, kentlerini, hatta ülkelerini karantina 
altına alıp, sokağa çıkma yasağı ilan etmiştir. Bi-
lim insanları tarafından, salgının başlamasından 

Josse Lieferinxe’nin veba salgınının bir tablosu / Görsel: CNS photo / The Walters Art Museum.
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Josse Lieferinxe’nin veba salgınının bir tablosu / Görsel: CNS photo / The Walters Art Museum.

bugüne kadar geçen süre de dahil,  bir ilacın ya 
da aşının bulunmasının 12 ile 18 ay süreceği söy-
lenmektedir. Dolayısıyla insanlık ciddi bir salgının 
henüz başındadır. Şu an itibariyle;  Çin, İtalya, İs-
panya, Fransa, İngiltere ve Amerika Birleşik Dev-
letleri en çok vakanın ve ölümün görüldüğü ülke-

lerdir. 21. yüzyılın insanı ilk defa bu kadar büyük 
çapta ve sonuçları hayatını doğrudan değiştiren 
bir salgınla karşı karşıya kalmıştır. Ancak elbette 
ki, insanlık tarihi 21. yüzyıldan ve bu yüzyıl insa-
nından ibaret değildir. Koronavirüs, insanlığın ge-
çirdiği ne ilk salgındır, ne de son salgın olacaktır.
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1347’de Çin ve Orta Asya’da başlayan ve daha sonra 
Avrupa’ya yayılan veba salgını birkaç yılda 100 mil-
yondan fazla kişinin canını almıştır. Veba mikrobu 
taşıyan fareler ve pireler araçlığıyla yayılan hastalık, 
Orta Asya’dan Avrupa’ya ticaret gemileriyle taşınmış, 
o dönemde ekonomik yönden büyüyen ve nüfusu ar-
tan Avrupa’nın neredeyse dörtte üçünü yok etmiştir. 
Ekonomik yönden büyümenin yanında tarımında 
gelişmesine çok ihtiyaç duyulan Avrupa kıtasında 
salgın öncesinde zaten kıtlık baş göstermişti. Kıtlıkla 
mücadele eden insanların aynı zamanda böylesine 
büyük ve dirençli bir salgınla da mücadele ettikle-
ri düşünülürse, o dönemin şartlarının ağırlığı daha 
doğru biçimde ortaya konulmuş olur. Tarımın salgın 
nedeniyle sekteye uğraması kıtlığı arttırmış, bu kıtlık, 
beraberinde ekonomik çöküşü ve düzen değişikliği-
ni tetiklemiştir. Salgın sonrası birçok derebeylik yı-
kılmış, toprak sahipleri ellerindeki gücü kaybetmiş, 
çalışanlar hakları için isyan etmiş, hükümdarlar ise 
bu isyanları bastırmak için çok daha fazla otoriter-
leşmişler, birçok veba kurbanı zengin, mülklerini ki-
liseler bağışlasa bile artık kilise eski gücünü ve önemi 
yitirmiştir. Örneğin bu dönemde, Fransa›da yaşanan 
bir işçi ayaklanmasında yirmi bin kişi ölmüştür. Mi-
lano’da şehir görevlilerinin kurbanların evlerinin 

kapı ve pencerelerinin duvarla ördükleri, insanların 
içeride kalması emrini çıkarttıkları söylenir. Vene-
dik, veba getireceğinden kuşkulanılan gezginleri şeh-
re sokmamış, Marsilya’ya gelen veba bulaşmış gemi-
ler 40 gün boyunca karantinada tutulmuştur. Birçok 
kent karantinanın faydasını ancak zamanla anlamış-
tır. Ancak tüm bu önlemler bile vebayı sadece kıs-
men kontrol altına alabilmiştir. Çünkü salgının esas 
kaynağı olan fareler ile pireler  özgürce dolaşmaya 
devam etmiştir. Veba salgını insanlığı bir kere değil 
birçok kere kırıp geçirmiştir. Londra’da 1625’te 35000 
kişi, 1665’te 20000 kişi öldü. 1720 yılında Marsil-
ya’nın içinde ve çevresinde 50000 kişi vebadan haya-
tını kaybetti. Tüm bu salgınlar, acı da olsa bir insanlık 
deneyimidir. O dönemde bu salgını yaşayan insanlar 
kuşkusuz tıpkı 21. yüzyıl insanı gibi kendilerini bi-
ricik ve kalıcı görüyorlardı. Oysa onlardan önce de 
dünya da pek çok salgın ortaya çıkıp, bitmişti. 
İnsanın bu biricik hissetme ve kalıcı olma isteği-
nin olumlu yanları da var. Bu olumlu yanların en 
önemlilerinden birisi de edebiyattır. Edebiyatın ön-
celiği kuşkusuz bir kayıt tutma, arşiv yapma eylemi 
değildir. Ancak insanın varoluşunun gerçek, somut 
bir tehditle karşı karşıya kaldığı anlarda edebiyat bu 

Camus’nün Veba kitabı üzerine bir çalışma, Mine Tozanlıoğlu’nun bloğundan.
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sorumluluğu da üstlenir. İyi ki de böyledir. Eğer bu 
olmasaydı elimizde geçmiş dönemlere ait sadece is-
tatistiki bilgiler olurdu ve bu tip durumlarla karşı 
karşıya kalan insanın nasıl tepkiler verdiğini, top-
lumların, yönetimlerin ve bireylerin olup bitenler-
den nasıl etkilendiği derinlemesine anlayamazdık. 
Hayatta kalmanın her şeyin önüne geçtiği bu dö-
nemlerde ortaya çıkmış ve günümüze gelmiş en 
önemli eserlerden biri Giovanni Boccaccio’nun 
Decameron’udur. Boccacio Dünya ve Avrupa ede-
biyatının ilk hikâyecisi ve İtalyan edebiyatında düz-
yazının atası olarak kabul edilir. Decameron 1349-
1353 yılları arasında kaleme alınmıştır. Bu tarihler 
Avrupa’daki büyük veba salgınına denk gelir; on 
gün boyunca anlatılan yüz öyküden oluşmaktadır. 
Boccacio kitabın önsözünde vebanın ülkeyi getirdi-
ği korkunç durumu açıkça gözler önüne sermiştir. 
“(...) bu hastalık birkaç yıl önce doğu tarafında baş-
ladı, bir yığın cana kıya kıya, dur durak bilmeden bir 
yerden diğerine sıçradı ve korkunç bir biçimde batıya 
doğru yayıldı. Ne bu iş için atanmış çok sayıda gö-
revlinin kenti çöpten arındırması, hatta kente girişin 

alan topluluk, her gün aralarından biri kral ya da 
kraliçe olarak seçer ve günü o yönetir. Her gün sı-
rayla 10 hikâye anlatılır. Böylece on günde tam yüz 
hikâye ile kitap tamamlanmış olur. Hikâyelerin ko-
nusu çok çeşitlidir. Sadece iki gün boyunca herkes 
istediğini anlatır ancak diğer günler belli temalar 
izlenir. İzlenen temalardan bazıları kıvrak zekâsıyla 
kötü durumların içinden sıyrılmayı başaran insan-
lar, kötücül zekâsıyla insanları kandırmayı başaran 
insanlar, hüsranla biten aşklar, türlü badirelerden 
sonra mutluluğa kavuşan sevdalılar, kadın erkek 
fark etmeksizin insanların birbirine kurduğu tu-
zaklar, kötülükler ve gönlü yüce kişilerin insanlara 
yaptığı iyiliklerdir. Her hikâyenin sonu bir şarkıyla 
bitirilir. Boccacio’nun hikâye anlatıcılarından ye-
disinin kadın olması ve anlatılan hikâyelerin için-
de dönemin şartlarına göre son derece cesurca ve 
cüretkâr hikâyeler barındırması, özellikle kiliseye, 
dinsel ve cinsel tabulara satirik eleştiriler getirmesi 
açısından yenilikçi ve önemlidir. Yazar bu üslubunu 
kitabın sonunda “son söz”de de korur. “Hikâyele-
rimde olumsuz örnekler, zararlı fikirler arayan kişi, 
içlerinde varsa bulur, yoksa elde etmesi için onları 

Dünya edebiyatının en önemli sosyalist gerçekçi ya-
zarlarından biri de ‘Körlük’ ve ‘Görmek’ romanlarıyla 
tanıdığımız Saramago’dur.

yasaklanması, sağlığı korumaya yönelik düzenleme-
ler yapılması; ne de sofuların, düzenli topluluklar 
halinde ya da başka suretlerde Tanrı’ya tevazu dolu 
yakarışları işe yaramadı ve yukarıda bahsi geçen 
sene, ilkbaharın başına doğru korkunç etkilerini bir-
denbire olağanüstü bir biçimde göstermeye başladı.” 
Ayrıca insanların bu hastalığa verdiği çeşitli tepki-
ler de kaleme alınmıştır. “İçlerinden bazıları kendi 
topluluklarını oluşturup diğer insanlardan ayrı yaşı-
yor, daha rahat edebilecekleri evlerde inzivaya çeki-
liyorlardı, (…), dışarıdan gelebilecek hastalık, ölüm 
haberlerini duymak bile istemeden, çalıp söyleyerek, 
ellerinden geldiğince eğlenceler türeterek günleri-
ni geçiriyorlardı. Tam tersini düşünenler, mümkün 
mertebe her türlü hazzın tadını çıkarmanın bu kor-
kunç musibete çare olacağını savunuyor ve bunu 
hayata geçiriyorlardı.” Boccacio’nun vebaya verilen 
insan tepkilerini kaleme alırken aynı zamanda bize 
o dönemin sosyolojik ve kültürel yapısını da yan-
sıtmıştır. Veba salgınından kurtulmak için 7 genç 
kadın ve 3 genç erkek bir kır evine gitmeye karar 
verir. Bu süreyi eğlenceli bir biçimde geçirme kararı 
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biraz çarpıtması, eğip bükmesi gerekecektir; ama her 
halükârda hikâyelerim kendisine kesinlikle engel çı-
karmayacaktır”. Boccacio’nun, Avrupa’yı ve dünyayı 
kasıp kavuran büyük veba salgını sırasında kaleme 
aldığı bu kitap,  hem ortaçağ Avrupası ve insanının 
bir portresini bize çizer, hem de insan ve yazar ola-
rak somut, varoluşsal bir tehdit karşısında bize nasıl 
bir tavır almamız gerektiği konusunda geniş bir fi-
kir yelpazesi sunar.
Boccacio’dan neredeyse 600 yıl sonra annesinin ev-
lerde hizmetçilik yaparak okutmaya çalıştığı, kendi-
sini hiçbir akıma dâhil etmeyen ancak varoluşçuluk 
ve absürdizm akımının en güzel örneklerini veren, 
1957’de Nobel Ödülü’nü alan yazar ve düşün insanı 
Albert Camus Veba romanıyla çıkar gelir. Yazarın 
1947 yılında yayınladığı bu romana “Bu güncenin 
konusunu oluşturan ilginç olaylar 194…’te Oran’da 
meydana geldi.” cümlesiyle başlar. Özellikle tarih 
belirtmemiştir. Kurgusal olan bu romanda Camus, 
insanlık tarihinde defalarca tekrarlanan veba salgını-
nı sadece bir araç kullanmıştır. Eserin esas derdinin 
veba olmadığı okudukça ortaya çıkar. Romanda öne 
çıkmış bir kahraman yoktur çünkü tüm karakter-
ler eşit derecede önemlidir. Olayın, o dönemlerde 
Fransa’nın sömürgesi olan Cezayir’in Oran kentin-
de geçmesi tesadüf değildir. Yazar aslında yapıtının 
altmetnini Nazilerin Fransa’yı işgaline, Cezayir’in 
bir sömürge olmasından duyduğu utanca, insanla-
rın bunlara kayıtsızlığına, umutsuzluklarına, daya-
nışma ve direnç eksikliğine karşı duyduğu tepkiyle 
örmüştür. “İlk bakışta Oran gerçekten de sıradan bir 
kent, Cezayir’in bir Fransız ilinden başka bir şey de-
ğildi. Kentin kendisi de, itiraf etmek gerekir, çirkindir.” 
gibi birçok cümle ile aslında sömürge şehri olmanın 
ve buna tepki göstermemenin yarattığı çirkinlik alt-
tan alta vurgulanır. “Bir kenti tanımanın en bildik 
yollarından biri de insanların orada nasıl çalıştığına, 
orada birbirlerini nasıl sevdiğine ve nasıl öldüğüne 
bakmaktır.” diye günlüğüne yazar anlatıcı. Bir gün 
Dr. Rieux’nin kapısının önünde ölü bir fare görmesi, 
aynı gün doktorun apartmanında görevli kapıcının 
hastalanıp ölmesi ve bu manzaranın giderek her yere 
yayılmasıyla başlar veba. Uzun zaman görmezden 
gelinir, basında yer almaz, ciddiye alınmaz ve “veba” 
sözcüğü kesinlikle ağıza alınmaz. Bunun yerine has-
talığı tanımlamak için seçilen sözcük “ateş”tir. 
Kent salgına karşı hazırlıksız, imkânlar yetersiz ve 
insanlar duyarsızdır. Dr. Rieux bir yandan bunun 
adeta savaşa benzeyen bir veba salgını olduğunu, 
acil önemler alınması gerektiğini yetkililere kabul 
ettirmeye çalışırken, bir yandan da hayat kurtarmak 

için olağanüstü bir mücadeleye girişir. Anlatıcı bize 
Dr. Rieux’nün düşüncelerini şöyle aktarır. “Belleğin-
de sayılar uçuşuyordu ve tarihin gördüğü otuz kadar 
büyük vebanın yaklaşık yüz milyon kişinin ölümüy-
le sonuçlandığını aklından geçiriyordu. Ancak yüz 
milyon ölü nedir? Savaşta insan ölüyü diriyi bilmez. 
Nasıl ölü bir adam ancak ölü halde göründüğünde 
önem taşırsa, tarih sahnesine saçılmış yüz milyon ce-
set de hayalimizde silik bir görüntüden başka bir şey 
değildir.” Romanın bir diğer kişisi, herkes tarafın-
dan sevilen ve güven duyulan Rahip Paneloux, vaa-
zında; vebanın işlenen günahların sonucunda Tanrı 
tarafından gönderildiği, bundan kaçınmanın fay-
dasız olduğu ve boyun eğilmesi gerektiğini söyler. 
Ancak günahsız çocukların ölmesi rahibin inancını 
sorgulamasına neden olur ve vebaya direnilmesi 
gerektiğini söyleyerek Dr. Rieux ile birlikte hastalı-
ğa karşı mücadele etmeye karar verir. Nihayetinde, 
vebanın varlığının yöneticilerce kabul edilmesin-
den sonra karantinaya alınır kent ve iyice yaşanmaz 
hale gelir.  Kentte ve mahallelerde oluşturulan tecrit 
kampları ikinci dünya savaşındaki toplama kamp-
larını çağrıştırır. Romanda vebaya yakalandığını 
öğrenen bir kişinin kendini sokağa atarak rastladığı 
ilk kişiyi sarılıp öperek hastalığını ona da bulaştır-
dığı bir gözlem olarak aktarılır. Bu süreçte salgını 
fırsata çevirmek isteyen fırsatçı, karaborsacı kişiler 
de romanda yer bulur. 
Oran şehrinin insanları bir yandan hastalıkla, bir 
yandan yoksullukla, bir yandan da hapsoldukları 
derin bir yalnızlıkla mücadele etmektedirler. Di-
ğer yandan, şehirde “gelecek” olgusunun, “yarın” 
kavramının giderek silindiğini, zamanın sürekli 
tekrar eden sıkıcı bir döngüye evrildiğini fark ede-
riz. Benzer biçimde Dr. Rieux da sürekli hastaları-
na eldeki tedaviyi uygulayıp defalarca aynı sonuç-
ları almaktan yorgun düşmüştür. Sevdiklerinden 
karantina nedeniyle ayrı düşen insanların belli 
bir süre sonra sevdiklerinin yüzlerini hatırlaya-
mamaları bireysel ve toplumsal bir hafıza kaybını 
duyumsatır. Veba aslında kendinden önce de şe-
hirde yaşanan esareti, sefaleti, insan ilişkilerindeki 
çukurları ortaya çıkarmıştır. İnsanlar öylesine vur-
dumduymazdır ki; bu duruma bile çok geçmeden 
alışmışlardır. Zor zamanlarda dayanışma, birlikte 
mücadele etme, paylaşma duyguları öne çıksa da 
vebanın çaresi bulunduktan çok kısa bir süre sonra 
şehir ve insanlar eski haline döner. 
Albert Camus’nün Veba’sından yaklaşık 50 yıl son-
ra 1995’de dünya ünlü Portekizli yazar José Sara-
mago’nun Körlük romanı yayınlanır. Saramago bu 
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romanıyla 1998 Nobel Edebiyat Ödülü’nü alır. Düz 
yazılarında nokta ve virgülden başka bir noktala-
ma işareti kullanmayan yazarın bu romanı aynı za-
manda sinemaya da uyarlanmıştır. Roman araba 
kullanmakta olan bir adamın, trafikte yeşil ışığın 
yanmasını beklerken aniden kör olmasıyla başlar. 
Ancak bu körlük bizim bildiğimiz bir körlük biçi-
mi değildir. Kör olan adam başına geleni şu şekilde 
tanımlar: “Hiçbir şey görmüyorum, yoğun bir sisin 
ortasında kalmış, bir süt denizine batmış gibiyim, 
İyi ama körlük böyle olmaz, dedi öteki, körlerin 
karanlık içine gömüldükleri söylenir, İyi de ben her 
şeyi bembeyaz görüyorum, gözüme bir süt denizi 
kaçtı.” Daha sonra bu kişinin gitti doktorun da kör 
olmasıyla salgın giderek yayılır. Söz konusu olan 
şey fizyolojik bir körlük değildir. Gözde hiçbir ha-
sar yoktur ancak kişi nedeni belirsiz bir şekilde ne-
reye baksa beyaz bir ışıktan başka bir şey göremez. 
Saramago, roman boyunca ne bir kişi adı, ne de bir 
yer adı kullanır. Bu bilinçli tercih, kurgusal salgın 
konusunu, yerel olmaktan çıkarıp evrensel kılar. Dili 
açık, anlatımcı, söz sanatlarından mümkün oldu-
ğunca arındırılmış ancak oldukça ironik ve altmetin 
bakımından çok zengindir. Distopik bir roman olan 
Körlük’te “beyaz körlük”, “beyaz felaket” olarak ad-
landırılan salgın hızla toplumun çöküşe götürür. Bu 
çöküşün en önemli nedenleri salgından daha hızlı 
yayılan panik ve korkusudur. Aniden kendilerini bu 
beyaz süt denizin içinde bulan insanlar hiçbir ağrı, 
acı çekmese ya da doğrudan doğruya bir varoluş 
tehditle karşı karşıya kalmamış olsalar bile “görme 
yetilerini” kaybetmeleri toplumda kaosa neden ol-
maya yetmiştir. İnsanlar yollarda, evlerde, parklarda, 
bahçelerde “kör oldum” diye bağırarak, oradan oraya 
yönsüzce koşmaktadır. Sağlıkçılar salgınla mücadele 
etmekte, devlet ise insanları karantina altına almak-
tadır. Ancak karantina yeri olarak bir akıl hastane-
sinin seçilmesi çok anlamlıdır. Çünkü belli bir süre 
bu insanlara yardım sağlayan devlet, sonrasında sal-
gının her yere yayılması ve yönetim kademesine de 
ulaşmasıyla yardımları tamamen kesmiş, karantina-
daki insanlar tamamen diğer insanlardan yalıtılmış 
bir şekilde kendileriyle baş başa kalmışlardır. 
Romanda bu salgından etkilenmeyen tek bir kişi 
vardır, o da doktorun karısıdır. Gıda, temizlik, sağ-
lık ihtiyaçlarının yetersizliği sebebiyle birbirlerine 
giren körler, birbirilerini kazıklamaya, yiyecek için 
cinsel istismara başvurmakta, giderek saldırganlaş-
makta ve çeteleşmektedirler. Doktorun karısı, tüm 
bu cinayetleri, tecavüzleri, etik değerlerin çöküşünü 
gözleriyle görür, önce görmezden gelir. Hatta kör ol-

mak için dua eder. Ancak daha sonra bu çöküş onu 
rahatsız etmeye başlar ve artık daha fazla görmez-
den gelemez. Tek gören kişi olarak, sorumluluk alır 
ve “örgütlenmek bir bakıma görmeye başlamaktır” 
diyerek herkesi örgütlemeye başlar. İnsanlar sadece 
hayatta kalmaya çalışmakta ve bunu yaparken kör 
olmalarına rağmen son derece bencil, saldırgan ve 
tehlikeli olabilmektedirler. Sevgi, merhamet, vicdan 
ve paylaşım giderek yok olmaktadır. Çeteleşen grup 
ikinci kere bir tecavüze kalkıştığında doktorun ka-
rısı çete liderinin boğazını makasla keserek öldürür. 
Bunun sonucunda akıl hastanesinde isyan çıkar ve 
doktorun karısı hastaneyi yakar. Yangından sonra 
artık hepsi özgürdür ve dışarı çıkmışlardır. Ancak 
dışarıdaki manzara da akıl hastanesinden farklı de-
ğildir. Bunun nedenini yazarın şu cümleleri açıklar: 
“Hepimizin üzerinde ikinci bir ten gibi taşıdığımız, 
adına bencillik denen şeyden yoksun bir kişi henüz 
anasından doğmadı, o ikinci ten öylesine kalındır ki, 
birinci tenimiz bir evet ya da hayır yüzünden hemen 
kanarken ona hiçbir şey olmaz.”
Doktorun karısı dışarıya çıktıktan sonra gördüğü 
ahlaki, toplumsal, ekonomik çöküntü karşısında 
şok geçirir. Onun dışında herkes kördür. Önder-

Bir görme biçimi olarak Körlük.
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lik ettiği grup iyice açlık tehlikesiyle karşı karşıya 
kaldıklarında bir kiliseye sığınmayı seçerler. Kili-
sedeki dinsel figürlerin gözlerinin beyaz bir bezle 
bağlandığını gören doktorun karısı bunu gruba 
ilettiğinde, kilisenin kör bir üyesi “bunu rahibin 
yaptığını düşünüyorsanız yanılıyorsunuz, ben onu 
tanırım, o iyi biridir”der. Ateist olan Saramago, 
tabu olarak kabul edilen dinsel dogmaların ve 
bunlara sahip olduğu düşünülen dinsel liderlerin 
hatasız olduğu kabulünü ve bu düşüncedeki çar-
pıklığı net bir biçimde eleştirir. “Bizi yalnızca Tan-
rı görüyor dedi ilk körün karısı, yaşadığı üzüntülere 
çektiği sıkıntılara rağmen Tanrı’nın kör olmadığın 
hâlâ inançlıydı, doktorun karısının bu sözlere kar-
şılığı, Tanrı bile görmüyor oldu.” Din ya da siyasi 
erkin kendi sorumluluğunu üzerinden atıp, davra-
nışlarının sonuçlarını ilahi bir kudrete yüklemenin 
toplumdaki etik değerlerin çöküşünü hızlandırdı-
ğının altını çizer. Nice zaman sonra ansızın görme 
yetilerini tekrar kazanan körler, bu sefer de “gö-
rüyorum” diye sokaklarda sevinç içinde koşarlar. 
Kendilerinin neden kör olduğunu anlamadıkları 
gibi, neden tekrar görmeye başladıkları hakkında 
fikirleri yoktur. Doktorla karısının konuşmasında, 
karısının tahmini evrensel bir yanıt niteliğindedir : 
“Neden kör olduk, Bilmiyorum, bunun nedeni belki 
bir gün keşfedilir, Ne düşündüğümü söylememi ister 
misin? Söyle. Sonradan kör olmadığımızı düşünü-
yorum, biz zaten kördük, Gören körler mi?  Gördü-
ğü halde görmeyen körler.”
Boccacio, Camus,  Saramago ve bu sayfalara sığdı-
ramayacağımız pek çok önemli eser ve edebiyatçı, 
bir insanlık tarihi bilgisi olarak bize ne söylüyor? 
İnsanın karanlık, doyurulamaz ve kötücül yanı 
bir gerçeklik olarak hep sahne aldı, alıyor ve ala-
cak. Salgınlar, ister gerçek olsun, ister kurgusal, 
adı veba olsun ya da koronavirüs, sadece bu kara 
gerçekliğin ortaya serilmesi için bir araçtır. Peki, 
insanın bu kara tarafın karşısında neler var? Çok 
şey var. Öncelikle umut. Ancak bu umut durağan 
değil dinamik bir umut ki; yapılan yanlışların tes-
pitini, sorunlarla yüzleşmeyi, ders çıkarmayı, şef-
faflığı,  çözüm aramayı, çözüm ararken dayanış-
mayı, paylaşımı, direnme gücünü, özgür ve etik 
aklın hâkim kılınmasını kapsıyor. 
İnsanlık bu iki kutup arasında gelgitler yaşadı, ya-
şıyor ve yaşayacak. Ta ki biz, Saramago’nun sözü-
nü ettiği “bencillikten yapılma derimizi” yüzmeyi 
öğrenene dek. Yoksa Camus’nün dediği gibi “ve-
banın farelerini uyandırarak mutlu bir şehre ölmeye 
göndermesi an meselesidir.” 

ilk halka 

 Paramazlar’a

Aynası da
Olur 
Yüzü olanın.

Adsız 
Bir mezar taşının
Gölgesi.

Toprağa yazılı
Adlar.   

Ne ölen  
Ne öldüren.

Bir resme
Doluşuruz  
Boyuna.    

Yüzlerce 
Yüz. 

Aslı  
Yüzsüzdü  
Öldüren.    

Önder Karataş
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2. Gün
Korkuyorum. Zamanın olmadığı bir boşluğa bıra-
kıldım. Buğulu bir gerçekliğin içindeyim. Her yer 
sis. Göremiyorum.

3. Gün
Kapatıldım. Yalnızım, yapayalnız. Kaderine terke-
dilmiş bir köpek yavrusu kadar şaşkınım. Yuvasız 
kaldım. Oraya da sığamıyordum ya... Bilinmeze 
terkedildim. 

5. Gün
Çaresizim. Cami avlusuna bırakılan bebek bile 
daha şanslı. Birileri sahip çıkar illaki. Ya bu be-
deni, bu kafayı hangi deliğe sokmalı? Çıkışsız bir 
sokaktayım. Tüm kapılar kapalı. Yaşamın dışına 
itelendim. Gürültüyle açılıp kapanan kilitli demir 
kapıların derin karanlığına. 

7. Gün
Çırılçıplağım. Beyaz önlüklü sorgucular son dam-
lasına kadar emiyor benliğimi. Her hareketim ka-
lemlerinden kâğıda akıyor. Ellerindeyim. Tedir-
ginim. Yine de konuşuyorum, isteksizce. Tünelin 
ucundaki ışığı muştulamalarına muhtacım. Gerçi, 
hakikat kimin avcunun içinde ki? 

11. Gün
Huzursuzum. Gün boyu koridorda volta atıyorum. 
Sigaraya da başladım. Yeni alışkanlıklar benim 
için. Yabancıyım kendime. Dışarıdaki kendimi 
anımsama gayretindeyim. Zorunlu konukluğum 
bitsin istiyorum artık. Çıkacağım günü bekliyo-
rum sabırsızlıkla. 

13. Gün
Sürgündeyim. Kader arkadaşları edindim burada. 
Bir savaşın gazileri gibi kırık dökük insanlar. Yok-
sulluk kokan eski püskü kıyafetleri deliliğin asalet 
simgesi. Topluca yemek yemeye, ilaç sırasına gir-
meye de alıştım. İnsan nelere alışmıyor ki.

17. Gün
Toparlanmalıyım. Elbet çıkacağım bu kuşat-
madan. Yaralı benliğim dışarıya bir kuş uçumu 
uzaklıkta. Etrafı korkuluk yangın merdivenin 
dumana boğulmuş kalabalığında bahçedeki çam 
ağacını özlemle seyrediyorum. Yaşama dokun-
mak istiyorum.

19. Gün
Yeniden başlamalıyım. Zorluklar karşısında naif 
kalan ruhumu sağlamlaştırmalı. Dışarıdaki kav-
ga daha sert geçiyor. Zırhımı kuşanıp öyle çık-
malıyım sokağa. Hasta ruhumu sağaltmalı, güçlü 
kılmalıyım. Buraya bir daha düşemem. Duvarlar, 
fayanslar, önlükler hep beyaz. Çıldırtıcı bir yek-
nesaklık. Bu beyaz terörüne daha fazla katlana-
mam.  

23. Gün
Özgürüm. Bugün bırakıldım. El yordamıyla kur-
malı her şeyi yeniden. Yaşamdan benim payıma 
düşeni ısrarla istemeli. Kırılganlığım tatlı bir bela. 
Sevmenin, sevilmenin diyeti. Hassas ruhum bu-
gün daha güçlü. Yaşam bildiği gibi essin. Güçlü 
duyumsuyorum kendimi. Rüzgârları göğüsleyecek 
bir inadım var artık. 

KLİNİK
BA R I Ş  A K KU RT
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şu uzak bana yakın

bir ateş yak ısıtalım göğün mavisini
üşümesin ay ve yıldızlar 
her birini biraz aşağı sarkıtarak
yanardağın volkanı değil bu ateş desin:
bize bakıp gülümseyen kara bıyıklı bulutlar 

yanımdasın ama yokluğun var içimde
saç tellerinde dolaşıyorserin rüzgâr
fotoğraftagülen birisin belkiama
insanduygularıyla ve gövdesiyle yaşar

bakışınbir sözcüğün duruşu gibi suskun 
daha çok beni sana yönlendiren aşkla
uğraşıyorsun, akşamın alaca karanlığı gibi susarak
konuşan eylülün ağzına bakıp birağaç
altındael ele tutuşarak oturuyorsunrüzgârla

ahh, ne güzel bütün bunlar ama bozuk
para gibi harcıyorsun zamanı
zaman bize lazım bunu unutma, her ateş
yakar vefalı gönülleri, ormanı
unut, suyla söndür üstünden dökülenleri

sevgilim üstünden dökülenleri kenara koy
her birini aşk şarabına buladığın 
kağıda yazıp sonra bize okuduğun dizeleri de…
ben onları yumuşak toprağa serperim
hepsibir arada büyür o pespembe güllerle…

çünkü şu uzak bana çok yakın, uzansam
erişirimduvara astığın çıplak kadın fotoğrafına
zaman elimi ayağımı tutmazsa elbette
okuldanyeni gelmiş bir çocuk gibi susarak
varacağım yere gider seni orada beklerim

dikkatli ol korona virüs dokunmasın sana
yoksa hayatta kalamayız, delip geçer bizi
onun silahından çıkan mermi…

Mehmet Sadık Kırımlı



\ 87 

‘realiteye ait olamıyorum; bir yanıp hep masal’

Bal küpünü önce bir akrep deldi; ışık doldu 
içeri.  ‘Işık aydınlık dünyadandır’ dedim ak-
rebin deldiği yerden girdim içeri. Yılan. Her 

yer yılan yürüyemiyorum. Karanlık, yılan tıslama-
ları… Avuç içlerim terli, nabzım hızlı. Karanlıkta 
bir ışık… Işık ama öyle loş, bir değişik ışık, bir 

değişik zaman… Mağaranın içi de öyle;  duvarları 
kerpiç, tahta bir kapısı var, uzun iki sedir uzanı-
yor mağaranın içinde.  Duvarda iki ceylan ve bir 
aslanla koyun koyuna… Işık çok aydınlatmıyor o 
tarafı. Ben görüyorum yine de.  Uzun, beyaz sakal-
ları göbeğine kadar uzanan bir adam, dedem mi, 
değil mi? Göbeğinden sonra yılan. Ayakları yılan. 
Şah-ı Maran bu.  

YOL 
SIRTINA
YÜKTÜR
İNSANIN
E L İ F  E S E R
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“sus” diyor bana, “korkma gel, ey ben-i âdem. Sen 
ne korkuyorsan onlardan, onlar daha çok korku-
yor senden.” Koşuyorum kucağına atlıyorum: 
“Dede!” ama dedem değil o başka bir âlemden,  
başka bir şey. “Sus!” diyor, “duyacaklar.  Dede-
nim ama ben Şah-ı Maran’ım.  Duymasın kim-
se.  Yılanlar duymasın. Beni her cuma beklerler; 
geleceğim diye. Bilmiyorlar. Sus.” Duyarlarsa… 
Duymasınlar.
“Duymasınlar” dedi Şah-ı Maran.   Yılanlar du-
yarsa savaş açar ben-i âdeme. Az kaldım, çok kal-
dım; Şah-ı Maran’ın yanında nice kaldım bilmem. 
Uyandım. Sedirdeyim. Elif ninem elimden tut-
tu hışımla, çardağa, yıkamaya götürdü. “Yıkama 
beni,” dedim, “ben Camısan gibi oldum, yıkanın-
ca tenim yılan sırtı gibi alacalı olur, tanırlar beni. 
Tanırlar dedemi.” Ninem anlamadı; onunla aynı 
evde farklı dillerde yaşıyoruz. Daha doğrusu ben 
başka bir dile mülteciyim. Yan yana olsak da başka 
dil, başka bir ülke gibi uzak geliyor insana. O, ken-
di dilinin ülkesi, ben de onun diline sığınmış bir 
yabancı gibi yıkadı beni. Ne tenim pul pul, alacalı 
oldu, bir yılanınki gibi ne de dedemin Şah-ı Maran 
olduğunu anladı kimse.  
Az gittim, uz gittim, dere tepe düz gittim. Zümrüt 
kuşunun sırtında, ona etimden katık vererek,  bir 
başka dünyaya, ölümün sırrına Belqıya olmaya git-
tim.  O, bilginin milyon yıllık macerasında rayber 
olan Belqıya donunda, dedem Şah-ı Maran’ın ışık 
tuttuğu yoldan. Gittim ki tanrılar, bir mermer sal 
etrafına toplanmış, benim zümrüt kuşunun sırtın-
daki yolculuğum üzerine konuşuyor. 
Kadın olan tanırının diğer erkek tanrılara dediği-
dir:
Yol, sırtına yüktür Ben-i âdem’in
Sanır kendini merkezi âlemin
Manasını çözemez sır-ı dem’in
Yol, sırtına yüktür Ben-i âdem’in

Bal çanağında buldu önce yolu
Düştü inine ki yılanlar dolu
Şahmaran donunda dedesi oldu
Yol, sırtına yüktür Ben-i âdem’in

Sonra sıvazladı akça pakça sakalını erkek olanlar, 
dediler “öyledir” ya! Ana Fatma hazretleri. Ge-
yik donunda Bava Düzgün, aslan donunda Bava 

Munzur, sonra elinde Zülfikar ile Şah-ı Merdan 
Ali “öyledir,” dediler, tanrı donunda.  Duvarda asılı 
halıda. Işıkta suretler aktı ardı ardına, silindi bir 
bir. Sonra bir horozun sesinde güneşi doğurdu ka-
dın olan tanrı. Işıdı içerisi, büyüdü günün telaşı. 
Dedemin sesine koştum, sıçradım kucağına. Teni, 
babam gibi koktu. Babam, ölümün sırrına vakıf 
olmak için çoktandır yoktu. Öyle demişti dedem.
Dede, “ yılanlar duysa Şah-ı Maran’ı saldırılar mı 
bize, saldırırlar mı, dede ?”  dedim sessizce. “şişş, 
duymasınlar!” dedi. Sustum. 
Kralın jandarmaları sardı köyü, güzün kışa yakın 
bir zamanında, ev ev aradılar. Belli, içlerinde sesi 
kurbağa gibi çıkan, en çok bağıran veziriydi kralın. 
Şah-ı Maran’ı göreni anlamak için bütün erkekle-
ri topladılar köy okulunun önüne. Yağmur, sanki 
tanrıların beni yeryüzüne çıkmam için yırttıkları 
yerinden akıyor, sel gibi yağıyordu. Soydular bü-
tün erkekleri, yağmurda saatlerce beklettiler, ayıp 
yerleri kapalı şekilde çıplak. Utancın devleri cüce 
yaptığını öğrendim o gün. 
Kalbim, yerinden çıkacak gibi, korkuyorum, küt 
küt vuruyor göğüs kemiklerim kırılacak sanki. 
Öğrenecekler, beni bin bir işkenceden, oyundan, 
tezgâhtan geçirip öğrenecekler dedemin şah-ı 
meran olduğunu. Öyle demişti bana şah-ı meran, 
ininden yollarken beni. 
Yağmur hızını arttırıyor, kimsenin dersi pul pul 
olmuyordu ama vezirin jandarmaları, vurdukça 
ıslak ve çıplak bedenlerde morartılar pul pul ço-
ğalıyordu. Ağızlardan, aç bir kurdun uluması gibi 
sesler çıkıyor: “söyleyin ulan! Söyleyin!” Bir ke-
tumluk anı, gözler karalı bir suskunluğa bakıyor 
hep. Herkes, saklıyor gizimizi, kimse ele vermi-
yor dedemi ve beni.  Gözlerimi kapatıp, mermer 
salın etrafındaki tanrıları çağırıyorum yardıma: 
“Medet ya Şah-ı Merdan Ali, medet ya Bava Düz-
gün, ya Munzur!” ses yok. Çaresiz, sokuluyorum 
nenemin duldasına, etekliğini tutunup siper edi-
yorum gözlerime görmemek için.  Görmesem de 
dedem Şah-ı Maran’ı ve birkaç köylüyü alıp gö-
türmüşlerdi kralın adamları. Günü, Cuma sandı-
ğım her zaman çıkıp bekledim dedemin gelmesi-
ni; gelmedi.  
Denkleri bir kamyonetin sırtına yükleyip masal-
lar diyarı köyümüzden gerçeğin şehirlerine doğru 
ilerlerken zorunlu bir göçün dayanılmazlığında, 
kadın Tanrının dediği geldi aklıma: 
“Yol, sırtına yüktür insanının!” 
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“Sanki göğsümde bir balon vardı da bir-
den havası sönmüştü…”

Aşura lağım kokularıyla kucaklardı 
bizi. Kerpiç evlere su götüren demir 
boruların üstünde o yana bu yana koş-
turur, bahse tutuşurduk. Beş taş oynar-
dık. Başıboş köpekler, sığınacak yeri 
olmayan kediler için taşlardan ev ya-
pardık. Kör Şefi’nin yamacına oturur, 
neyine kulak verirdik. 

“Aç köpekler için üzülen Kanuu’nun 
yapabileceği bir şey yoktu. Yapraklar 
dökülmüş soğuklar kendini hissettir-
meye başlamıştı. Yağmurlu bir sonba-
har günü onlarca sivil kamyon kışlaya 
geldi. Depolardaki malzemeler kam-
yonlara yüklendi. Auroon endişeliydi. 
İlk defa böyle bir olayla karşılaşıyor-
du. Kamyonlar yüklenip gittikten üç 
gün sonra tekrar geldi.

Bildiğimizi, içinde olduğumuzu sandığımız 
hayatlar katı disiplin ve hiyerarşiyle nasıl 
bir anda her şeyi değiştirebiliyor işte bunu 
okuyoruz Kışla Köpekleri’nde.

İranlı yazar Ali Eşref Dervişyan’ın bazen 
yüreğinizi burkacak bazen de içinizi ısıtacak 
‘bizi’ anlatan öykülerinden oluşan Abşûran, 
Makbule Aras Eivazi’nin Farsça aslından 
yaptığı ustalıklı çeviriyle…
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anlam tektir

kesif, katı, müphem, denenmiş sözcükler
ısrarcı, yavan, kuşkulu-
haybeye anılar, bahaneler, bahaneler,
naiflik vurgusu-
sözüm ona taşlar, sözüm ona evler
sözüm ona silahlar tütmekte.
kapı kolu, sürahi kulbu, 
tablasında bir saksı, serili yatak.
ahşaba, göğe yahut da mermere işlediğin, 
kağıt üstünde dövdüğün sözcükler
olmakta değil, ölmekte ise,

bağcıklarını sık iyice. 
hah işte böyle. 
sessiz ol, bekle. böyle, işte böyle..
merdiven ile duvar arasında kalan 
o dar boşluktan yavaş yavaş, 
aban duvarlara.

Yannis Ritsos 
(Çeviren: Sevi Emek Önder)  

 
“Koridor ve Merdivenler”- 1970 
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