UFUKTAKİ YENİ DÜNYA DÜZENİ
-Koronavirüs Salgını, Endişeli Dünya ve Gelecekon aylarda dünyada tek gündem koronavirüs, küresel çapta olağanüstü bir hâl yaşanıyor. Kimden, ne zaman ve nasıl geleceği belli
Ssalgına
olmayan, üstelik de henüz çaresi bilinmeyen bir korkuyla endişe yaşıyor insanlar. Daha ortalığı kasıp kavurmaya yeni başlamışken
ilişkin handiyse “komplocu” denebilecek, aynı zamanda sinik bir tavra da kapı aralayan pek çok yorum yapıldı, yapılmaya da de-

vam ediyor. Birkaç ay öncesine kadar dünyayı dolaşan insan, şimdi korkudan ve karantinalar nedeniyle kendi evine, şehrinde, ülkesinde
tıkılıp kaldı. Koronavirüs ile sanki her ülkenin sağlık sisteminin gücü, hasta karşılama kapasitesi, performansı ve yetenekleri ile izledikleri
politikalar test edilmektedir. Küreselleşmenin mevcut statükosunun sorgulandığı dönemde ortaya çıkan bu salgının en kritik, sarsıcı ve
kalıcı ekonomi politik etkilerinin, günümüz siyasi sistemlerinin ve iktisadi yapılarının düşünsel temellerinin atıldığı Avrupa medeniyetinin
ulaştığı günümüz statükosu üzerinde olacağı söylenebilmektedir.
Koronavirüs problemi nedeniyle küresel çapta bir kriz olacağı öngörülmektedir. Bu krizin 2008 hatta 1929 ekonomik krizinden daha
etkili olacağı düşünülmektedir. Pek çok ülke koronavirüs dolayısıyla diğer ülkelerle kara, hava ve deniz ulaşımını durdurmuş durumdadır.
Sınırlar kapatılmış, bazı ülkelerde sokağa çıkma yasağı getirilmiş, ülkemiz de dâhil olmak üzere başka bazı ülkelerde ise zorunlu olmadıkça
dışarı çıkılmaması tavsiye edildi.
21. yüzyılın en ciddi ilk felaketi, koronavirüs oldu. Sağlıktan askeri yapılara kadar her şey değişecek gibi görünüyor. İnsanların ve devletlerin vereceği kararlar, uzun yıllar boyunca dünyaya yön verecek, sağlık sistemleri ekonomiyi, siyaseti ve kültürleri de değiştirecektir.
Avrupa Birliği’nin ana unsurları olan Almanya ve Fransa arasında adeta bir kilit taşı olarak durması hasebiyle Avrupa bütünleşmesinde
denge rolü bulunan İtalya’nın içerisine düştüğü çıkmazda birlik üyelerince kaderine terk edilmesi sonucunda hayalî Avrupa bütünleşmesinin uçurumun kıyısına geldiği söylenebilir! Çin’in, salgının kontrol altına alınması sonrasında pandemiyle mücadele eden diğer ülkelere
muhtelif destekler sağlama politikası, zaten hayli iyi bir noktada olduğu yumuşak güç kapasitesini yükseltmek adına krizi fırsata çevirme
gayretinin en somut yansımasıdır.
Günler ilerledikçe tahminler daha da kötüleşmekte ve pandeminin küresel etkilerinin öngörülenden daha da büyük olacağı telaffuz
edilmektedir. Bu sebeple ulusal otoriteler ilk elde sağlık ve sosyal güvenlik problemlerine odaklandıktan hemen sonra talebi canlı tutacak
hem de arzın sürekliliğini sağlayacak tedbir paketlerini devreye almaya başlamışlardır. Koronavirüsün küreselleşmeye karşı yeni bir ulusallaşma dalgası yaratması söz konusudur. Çünkü bu süreçte problem küresel bir problem olarak değerlendirilip, küresel çapta çözümler
üretilerek çözülmesi biçiminde değil, ulus devletlerin kendi başlarına uğraştıkları bir sorun biçiminde yaşanmaktadır. Ulusal sınırlar kapatılarak kısmi çözümler üretilmeye çalışılmaktadır.
Modern kültür başlangıçlarda yaklaşık iki yüz yıl önce risk olarak görülen bütün olgu ve oluşumları ortadan kaldırmayı vaat etmişti.
Buna göre modern kültür sahip olduğu bilim ve teknikle sağlıkta bütün sorunları çözecek, sosyal hayatta insanca bir bölüşüm düzeni
kurulacak, açgözlü olmanın gerekçeleri ortadan kalkacaktı. Yaşamanın tadına varan insanlık, sınıfsal, etnik ve dini çatışmalarla hayatını
karartmayacaktı. Ne var ki işler öyle olmadı, içinde yaşadığımız dönemde koronavirüs sorunu da bir sağlık sorunu olmanın ötesine geçmiş
ve gündelik siyasetin en önemli konusu hâline gelmiştir. Koronavirüs problemi göründüğü kadarıyla dünya için hayli önemli değişimlerin
habercisidir. Hatta bazılarına göre bu bir milattır ve dünya artık ‘korona öncesi’ ve ‘korona sonrası’ olmak üzere iki döneme ayrılacaktır.
Öte yandan önceki salgınlardan daha yaygın ve enformasyonun etkisiyle psikolojik etkisi daha güçlü bir salgınla karşı karşıyayız.
Dünyanın yarısından fazlası evlerine kapanmak zorunda kaldı. Neredeyse beşeri etkinliklerin gerçekleştiği tüm toplumsal alanlar kapalı.
İnsanlık, en çok sanal ve dijital bir ilişki, iş ve ticaret ağına teslim oldu. Nitekim küçük esnafın insanları işten çıkardığı bu süreçte e-ticaret
ağı olan şirketlerden biri siparişleri yetiştiremediği için yaklaşık 100 bin çalışan alacağını duyurdu.
Koronavirüs medeniyetlere özgü yerleşik davranış kalıplarını ve söylemleri dağıtarak dünyayı başka bir gerçekliğin eşiğine taşıyor.
Hayatlarımızı daha olumlu anlamda değiştirebilir mi bu süreç?, kestiremiyoruz henüz. Ancak geleceği şekillendirecek bir dönemden geçtiğimiz muhakkak. Bireyi yaşatmayı önemseyen modern devlet aygıtının, aynı zamanda, yaşamaya değer olmayan bireyleri tespit etme
hakkına sahip olduğuna dikkat çeker bazı düşünürler. Nitekim salgın dolayısıyla İtalya’da doktorların genç hastalara öncelik verdiği, yaşlıların ölüme terk edildiği yönünde gelen bilgiler tam da bu bağlama denk düşer. Üretim ve tüketim sürecine katkı sunmayan bilakis sağlık,
emeklilik, sosyal ve kültürel harcamaları nedeniyle devlet aygıtını yoran/yavaşlatan bireyler “atık” muamelesi görmektedir.
Koronanın varlığı ve yayılma istidadı aslında “çağdaş” boyutuyla yaşadığımız hayatın, iyice alıştığımız ama dikkatimizden kaçmış veya
unuttuğumuz, göremediğimiz birçok yanını fark etmemizi sağlıyor. Küreselleşmenin insanlığa sunduğu muazzam bilgi birikimi, bilgi, meta
ve emeğin, dolaşım, iletişim, ulaşım hızının sunduğu kolaylıklar kadar bunun barındırdığı risklere karşı insanın ne kadar aciz kalabildiği!
Bazı tespit ve izlenimler panik ve söylentilerin etkisiyle abartılı hatta büsbütün gerçek dışı olabilir, ancak şurası bir gerçek ki, mevcut
kurumların ve çalışma şeklinin yeni bir değerlendirmeye tabi tutulacağını, kurumların yeniden düzenleneceğini, bazı dönüşümlere şahit
olacağımızı gösteriyor. Maruz kaldığımız koronavirüs salgını münasebetiyle hayatlarımız üzerindeki kontrol ve denetimi iyice belirginleşen
tıp biliminin, geleceğin dünyasında, toplumların sevk ve idaresinde hayati rol oynayacağını söylemek abartı olmasa gerek. Söz konusu
beden sağlığı olduğunda her türlü fedakârlığı yapmaya hazır olan bir toplumsal zeminin inşa edildiğini bu vesileyle müşahede ediyoruz.
Koronavirüsün şimdiden yol açtığı sonuçların elbette sonuna gelmiş değiliz, ancak şimdiden görünen bu salgının hayatımızda çok radikal bir değişime, gelişmelere yol açacağıdır. Hep söylenir ya, hiçbir şey artık eskisi gibi olmayacak. İnsanoğlu ortaya koyduğu sistemlerle
övünme sınırını aştıkça, bu sistemlerin içerebileceği risklere karşı da derin bir gaflete düşüyor. Şimdiye kadar modern bilime aşırı güven
beyan etmiş olan seküler kesim, müthiş bir kafa karışıklığı içerisinde. Modern tıbbın, hâlihazırda dertlerine çare olamayacağını biliyor ve
bundan endişe duyuyorlar. Bu nedenle modern bilime atıf yaparken eskiden çıkardıkları o güçlü ses bu günlerde cılız çıkıyor. Ama yine de
“Kurtuluş bilimdedir, sloganından geri kalmıyorlar.” Bugünkü dünyada insanın sergilediği etkinliğine, gücüne, aklına, kabiliyetlerine dair
söylemler neticede bir virüs karşısında düşebileceği acizlik ihtimalini tamamen yok sayan bir gafletin perdesini de örüyor. O yüzden bütün
dünyayı yavaş yavaş esir almaya yüz tutan koronavirüs insana bu dünyadaki yerini hatırlatan bir etki yapıyor.
Ufuktaki yeni dünya düzeni, insanların birbirine mesafeli olduğu, arkadaşlığın dijitalleştiği, dostluk ve komşuluk ilişkilerinin sıfıra
indiği, yüz yüze ilişkilerin zayıfladığı, sevgi ve şefkatin ortadan kalktığı yeni bir yaşam tarzını da beraberinde getirecek gibi. Kapitalizm
bozması bir “komünal toplum” oluşturulmaya çalışılacak. Başta ulus devletlerin birbirine benzeştirip öbekleştirdiği insanlık, şimdi onların
üstünde ve bir küresel iktidarın şemsiyesi altında, aynı kaderi paylaştıkları inancıyla birincil ilişki içindeki görünümlerine rağmen birbiriyle
iletişimsiz bir dünya toplumu oluşturulmak isteniyor.
Sağlık başta olmak üzere siyasi, ekonomik ve varoluşsal sonuçları üzerine çokça tartışılacak salgın konusunda Türkiye’ye düşen
büyük görev, öncelikle yeni tip hastalıklara karşı etkili aşı ve tedavi yöntemleri geliştirmektir. Türkiye bunu gerçekleştirebilirse hem aşı ve
tedavi açısından dışa bağımlı olmaktan kurtulacak hem de dünyaya yeniden şekil verilmek istendiği günler için elini güçlendirmiş olacak.
Yeni sayımızda buluşmak temennisiyle…
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GÜNDEM

Koronavirüsten Sonra
Dünya Nasıl Olacak?
Kovid-19’un pandemi ilan edilmesiyle oyun değişiyor başka bir döneme geçiliyor.
Bu yeni dönemde korumacılık var, enflasyon var, büyüme yok, üretim düşüyor,
istihdam daralıyor. Virüsün 4 trilyon doları aşan kayıplara, iş ve üretim çarkının
bozulmasına, birçok endüstri dalının durmasına, yığınların işinden olmasına
yol açmasından sonra dünya, önümüzdeki yıllarda büyük baskılarla karşı
karşıya kalacak. Koronavirüs ile dünyada yeni bir “toplum mühendisliği” projesi
uygulanıyor. Bu oyun değişimi koronavirüsün arkasına saklanarak başlatılıyor.

Metin ALPASLAN

D
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ünyada tek gündem koronavirüs. Küresel çapta olağanüstü bir hal yaşanıyor. İnsanlık şaşkın,
ne yapacağını bilemez durumda salgının korku,
endişe ve şokunu yaşıyor. Bu sosyal,
ekonomik, toplumsal bir şok! Artık
dünya öyle bir boyuta geldi ki
istediğiniz kadar sınırlarınızı
kapatın, vize engeli koyun
yine de insanlar arasına mesafe koyamıyor, insanların
arasındaki sosyal, ticari ve
kültürel akışı engelleyemiyorsunuz. Tabiatı gereği
coğrafya tanımayan bir virüs
sınırları, kıtaları aşarak bütün
dünyayı alt üst edebiliyor.
Uluslararası düzende öyle kırılmalar yaşanıyor ki başımızı kaldırıp dünya
dengelerinde hangi oyunların oynandığını görmemiz gerekiyor. Koronavirüs olayıyla tüm dünyada
belirsizlik tavan yapmışken yeni küresel denklemin nasıl şekillendirilmek istendiğini anlamamız
gerekiyor.
Hem insanları hem de dünya ekonomisini
olumsuz etkiliyor. Salgın nedeniyle bazı ülkeler
tedbiren tüm özel ve kamu kuruluşlarını kapattı. Sınır kapıları kapatılıp uçuşlar da iptal edildiği
ve yurt dışına giriş ve çıkışlar yasaklandığı için
ithalat ihracat, ticaret de durma noktasına geldi,
bazı sektörler büyük ölçüde çıkmaza sürüklendi.

İnsanlar temel gıda ve temizlik ürünleri dışında
alışveriş yapmıyor. Gerek virüs korkusu gerekse müşteri kıtlığı nedeniyle birçok mağaza ve
dükkân kepenk indirmek zorunda kaldı. Geçirdiğimiz şu zor günlerde,
piyasalardaki daralma nedeniyle
üretimin düştüğü, gelirlerin
azaldığı, işsizliğin arttığı, geleceğin belirsizleştiği ekonomideki durum psikolojik
pansumanlarla geçiştirilmeyecek kadar ciddi bir durum
arz etmektedir.
İnsanlar artan izolasyonun
hayatlarını tehdit eden bir sosyal
krize dönüşmesinden korkuyorlar.
Kısa bir süre içinde asayiş sorunları ile de karşılaşabiliriz. İnsanları eve kapatırken ‘bunlar evde
taş mı yiyecekler?’, diye düşünmek gerekiyor. Çevre ve varoşlarda karnını doyurmakta zorlanan kesimler merkezlerde birtakım eylemlerde bulunabilirler. Kamu düzeninin bozulabileceği endişesi
taşıyan bazı insanlar silahlanma yoluna gidebilir.
Nitekim ABD’nin bazı eyaletlerinde bu anlamsız
korku nedeniyle insanların silah satan mağazalara
akın ettiğini öğreniyoruz. Muhtemelen bu endişe
ile yönetimler bu kesimlere acil erzak ve para desteği yapılacağına dair açıklamalarda bulunuyorlar.
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||Koronavirüsten Sonra Dünya Nasıl Olacak?||

Adeta Hayata Kilit Takılıyor
Kimden, ne zaman ve nasıl geleceği belli olmayan, üstelik de henüz çaresi bilinmeyen bir korku
yaşıyor insanlar. Dünya genelinde ilk defa görülen
bu korkuyu aşabilecek çözümü bulmada insanlık
aciz kalıyor. “Şüyuu vukuundan beterdir”, vecizesini doğrular şekilde, bütün dünya koronavirüs korkusuna esir olmuş durumdadır. Dünyayı
dolaşan insan, şimdi korkudan ve karantinalar
nedeniyle kendi evine, şehrinde, ülkesinde tıkılıp kaldı. Anksiyete olarak tarif edilen şiddetli bir
korku ve panik duygusu içinde insanlar. Irk, din
ve coğrafya ayırt etmeksizin panik gittikçe artırılıyor! Toplumsal düzlemde oluşturulan panik ve
belirsizlik duygusu insanların zihinsel ve ruhsal
dünyalarını adeta felç ediyor.
Kâbe, Mescid-i Nebevi, Mescid-i Aksa, Vatikan, camiler, kiliseler kapandı. Düğün, cenaze törenleri ve toplu ibadet yapılamıyor. İlk defa cuma
namazı kılınamıyor. Spor müsabakaları dâhil bilumum sosyal, kültürel faaliyetler iptal edildi. Savaş
zamanı bile kapanmayan okullar şimdi kapandı.
Marketlere hücum edildi, birçok ülkede marketler
ve hastanelerdeki sağlık malzemeleri talan edildi.
Bütün dünyayı dize getiren virüs, adeta insan varlığına tokat gibi ders veren, ‘haddini bil’ diyen bir
milat. Sanki anlayışları değiştirip yeni bir medeniyet oluşturulmak isteniyor. Herhalde, virüsün
yayılım hızı azaldıktan ve üstesinden gelindikten
sonra anlayışlar çok farklı olacak, hayat algımızı
değişecek, gelecek için empoze edilen alternatif
hayat yaşam tarzlarına insanlar kuzu kuzu razı
edilecekler.
Diken üstünde olan dünyada hayat durdu,
ekonomi kötüleşti, piyasalar karıştı ve borsalar
dibe vurdu. Şu anda bütün ülkeler virüsün ölümcül etkisinden kurtulmak için her türlü tedbiri almaya çalışıyorlar. Devletler halkını rahatlatmak
için kira, vergi, kredi kolaylıklarıyla durumu kurtarmaya çalışıyor.

Çetin Aşı Savaşları Devam Ediyor
Herkes virüsün etkilerini ortadan kaldıracak
aşı ve ilaca odaklanmış. Etkili bir aşı bulma çalışmaları üzerine açıklama üstüne açıklama geliyor. Bir taraftan insanlar psikolojik olarak aşı ve
ilaca hazırlanırken, büyük kârlar elde etmek için
şirketler arasında hummalı bir yarış başlıyor. Bazı
ülkelerin virüse karşı aşı geliştirdikleri konusunda

Kimden, ne zaman ve nasıl geleceği
belli olmayan, üstelik de henüz çaresi
bilinmeyen bir korku yaşıyor insanlar.
Dünya genelinde ilk defa görülen bu
korkuyu aşabilecek çözümü bulmada
insanlık aciz kalıyor. “Şüyuu vukuundan
beterdir”, vecizesini doğrular şekilde,
bütün dünya koronavirüs korkusuna
esir olmuş durumdadır. Dünyayı dolaşan
insan, şimdi korkudan ve karantinalar
nedeniyle kendi evine, şehrinde,
ülkesinde tıkılıp kaldı!
söylentiler servis ediliyor. Zaten istenen de bu
idi. Bir taraftan ABD, Rusya, Çin gibi ülkeler ilk
aşıyı ürettiklerini, insan üzerindeki deneme sonuçlarının yakında açıklanacağını ve seri üretime
başlanacağını duyururken diğer taraftan Trump,
Almanya’ya aşı üretmesi konusunda 1 milyar
dolar destek teklifi yaptıklarını, Almanya’nın da
teklife olumlu karşılık verdiğini açıkladı. Tam bu
sıralarda ABD’li Pfizer ile Alman BioNTech Covid19’a karşı aşı geliştirmek için işbirliği yaptıklarını
açıklıyorlardı. Bu arada ünlü onkolog Dr. Yavuz
Dizdar ise muhtemelen aşının çoktan hazır olduğunu, yaşatılan bu psikolojik travmadan sonra
milyonlarca doz aşı satıp büyük paralar kazanacaklarından bahsediyor. Bir kez daha piyasa çıkarları, kâr ve politik hesaplar insan sağlığının önüne
geçiyor.
Trump’ın üretilecek olan Covid-19 aşısını sadece ABD’ye ayırması için Alman CuraVac şirketine bir milyar dolar teklif ettiği skandalı medyaya
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yansırken, Alman Sağlık Bakanı, CuraVac’ın ABD
tarafından devralınmasının görüşme konusu olmadığını açıklıyordu. İnsanlık için bir şeyler yapılması gerekirken ABD yine o çirkin ve barbar
yanını sergiliyor, insanlığın geleceğinden ziyade
Amerika’nın büyüklüğünün daha önemli olduğunu gözler önüne seriyordu. Menfaati söz konusu
olduğunda her yere asker gönderen, binlerce tır
silah ve mühimmat desteği veren Amerika, virüs
krizi çıktığında, siyasi hesapları bir yana bırakarak
yardım elini uzatması gerekirken kimseye el uzatmaması ne kadar benmerkezci olduğunu gösterdi.
İtalya, AB ülkelerini acil tıbbi ekipman sağlamaya çağırdı. En yakın müttefikleri İtalya’yı yalnız
bıraktılar. Hiçbiri İtalya’ya cevap vermedi. Daha
da kötüsü kendisini birliğin lideri sayan Almanya
Çin’in gönderdiği, İtalya’ya tıbbi malzeme taşıyan
bir tıra el koydu. Çek Cumhuriyeti de bunu yaptı. İtalya ise Yunanistan’a gönderilecek 220 solunum cihazına el koyuyor. Almanya’nın satın aldığı 6 milyon maske kayboluyor. AB ile müzakere
sürecinde olan Sırbistan, Çin’in ülkesine yardım
eden tek ülke olduğunu ve Çin devlet başkanının
gerçek bir dost olduğunu açıkladı. Sağlık sistemi
çökmüş durumda olan İspanya, solunum cihazı ve
diğer malzemeler konusunda NATO’dan yardım
istiyor. Yüksek değerleri ve idealleri ile övünen
Avrupa’nın nasıl yol kesen olduklarına ve sağlık
sistemi çökmek üzere olan birlik üyesi bir ülkeyi
umursamaz tavırlarına, Batılı değerler modelinin
nasıl çöktüğüne, nasıl kapkaççılığa soyunduklarına şahit oluyoruz. Yaşlılarını da tamamen ölüme
terk etmiş durumdalar. Hemşirelerin yaşlılara çok
vahşice davrandığı söyleniyor. Birbirlerine destek
olmak yerine hastalık ile ortalığa korku saldıktan
sonra aşıyı piyasaya sürüp ‘voleyi vuralım’ hesabı içinde olmaları onların medeniyet anlayışlarını
gösteriyordu.

Bu İşin Arkasında Kim Var?
2018 yılında yayınlanan bir televizyon dizisinde, korona adında insan yapımı bir virüsün laboratuvar ortamında üretildiği ve ölüm oranının da
yüzde 90 olduğu bilgisi veriliyor. Acaba bu saldırının arkasında kim vardı? Bu virüs kim tarafından üretilmiş ve bir yerlerde saklanıyor muydu?
Trump, koronanın bir Çin virüsü, Çin ise bir ABD
icadı olduğunu söylüyor.

18 Ekim 2019’da ABD’deki devlet görevlileri,
sağlık uzmanları ve iş insanlarından oluşan 15
kişilik bir grup, dünya çapında etkili olacak bir
virüs ortaya çıktığında mücadele için neler yapılabileceğini simüle etmek için bir araya geliyor. Dev
ilaç firmalarıınn ve finansal kuruluşların sponsor
olduğu “EVENT 201” isimli tatbikat, Dünya Ekonomik Forumu (WEF) ve Bill Gates vakfı tarafından düzenleniyor. Baltimore’da Johns Hopkins
Center for Health Security’de (Johns Hopkins
Sağlık Güvenlik Merkezi) düzenlenen tatbikat çok
ilginç! Simülasyonda, ortaya çıkan yeni virüs altı
ay için bütün dünyayı etkisi altına alıyor, küresel
bir finans krizini tetikliyor ve 18 ay içinde dünyada 65 milyon kişinin öleceği öngörülüyor.
İşin enteresan tarafı, henüz salgın yeniyken
21 Ocak’ta, Davos WEF Zirvesi’nde “Coalition
for Epidemic Preparedness Innovations” (Salgına
Karşı Hazırlık Geliştirme Koalisyonu/WEF ile Gates vakfı ortaklığındaki oluşum) CEO’su Richard
Hatchett, koronavirüse karşı yeni aşı çalışmalarının başladığını duyuruyordu. Ayrıca, “Event
201”in organizatörlerinden biri olan Dr. Eric Toner, “Ekim ayında yaptığımız egzersizde değinmeye çalıştığımız nokta, virüs salgınının sadece
sağlıkla ilgili olmadığıdır. Çalışmamız toplumsal
ve ekonomik sonuçlarla da ilgilidir.” diyor.
Pandemiler de dünya nüfusunu azaltmak kullanılan yöntemlerden biridir. Kovid-19’un dünyadaki insan nüfusunu azaltmak için biyolojik
silah olma ihtimalini göz ardı etmemek gerekiyor.
Evanjelistlerin kurguladığı yeni dünya düzeninde
500 milyon mükemmel ve hatasız insan modelinin yeterli olduğu görüşü vardır. Onun için, cinsiyetleri bitiriyorlar, evlilikleri bitirtiyorlar, doğumları bitiriyorlar, salgın hastalıklar artıyor, yapay
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zekâ insan yerine geçiyor. Kurgulanan bu yeni
dünya modelinde onlara göre, her insan refah boyutunun üstüne çıkacak, mutsuz insan kalmayacak ve dünyada cennet projesi hayata geçirilecek!
Özellikle Yahudi ve Siyonist olan insanlar bu topluluğun büyük kısmını oluşturacaktır.

Küresel Piyasacılar
Anlaşılan o ki bu durum daha önceden planlanmış. Salgın ile dünya piyasaları sert ve derin
dalgalanmalar ile sallanırken, özellikle Türkiye
gibi vadeye ve banka kredisine dayalı kırılgan
ekonomiler deprem yaşıyor. Şu anki hâliyle bakıldığında sanki küresel hegemonyaya teslim olmak
istemeyen serbest sistemleri çökertmek üzere üretilmiş gibi gözüküyor. Son gelişmelere baktığımızda dünyadaki tüm merkez bankalarının panikte
olduğunu görüyoruz. Hükûmetlerin kötü gidişi
yavaşlatmak için panik içinde türlü tedbirlerle kesenin ağzını açtığını görüyoruz. Tabii ki bu
harcamaları ya borçlanarak ya da para basarak
yapacaklar. Dolayısıyla bütçe açıkları ve enflasyon
hızla artacak ve bu borçlanmanın faturasını yine
halk ödeyecek.
Yeni bir döneme giren ekonomide küresel bir
kriz yaşanıyor. Döviz artarken petrol ve altın fiyatları düşüyor. Altın fiyatlarını aşağı çekip dolar endeksini yükseltiyorlar. Petrol 18 senedir ilk
defa 25 doların altına geriledi. Petrolde görülen
çöküş gelişen piyasaların paralarını vurdu. Elinde
altın olanlar ihtiyaçlarını karşılamak için satıyor,
hükümetlerin ve merkez bankalarının kararları
karşısında altın fiyatları düşüyor. Dünyadaki altın
rezervlerini topluyorlar. Koronavirüs öncesi güvenli liman olan devlet tahvilleri, kamu harcamalarındaki patlama nedeniyle önemini kaybediyor.
OECD Genel Sekreteri Angel Gurria, koronavirüs
salgının ekonomik etkisinden dolayı birçok ekonominin resesyona gireceğini belirterek, karantinada geçirilen her bir aylık dönem için, gayrisafi
yurt içi hasılaların büyümesinde yüzde 2’lik bir
kayıp olacağını bildiriyor.
Tam bu anda küresel sistemin hamisi olan FED
sahneye çıkıyor, piyasalara “korkmayın, arkanızdayım” diyor ve aceleyle faizi 50 baz puan indiriyor. Trump, 2,2 trilyon dolarlık destek paketi
açıklıyor. Kervana diğer Merkez Bankaları da katılıyor. Bu arada IMF Başkanı koronavirüs sonrasında 80 ülkenin kendilerinden yardım istediğini

belirtirken, salgınla mücadele için 1 trilyon dolarlık kredi kapasitesini kullanmaya hazır olduklarını vurguluyor. Böylece, emperyallerin virüs-faiz
ilişkisi deneyi başlamış oluyor.
Virüs İnsanlığımızı Elimizden Alabilir
Can derdine düşürülen insanoğlu birbirini
düşünmez hale getiriliyor. Yaşlarına göre insanları ayırarak kimlerin ölmesi, kimlerin yaşaması gerektiğine karar verme noktasına getiriliyor.
Beraber olmayan paramparça kalplere, Thomas
Hobbes’un ‘insan insanın kurdudur’ sözünü
çağrıştıran eylemlere şahit oluyoruz. Akrabalık,
dostluk, komşuluk, yarenlik, yoldaşlık ilişkileri
kesilmiş durumda. Çarşıdan pazardan, kahvehanelerden, eğitim ve öğretimden çekilme nedeniyle
azalan ilişkiler insanlar arasındaki bağları zayıflatıyor. Kimse birbirine gidemiyor, insan insandan uzaklaşıyor. Şehirler, meydanlar ıssız, ortalık
adeta suyu çekilmiş nehir yatağı gibi. İnsanlar ne
zaman geleceğini bilmediği ölümden canını kurtarmak çabasında.
Dijitalleşmeye giden bir dünyada, sanki koronavirüs ile WhatsApp, Skype, Facebook ve benzeri sosyal medya organları arasında müşterek bir
komplo anlaşması var gibi. Sanki şöyle diyorlar;
“gün gelecek insanların birbiri ile iletişim kurmaları için bizden başka araçları olmayacak! Sekteye
uğrayan hayatı ve insanlara dayatılan izolasyonu
ancak bizimle aşabilirsiniz!” Devlet görevlileri
arsındaki görüşmeler sanal dünya üzerinden yapılmaya başlandı. Nitekim son G-20 zirvesinde
telekonferans yöntemiyle gerçekleştirildi. Koronavirüs salgınının arkasında eğer gerçekten bir
‘komplo’ gizliyse, bu komplodan yararlananlar
Microsoft, Apple ve benzeri teknoloji şirketleri
olacaktır.
Hayvanlardan Tanrılara: Sapiens, kitabıyla
küresel çapta tanınan İsrailli fütürist yazar Yuval
Noah Harari, koronavirüsten sonra nasıl bir dünya olacak sorusuna cevap olarak, The Financial
Times’te yayınlanan analizinde “İnsanoğlu küresel
bir krizle yüz yüze. Bu fırtına geçecek ama şimdi
yaptığımız seçimler önümüzdeki yıllarda yalnızca
sağlık sistemlerimizi değil ekonomi, politika ve
kültürümüzü de şekillendirecekler, farklı bir dünyada olacağız.” diyor. Bundan sonra sizi gözetleyen bir Büyük Birader’in olacağını, herkes evden
çalıştığında, herkes çevrimiçi olduğunda artık büyük ölçekli sosyal deneylerde kobay görevi göreceklerini söylüyor.
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“Salgını durdurmak için hükümetler yeni gözetleme araçları kullanacaklar ve bu kurallara uymayanları cezalandıracaklar. Artık etten kemikten
yaratılmış casuslar yerine güçlü sensörler ve algoritmalar var. Şimdiye dek, parmaklarınız akıllı
telefonunuzun ekranına dokunduğu ve bir linke
tıkladığı zaman hükümet parmağınızın tam olarak
neye tıkladığını bilmek istiyordu. Ama koronavirüsle birlikte ilgi merkezi değişti. Artık hükümet
parmağınızın ısısını ve derinin altındaki kan basıncını bilmek istiyor.” diyor ve ekliyor: “kitlesel
gözetim araçlarının da ötesinde artık “deri üstü”
gözetlemeden “deri altı” gözetlemeye geçiş konuşulmaktadır. Her vatandaşının günde 24 saat vücut ısısı ve kalp atış hızını izleyen biyometrik bir
bilezik takması istenecektir. İzleme sonucu ortaya çıkan veri biriktirilerek devlet algoritmalarıyla
analiz edilip, haberiniz bile olmadan hasta olduğunuzu, nerede olduğunuzu, kimlerle karşılaştığınızı bilecekler. Örneğin CNN linkine değil de Fox
News linkine tıkladığımı bilirseniz bu size benim

8

politikalar test edilmektedir. Gidişat, mevcut kurumların ve çalışma şeklinin yeni bir değerlendirmeye tabi tutulacağını, kurumların yeniden düzenleneceğini, bazı dönüşümlere şahit olacağımızı
gösteriyor.
Daha önce böyle bir şey görmedik. Bütün
dünyaya yayılan bu virüs geçmişte görülenlerden
biraz farklı. Yakın geçmişte kuş gribi, domuz gribi, ebola gibi salgınlar görüldü, milyonlarca insan
etkilendi, on binlercesi öldü. Hatta 1967’de yayılan çiçek hastalığı 15 milyon insana bulaşmış ve
2 milyon insan ölmüştü. Hiçbiri bu kadar dünya
genelinde panik yaratan, havalimanları ve sınırları
kapatan, ülkelerin ekonomilerinde ve küresel piyasalarda fırtınalar estiren, dünya nüfusunun üçte
birinin evlerine hapsolmasına yol açan sansasyonel etki bırakmamıştı.
Kovid-19’un pandemi ilan edilmesiyle oyun
değişiyor başka bir döneme geçiliyor. Bu yeni dönemde korumacılık var, enflasyon var, büyüme
yok, üretim düşüyor, istihdam daralıyor. Virü-

Korona ile sanki her ülkenin sağlık sisteminin gücü, hasta karşılama kapasitesi, performansı
ve yetenekleri ile izledikleri politikalar test edilmektedir. Gidişat, mevcut kurumların
ve çalışma şeklinin yeni bir değerlendirmeye tabi tutulacağını, kurumların yeniden
düzenleneceğini, bazı dönüşümlere şahit olacağımızı gösteriyor.

politik görüşlerim ve belki de kişiliğim hakkında
fikir verebilir. Ama ben video izlerken vücut ısım,
kan basıncım ve kalp atış hızımdaki değişiklikleri
izleyebilirseniz beni neyin güldürdüğünü, ağlattığını ve neyin gerçekten ama gerçekten kızdırdığını öğrenebilirsiniz.”

Küreselleşmenin Jeopolitiği Yeniden Şekillendiriliyor
Olup bitenleri, ekonomiler, kurumlar, toplumsal normlar ve uygulamalar için büyük bir
paradigma değişimi olarak görmek gerekiyor. Koronavirüs küresel sistemin yeni stres testi olarak
şekilleniyor. Pandemi ekonomiye dair zafiyetleri,
sistemin kırılganlığını, uluslararasında beklenmedik şoklara karşı şirketlerin ve ülkelerin ne kadar
dirençli veya savunmasız olduklarını ve güvenlik
açıklarını test ediyor. Korona ile sanki her ülkenin sağlık sisteminin gücü, hasta karşılama kapasitesi, performansı ve yetenekleri ile izledikleri

sün 4 trilyon doları aşan kayıplara, iş ve üretim
çarkının bozulmasına, birçok endüstri dalının
durmasına, yığınların işinden olmasına yol açmasından sonra dünya, önümüzdeki yıllarda büyük
baskılarla karşı karşıya kalacak. Koronavirüs ile
dünyada yeni bir “toplum mühendisliği” projesi
uygulanıyor. Evet, bu oyun değişimi koronavirüsün arkasına saklanarak acımasız bir şekilde
başlatılıyor.
Dünya 11 Eylül’den sonra asla eski dünya olmadı. İslâm dünyası işgal edildi, bölge paramparça edildi ve küresel güçlerin ve petrol kartellerinin
kontrolüne geçti. Kovid-19 salgının ardından da
dünyanın artık tanıdığımız dünya olmadığını göreceğiz. Bu deprem bir müddet sonra sona erecek
ama sonrasında bir dizi artçı sarsıntılar göreceğiz.
Dünyanın bir varlık sorunu ile meşgul olmasını
fırsat bilip değişimin önünü virüs ile açan, kendi
planlarını sahada uygulamaya geçirmek isteyenlerin şeytani oyunlarına şahit olabiliriz!...
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Biyolojik Savaş Üzerinden
“Dijital Dünya Düzeni”ni İnşa Etmek-1
Biyolojik savaşın/saldırının sebep olduğu kaostan yararlanarak belli
güç odakları, “Sanayi 4.0” ve “dünyanın dijitalleştirilmesi” üzerinden,
yeni bir dünya tasavvuru yerleştirmeye ve tanzim etmeye çalışmaktadırlar.

Burhanettin CAN
“Başınıza gelen her musibet
kendi ellerinizle işledikleriniz
yüzündendir.” (42 Şûrâ 30)
“Eğer hak, onların hevâlarına
(istek ve tutku) uyacak olsaydı,
hiç tartışmasız, gökler, yer ve
bunların içinde olan herkes ve
her şey bozulmaya uğrardı...” (23
Mü’minûn 71)

Giriş

K

orona(corona-Covid-19) virüs salgını üzerinden başlatılan bir psikolojik savaşın sonucu,
dünyanın büyük bir kesiminde adeta seferberlik
ilan edilmiş durumdadır. Başta Çin olmak üzere
virüs salgınına karşı ortaya konan tavırlar ülkeden
ülkeye değişmektedir. Ama hepsinin ortak paydası, öncelikli olarak 65 yaş ve üstü olmak üzere
insanların sokağa çıkmamaları, evlerinde kalmaları, başta okullar, camiler, kiliseler, havralar olmak
üzere kalabalık mekânlara gidilmemesi, cemaatle namaz kılınmaması ve ayinlerin yapılmaması, eğitime ara verilmesi, insanların birbirleri ile
tokalaşmaması, birbirlerine 1m’den daha fazla
yaklaşmaması gibi tedbirlerin öncelikle yürürlüğe
sokulmuş olmasıdır.
Adı konmamış ‘küresel bir kaos’ ve olağanüstü bir hâl ilanı vardır. Virüsün nasıl ve ne şekilde
ortaya çıktığı ve dünyanın pek çok ülkesine nasıl yayıldığı konusunda çok ciddi spekülasyonlar

yapılmaktadır. ABD ve Çin
karşılıklı olarak birbirlerini
suçlamaktadır. ABD, İngiltere, Fransa, Almanya ve İtalyan
yöneticilerinin Korona kaosu
karşısında yaptıkları açıklamalar, aldıkları tedbirler ve ortaya
koydukları tavırlar şaşırtıcıdır.
65 yaş ve üstü nesli feda eden bir
tavır sergilemektedirler.
Bu durum, bir taraftan
“Dünya nüfusunun azaltılması projesini” ve
“Siyonizm’in dünya hâkimiyeti projesini” hatırlamamızı sağlarken; diğer taraftan da “Düzen kurmada/tuzak kurmada (karşılık vermede) Allah
daha hızlıdır. Şüphesiz, bizim güvenlik elçilerimiz,
sizin ‘geliştirmekte olduğunuz düzenleri’/tuzakları
yazmaktadırlar.” (10 Yûnus 21), ayetini hatırlamamızı sağlamaktadır.
Dünyanın her tarafında aynı anda başlatılan
kampanya, çok ciddi ve merkezi bir psikolojik
harekâtın ürünüdür. Adeta bir merkezden düğmeye basılmış, tüm psikolojik harekât ajanları,
uyuyan hücreler harekete geçmiştir. Yürütülen
psikolojik harekât, koronavirüs salgınının yaptığı
tahribattan daha büyük bir tahribat yapmaktadır.
Sular durulduğunda psikolojik harekâtın tahribatı
daha iyi görülecek ve de anlaşılacaktır. Bu denli
yoğun psikolojik harekât, arka planda bir şeylerin planlanıp yürürlüğe sokulmak istendiğinin bir
göstergesidir.
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Bu durum bize bir taraftan, “Kaos teorisini ve
stratejisini” ve bundan menfaat uman kesimlerin
varlığını hatırlatırken diğer taraftan da “Eğer hak,
onların hevâlarına (istek ve tutku) uyacak olsaydı, hiç tartışmasız, gökler, yer ve bunların içinde
olan herkes ve her şey bozulmaya uğrardı...” (23
Mü’minûn 71) ayetini hatırlatmaktadır.
Virüs, ister fabrikasyon olsun ister olmasın
belli güç merkezleri, süreçten menfaat ummakta
ve ona göre konumlanmakta ve dünyaya kendi amaçları istikametinde yön ve şekil vermeye
çalışmaktadırlar.
Bu yaklaşım bize bir taraftan, “yeni dünya düzeni projesini”, “küresel hegomanya projesini”,
“21. Asır ABD yüzyılı olacak projesini”, “Büyük
Ortadoğu projesini”, “Büyük İsrail projesini”,
“tek dünya devleti projesini” hatırlatırken diğer
taraftan da “Onlar ise bir düzen kurdular. Allah
da (buna karşılık) bir düzen kurdu.” Allah, düzen kurucuların en hayırlısıdır.” (3 Âl-i İmrân
54) ayetini hatırlatmaktadır.
11 Eylül 2001 yılında ABD’de ikiz kulelerin
vurulması ile başlatılan sürece benzer bir süreç
vardır ve dünya, yeni şok dalgaları ile bir şeye hazırlanmak ve ikna edilmek istenmektedir. O nedenle süreç iyi takip edilmelidir.
Dünya hâkimiyeti için ABD, İngiltere, Vatikan, Uluslararası Sermaye, Siyonizm, Rusya ve
Çin bazen birlikte bazen birbirine karşı mücadele
etmektedir. Uzun zamandan beri ABD’de, Amerikan Milliyetçileri (WASP’çılar) ile Necon-Siyonist İttifakı arasında çok ciddi bir kavga vardır ve
bu, dünyanın her tarafına yansımaktadır, yansımaya devam edecektir.
Bu durum bize, “…Kendi aralarındaki çarpışmaları ise pek şiddetlidir. Sen onları birlik sanırsın, oysa kalpleri paramparçadır. Bu, gerçekten
onların akletmeyen bir kavim olmaları dolayısıyla
böyledir.” (59 Haşr 14), ayetini hatırlatmaktadır.
Küresel Satranç Tahtasında çok değişken
bir zeminin var olduğunu göz önüne almak gerekmektedir. Kimin elinin kimin cebinde olduğunun belli olmadığı, son derece karmaşık, karanlık
ilişkiler zincirinin ortaya çıktığı, dost ve düşman
tanımlamalarının anlık olarak değişebildiği/değişebileceği göz ardı edilmemelidir. Bir konuda
dost/müttefik olanlar, bir başka konuda birbirine
düşman olabilmekte, müttefik olamamaktadır.
Bu durum, bize “Sen onları gördüğün zaman cüsseli-yapıları beğenini kazanmaktadır.

Konuştukları zaman da onları dinlersin. (Oysa)
Sanki onlar, (sütun gibi) dayandırılmış ahşap-kütük gibidirler. (Bu dayanıksızlıklarından dolayı
da) Her çağrıyı kendileri aleyhinde sanırlar. Onlar
düşmandırlar, bu yüzden onlardan kaçınıp-sakın.
Allah onları kahretsin nasıl da çevriliyorlar.” (63
Münâfikûn 4) ayetini hatırlatmaktadır.
Koronavirüs vakasına, Dünya Hâkimiyet Mücadelesi veren Küresel Projeler kapsamında; özellikle “Dünya nüfusunun azaltılması”, “Sanayi
4.0” ve “Dünyanın dijital dönüşümü” projeleri
kapsamında daha dikkatli bir şekilde bakmakta
fayda vardır. Koronavirüs vakasında şimdilik, biyolojik savaş, psikolojik savaş, sosyolojik savaş ve
ekonomik savaş birlikte yürütülmektedir. Bu nedenle “sert” ve “yumuşak güç” karışımı “akıllı güç
stratejisi” uygulanmaktadır.
Bu yazı serisinde koronavirüs vakası, küresel
hâkimiyet projeleri kapsamında ele alınıp değerlendirilecektir. Öncelikle biyolojik savaş konusunda biraz ayrıntıya girilecektir. Bunun nedeni,
biyolojik savaşın/saldırının sebep olduğu kaostan
yararlanarak belli güç odakları, “Sanayi 4.0” ve
“dünyanın dijitalleştirilmesi” üzerinden, yeni
bir dünya tasavvuru yerleştirmeye ve tanzim etmeye çalışmaktadırlar. İsrailli Siyonist Prof. Dr.
Harari’nin kitaplarına, konuşmalarına ve makalelerine bu açıdan dönüp bakmakta fayda vardır.
Bu yazı serisinin amacının daha iyi anlaşılabilmesi daha önce Umran’da yazdığımız; “İslâm
Coğrafyası ve Küresel Savaş-1: “Kaostan Kaynaklanan Düzen” ve “Küresel Savaş”, Umran, Eylül
2017. İslâm Coğrafyası ve Küresel Savaş-2: “Küresel Savaş” Türkiye Üzerinden mi(!)? Çıkarılmak İsteniyor, Umran, Ekim 2017.” makalelerin
okunmasında fayda vardır. 3. Dünya savaşı çıkararak kurmak istedikleri “Yeni Dünya Düzeni”ni
koronavirüsü salgını üzerinden başlattıkları psikolojik harekât/savaş aracılığıyla kurmak istiyor
olabilirler.

Biyolojik Savaş
21. Asır öncesinde savaşın “evrensel kümesinin” adı “klasik sıcak savaş” iken; 21. Asırda savaşın evrensel kümesinin adı “sosyolojik savaştır”.
Diğer savaş türleri, sosyolojik savaşı kazanabilmek için kullanılmaktadır. Bu bağlamda, “klasik
sıcak savaş”, “soğuk savaş”, “psikolojik savaş”, “biyolojik savaş”, “kimyasal savaş”, “asimetrik savaş”,
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“Biyolojik savaş”, diğer canlılar üzerinde za“ekonomik savaş”, “politik savaş”, “iç savaş”, “gayrarlı etkiler meydana getirmek, hastalığa/ölüme
rı nizami harp”, “sosyolojik savaş” evrensel kümesebebiyet vermek amacıyla “biyolojik ajanlar”ın
sinin alt kümeleridir(1).
kullanılması olarak tanımlanmaktadır. (2,3) GeBu nedenle bugün küresel düzlemde yürütünel ve teorik olarak biyolojik savaşlarda hedef,
len biyolojik ve psikolojik savaş, sosyolojik savaş
düşman askerleridir.
amaçlıdır. Öyleyse bu sosyolojik savaşın ana he“Biyoterörizm”, terör örgütlerinin sivil halkı
defi nedir? Yol boyu bu sorunun hatırlanması; ona
hedef alan saldırıları için kullanılan bir kavramgöre bir sorgulaması yapılmalıdır.
dır. (2,3)
Biyolojik savaş kapsamının, özellikle de bu
Biyolojik savaşla, biyoterörizm arasında böylesüreçte konuşulup yazılanların daha iyi anlaşılasi bir ayrım yapılmış olmasına karşılık işin pratibilmesi için bazı temel kavramların tanımlarını
ğinde, tarihsel uygulamalara ve bugünkü vakalara
vermekte fayda vardır.
baktığımızda, devletler (devlet“Biyolojik ajan”, “İnsanlarler eliyle, devletlerin ilgisi, bilda, hayvanlarda ve bitkilerde
gisi dâhilinde), düşman/tehliDünyanın her tarafında
hastalık oluşturan veya ölümkeli kabul edilen ülkelerin hem
aynı anda başlatılan
lere yol açan bakteriler, toksinaskerlerini hem de halklarını,
kampanya, çok ciddi ve
ler, virüsler, infeksiyöz nükleik
bağlarını, bahçelerini, tarım
merkezi bir psikolojik
asitler ve prionlar gibi kendini
alanlarını hedef almaktadırlar.
harekâtın ürünüdür.
kopyalattıran mikroorganizmaBugün koronavirüs salgını ile
Adeta bir merkezden
lara denir.” (2-4)
ilgili ABD ve Çin’in karşılıklı
düğmeye basılmış,
“Biyolojik silah”, biyolojik
olarak birbirilerini suçlamaları
ajanların, “bulaşıcılık ve hastüm psikolojik harekât
bunun en güzel bir göstergetalık yapma yeteneklerine bağlı
ajanları, uyuyan
sidir. Bu nedenle biz bu çalışolarak seçilmeleri ve genetik
hücreler harekete
mada biyolojik savaşla biyoolarak çeşitli etkenlere karşı
geçmiştir. Yürütülen
terörizm kavramlarını aynı
güçlendirilmeleri sonucu etkipsikolojik harekât,
anlamda kullanacağız.
lerinin arttırılarak kullanılmaKoronavirüs salgınının
Biyoterör/biyolojik saldırı/
larına denilmektedir. (2-4)
yaptığı tahribattan
biyolojik savaş da amaç, hedef
Mikroorganizmalar ile bidaha büyük bir tahribat
toplumda sadece geniş kitleleri
yolojik toksinler, hastalık ve
yapmaktadır. Sular
hastalandırmak/sakat
bırakölüm amaçlı saldırı aracı olarak
durulduğunda Psikolojik
mak/öldürmek, tarım alanlarıkullanılmaktadırlar. “Biyolojik
harekâtın tahribatı daha
nı, doğal çevrelerini, bitki örsaldırıda kullanılan mikroortüsünü tahrip etmek değildir;
iyi görülecek ve de
ganizmaların bir kısmı bulaşıcı
aynı zamanda hedef toplumda
anlaşılacaktır.
özellik taşırken, bir kısmı bukorkunun yayılmasını sağlalaşıcı özellik taşımamaktadır.”
mak, insanların birbirine olan
(2-4).
güvenini yıkmak, insanları yalBiyolojik saldırı kavramı için biyolojik ajannızlaştırmak, içine kapatmak, psikolojik olarak da
ların insanlar, diğer canlılar üzerinde kullanım
bunalıma sürüklemek, halkın yönetimlere olan
amaçlarına göre farklı tanımları yapılmaktadır.
güveni yıkmak, ekonomik çöküntü meydana geFarklılıkları nispeten üzerinde toplayan bir tanımtirmek amaçlardandır.
lama aşağıda verilmektedir:
Biyoterör/biyolojik saldırı/biyolojik savaş bir
“Biyolojik saldırı”, genel bir kavram olarak,
taraftan halkı hedef alırken diğer taraftan da yönesosyal, ekonomik, siyasi, psikolojik savaş üstüntimleri hedef almaktadır. Yönetimlerin iradelerini
lüğü sağlamak, baskı ve yıkıma yol açmak amaçözmek, onları paniğe sevk ederek daha büyük
cıyla, mikroorganizmaların veya onlara ait toksin
hata yapmalarına sebep olmak, biyolojik saldırıyı
maddelerin insanlar, hayvanlar ve bitkiler üzeringerçekleştirenlerin isteklerini yapmaya hazır hâle
getirmek veya tamamen teslim almak, biyolojik
de kasıtlı kullanımını ifade etmektedir. (5)
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saldırıların/biyolojik savaşın/ biyoterörün amaçları kapsamındadır.
Koronavirüs salgını ile bugün dünyada inşa
edilen, edilmeye çalışılan psikoloji de budur.
Silah olarak kullanılabilen biyolojik ajanlar,
genel olarak, bakteriler, virüsler, riketsialar, klamidyalar, mantarlar ve toksinlerdir (kimyasallar).
(2,3,6-9)
Bakteriler: Küçük, canlı, kendi başlarına yaşayabilen, klorofilsiz, tek hücreli, kendi kendilerine
bölünerek çoğalabilen, cansız yüzeylerde de yaşayıp gelişebilen canlı varlıklardır. Çoğunluğu katı
ya da sıvı kültür ortamında üretilebilirler. Oluşturdukları hastalıklar genellikle özgün antibiyotik
tedavilerine cevap verirler. Her bakteri zararlı değildir. (3,6,8)
Virüsler: Yaşamak için bir başka organizmaların canlı hücrelerinin içine girerek yaşayıp
çoğalabilen ve ancak elektron mikroskobunda
görülebilen, hastalık/enfeksiyon yapıcı canlı organizmalardır. Virüsler genellikle antibiyotik tedavilere cevap vermezler.
Virüsler, bakterilerden 10 ile 100 kat daha küçük olan varlıklardır. Bakterilerin büyüklükleri
200 nanometrenin üzerindedir. Virüsler, boyutlarına ve şekillerine bağlı olarak sınıflandırılmaktadır. Cansız yüzeylerde ömürleri çok kısadır. Kendi kendilerine çoğalma yetenekleri yoktur. Ancak
canlı hücrelerin içine girince onların yapısını bozarak, onun besinini ve enerjisini kullanarak çoğalma özelliğine sahiptirler ve hastalığa sebebiyet
verirler. (3,8,9)
Virüsler, özel algılayıcıları aracılığıyla hedef
hücrenin kendisine uygun olup olmadığını öncelikle tespit etmektedirler. Bu tespiti yaptıktan sonra kendine özgü taktiklerle hedef hücreyi şaşırtmakta ve kendisini düşman olarak görmemesini
sağlamaktadır. Virüsler, hedef aldığı diğer canlı
bir hücrenin içine girebilmek için kendisini onun
bir parçası, dostu, hatta besini olarak taktim
edip yanıltabilme yeteneğine sahiptir. Dolayısıyla
virüsler, ev sahibi hücrenin içinde çalışan sistemi
kullanabilecek şekilde tasarlanmış, yaratılmış varlıklardır. (3)
Virüs hücrenin içine girdikten sonra, onu dost
kabul eden ev sahibi hücre, virüsün DNA’sını
kendi çekirdeğinin içine taşmakta; hücre protein
ürettiğini zannederek bu yeni DNA’yı kopyalamaya başlamaktadır. Ev sahibi hücre, hiç farkına

varmadan kendi düşmanını, kendisi aleyhine üreten bir fabrikaya dönüşmektedir.
Bu durum bize, “Ey iman edenler, kendinizden
olmayanı sırdaş edinmeyin. Onlar size kötülük ve
zarar vermeye çalışırlar, size zorlu bir sıkıntı verecek şeyden hoşlanırlar. Buğz (ve düşmanlıkları)
ağızlarından dışa vurmuştur, sinelerinin gizli tuttukları ise, daha büyüktür. “…Sizler, işte böylesiniz: onları seversiniz, oysa onlar sizi sevmezler.”
(3 Âl-i İmrân 118-119) ayetlerini hatırlatmaktadır.
Virüsler, ev sahibi hücrede üreme işlemlerini
tamamladıktan sonra, kendisi ve üreyen yeni virüsler ile birlikte, aynı işi başka hedef hücrelerde
yapmak üzere bulundukları hücreyi terk etmektedirler. Virüs ev sahibi hücreyi öldürerek veya
ona zarar vererek veya onu değiştirerek veya ona
hiçbir şey yapmayarak terk edebilir. Bu virüsün ve
hücrenin cinsine bağlıdır. (3,8)
Bağışıklık sistemi, insanlar tarafından mikrop
diye tanımlanan enfeksiyona yol açabilen virüs,
bakteri, mantar ve parazit gibi mikroorganizmaların zarar verici etkilerine karşı vücudu koruyan
bir mekanizmadır. Bağışıklık sistemi görevi, öncelikle mikropların vücuda girmelerini engellemek,
girerse girdikleri yerde yutmak, yayılmalarını engellemek veya geciktirmektir. (2,3,8)
Antikorlar, vücuda giren yabancı hücreler için
üretilen protein yapılı silahlar olup istilacıları etkisiz hâle getirmekle görevlidirler. Vücut karşılaştığı hemen hemen her düşmana uygun bir antikor
üretebilir. Temelde iki görevleri vardır: 1.vücüda
giren düşman hücreye(antijen) bağlanmak. 2.
Bağlanma gerçekleştikten sonra antijenin biyolojik yapısını bozmak ve yok etmek. (2,3,8)
Kanda ve hücre dışı sıvıda bulunan antikorlar, hastalıklara neden olabilecek bakterilere veya
virüslere bağlanarak onları bedenin savaşçı hücrelerinin yok etmesi için işaretlemektedirler. (2,3,8)
Aşılar ise, dozları zayıflatılmış, hastalık taşıyan mikroplardan, virüslerden ibarettir. Zayıflatılmış mikroplar, vücuda ithal edilerek bağışıklık
sisteminin bunlarla mücadele etme imkanı ve
gücü kuvvetlendirilmektedir. (2,3,8)
“Epidemi”, “aynı anda, belirli bir bölgede çok
sayıda insanda, belirli bir hastalığın ortaya çıkması” demektir.” “Pandemi”, “bir hastalığın birden
fazla kıtada ya da neredeyse dünyanın tümünde
görülmesi, insan, hayvan veya bitkilerin hemen
hemen hepsinde bulunması anlamına geliyor”.
“Pandemi, hastalığın insandan insana, hayvandan
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ya da bitkiden insana veya tersi yönde geçme durumunu da içine alan bir kavramdı.r(7,4).
COVID-19 salgınının önce Çin’in Wuhan bölgesinde çıkması, sonra Çin geneline yayılması,
epidemi kavramı ile; tüm dünyaya yayılması ise
pandemi kavramı ile ifade edilmektedir.

Koronavirüs (Covid-19)
Corona, Latince taç anlamına gelmektedir.
Mikroskop altında virüs incelendiğinde şekli ışık
huzmesi şeklinde bir taca benzemektedir. Bundan
dolayı kendisine korona ismi verilmiştir. (3) Koronavirüsü, genel bir isim olup farklı özelliklere
sahip türleri vardır: Alfa, Beta, Gama, Sars, Corona 19(Covid-19).
Kuluçka süresi diğer tüm benzerlerinin 2 veya
3 katıdır. (10)
Koronavirüs, 1960 yılında ağır solunum yetmezliği şeklinde etki eden bir virüs olarak ortaya
çıkmış; 1960 yılından bugüne değişik ülkelerde
etkisini göstermiştir.
Bugün karşı karşıya kalınan koronavirüs salgınında, virüs için henüz bir tedavi şekli bulunamamıştır. Bu da virüsün ilaçlara karşı ciddi bir bağışıklık kazanmış olduğunu göstermektedir. İddia
edildiğine göre bu virüsün en önemli özelliği, metabolizması zayıf insanlarda ve yaşı ilerlemiş insanlarda görülmesi ve etkili olmuş olmasıdır. (3)
Wuhan Tongji Hastanesi mensupları ve Çinli bilim
insanları, Covid-19’un, SARS virüsü ve kabakulak
gibi erkek testislerinde tutunduğunu ve hasar verdiğini, kısırlığa yol açabileceğini (SARS kısırlık
yapmış) iddia ediyorlar. (10)
Ülke olarak, millet olarak, devlet olarak bundan almamız gereken bir ders olmalıdır.
Virüslerin bu davranışı bize bir taraftan,
Türkiye’ye dost görünüp, kendisini “dost”, “stratejik ortak” ve “model ortak” olarak takdim eden
bazı ülkelerin Türkiye’ye yaptıklarını hatırlatırken; diğer taraftan, “Ey iman edenler, benim de
düşmanım, sizin de düşmanınız olanları veliler
edinmeyin. Siz onlara karşı sevgi yöneltiyorsunuz; oysa onlar haktan size gelene küfretmişler,
…“Eğer onlar sizi ele geçirecek olurlarsa, size
düşman kesilirler, ellerini ve dillerini kötülükle
size uzatırlar. Onlar sizin küfre sapmanızı içten
arzu etmişlerdir.” (60 Mümtahine 1,2), ayetlerini
hatırlatmaktadır.

Şer ittifakı(ABD, İngiltere, İsrail, Siyonizm)
SARS’tan, koronadan (Covid-19), çok daha yıkıcı, tahrip edici ve tehlikelidir. Türkiye, bunu görmek ona göre davranmak ve buna uygun aşıyı
bulmak zorundadır.
Biyolojik ajanların biyolojik silah olarak hedefe ulaştırılmasında genel olarak üç yol kullanılmaktadır. (11):
“a. Gıdalara ve su sistemlerine karıştırılarak,
ithal edilerek (kontaminasyon),
b. Sivrisinek, bit veya pire gibi vektörlerin infekte edilerek hedef seçilen insanların
vektörler tarafından ısırılması sağlanarak,
c. Aerosol bulut (hava yolu) oluşturularak.”
Biyolojik silah olarak kullanılabilecek biyolojik ajanlar, CDC(ABD- Hastalık Kontrol ve Korunma Merkezi) tarafından bazı özelliklere göre A, B,
C olarak sınıflandırılmıştır (11,12,13). A grubu,
en yüksek risk grubu ve C grubu en düşük risk
grubu olarak kabul edilmektedir. Biyolojik silahların/Biyolojik ajanların silah olarak kullanımını
etkileyen temel özellikler, “enfektivite, virülans,
toksisite, patojenite ve stabilitedir”(6).
Biyolojik savaşın sonuçları genel olarak, aşağıdaki gibi özetlenebilir (2,11,12):
· Toplu ölüm ve yaralanmalar, kalıcı hasarlar,
· Hükümete ve Devlete güvenin kaybolması,
· Acil yardım sistemlerinin aşırı yüklenmeden
dolayı çalışamaz hâle gelmesi, yönetim zafiyeti oluşması, koordinasyon ve organizasyonda
meydana gelebilecek bozukluklar ve bunun sebebiyet vereceği güven bunalımı,
· Normal yaşamın alt üst olması, panik, şaşkınlık ve aşırı duyarlılık oluşması,
· Kendini kurtarma kaygısının öne çıkması ile
toplumsal dayanışmanın yıkılması,
· Biyolojik saldırıya maruz kalan ve kirlenen
önemli tesislerin kapanması, üretimin durması
ve buna bağlı ekonomik kayıpların doğması

Biyolojik Savaşın Tarihi Süreç İçerisinde Kullanılması
İnsanlık tarihinde Biyolojik silah/ajan kullanımının tarihi çok eskidir. (2,3, 13,14) İnsanlık
tarihinde yol boyu meydana gelen biyolojik savaşlar ana hatları ile tasnif edilmiş ve fakat yer
darlığından dolayı yazıya konulamamıştır. Dikkat
çeken çok önemli bir nokta, tarihte hiçbir İslam
yönetiminin insanlığa karşı böyle saldırısı olmamış olmasıdır.

Umran • Nisan 2020

13

GÜNDEM

Biyolojik silahların tarihsel süreçte İblis’in yolundan giden Tağutlar, Firavunlar, Nemrutlar ve
Belamlar tarafından kullanılmış olması bize; “…O,
iş başına geçti mi yeryüzünde fesad çıkarmaya,
ekini ve nesli helak etmeye çaba harcar. Allah ise,
fesadı (bozgunculuğu ve kışkırtıcılığı) sevmez.” (2
Bakara 204-205) ayetlerini hatırlatmaktadır

Geçmişteki Özel Toplantılar, Filmler, Simülasyonlar,
Açıklamalar ve Koronavirüs Salgını
Rockefeller Sağlık Araştırmaları Enstitüsü tarafından 1931 yılında Porto Rikolu 300 kişi
üzerinde kanser deneyi yapılmıştır. Deney sonrasında 13 Porto Rikolu acılar içerisinde ölürken

14

Koronavirüs salgını ile ilgili tüm
dünyada yürütülen yıkıcı, tahrip edici
bir psikolojik harekâtın/savaşın sonucu
olarak, insanlar çok hassaslaşmış
ve adeta “panik atak” olmuşlardır.
Bu insanlara mümkün olduğunca,
zamanında bilgi vermek; sade, ümit
verici, gerçekçi, şefkatli, dürüst
konuşmak, insanların anlayamayacağı
bilgileri vermekten kaçınmak, sorularına
ve sorunlarına açık bir şekilde cevap
vermek, rahatlatıcı ve sakinleştirici etki
yapar.

projenin yürütücüsü Prof. Cornelius Rhoads şu
iğrenç açıklamayı yapmaktan utanmamıştır. (3):
“Porto Rikolular bu dünyadaki en pis, en tembel, dejenere olmuş bir ırktır. 13 tanesini öldürerek
ve diğerlerinin kanser olmasını sağlayarak bu ırkı
ortadan kaldırmak için elimden gelenin en iyisini
yaptım”
9 Haziran 1969’da ABD Savunma Departmanı
Biyolojik Araştırma Enstitüsü üst düzey ve proje
yöneticisi, Dr. Donald Mac Arthur, Beyaz sarayda
yapılan bir toplantıda kullandığı şu ifadeler, gerçekten ibret verici ve düşündürücüdür. (3):
“Bugüne kadar bilinen tüm hastalıklara neden
olan bütün organizmalardan birçok yönden ayrılan

yeni bir bulaşıcı mikroorganizmanın 5 veya 10 yıl
arasında geliştirilmesi mümkün olacaktır.
Daha önemli bir nokta da şu: Bu mikroorganizma, mevcut bulaşıcı hastalıklara karşı güvendiğimiz bağışıklık ve iyileştirici işlemlerin hepsine
karşı çıkabilecek yapıdadır.
İnsan bağışıklık sistemini yok edecek biyolojik
silah üzerinde düşmanlar çalışmaktadır. Bu araştırmayı biz yapmadığımız takdirde bizim açımızdan büyük bir zafiyet oluşacaktır.”
Siyonist lobinin etkin isimlerinden olan ve
ABD Başkanları Carter, Reagan, George H. W.
Bush dönemlerinde önemli görevlerde bulunan
Brzezinski, biyolojik silahları ve savaşı savunmuş,
1976 yılında yazdığı “Between Two Ages” adlı kitabında 2018 yılı için de bir biyolojik saldırının
varlığına dikkat çekmiştir(3):
“Bir uzmanın belirttiğine göre 2018 yılına gelindiğinde gizli savaşı gerçekleştirmek için başlıca
ulusların liderlerine çeşitli teknolojik tekniklerin
kullanımı sunulacak… Bir ulus bakteriyolojik
yollarla bir rakibe gizlice saldırabilir. Kendi silahlı kuvvetleriyle düşman ulusu devralmadan önce
alternatif olarak hava modifikasyon teknikleri, kuraklık veya fırtına gibi taktikler üretilip
kullanılabilir.”
1981 yılında Dean Koontz’un Karanlığın Gözleri (The Eyes of Darkness) adlı kitabında, 39 yıl önce, “2020’de Vuhan’da virüs çıkacak,
dünya ekonomisi çöküp el değiştirecek” diye yazarken (15), bu öngörüsünü nereye dayandırmış
olabilirdi? Bunun sorgulanması gerekiyor?
Bu bize, 1$ üzerindeki Siyonist Piramit’in zirvesindeki “karanlıktaki gözü hatırlatmaktadır.
Dean Koontz kadar isabetli öngörüde bulunamasa bile Amerikalı yazar Robert Ludlum, Cassandra Compact adlı romanında, 2001, “mekikle
uzaya gönderilen çiçek virüsünün yerçekimsiz ortamda mutasyona uğratılarak binlerce kere daha
öldürücü biyolojik silah hâline getirilmesi”, konusunu ele alıp işlemiş ve bu günlerde yaşananların
bir tasvirini yapmıştır. (16):
“Virüsün bir panzehiri olmadığı için hastalığa
yakalanan ülke hemen sınırlarını kapatacak.
Mesela Irak’ı düşünelim. Bağdat istediğimiz bir
şeyi yapmadı ve bu ülkeye saldırı kararı verildi.
Virüs su şebekesine ya da yiyecek maddelerine karıştırılır, büyük çapta ölümlerin hızla görülmesiyle
insanlar kapatılmış olan sınırlara koşarlar. Olay
tüm dünyada duyulur. Dağlardan diğer ülkelere
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kaçmaya çalışan Iraklılar bile takip edilerek öldürülür. Çok basit bir şekilde düşman imha edilir.
Düşman karşı koyamaz çünkü artık ordusu ve altyapısı yoktur.
Devlet ayakta kalamaz çünkü kendi insanları
ona isyan eder. Tek çaresi teslim olmak ve panzehir
için yalvarmaktır.”
17 Ocak 2005 tarihli Hürriyet gazetesinde,
ABD’de biyolojik saldırı tatbikatı ile ilgili bir habere yer verilmiştir. (16):
“ABD’de iki üniversite tarafından biyolojik bir
saldırı durumunda nasıl tepki verileceği geçen hafta sanal bir tatbikatla canlandırıldı. ABD’nin eski
Dışişleri Bakanlarından Madeleine Albright’ın
ABD başkanı rolünü oynadığı senaryoda (…)
Ocak ayının ilk günlerinde Frankfurt Havalimanı ve Rotterdam Metrosu ile aynı anda İstanbul
Kapalıçarşı’da üç sırt çantalı terörist çiçek virüsü
püskürtür.
(…) Bir saat içinde altı ülkede 240 çiçek hastalığı vakası çıkar ve kısa sürede bu sayı 3000’e
kadar yükselir.
Borsa çöker ve binlerce kişi kentleri terk etmeye çalışır, her yerde kargaşa çıkar. Senaryoya göre
ABD Başkanı olan eski Dışişleri Bakanı Madeleine
Albright, Dünya Sağlık Örgütü’nün aşılamalarda
sorumluluğu üstlenmesine karar verir.”
2008 yılında Slyvia Browne ve Lindsay
Harrison tarafından yazılan “Dünyanın Sonuna
İlişkin Tahminler ve Kehanetler” adlı kitapta,
“…2020’lerde, akciğerleri ve bronşları ciddi oranda etkileyen, tedaviye ise zalimce direnen zatürre
benzeri bir hastalığın patlaması nedeniyle ortalıkta ameliyat maskeleri ve plastik eldivenlerle
dolaşan çok daha fazla insan görüleceği”, “…Bir
kış boyunca müthiş bir paniğe yol açtıktan sonra
aniden ortadan kaybolacağı” ve “10 yıl sonra tekrar saldırıya geçecek ve sonrasında aniden ortadan kaybolacak” şeklindeki kehaneti(!) bu günlerin özlü tasviri olup gizli bir stratejinin varlığına
işaret etmektedir. (17)
2015 yılında İtalya RAI TV’de “Tgr Leonardo” programında yayınlanan, , “Wuhan ve Kuzey
Carolina üniversitelerinin yarasa ile farelerden
bulaşan ve akciğerlerde büyük tahribata yol açan
bir “süpervirüs” üzerine ortaklaşa yaptığı çalışmayı merkeze alan bir belgesel yayınlamıştır. Bu
Belgeselde “Bir grup Çinli bilim adamı yarasalardan aldıkları bir proteini SARS virüsü üzerine aşılıyor. Böylelikle yeni tip bir SARS virüsü

geliştiriyorlar. İnsanda bulunan “Shc 14 molekülü, yeni tip koronavirüsün insanın solunum yolları hücrelerine saldırmasını sağlıyor.”. (18)
Wuhan ve Kuzey Carolina üniversiteleri devletlerinin ilgisi ve bilgisi olmadan böyle bir özel
çalışmayı yapmaları mümkün değildir. Bu iki üniversite arasında yapılan protokolun kamuoyuna
duyurulması ve bu çalışmada yer alan bilim insanlarının çıkıp konuşması gerekmektedir.
Dan Brown’ın kitabı referans alınarak 2016
yılında yapılan Inferno (Cehennem) adlı filmde,
“4 milyar insanı öldürecek ve dünya nüfusunu
haftalar içinde yarıya indirecek bir virüsü yaymanın, insanoğlunun tek çaresi olduğuna inanan
milyarder” karakterin filmdeki aşağıdaki konuşması önemlidir. (16,19):
“Milyarder: Dünyadaki insan sayısının bir milyara ulaşması yüz bin yıl sürdü. İki milyara ulaşması ise 100 yıl. Ve sadece 50 yılda ikiye katlandı. 1970’te 4 milyar insandık. Şu ansa nerdeyse 8
milyarız. Yaşamı sürdürülebilir kılan yolları yok
ediyoruz. Dünyanın başına bela tüm sorunların
kökeninde, aşırı insan nüfusu olduğu görülebilir.
Ormanları kesiyoruz. Aşırı tüketiyoruz. Çöpleri
atıyoruz. Davranışları en hızlı acılar değiştirir.
Belki bizi acılar kurtarabilir...
Esas hastalığın insanlar olduğunu anlat onlara, ‘cehennem’in ise tedavi...”
Inferno (Cehennem) filmindeki konuya benzer ve fakat daha günceli yansıtan bir dizi film,
2018 yılında yayınlanan Güney Kore yapımı My
Screet Terrus adlı dizide ise adeta bugünkü koronavirüs anlatılmaktadır. Yer darlığından dolayı
sadece doktorun konuşması verilmektedir. (20):
“Doktor: Daha detaylı araştırmamız lazım ama mutasyona uğramış koronavirüsü gibi.
MERS, SARS, yaygın grip hepsi aynı gen bilgisi
ile aynı türe girer. Korona virüsü solunum sitemine saldırır. 2015’teki MERS salgını sırasında ölüm
oranı yüzde 20’nin üzerindeydi. Az önce dediğim
gibi mutasyona uğramış bir virüs. Biri ölüm oranını neredeyse yüzde 90’a çıkartmak için üzerinde
oynamış. Bu virüs doğrudan beş dakika içinde akciğerlere direkt saldırsın diye üretilmiş. Şu anda
tedavi veya aşı mevcut değil, geliştirilmesi zor.”
Çin’in Wuhan bölgesinde başlayan, ya da başladığı iddia edilen koronavirüs salgını ile birlikte dünyada oluşan olağanüstü durumu daha iyi
anlayabilmek ve yorumlayabilmek için İtalya’nın
Torino Lingotta Otel’inde 2018 yılında yapılan
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Bilderberg Toplantısı ile ilgili medyada yer alan
aşağıdaki haber, bugünü tasvir etmektedir(15):
“Toplantıya FED eski Başkan Yardımcısı Stanley Fischer (İsrailli Amerikalı ekonomist ve Federal Rezerv’in eski başkan yardımcısı, Dünya
Bankası’nda baş ekonomist, İsrail ve ABD vatandaşı, 2005-2013 yılları arasında İsrail Merkez
Bankası Başkanı), ABD’nin en derin adamı Dışişleri eski Bakanı Henry Kissinger, CIA eski Direktörü David Petraeus, NATO Genel Sekreteri Jens
Stoltenberg, İngiltere Merkez Bankası Başkanı
Mark Carney, Airbus Ceo’su Thomas Enders,
Vatikan Dışişleri Bakanı Cardinal Parolin (Vatıkan Bildergberg toplantılarına ilk kez davet edilmiş ve Parolin Pentagon’a yakın, Derin Amerika
ile bağlantıları olan biri) olmak üzere eski başkanlar, başbakanlar, bakanlar, istihbaratçılar ve dünyaya yön veren zengin aileler ile İlaç Şirketlerinin yöneticileri çağrılmıştır.
Vatikan Dışişleri Bakanı Cardinal Parolin,
o toplantıda “Dünyayı Etkileyecek Bir Virüs Olursa”, ekonomilerin ne kadar etkileneceğini sordu.
FED eski Başkanı konunun uzmanıydı. Ekonomileri etkileyecek bir virüsün pek mümkün olmadığını söyledi. “Ancaak” diye devam etti. İyi bir
panik havası oluşturulup insanları etkileyebilecek bir medya çalışması yapılırsa, hayata geçecek algının piyasaları çökertebileceğini söyledi.”
Wuhan bölgesinde başlayan ya da başlatılan
koronavirüs salgını ve onunla eş zamanlı başlatılan tüm dünyada panik, kargaşa oluşturan, ekonomik krize neden olan, tek bir merkezden düğmeye
basılmış gibi, medya üzerinden başlatılıp yürütülen psikolojik saldırı/savaş kararı, Siyonist bir
yapılanma olan Bilderberg toplantısında alınmış
olamaz mı?
Çinin Wuhan bölgesinde 7 Ocak 2020 tarihindeki Corona virüs salgınından önce 18 Ekim
2019’da, New York’ta, Johns Hopkins Sağlık
Merkezi, Dünya Sağlık Forumu, Dünya Ekonomik Forumu, Johnson&Johnson gibi ilaç şirketleri ve (koronavirüs için aşı patent sahibi Pirbright
Enstitüsü’nün ortaklarından biri olan) Bill ve Melinda Gates Vakfı yöneticilerinin de içinde olduğu 16 özel makam sahibi kişiler, birlikte “Olay/
Etkinlik/Event 201-Küresel Bir Salgın Egzersizi”
adlı “3,5 saat süren” “salgın(pandemi) hastalıklar simülasyonunu” izleyip değerlendirmişlerdir.
(3,16, 21-25)

Medyaya yansıyan boyutu ile Simülasyonun
senaryosunun ana fikri kısaca şudur (23):
“Latin Amerika ülkesi Brezilya’da bir domuz
çiftliğinde değişime uğramış koronavirüs, kontrol
edilemez hızda küresel tehdit hâline gelir. Bu virüs,
SARS’tan biraz daha öldürücü ama bugüne kadar
görülmüş virüslerden çok hızlı yayılma yeteneğine
sahiptir. Aşısı yoktur, bağışıklık sistemimiz bunu
hiç tanımamaktadır, çünkü bilinen grip virüslerinden ayrışmıştır.”
“Salgına hazırlıksız yakalanan devletler ilk
çare olarak “küresel karantinayı” yürürlüğe koyuyor, insanların eve çekilmesi, medya ve sosyal
medya üzerinden virüsle ilgili haberlerin abartılı
şekilde aktarılması önce sosyal hayatın durmasını, devamında da sanayi üretimi ve ticaretteki düşüşle büyük bir küresel ekonomik krizin
tetiklenmesine yol açıyor. Sosyal huzursuzluk
zamanla sokağa yansıyor, hükümetlerin düşmesine, sivil özgürlüklerin askıya alınmasına neden
oluyor.”
“Olay 201” tatbikatında ele alınan “hayali” virüsün adı da, koronavirüs.
Simülasyonda, …“60 milyon civarında insanın öleceği ve virüsün aşısının bir yıl boyunca bulunamayacağı” konusu işlenmiştir. (3) Toplantıda
alınan önemli kararlardan biri; “Salgın hastalıklar
konusunda ‘sahte haberlerin’ yayılmasını durdurmak” için; “bilgi kontrol edilmeli” bunun da “tek
yolu, tek bilgi sağlayıcısının Dünya Sağlık Örgütü
olmasıdır!” (3,21,22)
Simülasyonda vakanın adı, tesadüfi olarak(!)
“Etkinlik 201” olarak konmuştur. Wuhan araştırma merkezinde Virüs çalışmasının yapıldığı
bölümün numarası da 201’dır.
Bill Gates ve ilişki ağı, karanlık olup Siyonist
mekanizma ile iç içedir ve son yıllarda aşı ile yakından ilgilenmektedir. Bunların öncülüğünde yapılmış olan toplantıda medyaya yansımayan görüşmelerin ne olduğu önemlidir. Medyaya yansıyan
bilgilere bakarak şunu söyleyebiliriz: Önce virüsü,
sonra da aşıyı ürettiler daha sonrada “Dijital Yeni
Dünya Nizamı” için buldukları virüsü tüm dünyaya servis ettiler. Bill Gates’in 2017 yılından bu
yana konu ile ilgili yaptığı birçok konuşma, bu görüşümüzü destekler mahiyettedir (3, 16, 25, 26):
“Dünyanın çok ilerlemediği bir alan var. Bu
pandemik hastalıklar. Dünya nüfusu arttıkça ve
insanlık doğanın içinde yaşadıkça yeni patojenler
her zaman ortaya çıkacak. Bazı insanlar ve küçük
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gruplar, bir gün gelecek ve silah olarak hastalıkları kullanacaktır.”
“… Küçük bir devlet, bir laboratuvarda ölümcül bir formül oluşturabilir.” “…Dünya hükümetleri, 30 milyon insanı öldürebilecek silahların şu
an yapım aşamasındadır ve bu tehdide acil hazırlanmak gerekmektedir.”
“…Hükümetler ve ordular derhâl hazırlanmaya başlamalı.”
“…Önümüzdeki on yıllarda dünyada 10 milyondan fazla insanı öldüren bir şey olursa bu büyük ihtimalle bir savaştan çok yüksek derecede
bulaşıcılığı olan bir virüs olacak.” “…Gelecek
sefer daha az şansımız olabilir.
Bu noktada Prof. Dr. Oktay Sinanoğlu’nun
önsöz yazdığı ve mutlaka okunması gereken
“Ölüm Tohumları” kitabının yazarı F. William
Engdahl’in Bill Gates ile ilgili söylediklerinin hatırlanmasında fayda vardır (24):
“Bütün bu olanlar arasında Şeytani bir aklın
süreci yönettiğini görmezden gelecek olursak”,
“Bill Gates’in geleceği bilen bir kâhin olduğunu
itiraf etmeliyiz.”
18 Ekim 2019’da, New York’ta yapılan bu toplantı bize;
“Şehirde dokuzlu bir çete vardı, yeryüzünde
bozgun çıkarıyorlar ve dirlik-düzenlik bırakmıyorlardı. Kendi aralarında Allah adına and
içerek, dediler ki: “Gece mutlaka ona ve ailesine
bir baskın düzenleyelim, sonra velisine: Ailesinin

yok oluşuna biz şahid olmadık ve gerçekten bizler
doğruyu söyleyenleriz, diyelim.” “Onlar, hileli bir
düzen kurdu, biz de onların hilesine karşı -onlar
şuuruna varmaksızın- bir düzen kurduk. Artık
sen, onların kurdukları hileli düzenin uğradığı
sona bir bak; biz onları ve topluluklarını topluca
yerle bir ettik. ….” (27 Neml 48-53) ayetlerini
hatırlatmıştır.
Ağustos 2019’da New York Times gazetesi,
ABD’nin Maryland Fort Detrick’teki “ABD Ordusu Tıbbi Araştırmalar Enfeksiyon Hastalıkları Enstitüsü”nün, bazı tehlikeli sızıntılar yüzünden kapatıldığını yazmıştır. (10,24)
Ekim 2019’da Independent gazetesi, “bir grup
bilim adamı ve hukukçunun, ABD ordusunun bazı
haşereleri kullanarak bazı virüsleri yayma programı üzerinde çalıştığı, bunun yeni biyolojik silahların ortaya çıkmasına yol açacağı” konusunda bir
uyarıda bulunduğunu,”… “Amerika ordusu genetiği değiştirilmiş bazı virüsleri, haşerelerin aracılığı ile dünya genelinde, istedikleri her yerde, tarım
ürünlerine bulaştırmak istediği” (27) ile ilgili bir
haber yapmıştır.
Economist dergisinden Simon Baptist, ABD
Ticaret Bakanı Ras’ın, 31 Ocak 2020’de, “yeni
tip koronavirüsün Çin’de salgın hâle gelmesinin
ABD ekonomisine iyi geleceği” ve “salgının Kuzey
Amerika’da istihdam alanının genişlemesine katkısı olacağını” belirtmesi üzerine bakanı eleştirmiş ve Hollywood’da yapılan “Salgın” adlı filme
dikkat çekmiştir (27):
“2011 yılında Hollywood dünyası Salgın adında bir film yaptı. Bu filmin konusu 2000’li yıllarda
epidemik hastalıkların yayılması, 2002’de sars ve
2009 yılında domuz gribi salgını gibi gelişmelerden ilham alındı. Bu filmde bir virüs Çin’de yayılmaya başlıyor ve milyonlarca Çinli hayatını
kaybediyor.
Burada akla gelen soru, bu filmin sırf hayal
ürünü mü yoksa Amerikalıların o günlerde 1.4
milyar nüfusu olan Çin’le baş edebilecekleri bir
silah yapmayı mı düşündükleri? sorusudur.” (27)
Bütün bunları göz önüne aldığımızda,
ABD’nin Maryland Fort Detrick’teki “ABD Ordusu Tıbbi Araştırmalar Enfeksiyon Hastalıkları Enstitüsü”den meydana tehlikeli sızıntıların
mahiyetinin, grip virüs salgını arkasına gizlendiğini söyleyebiliriz. Belki de bu virüs sızıntısını gizleyebilmek için “grip salgını” özel olarak meydana
getirilmiştir. Bu kadar da olmaz demeyin. İblis’in
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Hz. Âdem ile eşini Cennetten çıkarabilmek için
yasak ağaç ile ilgili söylediklerini hatırlayın:
“Şeytan, kendilerinden ‘örtülüp gizlenen çirkin
yerlerini’ açığa çıkarmak için onlara vesvese verdi” ve dedi ki: “Rabbinizin size bu ağacı yasaklaması, yalnızca, sizin iki melek olmamanız veya
ebedi yaşayanlardan kılınmamanız içindir.” Ve:
“Gerçekten ben size öğüt verenlerdenim” diye yemin de etti.” (7 A’râf 20-21).
ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC) yöneticisi Robert Redfield, ABD Kongre
üyesi Harley Rouda’nın “Galiba bazı Amerikalı vatandaşlar grip yüzünden ölüyor. Acaba bu
ölümler yeni tip koronavirüs yüzünden olabilir
mi?” sorusuna, “Gerçekte bu merkez grip hastaları arasında yeni tip koronavirüse yakalananları
da tespit etmiştir”, şeklinde bir cevap vererek,
koronavirüsün Çin’deki virüs salgınından önce
ABD’de var olduğunu teyit etmiştir. (24,27) Bu da
ABD’de her iki salgının birlikte meydana geldiğini
göstermektedir.
Bütün bu tartışmalar ABD’de bir iç ihtilafın var
olduğunu göstermektedir.
Dikkate alınması gereken önemli bir nokta da Maryland Fort Detrick’deki ABD Ordusu Tıbbi Araştırmalar Enfeksiyon Hastalıkları Enstitüsü’nün, Temmuz 2019’da güvenlik
denetiminden sonra kapatılmış olmasıdır. Oysa
Çin Wuhan bölgesindeki virüs salgını 31 Aralık
2019 yılında başlamıştır. Diğer taraftan “ABD,
Mart 2020’de internetteki çok sayıda İngilizce
Korona virüs haber raporunu sildirmiştir.” (24)
Medyaya yansıyan bu bilgiler doğruysa, 18-27
Ekim 2019 tarihinde Wuhan’da düzenlenen 7.
Askeri Dünya Oyunları’na, ABD’den katılan 369
oyuncunun durumunun ne olduğu önem arz etmektedir. Bu askeri gruba bir test zamanında yapıldıysa bu açıklanmalı, yapılmadı ise mutlaka
uluslararası gözlemciler eşliğinde bir test mutlaka
uygulanmalıdır.
30 yıl boyunca Dünya Bankası ve Dünya Sağlık Örgütü’nde çalışmış bir ekonomist olan Dr.
Peter Koenig, “Ocak 2020 Davos Dünya Ekonomik Forumu’nda, “Agenda ID 2020” diye isimlendirilen bir projenin hayata geçirilmesi kararı
alındığını belirtmekte ve bazı önemli açıklamalarda bulunmaktadır(10):
“…Bill Gates’in kurucusu olduğu GAVİ
(Büyük ilaç firmalarının da katıldığı “Aşı

İttifakı”), Rockefeller ve Rotschildler ve diğer kapitalist patronlar uzun yıllar bu projenin hazırlığını yapmışlardır.”
“…koronavirüse bulunacak aşı, tüm ülkelerde zorunlu tutulacak ve herkes bu aşıda bulunan
nano teknoloji ürünü kimlik çipleriyle kayıt altına
alınacak, Dünya Sağlık Örgütü Başkanı Tedros’un
telaffuz ettiği, dijital paraya geçilecek”.
“Özellikle Afrika’da herkes için aşıların baş
savunucularından biri olan Bill Gates, nüfusun
azaltılmasının büyük bir savunucusudur. Nüfusun azaltılması, WEF, Rockefeller, Rothschild,
Morgens’in içinde bulunduğu birçok seçkinin hedefleri arasındadır.
Amaç: Dünya Ana’nın cömertçe sunduğu sınırlı ve sınırlı kaynaklarla daha az insan (küçük bir
elit) daha uzun ve daha iyi yaşayabilir.”
Rockefeller Vakfı’na bağlı Global Business
Network (GBN) tarafından 25 Mayıs 2010 tarihinde Rockefeller Vakfı’nın yayımlarının yer aldığı resmî sitesinde yayınlanmış olan, ‘Teknoloji ve
Uluslararası Kalkınmanın Geleceği için Senaryolar’ başlıklı raporda, 2030 yılına kadar olacak
gelişmeler hakkında bir çerçeve sunulmakta, adeta bugün yaşananlar tasvir edilmekte ve gelecek
bir “dijital dünya düzeninden” söz edilmektedir (“Raporda Geleceğe ilişkin olası senaryolara
yer verilmesine rağmen ‘olaylar olup bitmiş gibi’
geçmiş zaman dili kullanılarak anlatılmaktadır”)
(28):
“Yıllardır öngörülen küresel salgın geldi. Hızla
yayılan virüs, salgınlara en hazırlıklı ülkeleri bile
altüst etti.”,
“Küresel salgın sırasında tüm dünyada liderler
yetkilerini genişletti. Yüz maskelerinin kullanımının zorunlu hâle gelmesinden, tren istasyonları ve
süpermarketler gibi toplumsal alanlara girişlerde
vücut ısısı kontrollerine kadar çok sıkı kural ve kısıtlamalar uygulandı”
“Salgın tüm dünyayı sardı. Tedbirlerin uygulanması gelişmiş ülkeler için bile büyük sorun
oldu. Fakat birkaç ülke üstesinden daha iyi geldi;
özellikle Çin. Çin hükümetinin tüm vatandaşlar
için zorunlu karantinayı hızlı bir şekilde koyup
uygulaması ve tüm sınırları anında kapatması
milyonlarca can kurtardı. Ve virüsün yayılmasını
diğer ülkelerden çok daha erken durdurmaları salgın sonrası hızlıca toparlanmalarına imkân verdi.”
“Küresel salgının ekonomiler üzerinde ise
ölümcül bir etkisi oldu. Hem insanların hem de
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malların uluslararası hareketliliği durma noktasına geldi, turizm gibi zayıf endüstriler ve küresel
tedarik zincirleri etkilendi. Yerelde bile, normalde
en hareketli olan dükkânlar ve ofis binaları hem
çalışanlar hem de müşterilerden yoksun şekilde
aylarca boş kaldı”
“Korumacılık ve ulusal güvenlik kaygılarıyla
hareket eden ülkeler, Çin’in güvenlik duvarlarını taklit ederek kendi bağımsız, bölgesel tanımlı
teknoloji ağları oluştururlar. Hükümetler internet
trafiğini denetlemek konusunda çeşitli derecelerde
başarıya sahiptir ancak bu çabalar yine de ‘dünya
çapında’ internetin etkisini kıramadı”
“Küresel gıda ve kaynak kıtlığı karşısında ülkeler iç piyasalarını ithalata karşı korumak ve
tarımsal ürün ve diğer emtia ihracatını azaltmak
için ticaret bariyerlerini yükseltti.
2016 yılına gelindiğinde, ülkeler Berlin
Duvarı’nın yıkılışı sonrası dünyaya damgasını vuran küresel işbirliği ve birbirine bağlılığın en zayıfladığı döneme girdi.”
Siyonist merkez Rockefeller Vakfı’nın yayımlarının yer aldığı resmi sitesinde 25 Mayıs
2010 tarihinde “www.rockefellerfoundation.org/
news/publications/scenarios-future-technology”
adresinden paylaşılan rapor birkaç yıl sonra siteden kaldırılmıştır(28).

Koronavirüs Salgını Bir Biyolojik Saldırı Olabilir mi?
Bugün bir biyolojik savaştan ziyade ondan
daha etkin ve fakat onu kullanarak yürütülen çok
yoğun ve tehlikeli bir psikolojik harekât/ savaş
vardır. Oluşturulan bu korku ortamında birileri,
birileri adına “yeni bir dünya tasavvuru” sunmakta panik içerisindeki insanları buna hazırlamak istemektedir.
Her geçen gün ortaya atılan iddialar, Batı ile,
özellikle, ABD ile Çin arasında yapılan suçlamalar,
Batılı ülke yöneticilerin ortaya koyduğu tavırlar,
yaşlıları gözden çıkardıklarına işaret eden konuşmalar, sürecin sağlam değerlendirilmesi gerektiğini ortaya koymaktadır. Bu tutum ve tavırlar, hem
kafa karışıklığı meydana getirmekte hem de arka
planda başka bir senaryonun ya da senaryoların
hayata geçirilmek istendiğine ilişkin şüpheleri de
artırmaktadır.
Sosyal hadiseleri, salgın hastalıkları, deprem
gibi, kıtlık gibi büyük doğa olaylarını değerlendirirken genelde iki ihtimal vardır:

· Deprem, salgın hastalıklar gibi büyük
hadiseler, Allah’ın insanlığa bir ikazı, uyarısıdır. Bu bağlamda salgın hastalıklar, laboratuvar
üretimi olmayan doğal bir süreçtir.
· Bir ülkenin/devletin/insan unsurunun,
başka bir ülkeyi/devleti/insan unsurunu dize getirmek, teslim almak, mahvetmek için kullandığı
bir biyolojik silahtır. Dolayısıyla bugünkü biyolojik silah laboratuvarlarda üretilmiştir.
Her iki durumda da hadise, Allah’ın iradesi
ve bilgisi dâhilinde olmaktadır. Allah’ın her şeyi
bir kanuniyete ve hak olarak yarattığına ilişkin
Kur’ân’ın şu ayetinin hatırlanmasında fayda vardır: “Hiç şüphesiz, biz her şeyi bir kader/ölçü/kanuniyet ile yarattık.” (54 Kamer 49)
Şartlar oluştuğunda ilgili kanuniyetler/İlahi
sünnet devreye girmektedir:
“İnsanların kendi ellerinin kazandığı dolayısıyla, karada ve denizde fesat ortaya çıktı. Umulur
ki, dönerler diye, Allah onlara yapmakta olduklarının bir kısmını kendilerine tattırmaktadır. … (30
Rum 41-42).
“Yeryüzünde
kibirlendiler
ve
kötülük
tezgâhladılar. Oysa hileli düzen, kendi sahibinden
başkasını sarıp kuşatmaz. Öncekilerin başına gelenlerden (sünnetinden) başkasını mı bekliyorlar?
Allah’ın yol ve yasasında (sünnetinde) kesinlikle
bir değişiklik bulamazsın. Allah’ın sünnetinde kesinlikle bir dönüşüm bulamazsın. …” (35 Fâtır 4344; Bak: 17/77; 18/55; 33/38,62; 40/85; 48/23).
Dolayısıyla ister doğal olarak isterse biyolojik
saldırı ile olsun her iki ihtimalde de Allah’ın farklı
bir kanuniyeti devreye girmektedir. Bu asla unutulmamalıdır. Bu konu ayrıca ele alınacaktır.
Meydana gelen salgının doğal mı yoksa bir biyolojik savaş ürünü mü? olduğunu anlayabilmek
için yukarıdaki bölümlerde anlatılanların çok iyi
anlaşılması; duygusal, anlık analizlerden, yorumlardan kaçınmamız gerekir.
Geleceği daha iyi görebilmek ve bir yol haritası ortaya koyabilmek için koronavirüs salgınının
aşağıdaki sorular açısından analiz edilmesinde
fayda vardır:
· 2002 yılında ABD Çin arasında yükselen gerilim, anlaşma ile sonuçlandıktan hemen sonra
Çin’de SARS virüs salgını ortaya çıkmıştır.
Bu bir tesadüf müdür? Yoksa bir güç ABD Çin
yakınlaşmasını istememiş midir? Bu güç kim
olabilir?
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· Koronavirüs salgınından önce ABD ile Çin
arasında beklenmedik bir şekilde yakınlaşma
olmuş ve ticari bir anlaşma imzalanmıştır. Bu
anlaşmadan kısa bir zaman sonra koronavirüs
salgını, önce Çin’de patlak vermiş ve ardından
bütün dünyaya yayılmıştır?(bu durum tartışılmaktadır) Bu bir tesadüf müdür? Yoksa bir güç,
ABD Çin yakınlaşmasını istememiş midir? Bu
güç kim olabilir?
· Çin ile ABD’nin yakınlaşmasını istemeyen ve
Çin’de virüs salgını yapabilecek olan bir güç var
mıdır? Varsa kimdir?
· Çin ve ABD’nin koronavirüs salgını nedeniyle
birbirini suçlamalarının sebebi hikmeti nedir,
anlamı nedir? Çin ile ABD arasında biyolojik
savaş üzerinden bir hesaplaşma yaşanıyor olabilir mi? Yoksa 3. Dünya savaşını çıkarmanın
yolları mı aranıyor ve ülke halkları özellikle,
ABD halkı buna razı gelecek bir psikolojiye mi
hazırlanıyor?
· Çin’in Wuhan bölgesinin özel bir önemi var mıdır? Bölgenin stratejik önemi nedir?
· Virüs salgını, ABD’nin ya da Siyonizm’in İpek
yolu projesine verdiği bir cevap olabilir mi?
· Dünya hâkimiyet mücadelesi veren “tek devlet”,
“tek hükümet”, “tek para sistemi” ve “tek değer
sistemi” diyenlerin (Siyonizm) öngördükleri
gelecek dünya tasavvuru nedir? Bu virüs salgınından sonra dünya insanlığına önerdikleri yeni
yapılanış nedir?
· Tek Dünya devleti kurmak isteyenlerin Dünyadaki insan nüfusu ile ilgili öngörüleri nelerdir?
Dünya nüfusunu azaltmak istiyorlarsa bunun
için neler yaptılar, yapıyorlar ve de yapacaklardır? Bu amaç için salgın hastalıkları kullanıyor
olabilirler mi?
· 3. Dünya savaşını çıkararak “Yeni Dünya Düzeni” kurmak isteyenlerin, koronavirüs salgını
ile istedikleri küresel psikolojik ortam oluşmuş
mudur?
Oluşmadı ise oluşturmak için başka ne yapabilirler? Dünyaya, daha büyük operasyonlar için
ilk test mi yapılmıştır?
· 3. Dünya savaşı çıkarmak isteyenlerin ana niyeti
kendilerinin merkezde olduğu yeni bir dünya
düzeni kurmaktır. Bu “yeni dünya düzeninin”
sağlam işleyebilmesi için Dünya nüfusunun 500
milyonun altına düşmesi gerekmektedir. O nedenle 3. Dünya savaşını çıkarmanın bir amacı da
dünya nüfusunu azaltmaktır. Hem koronavirüs

·

·

·

·

·

·

·

·

salgını ile hem de üretilecek aşılarla nüfus planlaması yapılmak isteniyor olabilir mi?
Aşılar, GDO’lu ürünler ve bazı ilaçlarla kısırlık
arasında bir ilişki olduğu görülmektedir. AŞI,
GDO’lu ürün üreticilerinin, ağırlıklı olarak Siyonist küresel sermaye olmuş olması bir tesadüf
müdür? Koronavirüsün kısırlık yaptığı iddiasını
göz önüne alırsak, bunların koronavirüs için sunacağı aşılar, kısırlık yapabilecek özellikte olabilir mi?
Başta ABD olmak üzere, Batı toplumları, yeni
bir yapılanmaya razı edilmek mi istenmektedir?
11 Eylül 2001 İkiz Kuleler provokasyonunda
olduğu gibi?
Çin yönetimi ile Siyonist küresel sermaye “Yeni
Dünya Düzeni” konusunun belli boyutlarında
anlaşmış olabilirler mi? İş birliği içinde midirler?
Koronavirüs salgını ile birlikte Dünyanın her
tarafında eş zamanlı olarak psikolojik harekât
başlatabilecek güç kimdir? Salgın mı daha büyük psikolojik tahribat yapmıştır; yoksa bunların yayınları mı daha büyük psikolojik tahribat
yapmıştır?
Eş zamanlı başlatılan bu psikolojik harekât,
daha önceden yapılmış bir hazırlığın sonucu
değil midir? Böyle bir olayın vuku bulabileceği esası üzerinde bir çalışma yapılmış olamaz
mı? Salgın öncesi küresel güç merkezlerinin bir
tavrı, öngörüsü, kamuoyu oluşturması olmuş
mudur?
Salgın sonrası aynı küresel güç merkezlerinin
söylemi, çağrısı, gösterdiği bir hedefi, var mıdır? İsrailli Siyonist Prof. Harari’nin 2019’da
Davos’da kendisi ile yapılan röportajda ve salgın sonrasında kendisi ile yapılan röportajlarda
söyledikleri ve yazdığı makalelerde ifade ettikleri bu açıdan değerlendirilmesi gerekmez mi?
Koronavirüs salgını ile birlikte tüm dünyada,
ülkeler adeta kendi içlerine, insanlar da kendi
evlerine kapanmak zorunda kaldılar. Uluslararası ticaret, turizm, hava yolları, yedek parça
siparişleri ciddi bir şekilde olumsuz etkilenmiş,
borsalarda çöküş yaşanmış ve ülkelerde ciddi
ekonomik sorunlar ortaya çıkmış ve çıkmaya da
devam etmektedir. Tam bu esnada Dünya bankasının 1 trilyon dolar kredi musluklarını açması ile “Siyon liderlerinin protokolleri” arasında
bir ilişki var mıdır?
Korona salgınından kim daha çok zarar gördü kim daha çok fayda sağladı ya da fayda
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sağlayacak? Kısa ve uzun vadede kar ve zarar
oranları nasıl gider?
· Bir üst bölümde çok önceleri yazılmış kitaplarda, çevrilmiş filmlerde, yapılmış özel toplantılardaki konuşma ve simülasyonlarda, koronavirüs salgınına benzer, hatta eşdeğer konuların
işlenmesi ile bugünkü korona salgını arasında
bir ilişki var mıdır? Bu kitaplar, filimler ve toplantılar, özel bir stratejinin ürünü müdür? Kitlelerde bir şuur altı mı olgunlaştırılmak istenmiştir? Bu güç kimdir ve ne yapmak istemektedir?
Soruları daha da artırmak mümkündür. Bunlar amacımızı açıklamak için yeterli olabilir.
Bütün bu sorulara cevap ararken istikamet
kayması olmaması için kaostan medet umanların,
dünya hakimiyet mücadelelerinde kaos dönemlerini bilerek, isteyerek meydana getirdikleri ya da
meydana gelen kaos ortamını kendi menfaatleri
istikametlerinde kullanmak isteyecekleri gerçeğini unutmamız gerekmektedir.
Karar verebilmek için genel sorulardan
daha özel sorular üzerinde yoğunlaşmamız
gerekmektedir.

Koronavirüs Salgınına İlişkin Özel Sorular:
1- Maryland Fort Detrick’teki “ABD Ordusu Tıbbi Araştırmalar Enfeksiyon Hastalıkları Enstitüsü”de meydana gelen sızıntıların mahiyeti nedir? Sızıntı teknik bir arızadan mı yoksa
şuurlu, belli bir amaca ve stratejiye uygun bir sızdırma mı?
2- Sızıntıda koronavirüse ilişkin herhangi bir
veri yoksa grip salgını esnasında görülen koronavirüs ü ABD’ye nasıl ve ne şekilde geldi?
3- Wuhan’daki 7. Askeri Dünya Oyunları’na
katılan ABD’li 369 askeri oyuncunun gittiklerinde ve de döndüklerinde bir teste tabi tutulmuşlar
mıdır? Eğer tabi tutulmuşlar ise sonuçlar nelerdir?
Tabi tutulmamışlar ise neden?
4- Wuhan Biyolojik araştırma merkezinden dışarıya herhangi bir sızma var mıdır?
5- Wuhan Biyolojik araştırma merkezinden dışarıya herhangi bir sızma olmuş ise bu, kaza olarak mı vuku bulmuştur yoksa kasıtlı bir sızdırma
mı söz konusudur?
6- Wuhan Biyolojik araştırma merkezinden dışarıya olan sızma kaza değilse, iradi bir sızdırmayı
7. Askeri Dünya Oyunları’na ve de yılbaşı tatiline

denk getiren gücün, mekanizmanın ne olduğu
önemlidir. İhtimaller nelerdir:
a- Çin yönetimi, b- Çin’deki etkin Siyonist mekanizma/Masonluk + MOSSAD, c- ABD Yönetimi
CIA/Pentagon, d- b ve c’dekiler birlikte, e- a,b,c
birlikte.
7- “ABD askeri laboratuvarı”, aynı kentte bulunan “Maryland özel statüye sahip Johns Hopkins Sağlık Güvenliği Merkezi ile birlikte “hayvanlardan insanlara buluşan koronavirüs ile ilgili
bir çalışma yapmışlar mıdır?
8- 18 Ekim 2019’da New York’ta, Johns Hopkins Sağlık Merkezi, Dünya Sağlık Forumu,
Dünya Ekonomik Forumunun düzenlediği toplantıda kamuoyuna açıklanmamış özel oturumlardaki konuşmalar ile salgın arasında bir ilişki
kurulabilir mi?
9- İlaç özellikle aşı endüstrisinin salgınla bağlantısı olup olmadığı, ya da süreçten nasıl yararlanmak isteyeceği, bu bağlamda “Melinda ve Bill
Gates Vakfı”nın İngiltere’deki koronavirüs aşı
patenti alan “Pirbright Enstitüsü”ne fon sağlamış
olması nasıl yorumlanmalıdır?
10- Koronavirüs salgını, “Dünya nüfusunu
azaltma projesi”, “Dijital dünya düzeni projesi”, “Tek devlet-Tek hükümet-Tek para sistemi
projesi”, “21. Asır ABD yüzyılı olacak (PNAC)
projesi” ve “3. Dünya savaşı projesi” ile ilişkili
başlatılmış olabilir mi? Virüs salgını bir kaza sonucu vuku bulmuş ise meydana gelen kaos ortamından bu proje sahiplerinin nasıl yararlanmak
isteyebilirler?
11- Rockefeller Vakfı’na bağlı Global Business Network (GBN) tarafından 25 Mayıs 2010
tarihinde yayınlanmış, ‘Teknoloji ve Uluslararası Kalkınmanın Geleceği İçin Senaryolar’
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başlıklı raporda, geçmiş zaman kipi kullanılarak
2030 yılına kadar olacak gelişmelerle ilgili öngörülenlerin, bugünle bir ilgisi yok mudur?
12- ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC) yöneticisi Robert Redfield, ABD Kongre üyesi Harley Rouda’nın sorusunu cevaplarken,
“Gerçekte bu merkez grip hastaları arasında yeni
tip koronavirüse yakalananları da tespit etmiştir”,
söylemiş/itiraf etmiş olması, ABD’de hem grip
hem de korona salgınının eş zamanlı başladığını
göstermiyor mu?
12. maddede ifade ettiğimiz ABD içindeki bir
sorgulama, ABD içinde neocon-Siyonist İttifakı ile
Amerikan Milliyetçileri arasında muhtemelen bir
iç ihtilafın var olduğunu göstermektedir. Diğer taraftan da bu durum, ABD’deki koronavirüsünün
Çin Wuhan’daki virüs salgınından daha önce ortaya çıktığını ortaya koymaktadır. ABD Hastalık
Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC)’nin koronavirüs vakasını grip salgını ile gölgelemesi, örtmesi düşündürücüdür. Bu durumda yukarıdaki
1. Madde üzerinde durmamız ve bir sorgulama
yapmamız gerekmektedir. İster virüs sızsın isterse
sızdırılsın bundan bir güç faydalanmak istemiştir.
Bu dünya hâkimiyetini yeniden kurmak isteyen
ABD devleti olabileceği gibi “Tek Dünya devletini
savunan”, ABD’de çok etkin ve güçlü olan Siyonist
merkez de olabilir. Dahası her ikisinin ittifakı da
olabilir.
Başta Rockefeller Vakfı tarafından 25 Mayıs
2010 tarihinde yayınlanmış, ‘Teknoloji ve Uluslararası Kalkınmanın Geleceği için Senaryolar’ olmak üzere tüm öngörüleri/senaryoları, geleceğin
dünyası ile ilgili başta Rockefeller olmak üzere
Kissenger, Brezezinski ve Harari gibi Siyonist
önderlerin konuşmalarını masaya yatırıp düşündüğümüzde ve koronavirüs saldırısı üzerinden başlatılan psikolojik harekâtın arkasındaki
medya gücünü göz önüne aldığımızda; Siyonizm,
Dünyaya Wuhan korona salgını üzerinden büyük bir operasyon çekmektedir, diyebiliriz.
Şu an dünyada, biyolojik, psikolojik, ekonomik ve sosyolojik savaşın birlikte yürütüldüğü unutulmamalıdır.
Bu da bize; “(Allah İblis’e) ‘Onlardan güç yetirdiklerini sesinle sarsıntıya uğrat, atlıların ve
yayalarınla onların üstüne yaygarayı kopar, mallarda ve çocuklarda onlara ortak ol ve onlara çeşitli vaatlerde bulun!’ Şeytan, onlara aldatmadan

başka bir şey vadetmez.” (17 İsrâ 64) ayetini
hatırlatmaktadır.

Sonuç: Türkiye Krizi Tek Merkezden
Tek Ses, Tek Yürek Olarak Yönetmeli!
Bir biyolojik saldırı karşısında alınması gereken tedbirler, bir uzmanlık işi olup bizim alanımızın dışındadır. Bu konuda yorum ve değerlendirme yapmak, yol göstermek uzmanların işidir. Bu
alanla ilgili bir şey söylemek uygun olmaz.
Koronavirüs salgını ile ilgili, başta devlet olmak üzere, siyasi partiler, STK’lar, gönüllü kuruluşlar, cemaatler ve hareketlerin üstlenmesi gereken görev ve sorumluluklar vardır. Koronavirüs
saldırısı, uzun vadeli, 100 yıllık bir stratejinin
yürürlüğe sokulmasının başlangıcıdır. Bizler politikalarımızı, stratejilerimizi bu gerçeği göz önüne
alarak belirlemeli ve ortaya koymalıyız:
1- Türkiye’de sivil ve asker kökenli çok iyi uzmanların var olduğuna inananlardanız. O nedenle
yapılacak ilk iş, bu yetenekli uzman heyeti, fikri
ve siyasi görüşü ne olursa olsun, bir araya getirip
organize etmek olmalıdır.
2- Koronavirüs salgını küresel bir biyolojik
savaş durumudur. O nedenle koronavirüs salgının neden olduğu kriz, tek merkezden, tek ses ve
tek yürek olarak yönetilmelidir. Bu konudaki kriz
masalarında, biyolojik saldırı ve savunma, psikolojik harekât, sosyolojik savaş ve halkla ilişkiler
konusunda uzman, sivil asker insan unsuru mutlaka bulunmalıdır. Ayrıca merkezi kriz masasına
bağlı bir bilim kurulu oluşturulmalıdır. Bütün
kurullarda iktidar ve muhalefet partilerini temsil
eden birer siyasetçinin olmasında fayda vardır.
Gerek merkezi kriz masasının ve gerekse bilim
kurulunun birer sözcüsü olmalıdır. Her kafadan
bir ses çıkmamalı, toplumun kafası karıştırılmamalı, morali bozulmamalıdır. Kurul üyeleri şahsı
düşüncelerini kurullarda açık net olarak ortaya
koymalı, Allah’a, gelecek nesillere ve tarihe karşı
sorumlu oldukları unutmamalıdırlar.
3- Yeni biyolojik saldırılar gelebilir. O nedenle
Türkiye, bu krizden ders almalı, biyolojik savunma sistemi varsa, onu güncellemeli ve de kuvvetlendirmelidir. Yoksa acilen kurmalıdır.
4- Siyasi partiler, STK, gönüllü kuruluşlar, cemaatler, hareketler, kanaat önderleri, akademisyenler, gazeteciler bu süreci bir seferberlik hâli
olarak görmeli, gerilimi artırıcı dil ve söylemden
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uzak durmalıdırlar. Yapacakları her türlü hatırlatma ve önerileri, tatlı bir dil, üslupla yapmalıdırlar.
Herkes sosyal medyayı bu kapsamda dikkatli olarak kullanmalıdır.
5- Hiçbir siyasi yapı, süreçten özel bir menfaat bekleme psikolojisine girmemelidir. Başta
Cumhurbaşkanı Erdoğan olmak üzere yönetici
kadrolar, parlamentoda olsun ya da olmasın diğer
siyasi partilerin fikirlerini ve görüşlerini almalıdırlar. Muhalefet partileri öngördükleri çözüm ve
tedbirleri, belli bir nezaket içerisinde yönetime ve
kamuoyuna duyurmalıdırlar.
6- Koronavirüs salgını ile ilgili tüm dünyada yürütülen yıkıcı, tahrip edici bir psikolojik
harekâtın/savaşın sonucu olarak, insanlar çok
hassaslaşmış ve adeta “panik atak” olmuşlardır.
Bu insanlara mümkün olduğunca, zamanında
bilgi vermek; sade, ümit verici, gerçekçi, şefkatli,
dürüst konuşmak, insanların anlayamayacağı bilgileri vermekten kaçınmak, sorularına ve sorunlarına açık bir şekilde cevap vermek, rahatlatıcı ve
sakinleştirici etki yapar.
7- Kriz ile ilgili her türlü müdahalede, adil, şefkatli olmak olmazsa olmazdır. Taraflı davranılıyor,
imaj ve intibaı, sürecin yönetilmesinde son derece
tahripkâr olur. Özellikle yönetici kadrolar, böyle
bir imaj ve intiba oluşturmaktan kaçınmalıdırlar.
8- Siyasi iktidar, bu olağanüstü hâl döneminde ihtilaflı konularla ilgili yasal düzenleme yapmamalı, gerilimin ortaya çıkmasına vesile olacak
uygulamalardan kaçınmalıdır.
9- Türkiye’nin öncelikle ele alması gereken,
hatta seferberlik ilan etmesi gereken konu, yerli
ve millî bir aşı sistemi kurmaktır. Türkiye, bunun için büyük bir seferberlik ilan etmelidir. Bu
devletin sorumluluğunda gerçekleştirilmelidir.
Türkiye’nin böyle bir insan potansiyeli olduğuna
inanıyoruz.
Virüs salgını ile ilgili dışardan gelecek aşıların,
kısırlık yaptığına ilişkin çok ciddi iddialar vardır.
Bu nedenle Batı menşeli aşıların gelecek nesiller
üzerinde yapacağı tahribat çok büyük olabilir.
10- Geçmişte stratejik alanlarla ilgili yapılmış
uluslararası düzeydeki tüm özelleştirmeler yeniden ele alınıp değerlendirilmelidir.
11- Bizim inancımıza, anlayışımıza göre
Türkiye’nin kılcal damarlarına yerleşmiş, uyuyan
virüsler, gizli bir el, gizli bir güç vardır. Her
kriz döneminde bunlar, bağlı oldukları merkezlerden aldıkları emirlerle krizi derinleştirmekte

ve yöneticilerin elini bağlamakta, sürekli gayri
memnun üretmektedirler. FETÖ ve Şehir Üniversitesi operasyonları ile ilgili yazdığımız yazılarda,
İnönü’den Erdoğan’a kadar farklı insan unsurlarının bu konuda söylediklerine bakılabilir. Bu tehlike dikkate alınmalıdır.
12- Cumhurbaşkanı Erdoğan başta olmak
üzere gizli el ve güce dikkat etmelidirler. Bu dönemde yapabilecekleri en büyük tahribat, grip
ve akciğer hastalıklarından ölenlerin tümünün
koronavirüs salgınından dolayı öldüğü, imaj,
intiba ve kanaatini oluşturmak olabilir. Bu nedenle Kriz masasında oto kontrol mekanizması
oluşturulmalıdır.
13- Medya kanalları, karanlık gücün yürüttüğü psikolojik savaşa hizmet edecek yayınlardan
kaçınmalı, moral bozmamalı, moral yükseltmelidir. Merkezi kriz masası bununla ilgili bir yol haritası ortaya koymalıdır.
14- Koronavirüs salgını sonrasında Batı dünyasının inşa ettiği bütün felsefi ve fikri anlayışlar
altüst olmuştur. Liberalizmin söyledikleri, bugün
bir anlam ifade etmemektedir. Kutsadıkları tüketim toplumu, deizm, ateizm yaklaşımları iflas
etmiştir. İnsanlar, İtalyan başbakanının ifadesi ile
“Göktekine” sığınmış, Müslümanlarla beraber
sokaklarda, caddelerde kılınan namaza bilmedikleri hâlde iştirak etmişlerdir. Olmazsa olmaz
dedikleri her şey alt üst olmuştur. Buna da nanometre büyüklüğündeki bir virüs sebep olmuştur.
15Dünyaya
yayılan
koronavirüs
salgını(pandemi) ile birlikte yeni bir dünyayı, geleceğin dünyasını şekillendirebilmek için sınırsız
ve topyekûn özellikli bir kavga başlamıştır, dememiz yanlış olur. Şiddetlenecektir dememiz daha
doğrudur. Çünkü bu kavga, Hz. Âdem ile İblis
arasında başlamış ve bugüne kadar devam etmiştir; bundan sonra da devam edecektir. Bu büyük
ve köklü mücadelede barış dönemleri Resûlüllah
(s.av.)’in ifadesine göre “geçici dönemlerdir”:
Hz. Muhammed: “Ey insanlar! Sizler sulh ve
sükûnet devrindesiniz. …
Öyleyse, gelecekteki mücadeleler için hazırlanın. Sulh ise yakında miadı dolacak olan bir
hazırlanma devresidir. Karanlık geceler gibi işler
karıştığı zaman Kur’ân-ı Kerim’e sarılınız. Çünkü
o, düşmanlarının yenilmeyen hasmıdır.”
16- Bundan sonra geleceğin dünyasını, ya
Allah, Kur’ân ve Peygamber yolunda giden müminler ya da İblis’in yolunda giden Nemrutlar,
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Firavunlar, Belamlar ve Tağutlar inşa edecektir. Bu
mücadelenin sonunda geleceğin dünyası ya İblisin ön gördüğü “Dijital Dünya Düzeni” olacak
ya da Allah’ın insanlara vaat ettiği Hak ve Fıtrat
Merkezli Adil Dünya Düzeni olacaktır. Bu, tarafların vereceği mücadeleye bağlıdır.
17- Bundan sonra yapacağımız ana çalışma,
Hak ve Fıtrat Merkezli Adil Dünya Düzeninin
her sahada teorik temellerini inşa etmektir.
Herkes ve her kesim iş birliği içerisinde bir seferberlik ilan etmek zorundadır.
18- Allah’ın yardımını hak edecek teorik temelleri olan bir çalışma, gayret, strateji, politika
ve kadrolu bir mücadele verirsek Allah bize çıkış
yollarını gösterecektir:
“Bizim uğrumuzda cihad edenlere, biz şüphesiz
onlara yollarımızı gösteririz. Gerçek şu ki Allah,
ihsan edenlerle beraberdir.” (29 Ankebût 69).
Hak ettiğimiz takdirde Allah görünmez orduları ile birlikte bize yardım edecektir:
“Ey iman edenler; Allah’ın sizin üzerinizdeki
nimetini hatırlayın. Hani size ordular gelmişti;
böylece biz de onların üzerine, bir rüzgâr ve sizin
görmediğiniz ordular göndermiştik. Allah, yapmakta olduklarınızı görendir.” (33 Ahzâb 9)
19- Biyolojik savaş üzerinden Allah’a ve insanlığa savaş açanlar, kendi kurdukları tuzağa
düşeceklerdir:
“Gerçek şu ki, onlar hileli-düzenler kurdular.
Oysa onların düzenleri, dağları yerlerinden oynatacak da olsa, Allah katında onlara hazırlanmış
düzen, bir tuzak vardır.” (14 İbrahim 46)
20- Hiç şüpheniz olmasın ki;
“«Ey millet/önde gelenler, sizin için benden başka bir tanrı/ilah olduğunu bilmiyorum. Ey Hâmân,
çamurun üstünde bir ateş yak da bana yüksekçe
bir kule inşa et, belki Musa’nın ilahına çıkarım.”
(28 Kasas 38) diyen Firavun’un sonu ile,
“…Tanrı insanın paçalarından tutup onun
ilerlemesini, güç elde etmesini engelleyen bir
sanıydı. Biz Tanrı’ya karşı sorumluluklarımızı
reddederek 200 yıldır dünyanın efendisi olduk.”
…Bu aşamadan sonra, hâlâ dünyanın patronu olmak için Tanrı’yı ve O’na karşı sorumluluklarımızı reddetmek yetmeyecek: Bundan sonra
Tanrı’dan geriye kalan hayaleti/hortlağı da yok
etmeliyiz. Vurmamız gereken hedef, ahlaktır…
“…Askeri ve ekonomik olarak vazgeçilmez
olan yoksullar yerine kendi çıkarları için hareket
eden 20. yüzyıl elitleri, 21. yüzyılda üçüncü sınıf

insanları taşıyan vagonları (her ne kadar acımasız olsa da) tamamen geride bırakmak ve sadece
birinci sınıfla geleceğe doğru ilerlemek istiyorlar…” diyen Wendy Brown’un sözcülüğünü yaptığı zalimlerin/“20. yüzyıl elitlerinin” (!) sonu,
“Bulutların üstündeki Tanrının akıllı tasarımı değil, bizim akıllı tasarımımız ve bulutlarımızın akıllı tasarımı. “Tanrı olmak istemek değil,
Tanrı olmak istememektir ahlaksızlık…”
“…Askeri ve ekonomik olarak vazgeçilmez
olan yoksulları korumak yerine kendi çıkarları
için hareket eden 20. yüzyıl elitleri, 21. yüzyılda üçüncü sınıf insanları (gereksizleri) taşıyan
vagonları (her ne kadar acımasız olsa da) tamamen geride bırakmak ve sadece birinci sınıfla
geleceğe doğru ilerlemek istiyor.” (30) diyen
Harari’nin sözcülüğünü yaptığı zalimlerin/“20.
yüzyıl elitlerinin”(!) sonu,
“…Dünya, ıskarta insan, (işsiz) tüketilmiş
mal ve eşyanın çöpleri ile doldu.
Modernite için, bir varlık olan insanın ıskartaya (çöpe) dönüşmesi ile eşyanın çöpe dönüşmesi aynıdır. Atık insanlar hız kesmeden çoğalıp
muazzam miktarlara ulaşırken gezegendeki çöp
alanları ve atığı geri dönüşüme sokacak araçlar
giderek azalmakta.’ Bundan sonra gündemimiz,
‘atık insanların ve insani atıkların tasfiyesi’dir.”
diyen Zygmunt Bauman’ın sözcülüğünü yaptığı
zalimlerin/“20. yüzyıl elitlerinin”(!) sonu aynı
olacaktır.
21- Unutmayın Allah’ın vaadi haktır ve Allah
seri hesap sorandır:
“De ki: «Düzen kurmada (karşılık vermede)
Allah daha hızlıdır. Şüphesiz, bizim elçilerimiz,
sizin ‘geliştirmekte olduğunuz düzenleri’ yazmaktadırlar.»” (10 Yûnus 21)
“Onlar ise bir düzen kurdular. Allah da (buna
karşılık) bir düzen kurdu. Allah, düzen kurucuların en hayırlısıdır.” (3 Âl-i İmrân 54)
22- Küresel zalimler, biyolojik savaş üzerinden
tüm insanlığa bir tuzak kurup yeni bir düzen inşa
etmek istemektedirler. Allah kötü hesap yapanların hesaplarını bozacak, kurdukları ve kurmak
istedikleri tuzakları, geçmişteki zalim, müstağni,
mütekebbir, müfsid, nemrut, firavun, belam gibi
tüm yönetici ve toplulukların başlarına geçirdiği
gibi bugünkülerin de başına geçirecektir:
“İnsanların kendi ellerinin kazandığı dolayısıyla, karada ve denizde fesat ortaya çıktı. Umulur
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ki, dönerler diye, Allah onlara yapmakta olduklarının bir kısmını kendilerine tattırmaktadır.
De ki: “Yeryüzünde gezip dolaşın, böylece daha
öncekilerin nasıl bir sona uğradıklarını görün. Onların çoğu müşrik olanlardı”... (30 Rûm 41-42)
23- O nedenle bugün iman etmiş olanlar, Firavun ve askerlerinin suda boğulması ve her şeylerinin yerle bir edilmesini (7 A’râf 136-137), Nuh
kavminin tufanla yok edilmesini (7 A’râf, 59-64),
Lût kavminin yerin dibine geçirilmesini, üzerlerine azap sağanağı gönderilmesini, korkunç bir çığlıkla yakalanmalarını, üzerlerine işaretlenmiş taş
yağdırılmasını (7 A’râf, 84; 11 Hûd, 82; 15 Hicr,
73-74), Sebe’ kavmine Arim Seli gönderilmesini
(34 Sebe’, 16-19), Fil Ashabı’na kuşlar aracılığıyla
taş atılmasını (105 Fil 1-5), Antakya halkının çığlıkla yakalanmasını (36 Yâsîn, 29), Şuayb kavminin dayanılmaz bir sarsıntı, dayanılmaz bir sesle
yok edilmesini (7 A’râf 91; 11 Hûd, 94), Semûd
kavminin dayanılmaz bir sarsıntı, bir sesle helak
edilmesini (7A’râf, 67-78; 15 Hicr, 83), Hud kavminin kulakları patlatan bir kasırga, dayanılmaz
bir sesle yok edilmesini(23 Mü’minûn, 41; 41
Fussilet, 16) asla unutmamalı ve üzerlerine düşen
sorumluluğu yerine getirmeli, ertelememeli bir ve
bütün olarak hareket etmelidirler:
“Allah’ın ipine hepiniz sımsıkı yapışın. Dağılıp ayrılmayın. Ve Allah’ın sizin üzerinizdeki nimetini hatırlayın. Hani siz düşmanlar idiniz. O,
kalplerinizin arasını uzlaştırıp-ısındırdı ve siz
O’nun nimetiyle kardeşler olarak sabahladınız.
Yine siz, tam ateş çukurunun kıyısındayken, oradan sizi kurtardı. Umulur ki hidayete erersiniz
diye, Allah, size ayetlerini işte böyle açıklar.”
Henüz Vakit Varken Yarın Çok Geç Olabilir!
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Korona ‘Amerikan İmparatorluğunun Çöküşü’nün
Başlangıcı mı?
Abdulbari ATWAN
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M Genel Sekreteri Antonio
Guterres öldürücü korona
salgınıyla mücadele çabalarına
yoğunlaşmak ve topraklarında savaşların yaşandığı halkları bu virüsün tehlikelerinden kurtarmak
için dünyanın dört bir yanında ateşkes yapılması çağrısında
bulundu.
Guterres ve mevkidaşı Arap
Birliği Genel Sekreteri Ahmed
Ebu Gayt bu savaşların çoğunluğunun arkasında duran, para ve
silahla finanse eden, abluka ve
yaptırımlar getiren tarafı belirtmeksizin bu çağrıda bulundu.
Çünkü kendisi ve makamı için
endişe ediyor. 70 yaşını aşan bir
ömrü var ve insanlık tarihinin bu
sıkıntılı sürecinde korkusuzca
isim verecek cesarete sahip değil.
Irak’a savaş açan ve işgal
eden, Libya’yı yıkması ve başarısız bir devlete dönüştürmesi için
NATO’ya liderlik eden, hali hazırdaki iç savaşın arkasında duran
ABD’dir. Başkan Trump Suriye’de

Arap dünyasındaki gazetecilerin
yazılarından seçtiğimiz yazıları her ay
Ortadoğu’dan başlığıyla yayımlıyoruz.
Burada yayımladığımız yazılarda ortaya
konulan tüm analizlerin gerçek/doğru
olduğu veya bunların tümüne katıldığımız
söylenemez. Yazıları tercüme etme
amacımız, olayların yorumlanmasında
ortaya konulan bakış açısı farklılıklarını
görünür kılarak meseleler karşısında
yapılan analizlerin hangi argümanlardan
hareketle yapıldığını okurlarımızın fark
etmesini sağlamaktır. Yazıların/yorumların
bu perspektifle okunmasının Ortadoğu’daki
dolayısıyla dünyadaki gelişmeleri kavrama
sürecine önemli katkılarının olacağını
düşünüyoruz. Yazılar Halil Çelik tarafından
Türkçeye çevrilmiştir. (Umran)

90 milyar dolar harcadığı belirterek adeta petrolünü çaldığını ve
parasını ayrılıkçı terörist grupların finansmanı için kullandığını
itiraf etti. Çin’in bu virüsün yayılmasının arkasında Trump’ın olduğu yönündeki suçlamalarının
doğruluğunu uzak görmüyoruz.
Guterres’in, birçok ülkede
ve özellikle de İran, Suriye ve
Gazze’de milyonları aç bırakan
ekonomik yaptırımların sonlandırılmasını isterdik. Yaptırımlar
sınırların kapatılmasını, ilaç dâhil
her şeyin ithalinin yasaklanmasını kapsıyor. Bu da doksanlarda
Irak’ta yaşandığı gibi milyonların
şehit olmasına yol açtı. Abluka
altındaki bu ülkeler bu vebayla
nasıl mücadele edecek ve vatandaşlarını nasıl kurtaracak?
Koronavirüsü tehlikeli bunda kuşku yok ve mücadelesi tüm
dünyanın iş birliğini gerektiriyor
ancak bu virüs özellikle bölgemizdeki Amerikan savaşlarından çok merhametli! Bu savaşlar
milyonlarca kişinin ölümüne ve
bu rakamın on katının evinden
olmasına yol açmıştı. Tüm bunlara rağmen bu virüsün olumlu
yönü ‘Amerikan imparatorluğunun çöküşü’nün geri sayımının
başlamasının ve dünyanın onun
kötülük ve savaşlarından kurtulmasının en belirgin sebebi olması.
Büyüklük, ölümler ve savaşlarla, silah ticaretiyle, şantaj ve
ablukalarla değil, ahlakla, adalet
ve insanlığın değerlerini yaymakla, zayıfların ve mazlumların yanında yer almakla ortaya konulur.
Tüm bu davranışların eski ve yeni
yapısıyla Amerikan literatüründe yeri yoktur. ABD yönetiminin
Gazze’ye tek çuval pirinç veya su
arıtma ve içme suyu için gerekli kimyasal malzeme, Yemen’de
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Virüs özellikle bölgemizdeki
Amerikan savaşlarından çok
merhametli! Bu savaşlar
milyonlarca kişinin ölümüne
ve bu rakamın on katının
evinden olmasına yol
açmıştı. Tüm bunlara rağmen
bu virüsün olumlu yönü,
‘Amerikan imparatorluğunun
çöküşü’nün geri sayımının
başlamasının ve
dünyanın onun kötülük ve
savaşlarından kurtulmasının
en belirgin sebebi olması.

kolera ve Suriyeli sığınmacı
kamplarındaki kansızlık hastalıklarının tedavisi için tek bir
sağlık heyeti gönderdiğini duymadık. Ancak düğünleri, taziyeleri, okulları ve çocuk yuvalarını
bombalamak için kullanılan SİHA
ve silah anlaşmalarını okuduk ve
duyduk. Irak savaşında Amerikan
bombalarıyla kullanılan ve deforme olmuş bebek doğumlarına yol
açan zenginleştirilmiş uranyum
ve yayılan kanser hastalıklarını
duyduk.
Evet, Amerikan halkına değil,
peşi sıra gelen ABD yönetimlerine
ve vahşi politikalarına sevgi beslemiyoruz. Bize karşı ırkçılığın
en çirkinini sergileyen, ülkelerimizde insanlık düşmanı yöneticileri destekleyen, doğrudan veya
kendi ekonomisini kurtarmak
ve işsizlerine iş sağlamak için
petrolün fiyatının düşürülmesi
ve silah antlaşmaları ile dolaylı
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yolla kaynaklarımızdan
yüz milyarlarca doları çalan ABD yönetimlerine nasıl sevgi besleyebiliriz!?
Koronavirüsü ABD’nin
ırkçılığını ve sağlık sisteminin başarısızlığını ifşa
etti. Keza bencilliğini ve
başkalarının sıkıntılarına
ilgisizliğini günyüzüne çıkardı. Çin ve Rus uçakları İran, İtalya, İspanya ve
Fransa’nın havaalanlarına
tıbbi malzeme ve uzmanları götürürken Trump
ülkesinin hava sahasını
Avrupa ülkelerine ve dünyanın çoğu ülkesine kapatıyor, zarar gören ülkelere
destek için sadece 100
milyon dolar ayırıyor. Bu
para Trump’ın kendi (cinsel) skandallarından bahsetmemeleri karşılığında
kadınlara ödediği paradan
daha az değil mi ki ahlaki
değerlerimiz bu konuda
detaylara girmemize müsaade etmiyor.
Süveyş Kanalı savaşı ve
Britanya, Fransa ve İsrail
üçlüsünün saldırısı güneşin batmadığı Britanya
imparatorluğunun çöküşünü tarihe not düştüyse
Koronavirüs de Amerikan
imparatorluğunun sonunun geri sayımının başlangıcı olarak kaydedilebilir.
Teşekkürler Rusya ve Çin.
Teşekkürler yüzölçümü
küçük ancak insaniyeti
büyük Küba. Bu vebadan
zarar görenlere yaptıkları yardımlardan dolayı.
Gerçekten zor zamanlarda ahlaki değerler ortaya
çıkar ve maskeler düşer.
(Re’yulyevm gazetesi, 25
Mart 2020)

İslâmcı Hareketler Başarılı mı?
Mişel KİLO

A

rap kamuoyunu takip edenlerin karşılaştığı şöyle bir popüler düşünce var: Demokratik akımlar
elit ve sıradan vatandaşın kaygılarından uzak olduğu için başarısız olurken Siyasal İslâmcı akımlar daha organize ve insanlara yakın kaldıkları
için başarılı oldu.
Yüzeysel ve yanlış bir düşünce bu. Zira Siyasal İslâmî akımların
-Arap dünyasının dört bir yanında
parçalandığını görürken- başarılı olduğunu iddia etmektedir.
Bu hareketlerin kaybettiği son
mevzi ise Sudan oldu. Ömer elBeşir yönetimi, ülkesini yaklaşık 30
yıl istila etmesinin ardından yıkıldı.
Öncesinde Mısır’daki Müslüman
Kardeşler iktidardan gönderilmişti.
Askeri darbe merhum cumhurbaşkanı Muhammed Mursi yönetimini
on milyonlarca Mısırlının katıldığı
gösterilerden sonra devirmişti. Asker
bu gösterileri halkın kendisine yetki
vermesi olarak görerek Mursi’yi iktidardan etmek için kullandı ve bugün
de halkı bastırmak için kullanıyor.
Irak’ta farklı türleriyle Siyasal
İslâmî akımlar geriliyor ve halk tek
vücut olarak onlara karşı duruyor,
tüm dünyada bu hareketlere karşı çıkan sloganlar duyabilirsiniz.
Tunus’ta Nahda Hareketi Arap Baharı
sonrasının gerçekleriyle adaptasyon
noktasında harcadığı çabalara rağmen artan bir direnişle karşılaşıyor.  
İslâmcı partilerin deneyimi başka partilerden üstün özel organize
yeteneklere sahip olduklarını göstermiyor. Aksine başka partilerimiz gibi
bu tür yeteneklere muhtaçlar. Hatta kurdukları ve çoğu zaman kendi
siyasi süreçleriyle bağlantılı silahlı
örgütlerde dahi durum bu. İslâmcı
bir parti, her Müslüman’ın İslâmcı
olması ve dolayısıyla kendisine bağlı veya yandaşı olması gerektiği ve
onlar adına konuşma hakkına sahip
olduğunu ispatlamalı. İslâmcı partilerin bu varsayımı yanlıştır ve her
Umran • Nisan 2020

İslâmcı parti içinde organizatörlerin
sayısının aynı ülkedeki Müslümanların sayısıyla karşılaştırıldığında çok
küçük kaldığını gösteren rakamlar
bu varsayımını çürütmektedir. Bu
birincisi.
İkincisi ise bu partiler kendi okumalarının İslâm’ın siyasi ve beşeri
şartlara aktarılmasıyla örtüştüğünü
iddia ediyorlar. Bu yüzden İslâmcı
partinin reddedilmesi İslâm’ın reddedilmesi ve kendisine karşı çıkılması siyaseti aşıp dine dayanan bir
konuymuş.
Bu yaklaşım İslâmcı partilerin iktidarın görevlerini yerine getirmekte
başarısız kalması sonrası diğer partiler gibi bir trajedi içinde olduğunu
ifade etme girişimidir. Ayrıca Suriye
devriminde başka partiler gibi hatalar işlediler, müminleri dini savunmak adına terör örgütlerine karşı
olumsuz yaklaşım sergilemediler,
bu örgütlere karşı koyma görevini
göz ardı ettiler. Özgürlük devrimini,
hedeflerini ve halkını korumak için
bedeli ne olursa olsun bu dini korumaları gerekiyordu.
Kamuoyundaki değişimleri takip
edenler Siyasal İslâm’ın diğer siyasi
akımlar gibi vatandaşlardan kaybettiği güveni tekrar kazanması gerektiğini görür. İslâmcı olmayan akımlar daha iyi durumda olmadığı için
demokratlar ve İslâmcılardan temsilciler arasında diyalog buluşmaları
için hazırlık yapılması kaçınılmazdır. Amaç ise halka adil davranan ve
kurbanlarına saygı gösteren siyasi
çözüm savaşına hazırlıkla ilgili can
alıcı bir misyona yönelik tutumlarını birleştirmektir. Sonrasında, başarısızlıklarında, despotizmin egemen
olmasında ve devrimin dağılmasında
önemli rol oynayan yıkıcı anlaşmazlıklarına dönebilirler. (El-Arab ElCedid gazetesi, 21 Mart 2020)
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uhammed İmara, Mısırlı düşünür ve yazar, Arap
ve İslâm sahasında türünün eşsiz
örneği. Örnek olmasının sebebi,
sadece kitaplarının çokluğu, farklı alanları ve disiplini kapsayan
konularının çeşitliliği değil, aynı
zamanda kendisi için planladığı
ve kendisine İslâmî sahada özel ve
ayırt edici bir yer veren entelektüel
yoldur.
Muhammed İmara, fikri yaşamına ulusal solcu olarak başladı
ancak İslâm kültür mirası ve köklü
el-Ezher geleneğiyle dolu bir entelektüel olarak solculuk döneminde
bile dengesini kaybetmedi. Zira
solculuğun ona göre, sömürgeciliğe ve emperyalizmin Arap milletinin geleceği ve mukadderatı üzerinde hegemonya kurmasına karşı
çıkmak, sosyal adaleti, ötekileştirilmişlerin ve yoksulların çıkarlarını
savunmak dışında başka bir anlamı
yoktu.
Abdunnasır dönemindeki hapis şoku kendisine izlediği yol
üzerinde tekrar düşünme ve fikri
pusulasını düzeltme fırsatı verdi.
Hiçbir ideolojik sınırlama veya açık
sınırlı bir mensubiyetlik olmaksızın İslâmî eğilimlere yakınlaştı.
Zira İslâm ona göre bir medeniyet
projesi idi. Ona inandı, manevi,
ahlaki ve siyasi eğilimlerine doydu.
Gerçekten de Muhammed İmara esasında solcu olduğu dönemde
bile İslâmî sahayı terk etmedi ki
ona İslâmcı oldu diyelim. Aksine
İslâm’ın solcu ve sosyalist yorumu
zaviyesinden İslâm’ın Ezherli reformcu zaviyesine taşındı.
Solculuk veya Arapçılık istasyonundan geçişi keskin bir dönüş
değildi. Aksine bir gelişim ve birikimdi. Kapsamlı ve komplike bir
bakış açısı içinde geçmişi geleceğin
içine aldı.
İmara farklı konularda yazdı
ve Arap kütüphanesini 70’ten fazla başlıkla zenginleştirdi. Mutezile,
Eşarilik, Gazzali, İbni Rüşd, İbni

Teymiyye, Şevkani, Hayruddin Tunusi, Ali Abdurrezzak, Maşrik ve
Mağripte dini reformla ilgili yazdı.
Aşırılık
yanlısı
laik
ve
İslâmcılarla tartıştı. Özgürlük ve
adaletin değerlerini savundu, halk
devrimlerinin yanında durdu, darbelere ve askeri yönetime karşı çıktı. Kendi değerlerini (cesaretle) hep
savundu ve Mısır gecesinde kurşunlar tükendiği, korkunun kamp
kurduğu, cezaevlerini kapılarını
ardına kadar açtığı ve darağaçları yeniden kurulduğu zaman dahi
tavrını değiştirmedi.
Ne bir düşünceyi veya tutumu
hafife aldı ne de güç ve zorbalığın
yönetimine güzelleme yaptı veya
destekledi.
İmara’nın önemi, seçkin İslâm
ekolünü tesis etmesinde saklı.
Bu ekolün işaretlerini belirledi ve
genel çerçevesini çizdi. Hedefleri henüz son bulmamış kapsamlı
ufuklara açtı. Şuur ve uygulama
noktasında hala kronik ihlallerden
yakınan hali hazırdaki İslâmî durumun gelecekteki yönünü şekillendirmek için.
İmara her ikisi de birbiriyle
bağlantılı iki hat üzerinde hareket
etti. Bu iki hat onu müstesna bir
olgu haline getirdi.
1- Afgani ve Abduh’tan Reşid
Rıza, Kevakibi, Şekib Arslan, Saad
Zağlul ve Abdelaziz Sealibi’ye reformcuların literatürlerini toplama
ve tahkiki noktasında büyük çabalarıyla, pratik ve organize İslâmî
hareketi reformcu hareketle yeniden buluşturdu.
Petrol şeyhlerinin etkisi altında
olan İslâmcılık, şekilci Selefi düşünceye yöneldiği zaman İmara,
düşüncesi, kalemi ve siyasi cihadıyla aydınlıklı reformcu çizgisinde sabit kaldı. İmara İslâmî ıslah
ekolünün öncülerine bağlı bir
öğrenciydi.
2- İslâmcılar Abdunnasır’la yaşanan acı çatışmada Arap milliyetçiliği karşıtlığına yöneldiler. Hatta
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Arapçılığı Seyid Kutup’un yaptığı
gibi cahiliyenin ve İslâm’a karşı
çıkmanın bir örneği olarak gören
bir noktaya geldiler.
İmara bu eğilime Arapçılık ile
İslâm arasındaki bağın derinliğini açıklayarak, Arapların İslâm
ve Müslümanların kalkınmasının
temel kaldıracı olduğunu vurgulayarak, Arapların içine düştüğü
bölünmüşlük ve zayıflık hali içinde
Arapların birliği düşüncesini savunarak karşı koydu.
Arapçılığı bir ideoloji değil,
geniş kapsamlı İslâmî kalkınma
projesi kapsamında siyasi bir bağ
olarak gördü.
İmara, Arap Birliği’nin önemine vurgu yapan, projesini Osmanlı
Devleti’nin sonlarında ortaya çıkan
ve her iki taraf için vakim sonuçları olan Arap-Türk çekişmesinin
kalıntılarından kurtarmaya çalışan
reformcu harekete bağlıydı.
İmara’ya göre Arap milliyetçiliği, Arapların komşu Müslüman
ülkelerle bütünleşme çerçevesinde
birliği ve kalkınmasını amaçlayan
siyasi bir projedir. Arap milliyetçilerinde görüldüğü üzere ideolojik
bir yumru değildir.
Ezherli arka planı ve güçlü
İslâmî oluşumuyla İmara Mısır’da
Tekfircilik, Hicret ve Cemaati
İslâmî gibi aşırılıkçı akımların ortaya çıkmasıyla birlikte yükselen
İslâmî aşırılığa karşı cesurca durdu.
Bu hareketlerin liderleriyle metin
ve gerçekçi argümanlarla tartıştı.
Metinlerin ve vakıanın anlaşılmasında ılımlı ve itidal anlamları
destekledi.
Resmî Vehhabiliğin şeyhlerine fikri, kalemi ve diliyle direndi,
mezhep çeşitliliği, dini hoşgörü
ve sanat ve estetik özgürlüğü gibi
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değerleri derinleştirdi, tek tip
totaliter rejimleri reddetti.
Karşı cenahta ise dinin
tüm sabitelerini ve metinlerini bitirmeye çalışan, İslâm’la
ve Ezher geleceğiyle bağlantılı
her şeye karşı çıkan modern
nihilizmin isimleriyle tartıştı,
hiç gevşemeden mücadele etti.
Bu durum, bu kimselerin kendisine ve tezlerine yönelik hassasiyetlerini ve hatta düşmanlıklarını ortaya koyuyor.
İmara donukluk ve taklidi reddederek, içtihat kavramını yücelterek ve insanlar
için yararlı her şeyden istifade
edilmesi gerektiğini vurgulayarak Selefilik kavramını kökleştirmeye çalıştı. Hem asil bir
İslâmcı düşünürdü hem de ileri görüşlü bir modernist.
İmara, ideolojik ve organik
sınırların dışında kaldı ancak
hayati duraklarda söz sahibiydi. Tereddütsüz 25 Ocak
devrimini Mısır’ın ve Arapların
kurtuluş başlığı olarak destekledi ve yeni anayasanın yazımına katkıda bulundu.
Tanklar sandıkları tepelediği ve sokaklarda kanlar göl
gibi aktığı zaman darbeye ve
zalim askeri yönetime karşı
sesini yükseltti. Özgürlük ve
adaletin değerlerini savunarak
kalemine sarıldı.
Ancak İmara gücünün büyüklüğüne, düşüncesinin derinliği ve zenginliğine rağmen
henüz hak ettiği önemi ve ilgiyi göremedi. Çalışmaları geniş
alanlara, kelam, felsefe ve usul
ilminden tarih, siyaset ve sosyolojiye kadar uzandı.
Bugün bizler gelenekteki
derin kökleşme, tarihi bilinç
ve geleceğin ufuklarına açılımı
buluşturan bu düşünceye çok
muhtacız. Bir fakih, filolog,
düşünür, filozof ve siyasetçi
Muhammed İmara’ya Allah
rahmet eylesin, mekânı cennet
olsun. (arabi21.com, 2 Mart
2020)

Gazze’deki Abluka ve İşgal Virüsünün Aşısı
Bulunmalı!
Rıdvan EL-AHRAS

T

elevizyon ekranlarını ve koronavirüs vakalarıyla dolu
hastaneleri izlerken, kurtulmak isteyen çok sayıda insanın ağlayışını
görürken ve dünyadaki sağlık sistemlerinin acziyetinden bahseden
raporları dinlerken hafızam beni
2014’teki Gazze şeridine götürdü.
Abluka altındaki Gazze’nin
en büyük hastanesi Şifa Tıp
Kompleksi’nde işgalin sivil insanlara yönelik işlediği katliamdan sonra hastaneye bazen birkaç dakika
içinde onlarca yaralı getiriliyordu.
Hastanenin koridorları yaralılarla
ve kanla doluydu. Aklımda, kucağında yaşlı bir kadının sözleri yankılanıyor. O gün hastane yatağına
nakli sırasında yardım isteyerek
elimi tutmaya çalışmıştı. Durumu
sıkıntılıydı ve yarası anlatılmayacak kadar büyüktü.
O günler zordu ve hastane çalışanları yeterli değildi. Tüm yaralıları kurtarmak ve tedavi etmek için
bazı kimseler gönüllü oldu. Oldukça kısıtlı ve sınırlı imkânların
gölgesinde trajedi katlanılmayacak
kadar büyüktü. Genç ve yaşlı doktorların direnişi, tedavi edilebileceklerin kurtarılması için ortaya
koydukları mücadele/fedakârlık
büyüktü.
Doktorlar haftalarca ailelerinden uzakta hastanelerde gecelemişlerdi. Hem kendileri hem aileleri
endişe içindeydi. Hiçbiri akıbetlerinin ne olacağını bilmiyordu.
İsrail saldırısı hastaneleri, evleri,
araç, kıraathane ve hiçbir şeyi istisna tutmuyordu. Her şey kelimenin
tam anlamıyla hedefti.
Sadece doktorlar bu halde değildi. Güvenlik güçlerinden ambulans şoförü ve suçları belgelemek
ve dünyaya yaymak için çabalayan
gazeteciye kadar çalışan ve hareket
eden herkesin durumu aynıydı.
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Hepsi de hedefti ve haftalarca kendi ailelerinden uzakta yaşadı. Şehirler ile bölgeler arasında hareket
etmek oldukça tehlikeliydi. Bazen
hareket eden her şey işgal uçakları
tarafından vuruluyordu. İşgal havada gezinen bir tür virüstü.
O
dönemde
Filistinlilere sığınaklardan ve korunmalı
mekânlardan yoksun bir yerde zorunlu ev karantinası dayatılmıştı.
İnsanlar evlerinde korunmalıydı
ancak lanetli bombardıman virüsü,
evlerinde bir araya geldikleri vakitlerde saldırdı onlara. Çoğu hedef
alınan aile yemek sofralarındaydı.
Özellikle de iftar ve sahur vakti
yani Ramazan ayındaydı.
Tecrit ise geçen 14 yıl boyunca
çok az durdu. Sınır kapıları kapalıydı, limanlar yıkılmıştı. Gazze havaalanı ise tarihi eser oldu. Yaklaşık
2 milyon insan uzun yıllar dünyadan tecrit edildiler.
Koronanın etkilerinin uzun
dönemler sürmesi, hayatın tüm
alanları üzerinde olumsuz etkiler
bırakacaktır ve dünyayı yaşanması zor bir yer haline getirecektir.
Bu tahmin zaten BM raporlarına göre 2020 yılında Gazze için
bekleniyordu.
Korona vebasının uzun süre
devam etmemesini umuyoruz. Zira
bunun acısının anlamını iyi biliyoruz. Yakın zamanda gitmesini
temenni ediyoruz. Kaybetmenin,
kahrolmanın, acziyet ve trajedi karşısındaki beceriksizliğin anlamını
bilenler, bunun ne kadar acı verici
ve sert olacağını da bilmektedirler!
Allah’tan umudumuz bu veba son
bulacaktır. Çünkü her derdin devası vardır. Umarız ki dünya aynı
zamanda abluka ve işgalin de ilacını ve aşısını bulur. (Katar gazetesi
el- Arab, 23 Mart 2020)
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Suudi Arabistan’ı Uçuruma Kaymaktan		
Kim Kurtaracak?
Abdulhamid SIYAM

S
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uudi Arabistan’ın, kararlarını akıllıca alan, iktidar
değişiminin sorunsuz şekilde
gerçekleştiği ve devasa gelirlerini
önce Suudi halkının ve ardından
yeryüzündeki Arap, Müslüman
dost ve mazlum halklarına ve
yolda kalmışlara harcayan istikrarlı bir devlet olması genel olarak Arapların ve Müslümanların
çıkarınadır.
Suudi Arabistan’da hanif dinin milyonlarca mensubunun
gönlüne hitap eden kutsallar var.
Bu milyonlar kutsalların korunmasını, hiçbir engel, şart ve ağır
maliyetler olmaksızın iman ehline açılmasını arzu ediyor.
Suudi Arabistan’da milyonlarca Arap, Müslüman ve yabancı işçi var. Verdikleri hizmetler
ve Suudluların çoğunun yapmayı reddettiği meslekleri icra
etmeleri karşılığında rızıklarını
kazanıyorlar. Suudi Arabistan’da
ürünleriyle insanların hayatını etkileyen dev petrol üretim
şirketleri bulunuyor. 1973’teki
petrol krizi böyle bir şoka hazır
olmayan birçok ülkenin ekonomisini vurmuştu. 1980’li yıllarda
petrol fiyatlarının tehlikeli şekilde düşmesi dünya ekonomisinin
tamamen çökmesine yol açtı.
1990’da Irak’ın Kuveyt’i işgaline yol açan sebeplerin arasında
bu petrol krizi vardı. O dönemde IMF özelleştirmeyi dayatmak
ve temel gıdalar üzerindeki hükümet desteğini kaldırmak için
birçok dünya ülkesi nezdinde
müdahalelerde bulundu. Bu müdahalenin etkisiyle Mısır, Tunus,
Cezayir, Ürdün ve Fas’ta “ekmek
ayaklanmaları” yaşandı.

Suudi Arabistan’ın Körfez İş Birliği Ülkeleri, Yemen,
Irak ve Ürdün’e sınırları var. 2
milyon km kare bir yüzölçümü var. Kıyıları Kızıldeniz’den
Arap Körfezi’ne uzanıyor. Suudi
Arabistan’ın Mısır’dan Sanafir ve
Tiran adalarını satın alması sonrası Mısır ve Siyonist oluşumun
karşısında iki kapısı oldu. Suudi Arabistan’ın ulusal güvenliği
esasında Körfez ülkeleri, Yemen,
Suriye, Lübnan, Irak, Mısır,
İran ve Türkiye ile irtibatlı. Suudi Arabistan kendi güvenliğini
başkalarının güvenliği aleyhine kuramaz. Aksine bu ülkenin
güvenliği kendini üstün görmeye, ötekileştirmeye ve ilişkileri
germeye değil, bütünleşme ve
kapsayıcılığa dayalı eksen bir rol
oynayacağı sistemin bir parçasıdır. Önümüzdeki yıllarda Suudi Arabistan’ın güvenliğini yine
bu ülkenin kendisi ve komşu
ülkelerle ilişkileri sağlar. Yoksa
ABD, İsrail ve Suudi Arabistan’ın
kendi gücü değil. O hâlde Suudi Arabistan bölgesel büyük bir
devlet olmaya maddi ve manevi
olarak ehil ancak eksik olduğu ve kendisini gelişmekte olan
ülkelerin sonlarına atan husus,
olgun olmayan hükümeti, aldığı
hızlı kararları, karşı devrimlere
karışması ve Siyonist oluşumun
yanında yer alması. İçerideki zayıf noktaları ise yönetim, iktidar
değişimi, temel hak ve özgürlükteki kırılganlıklar, gelişi güzel
yasalar, yolsuzluğun yayılması
ve savurganlık. Burada tecrübesiz Suud yönetiminin müdahale
ettiği üç büyük krizden bahsedeceğiz. Şayet bu krizler devam
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ederse Suudi Arabistan’ın geleceği, rolü, ekonomik düze çıkışı ve
toprak bütünlüğü tehdit altında
olacaktır:
1- Yemen Savaşı ve Maliyetleri
Suudi Arabistan, Birleşik
Arap Emirlikleri ve bir avuç
ülke 25 Mart 2015’te Husilerin kökünü kazımak ve Yemen
Cumhurbaşkanı Abdurabbuh
Mansur Hadi’nin temsil ettiği
meşru yönetimi güçlendirmek
için kapsamlı bir savaş başlatan
Arap Koalisyonunu oluşturdu.
Riyad’ın, Yemen devrimci güçler
ile Cumhurbaşkanı Ali Abdullah
Salih arasındaki çekişmenin çözümü için 2011’de Körfez girişimi sunduğu vakit yaptığı gibi
siyasi çözüm aramak yerine savaş kararı çok aceleci bir karar!
Temelde hava gücüne dayanan
bu karardan beş yıl sonra şu sonuçları görebiliriz:
· Suudi Arabistan’ın beş yılda
harcadığı para 762 milyar
dolara ulaştı. Bu paranın çok
az kısmı Yemen’e verilseydi
ülke cennete dönerdi ve Kral
Selman’ın heykelleri ülkenin
dört bir yanına dikilir, Yemen
Suudi Arabistan’ın stratejik
müttefiki olurdu.
· Yemen dünyada en büyük
insanlık felaketine sahne
oluyor. Yaklaşık 24 milyon
Yemenli yani ülkenin yüzde
80’i dış yardımlarla yaşıyor
ve bunun 16 milyonu açlık
sınırında. Yemen’de kolera

||ORTADOĞU’DAN||

·

·

·

hastalıkları yayıldı ve çocuklarda beslenme eksikliği had
safhada ve kurbanların sayısı 100 bine ulaştı veya açlık
ve hastalıklar sebebiyle helak
oldu. Yaralılar ve evlerinden
olanlar da cabası.
Yemen şu an devlet olarak
parçalanmaya ve çökmeye
en yakın ülke. Bazı bölgeler
Husilerin kontrolünde, başka bölgeler ise meşru hükümetin elinde. Bir üçüncü
bölge Güney Geçiş Konseyinin kontrolünde, bir başka bölgeyi de el-Kaide elinde tutuyor. Adalar BAE’nin
kontrolünde. Mehre vilayeti Suudilerin kontrolünde.
Mart 2012’den Ocak 2013’e
kadar okursak diyalog toplantısı sırasında birliğin güzel
bir örneğini ortaya koyan Yemen, Suud-BAE müdahalesi
sebebiyle böylesine trajik bir
sonla bitti.
Suudilerin birkaç hafta içinde köklerini kurutmakla tehdit ettikleri Husilerin füzeleri
ve IHA’ları Riyad’a, Necran,
Abda ve stratejik Aramco tesislerine ulaştı ve küresel bir
şoka sebep oldu. Şimdi Suudiler kendileriyle görüşmeleri için Husilerin peşinde koşuyor. Yemen’de hiçbir varlığı
olmayan İran, Husilere silahlarını savunmadan saldırıya
geçecek şekilde geliştirmesine destek olduğu ülkede bağdaş kurmuş oturuyor.
Suudi Arabistan yönetimindeki koalisyonun adı,
2016’dan bugüne kadar silahlı çekişme bölgelerinde
çocuk hakları ihlalleri raporlarındaki utanç listeleri
içinde yer aldı. Ayrıca insan
hakları komisyonları raporlarına Suudi Arabistan, silahlı

çekişmelerde sivilleri hedef
alan ülkelerden biri olarak
girdi.
2- Rusya ile Petrol Fiyatı
Savaşı
Suudi yönetiminin pervasızlığını gösteren kararlardan biri
de Rusya ile petrol fiyatı savaşına
girmesidir. Veliaht Muhammed
bin Selman fiyatların artırması için üretimi düşürmeye ikna
etmeye çalıştı ancak Putin bu
teklifi reddetti ve Bin Selman 8
Mart 2020’den itibaren fiyatları
8.6 dolar oranında düşürme kararı aldı. Ayrıca üretim miktarını
günlük 9.7 milyon varilden 12.3
milyon varile çıkarma kararı aldı.
Rusya da üretim miktarını günlük 300 bin varil attırma kararı
aldı. Buna, üretimini günlük 3.5
milyon varilden 4 milyon varile
çıkarma kararı alan BAE katıldı.
Bu rekabet petrol fiyatlarının varil başına 30 dolara yani yüzde
34’e varan bir oranda düşmesine
yol açtı. Bu hızlı adım hisse senetlerini altüst eden küresel bir
şoka götürdü ve birçok dünya
borsası tedavülü durdurdu. Suudi Arabistan’ın gelirleri yüzde
30 düştü. Ayrıca Aramco hisseleri yüzde 9.24 oranında değer
kaybederek 30 riyale geriledi.
Reuters’in haberine göre Capitol
şirketi Suudi Arabistan’ın 2020
bütçesinde yüzde 16.1 oranında
bir açık yaşayacağını ifade ediyor. Bu açık varil fiyatı 40 dolar
iken yüzde 6.4 idi. Petrolün varil
fiyatı 30 dolar olunca açık yüzde 22.1 yani 170 milyar dolar
olacak.
O halde fiyat savaşlarındaki
kriz, Yemen savaşının maliyetleri
ve koronavirüs krizi devam ederse Suudi Arabistan benzeri görülmemiş bir bütçe açığıyla karşı
karşıya kalacaktır. Koronanın
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devam etmesi umre ve hatta
haccın iptal edilmesi ve üretim
tekerinin durması sebebiyle gelirlerde büyük düşüş demek. Bu
yüzden Suudi ekonomisin ne
yöne doğru yol alacağını tahayyül edebilirsiniz.
3- İktidar Ailesi İçindeki
Anlaşmazlıklar
Prensin hedefinin, kendisini Amerikan seçimlerinin tarihi
olan 4 Kasım 2020’den önce bir
şekilde Suudi Arabistan’ı kralı yapmak olduğu açık. Prens,
tahta geçmesi için Trump’ın varlığını son fırsat olarak görüyor.
Son günlerde yaşlı amcası Prens
Ahmed bin Abdelaziz’i tutuklattı. Ayrıca amca oğulları Nayif,
Muhammed ve ikisinin kardeşi
Nevaf’ı, Suud ailesinden onlarca prensi tutuklattı, ev hapsine
aldı ve belki cezaevine koydu.
Onlara yönelik yolsuzluk, darbe
girişimi ve büyük ihanet suçlamaları yöneltti. Bu tutuklamalar bizlere Haziran 2017’deki
ilk tutuklamaları hatırlattı. Bin
Selman bu tutuklamaları amcası Muhammed bin Nayif’i devirmek ve veliahtlığı tamamen
ele geçirmek için yapmıştı. Hali
hazırdaki tutuklama dalgası ise
Washington’daki siyasi şartların
değişmesinden
endişelenerek
aynı amaçla yani gönüllü veya
zorla babasını devirmek içindi.
Peki, Suud ailesi bu tasarruf/entrikaları nasıl hazmedecek?
Yemen’deki askeri savaş,
Rusya ile ekonomik savaş ve aile
prensleriyle iç savaşlar bir başlangıç. Peki, bu pervasız genç
işler yolunda giderse, gelecek
bir 50 yıl ülkeyi yönetmek üzere
tahta oturursa bu önemli devletin işleri nasıl düzeltilecek?
(Kudsülarabi gazetesi, 19 Mart
2020)
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Yeni Bir “Komünal Dünya Topluluğu” mu İnşa Ediliyor?

DOSYA

DOSYA

UFUKTAKİ YENİ DÜNYA DÜZENİ

Koronanın Tarumar Ettiği
Mevcut “Toplumların” Yerine
Yeni Bir “Komünal Dünya Topluluğu” mu
İnşa Ediliyor?
Kapitalizm bozması bir komünal toplum oluşturulmaya çalışılacak.
Başta ulus devletlerin birbirine benzeştirip öbekleştirdiği insanlık,
şimdi onların üstünde ve bir küresel iktidarın şemsiyesi altında, aynı
kaderi paylaştıkları inancıyla birincil ilişki içindeki görünümlerine
rağmen birbiriyle iletişimsiz bir dünya toplumu oluşturulmak isteniyor.

Mustafa AYDIN
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kanamalı kırım-kongo virüsü bundan
daha az acımasız değildir.
Gerçekten de dünya çapında pek çok devlet yetkilisinin
konuşmaları kafaları karıştırmakta, şüpheleri daha da
artırmaktadır. Mesela, yüzünü iyece göstermediği, uzun
zaman hesaba bile katmayan
Almanya, Fransa, İngiltere
gibi Avrupa ülkelerinde başbakan düzeyinde yetkililer, korona
salgınını, toplumsal tarihlerinin en
tehditkâr olayı olarak ilan etmişlerdi.
Cumhurbaşkanı Makron Fransa’da
11 yıl boyunca binlerce insanı yok
eden tabir caizse 1789 İhtilal virüsünden, 4 yıl boyunca Almanya’yı
neredeyse tarihten silen 1347
veba virüsünden haberi yokmuşçasına konuşuyorlardı. Bir yönetici olarak
toplumuna itidal tavsiye etme mevkiinde
bulunan Başbakan

ütün dünya koronavirüs
salgınına
odaklanmış
bulunmaktadır.
Tacını
giyip (ki korona Latincede taç demekmiş) ortaya
çıkan ve uğradığı mutasyonun sonunda da
kovit-19 adını taşıyan
virüs, hükümranlığını
ilan ederek ortalığı
kasıp kavurmakta,
herkese baş eğdirmektedir. Başka virüslerden farklı olduğu ileri sürülmekte ve
genel olarak da öyle olduğuna inanılmaktadır. Ne var
ki başka gribal virüslerden farkının ne olduğu da yeterince açıklanabilmiş değildir. Eğer farkı öldürücülüğü ise
sadece son çeyrek yüzyılda yaşanan virüs salgınlarının her birinde ölenlerin sayısı bu virüsten ölenlerin sayısından daha az değildir. Fark,
öldürmesinin şiddeti ise, mesela
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arka plandaki sosyal politik tarafına değinmek,
Merkel virüs için “Almanya’yı bitirebilir” demekyukarıda altını çizdiğim soruya muhtemel bir cetedir. Esasen işin faturası gittikçe ağırlaşmaktadır.
Virüs zengin-fakir, merkez-çevre, hatta başkaca
vap bulmak, virüs salgınını sosyolojik olarak nasıl
nedenlerle yaşlılarda daha etkin olmakla birlikokuyabileceğimiz üzerinde durmak istiyorum.
te yaşlı-yaşsız farkı dinlememektedir, virüs tabir
caizse adaleti gözetmese bile bir hayli eşitlikçi
Çatışma Araçları ve Biyolojik Silahlar
davranmaktadır.
Ontolojik-biyolojik bir varlık olan virüs, maİşin daha ilginç tarafı, bilim adına konuşanlar
alesef kullanımı bakımından bir çatışma aracı
da karamsar bir tablo çizmektedirler. Mevcut söyolabilmektedir. Çin’de çıkmış ise de çatışma işleleme göre bu bir başlangıçtır ve arkası daha kötü
vi Batı kökenlidir. Batı kültürü, karşılıklı alış vegelecektir. Evrimci bir bakışla
rişi gerektiren kültürleşmeyi
virüs, sadece mutasyon geçibilmeyen çatışmacı bir külrerek bir başka şekle girmiyor,
türdür. Bu durum modernite
hep daha kötü şekle giriyor.
Ulus devletler ciddi bir
döneminde daha da artmıştır.
Onun için sonuç alıcı bir aşı ve
sarsıntının içindedirler.
Kadim kültürlerin yiğitçe müilaç da ortaya konamıyor, vb.
İlk bakışta basit gibi
cadele usulü mertliği bozan
Sanki belli bir retoriğin içingörünen bir olayın
ateşli silahlar, mekanik, elektde konuşuluyor. Dolayısıyla
karşısında aciz duruma
ronik savaş araçları, zaman
önce yöneticilerde sonra halk
düşmüşledir. Göründükleri
içerisinde Batılılar tarafından
arasında ciddi bir panik yagibi olmadıkları ortaya
icat edilmişlerdir. Aslında taşanmaktadır. Toplumlarda söz
çıkmıştır. Ulus devletlerin
şıdığı ideolojisiyle fiilen işin
konusu virüsle mücadele edildoğrudan veya dolaylı
odağında bulunan insanı bir
mesi, bu konuda alınan bütün
yarım
düzine
kadar
kenara bırakırsak bildiğimiz
tedbirlere uyulması gerektiği
çatışma araçları şöyle kategorigörevlerinden birisi
konusunda ciddi bir hassasize edilebilir:
olan sağlık sorununda
yet, derin bir duyarlılık bu- Mekanik-elektronik sibile tabir caizse
lunmamaktadır. Ama düşünen
lahlar. Ok-yaydan barutlu siçuvallamışlardır.
pek çok insanın kafasında, bir
lahlara, zırhlı araçlardan füzeabartının olduğuna ve bunun
lere kadar farklı aletler.
sebebinin ne olabileceğine iliş- Uzun sürede geniş bir inkin soru işaretleri yok değildir.
san kesimini imha etmeye yarayan, fiziksel, radBurada bir yanlışa meydan vermemek için önyoaktif maddeler.
celikle belirtmeliyiz ki ortada bir tehlike vardır
- Kimyasal silahlar, öldürücü gazlar.
ve her türlü tedbiri almak zorunda kalmışızdır.
- Biyolojik silahlar, mikroplar, insana zarar ereTürkiye’de devlet, bu tedbirleri dünya toplumlabilecek
bakteriler, virüsler ki koronanın kovit-19
rına örnek olacak bir şekilde yerine getirmektedir,
gibi türevleri bu noktada örnek verilebilir.
bu hassasiyet ve disiplinli çalışma takdire şayanMekanik silahlar kullanımı zor, rizikolu silahdır. Bu işte ulus-devletlere biçilen kaftan, küresel
lardır, insan bizzat işin içine girerek, yer ve zaman
düzeyde işleyen bir hegemoninin etkisi ne olursa
gözetilerek kullanılan silahlardır. Fiziksel, kimolsun bu tedbirler alınmak zorundaydı. Başlangıçyasal ve özellikle de biyolojik silahlar, kullanıcısı
ta bu işe farklı bakan ve söz konusu görevi savsakbakımından rizikosuz silahlardır. Mesela salgın
layan Batı devletleri, toplumları tarafından yoğun
virüsü korona böyle bir şeydir ve bu kadar tahribir şekilde eleştirilmektedirler.
batına rağmen muhtemeldir ki faili bulunamayaBu arada yetkililerin tedbirlerinin yanında uzcaktır. Büyük bir gücün eseri olarak görünmesine
man olan (ve hatta olmayan) kişiler tarafından
rağmen mutlak inşai bir olgu olmadığı için arkavirüsle ilgili olarak, ne olduğu, nasıl geliştiği, tedsındaki aktörün çok güçlü olmasını gerektirmez.
biren ne yapmamız gerektiği üzerine söylenmesi
Daha çok yıkıcıdır ama arkasındaki güçler, sonugereken pek çok şey söylenmiştir. Ben bu yazımda sağlıkçı olmamam sebebiyle alanım dışında
cu devşirmek için tetiktedirler. Bu tür silahlar bir
kalan söz konusu virüsün tabiatından çok, işin
yönüyle teröre benzerler.
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Terörün kitlede sağladığı tedirginlik, çoğu kere
gücünden değil, görünürdeki güçsüzlüğünden
kaynaklanır. Üstelik çok büyük maliyetler gerektirmez. Sözgelimi Ciddi zarar verebilen bir pusu
kurma işi, basit bir cep telefonu ve biraz da patlayıcı ile yapılabilmektedir. Ancak yıkıcı olmanın
ötesinde inşai bir sonuç organizasyon gerektirir.
Tabii ki anlatmak istediğimiz şey korona’nın arkasındaki gücün zayıflığı değil, çok güçlü olması
gerekmediğidir. Onun için bana göre, arkasındaki
gücün kim olduğundan daha önemlisi, yeterince
tanıyamadığımız bu gizil gücün ne yapmak istediği, mevcut altüst oluştan yararlanarak dünya düzeninin yeniden kurulmak isteneceğidir. Çünkü
böylesi ciddi değişikliklerin sonunda hep belirgin
aktörlerin istediği veya hiç de istemediği yeni bir
yapılanma gerçekleşmiştir
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Modern kültür başlangıçlarda yaklaşık
iki yüz yıl önce risk olarak görülen bütün
olgu ve oluşumları ortadan kaldırmayı
vaat etmişti. Buna göre modern kültür
sahip olduğu bilim ve teknikle sağlıkta
bütün sorunları çözecek, sosyal
hayatta insanca bir bölüşüm düzeni
kurulacak, açgözlü olmanın gerekçeleri
ortadan kalkacaktı. Yaşamanın tadına
varan insanlık, sınıfsal, etnik ve dini
çatışmalarla hayatını karartmayacaktı.

Burada önemli bir noktanın altının çizilmesi
gerekir. Söz konusu yapılanma için bu felaketi
birilerinin bilinçli olarak hazırlamış olması da gerekmez, bir laboratuvar artığı veya kimsenin de
hesabında olmayan, modernitenin tabiatı yanlış
kullanımından doğmuş, bir sonuç olabilir. Bu tür
süreçlerde başından planlamakla, gerçekleşmiş
bir olayın değerlendirilmesinin sonuç bakımından bir farkı yoktur. Her hâlükarda sonuç, kullanabileceklerin aktivitesine bağlıdır.

Virüs Salgınını Nasıl Değerlendirelim?
Pek çok kişinin bildiği ve sıkça konuştuğu
üzere bu tür felaketleri insanlık ilk defa yaşıyor
değildir. Deprem, sel, tsunami gibi “doğal” olarak

adlandırılan felaketlerin yanında korona gibi biyolojik etkenlere dayalı veba, kolera gibi yerine
göre kıtaları aşan salgın hastalıklar da yaşana gelmiştir. Mesela başka yerlerde de görülmüşse de
1347-1351 yılları arasında ortaçağ Avrupa’sında
yaşanan ve dört yıl süren veba salgını, tahminen
75 milyon civarında olan Avrupa nüfusunun 25
milyonunun ölümüne sebep olmuştur. Gökyüzünde gezeğenlerin birbirine yaklaşması, yeryüzünde Çingene ve Yahudilerin uğursuzluğu ile
açıklama gibi lüzumsuzlukların yanında hastalığı
artırdığı gerekçesiyle banyo yapılması yasaklanmış ve söz konusu banyo yasağı o yüzyılın sonuna
kadar 50 yıl sürmüştür.
Etkinlik ve yaygınlık düzeyi nasıl olursa olsun
geçmiş dönemlerde bu tür salgınlar doğaldı. Kimsenin kurgulaması veya yönlendirmesine bağlı
değildi. Modern olarak nitelenen bu zamanlarda
bu tür afetler özellikle dünyayı kendince yeniden
yapılandırma tutkusuyla dolu küresel bazı güçler
tarafından yeniden üretilmektedir. Böylece de afet
türlerinin, doğal veya beşeri olmasının yanında,
tabii ve yapay türlerinden söz edilebilmektedir.
Tabii genetiğiyle oynanabilen bir dünyada bu hiç
de zor değildir. Muhtemelen koronavirüs salgını
yapay bir olaydır, başından kurulmadığında bile
yaygınlaşma şekline ve düzeyine bakıldığında
yönlendirildiği düşünülebilir. Sonuçlarını devşirme konusu ise bizim özel olarak üzerinde durmamız gereken bir konudur.
Koronavirüs salgını, ekonomik, sosyal, dini,
felsefi, vb. değişik açılardan tartışılmış, bu çerçevede pek çok şey söylenmiştir. Ne var ki pek çok
soru cevabını tam olarak bulabilmiş değildir. Bu
bağlamda, mesela, bu salgın, doğal bir afet mi,
yoksa insan eliyle üretilmiş bir şey mi, birilerinin farkında olmadan üretimine sebep olduğu bir
taksirat mı, kurgulayıcı bir aktörü varsa bununla
neyi amaçlamaktadır, iş nereye varacak, buradan
ne gibi sonuçlar doğabilecektir, sonrasında neler olabilir, bu işte rolü olan bir öznenin olduğu
düşünülürse bu aktör/ler kim/ler/dir? vs. Hemen
belirtmeliyiz ki bunlar ve daha ekleyebileceğimiz
benzeri sorulara tam bir cevap verme şansımız
yoktur. Çünkü gözlemlerimiz de değerlendirme
ölçeklerimiz yetersiz kalmaktadır. Olsa olsa eldeki
mevcut veriler üzerinden bazı sorulara bir cevap
aranabilir.
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Ne Oluyor, Ne Yapılmak İsteniyor?
Olup biten bir olayı anlamanın en basit yöntemi nelerin olup bittiği ve bunların kim/ler/in işine
yaradığıdır. Bu yöntem bize failin bulunmasına da
yardımcı olur. Yaşanan gelişmelere baktığımızda
hemen görünüveren şeyler şunlardır:
1- Ulus devletler ciddi bir sarsıntının içindedirler. İlk bakışta basit gibi görünen bir olayın
karşısında aciz duruma düşmüşledir. Göründükleri gibi olmadıkları ortaya çıkmıştır. Ulus devletlerin doğrudan veya dolaylı yarım düzine kadar
görevlerinden birisi olan sağlık sorununda bile
tabir caizse çuvallamışlardır.
2- Modern yapılanmada önemli gelişmelerden
birisi milli sınırlar veya kontrollü olarak bunların
kaldırılmasıydı. Bu salgın, M. Marder ve Zizek’in
de belirttiği gibi, sınır sorununu tarumar etmiştir. Sınırların koruyucu olmadığını gösterdiği gibi
AB’de olduğu gibi kaldırmanın da çözüm olmadığını göstermiştir ve bu konuda ciddi bir belirsizlik
ortaya çıkmıştır.
3- AB, bir sanal örgüt durumuna düşmüştür.
Ortak çözümler üretebilecek durumda olmadığı
gibi üye ulusların birbirlerine yardım edecek durumlarının olmadığı da ortaya çıkmıştır. Çin gibi
başka ülkelerden gelen tıbbi malzemelere yönelik
yapılan korsanlık gibi durumlar AB öncesine dönüş sinyallere vermektedir.
4- Yaygın bir tecrit sistemiyle insanlar hem birbirlerinden uzaklaştırılmış hem de derin bir korku
ve kaygıda birleştirilmişlerdir. Bir açıdan toplum,
diğer açıdan topluluk, sosyolojinin süregelen aşağıda cemaat yapıları, yukarıda toplum anlayışının
hilafına aşağıda ikincil ilişkilerin, yukarıda kader
birliği bağlamında bir tür birincil ilişkinin yaşandığı bir toplumsal yapı ortaya çıkma yolundadır.
5- Belki sosyolojik olarak daha da önemlisi, mevcut modern kavramların altüst oluşudur.
Hemen hemen kullandığımız bütün kavramlar
anlamlarını büyük çapta yitirmişlerdir. Esasen
belli bir süredir, modern kültürün, icat etmekle
övündüğü ve diğer toplumlar üzerinde etkinlik
aracı olarak kullandığı laiklik, demokrasi, insan
hakları, gibi kavramlar diğer toplumlarla yüz yüze
gelince fiili gerçekliklerle örtüşmemiş, dökülüp
inmiştir. Şimdi kendilerince tanımlanmış hak,
özgürlükler ve tartışmayı gerektirmeyecek kadar
üstün bir değer olan hukuk bile sallanmaktadır.
Çünkü hakkın (hakkaniyetin ve adaletin) hesaba

katılmadığı yerde kendi bağlamında bir hukuktan
söz edilemez.
Dünyanın geniş bir kesiminin kan ve gözyaşına
boğulduğu, hiçbir değer adına harekete geçilmediği bir dünyada bu değerler yaşamıyor demektir.
Bundan sonra beşeri gelişmeleri bu kavramlarla
değerlendirme şansımız yoktur.

Dünyanın Yeniden Yapılandırılması
Hemen pek çok kişinin söz ettiği gibi beşeri
dünyamızın yeniden yapılandırılmak istendiğinde
şüphe yoktur. Onun için de burada tartışılacak
nokta, yapılmak istenen şeyin ne olabileceğidir.
Sosyolojik olarak baktığımızda tarihsel gelişimi
içinde insan birlikteliğinin, sosyolojinin iddia ettiği gibi birbirlerini izleme zorunluluğu yoksa da
belli evreleri olmuştur ki bunun en belirgin olanlarından birisi, topluluk (cemaat) ve toplum (cemiyet) ikilemidir. Cemaat genel olarak yüz yüze
derûnî bir ilişki alanıdır.
Toplum ise ikincil ilişkiler alanıdır. Düzen yabancı üzerinden kurulur, aynı birliktelik içinde
yaşayan insanlar birbirini tanımazlar. Bir arada
yaşama zorunluluğuyla birbirlerine katlanırlar.
Yoksa iyiden zararlı çıkarlar. Modern kültürün
uzun süre varlığını koruyan bir sayıltısına göre gelişmişlik böylesi bir yapıya dayanır. Burada herkes
toplum denen bir sütrenin gerisinde, sosyal kontrol dışında yaşama imkânı bulur. Yine aynı kabule
göre burada kendine özgülükleri bulunan birey
önemlidir. Bu ve benzeri şartlar insanlığı bir tüketim toplumu olarak kullanmanın bir gereğiydi.
Önce ulus devletler ellerinin altındaki ulusları yönlendirip şekillendirerek bu küresel projeye
önemli desteklerde bulundular. Ancak zamanla
bağlayıcı görülmeye başlandı. Bir de kontrolsüz
kitle hareketleri, mevcut devletleri terbiye edici,
küresel iktidara yol açıcı bir rol üstleniyorlar ise
de aynı zamanda sorun teşkil etme durumuna
geldiler. Daha önceki yazılarımda da söz konusu
ettiğim üzere mevcut devletler, artık mahalli birer
taşeron hükümet konumuna getirilmektedir. Yeni
gelmişken belirtelim, Türkiye’yi ablukaya alma ve
küresel saldırı “bu proje”ye teslim olmama çabasından dolayıdır.
Küresel iktidar, yukarıdan devletleri kontrol altına alma girişimlerinde önemli bir mesafe
kaydetti. Ulus devletler ıskalandı, sınırları izole
edildi. Ancak yukarıdaki bu gelişme, toplumun
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biçimlendirilmesi konusunda aynı oranda başarılı
olamadı. Kitle gibi olgular durumu belirsiz ve hatta rizikolu hâle getirdi. Hâlbuki insanlık, sırf siyasal değil, toplumsal ve hatta bireysel olarak da sıkı
bir gözetim ve denetim altında tutulmak istenmektedir. Çoktan sözü edilmeye başlanan ve tüm
insanlığa uygulanması planlanan çip (İng. chip)
sistemi bu yolarlardan birisi olarak gözükmektedir. Çip genel olarak ve kabaca, “bir altlık üzerinde
çok ince tellerle birbirine bağlanmış çok sayıdaki
transistörün meydana getirdiği küçük ama koca
bir bilgisayarın on katı fazla, bilgi toplama, saklama ve kontrol etme görevini yerine getirebilme
kapasitesine sahip cihazlar” olarak tanımlanmaktadır. Çok az bir enerji ile çalışan ve herhangi bir
yere rahatça konumlandırılabilen bu cihazlar insanın derisinin altına bile yerleştirilebilmektedir.
Bununla bütün fertlerin sağlık, sosyal, siyasal, her konuda denetlenmesi söz konusudur.
Bir bakıma büyük bir çiftlikte yaşayan ve sonuç
olarak zoolojik bir varlık olarak görülen insanın
risk dünyasına karşı sözüm ona daha konforlu ve
daha “güvenli” hâle getirilecektir. Bu gerekçe de
fevkalade ikna edicidir. Burada kaygı verici muhtemel sonuçlardan birisi tüm insanlığın tümüyle
gözetim ve denetim altına alınmasıdır. Kurgucu
ulus devletler eski toplumlarda olmadığı kadarıyla
vatandaşlarını, gözünün içine bakarak, özgürlük
verdikleri iddiasıyla gözetim ve denetim altına almışlardı. Şimdi “küresel bir iktidar” bu sahipliği
ele geçirme çabasındadır. Paradoksal olarak çağımızın en önemli sorunlarından birisi özgürsüzlük
ve iletişimsizliktir. Özgürlük, ikna edilmiş bir özgür/süzlük olduğu gibi, iletişim de karşılık verilemeyen bir iletimden başka bir şey değildir.
Bu arada iletişim dünyası daha bir viral (yaygın yalan) hâline gelmektedir. Modern toplum
öyle iddia edildiği gibi bir iletişim değil, iletim
toplumudur. İletişim işteş bir olgudur, yani karşılıklı yapılan bir şeydir. Sadece bir taraf iletmez,
iki tara da birbirlerine iletirler. Günümüzde bu
çoğu kere karşılıklı işlemez, insanlar bir iletimin
bombardımanı altındadırlar. Hem de iletiştikleri
kuruntusu içinde.

Bir Risk Ortamı Oluşturmak ve Buna Bağlı
Korku Toplumu Yaratmak
Küresel iktidarın, fert ve toplumları daha bir
gözetim ve denetim altında tutabilmesi için bir

şeylere ihtiyacı vardı ki burada korku imdada yetişti. Bu süreçte önemli kavramlardan birisi şüphesiz risk kavramıdır. Modern kültürün yeniden
ürettiği risk, aslında doğal hâliyle insanla birlikte
vardır. Risk, kabaca “Her zaman ve her yerde potansiyel olarak var olan ve bir belirsizlik taşıyan,
her an ortaya çıkma ihtimali bulunan, bir baskı ve
hatta şiddetle paralel işleyen zarar biçimi” olarak
tanımlanabilir.
Dünden bu güne hayatın tüm alanlarında bir
risk ihtimali hep vardır. Mesela insan görünürde
hesapta olmayan öldürücü bir hastalığa yakalanabilir veya daha başka bir sebepten ölebilir. İnsanlar işini, eşini kaybedebilir, hiç hesapta olmadığı
hâlde iflas edebilir. Bu durum tabir caizse yaratılmış olmanın, kendi kaderini kendisinin tayin edememesinin bir sonucudur. İnsan tedbirli olmakla
bir alandaki riski kaldırabilir veya azaltabilir. Ama
risk olgusunu bütünü ile yok edemez. Modern
kültürün riske karşı oluşturduğu sigorta, kasko,
vb. onu ortadan kaldırmaz, gerçekleşmiş riskin
telafisine yönelik işlemlerdir.
Risk bir noktada Allah ile kul arasındaki bağlantıyı sürdürmenin bir araçsal imkânı olarak da
değerlendirilebilir. Kadim kültürlerde bazı değerlendirmeler eksik ve hatalı olsa bile risk, Allah ile
kul arasında bir bağlantı kurma yoluydu. Modern
kültür bu tavrı eleştirmiştir. Modern kültür başlangıçlarda yaklaşık iki yüz yıl önce risk olarak
görülen bütün olgu ve oluşumları ortadan kaldırmayı vaat etmişti. Buna göre modern kültür sahip
olduğu bilim ve teknikle sağlıkta bütün sorunları çözecek, sosyal hayatta insanca bir bölüşüm
düzeni kurulacak, açgözlü olmanın gerekçeleri
ortadan kalkacaktı. Yaşamanın tadına varan insanlık, sınıfsal, etnik ve dini çatışmalarla hayatını
karartmayacaktı. Gerekçesi ortadan kalkan terör,
işlevsel olmaktan çıktığı için bir daha geri dönmemecesine tarihe karışacaktı, vb. Ne var ki hep
bu toz-pembe tablonun tersi şeyler oldu, dünya
yaşanması zor bir mekân hâline geldi.
Evet, bunun hiçbiri olmadı, tersine daha fazla
acılarla dolu bir dünya ortaya çıktı; terör bahanesiyle kadın-erkek, çocuk-yaşlı, elinde silah bile
olmayan yüzbinlerce insan katledildi, milyonlarcası yurtsuz yuvasız bırakıldı. Modern bilimin
kaldırdıklarıyla övündükleri hastalıkların yerine
pek çok yenisi eklendi. Bir kısmı işlevsel olarak
ve bilerek üretildi. Dünya çöplüğe döndü; hava,
su toprak, her şey kirlendi, bilimsel ve teknik
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çalışmaların bir kısmı telafisi imkânsız sonuçlar
doğurdu. Virüsle mücadele için çalışan laboratuvarlar, bir kısmı bilerek, bir kısmı farkında olmadan yeni virüsler üretti. Korona gibi tacını giymiş
yeni azman virüsler karşımıza çıkardı. Her geçen gün insan doğasını ıskalayan uygulamaların
daha nasıl olumsuz sonuçlar doğuracağını henüz
bilmiyoruz.
Sözün kısası modern kültür, riski yeniden
üretti. İlk defa Alman sosyolog Ulrich Beck tarafından kullanılan “risk toplumu” kavramı (1992)
sosyoloji literatürünün içine girdi. Sosyolog bu
kavramı, tam da yerinde olarak sanayi toplumunun, geçmiş dönemlerde bilinmeyen yeni pek çok
tehlike ile eskstra yeni tehlikeler doğurduğunu
ifade etmek için kullanmıştı. Terör, küresel ısınma, baş etmede zorlanılan virüsler, radyoaktif kirlilik bunlardan bazılarıydı.

Komünal Dünya Toplumu
Otaya çıkarılmak istenen düzene bir ad vermek gerekirse bu, bir komünal dünya toplumdur.
Ünlü yazar Zizek, son olayla liberalizmin, cazibesini iyiden yitirdiği bir turnikeye sokulan dünya
toplumlarının komünizmi tekrar talep edebileceği
bir ortama getirildiğini düşünüyor. Benim kanaatim de Marksın portresini çizdiği, uygulayıcıları
Lenin, Mao gibi pratisyenlerin uygulamada başarısız olmaları sebebiyle tarihe karışan eski komünizm gelmeyecek, ama kapitalizm bozması bir
komünal toplum oluşturulmaya çalışılacak. Başta
ulus devletlerin birbirine benzeştirip öbekleştirdiği insanlık, şimdi onların üstünde ve bir küresel
iktidarın şemsiyesi altında, aynı kaderi paylaştıkları inancıyla birincil ilişki içindeki görünümlerine rağmen birbiriyle iletişimsiz bir dünya toplumu oluşturulmak isteniyor.
Bu güne kadar geçerli olan sosyolojik anlayışa göre artık altta cemaatler, yukarıda toplum/
lar değil; yukarıda korkunun birleştirdiği bir tür
birincil ilişkilere dayanan genel kapsamlı bir topluluk, altta birbirleriyle bağları koparılmış, bir tür
ikincil ilişkilere dayalı bir toplum. Söz konusu bu
komünal toplum, bir yüksek değerler sistemine
değil, hayvan sürüsü gibi yaşama ilişkin insiyaki
duygulara dayanan bu genel insan birlikteliğinin
adıdır. Bir açıdan toplum, diğer açıdan topluluk
niteliğini taşıyan komünal toplum, sanki Marks’ın

hayal ettiği ama uygulayıcılarının gerçekleştiremediği ütopyadır.
Gerçekleştirilmek istenen sistem bir tür yeni
bir komünizmdir. Esasen sonuç olarak liberal kapitalist karakterdeki refah toplumlarıyla, sosyalist
komünal toplumlar arasında ciddi bir fark bulunmamaktadır. Mesela dünyanın refah toplumu
sıralamasında ilk iki sırayı işgal eden Norveç ve
İsveç’te insan, dünyada olup bitenler karşısında
hiçbir kanaati olmayan ve bütün ihtiyaçları devletçe karşılanan zoolojik bir varlıktır, Ortadoğu’daki kan ve gözyaşına karşı sadece duyarsız
değil, bir bilgiye bile sahip değildir. Mevcut insan
birlikteliği de bir komündür. Asıl insan sırra kadem basmıştır. Anladığımız kadarıyla dünyanın
tamamı bu hâle getirilmek istenmektedir.

Bütün Bu Gelişmelerin Öznesi Ne, Faili Kim?
Küresel siyaset üzerine yapılan değerlendirmelerde şüphesiz önemli sorunlardan birisi failin
kim/neresi olduğudur. Ortada bir eylem varsa ve
bütün bu eylemlerin rastgele olduğu fikri ikna
edici değilse bir failin olduğu ve mümkün olduğunca bunun tespit edilmesi gerektiği düşünülür.
Bu gerçek süper güçler gibi bir genellemeyle de,
bir ütopyadır gibi laflarla da geçiştirilemez. Kanaatimce nasıl ki ulusal siyaset arenasında derin
devlet gibi sıfatlarla nitelenen arka planda, ünlü
siyaset sosyoloğu M. W. Mills’in ifadesiyle değişik
kesimlerden oluşmuş, siyaseti, toplumu yönlendiren, farklı ekipler olduğu gibi küresel siyaset
arenasında “egemen kuruluşlar” vardır. Mesela
ABD’de söz konusu ettiğimiz bu üst politikayı
belirleyen D. Trump gibi mevcut devlet yetkilileri
değildir.
Mesela 1.5 trilyon dolarlık servete sahip olan
Rockefelleler’in bu ekonomik iktidarıyla yerinde oturduğunu düşünemeyiz. Mevcut güç onu
yerinde oturtmaz, bir şeyler yapmaya zorlar. Bir
kapitalist düzenek ahlakla çalışmayacağına göre,

Umran • Nisan 2020

37

UFUKTAKİ YENİ DÜNYA DÜZENİ

DOSYA

DOSYA

38

elbette soygununa soygun ekleyebileceği bir dünyayı oluşturabilmek için uğraşır. Bunun için tüm
insanlığa karşı yapmayacağı yoktur. “Müslüman
kanıyla çimler, çiçekler sulanmadığı sürece ruhum rahat etmez” diyen birisinin Müslümanların
aleyhine bir şeyler yapmadığını düşünmek safdillik olur.
Söz konusu kuruluşa ait Vakıf tarafından 10
yıl önce yayınlanan ve korona salgınından sonra
siteden kaldırılan “Gelecek İçin Senaryolar” adlı
metinde bir virüs ile dünyanın nasıl dize getirilebileceği üzerinde durulmaktadır. Buna göre
uzak olmayan bir gelecekte ölümcül bir virüs salgınının ortaya çıkacağı öngörülüyor. Buna göre
“salgını önce Çin, ciddi karantinalarla atlatacak,
salgın bütün devletleri sıkıntıya sokacak ve sarsacak. Küresel kaynak ve gıda sıkıntısı yaşanacak,
özellikle gelişmiş ülkeleri altüst edecek...” Metin
yazarı fütürist Peter Schwartz gaybı bilmediğine
göre geriye tek açıklayıcı ihtimal kalır ki o da bu
işte, tabir caizse gece silahlı, gündüz külahlı kuruluşların rolüdür.
Tabii ki ‘bu salgını Rockefeller yaptı’, diyor
değilim, çünkü dünyayı şekillendirmeye çalışan
daha nice küresel siyaset aktörü Rockefeller vardır.
Ama mevcut salgın, güçlü bir ihtimalle dünyayı
kendilerince yeniden yapılandırmayı düşünen bir
“küresel iktidar”ın oyunudur! Kaldı ki bizim anlatmak istediklerimiz açısından sonucu devşirenlerin olayın mutlaka planlayıcısı olması gerekmez.
Kendiliğinden çıkmış pek çok olay yönlendirme
gücünde olanlarca önceden planlanmışçasına sonuçlandırılabilmiştir. Bir gerçektir ki dünden bugüne dünyada yeni yapılanmalar, mevcut yapıyı
çözen büyük olaylar üzerine oturmuştur. Fransız
İhtilali, I. Dünya Savaşı ve Osmanlının yıkılışı,
2. Dünya savaşı ve sonrasında iki bloklu yapının
oluşumu ve yüzyılın sonunda bu yapının yıkılması, dünyada yeni bir yapılanma için önemli dönemeçler olmuştur.

Sonuç
Hayatımıza katılan ve son derece yıkıcı olan
virüsler aslında belli aralıklarla karşımıza çıkan
başlı başına insan düşmanı varlıklar değildirler.
Diğer tüm canlılar gibi yaratılmış varlıklardır. Bu
milyarlar canlı doğalarının gereğini yerine getirmekte, kendi varlığını sürdürmek ve çoğalmak
için ortamını kollamaktadırlar. Yaşama imkânı

bulamadıkları yerde de ölmektedirler. İnsana ne
denli zarar verirlerse versinler (ki bize çok ciddi
zararlar vermektedirler) ilahi planın bir gereği olarak vardırlar. Bize zararlı oluşları abes yaratıklar
oldukları anlamına gelmez. Allah hiçbir şeyi boşuna yaratmamıştır. Künhüne vakıf olamadığımız
bir hikmete dayalı olarak mesela müthiş bir ekolojik sistemin denge unsurlarıdırlar.
Her şey Allah’ın bir ayetidir. Yalnızca onun varlığının bir göstereni değil, arkasındaki hikmetinin
de bir işaretidir. Modern kültürün aklının ermediği şey de budur. Unutulmamalıdır ki öndeki ayetle arka plandaki hikmet arasında, bakınca hemen
anlaşılıveren mutlak bir bağlantı yoktur. Kötülük/
şer, Allah’ın değil, insanların eseridir. Allah bizatihi kötülük yaratmaz. Şer veya kötülük insanın
müktesebi, yani insana nispetle ortaya çıkan bir
durumdur. Her şeyin bir hikmeti vardır. İnsan bu
hikmetler üzerine bir kestirimde bulunabilirse de
her zaman o mutlak hikmeti anlayamayız. Buna
göre de bu virüs felaketiyle Allah mevcut insanlığa
bir ders/mesaj vermiş olabilir.
Öyle anlaşılıyor ki salgın daha belli bir süre devam edecek ve ciddi kayıplar yaşanacaktır. Birileri
de bunun üzerinden insanlığın hiç de lehine olmayacak kurgulamalarla uğraşacaktır. Elbette bir
gün insanlık -Allah’ın izniyle-bu virüsten kurtulacak, selamete çıkacaktır. Bütün tedbirlerimizi alıp
geçmesini bekleyeceğiz. Ama habis ruhlu insanların şerrinden kurtulmak pek de kolay olmayacaktır. İnsanın ferdi veya toplumsal doğasına karşı
işlenen suçlar virüsten daha büyük bir felakettir!
Onun içindir ki Allah katındaki en büyük suçlar
kişisel olarak inanmamak, ibadetleri ihmal etmek
değildir. Nifâk, fitne, fesat, fücûr gibi bir ucu diğer
insanlara değen ilahi ve insani düzen dışı hareketlerdir. Bu hâliyle de asıl tehlikeli virüs insandır.
Nasıl ki Kur’ân’da gayet açık şekilde ifade edildiği
üzere insanların içinde vesvese veren insanlar vesveseci şeytanlardır, insan virüsü de böyledir.
Bilinmelidir ki, Ortadoğu’da bir milyon insanın kanına giren, on milyon insanı evsiz, vatansız
bırakan, insanlığın korkulu rüyası olan koronavirüs değildir. İnsan kan dökmesi için var değildir.
Ama büyük küçük hiçbir canlı, insanın yaptığı
zararı yapacak durumda değildir. İnsanoğlu, doğasını ve tabiatı değiştirmek için uğraşan hemtürünün bu fitne, fesat, fücûr ve nifâkına engel olamadığı sürece daha nice tehlikelerle karşı karşıya
gelecektir.
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||Küreselleşmenin Hakkından Bir Virüs Geldi!||

Küreselleşmenin
Hakkından Bir Virüs Geldi!
Kovid-19 virüsünün şimdiden yol açtığı sonuçların elbette sonuna gelmiş değiliz,
ancak şimdiden görünen bu salgının hayatımızda çok radikal bir değişime,
gelişmelere yol açacağıdır. Hep söylenir ya, hiçbir şey artık eskisi gibi olmayacak.
Ama tam olarak ne değişecek? Bundan sonra söyleyeceklerimizin önemli bir
kısmı bu salgının yol açacağı değişimlerin atmosferinde bir anlam bulacaktır.

Yasin AKTAY

İ

ster bir sosyolojik durum olarak küreselleşme
isterse de bir uluslararası düzen olarak küreselleşmenin gündelik hayatı kolaylaştırdığı kadar
eşitsizliği ve adaletsizliği de aynı ölçüde düzenin
önlenemeyen bir unsuru hâline getirmiş olduğu
bir gerçek. Küresel dünyamızın talihli kesimleri için büyük fırsatlar sunan küreselleşme başka kesimler için işgal,
zulüm, sömürge ve savaşlar
getiriyor. Üstelik küresel dünyanın merkezi güçleri kendi
aralarındaki ihtilaflar savaşa dönüştüğünde bu savaşı
kendi topraklarının dışında
kürenin belli coğrafyalarında hâllediyorlar. Afganistan,
Suriye, Yemen, Libya, Irak, Mısır bu savaşların önemli alanları,
hepsi de İslâm dünyasının parçası
ve hepsinde kim savaşıyorsa onlar adına
Müslümanlar savaşıyor ve ölüyor. Soykırımlara,
insan hakkı ihlallerine ve demokrasiye karşı inanılmaz bir duyarlılık satan Batı dünyasının İslâm
dünyasında akan kana karşı sergilemekte olduğu
duyarsızlık mevzubahis küresel dünyanın özelliklerinden biri. Dokuz yıldır devam etmekte olan
Suriye krizini çözmek yerine Batı dünyasının
ortaya koyduğu tavır bu krizden doğan mülteci
dalgalarının kendi kıyılarına vurmasına karşı alınacak tedbirlerin ötesine geçmiyor.
Mülteci akınına karşı kapatılan sınırlar küreselleşmenin bir bakıma kendini inkârını beraberinde

getirirken, bugün karşımıza çıkan yeni tip koronavirüs şimdiden yol açmış olduğu sonuçlarla bu
inkâra karşı ciddi bir fatura çıkarmış bulunuyor.
İnsanoğlunun bilimiyle, teknolojisiyle, ulaşım ve
iletişim ağları ve konforuyla kurabileceği en iddialı düzen bugün hiç kimsenin öngöremediği
bir tehditle yerle bir oluyor.
Kovid-19 virüsünün şimdiden
yol açtığı sonuçların elbette sonuna gelmiş değiliz, ancak
şimdiden görünen bu salgının hayatımızda çok radikal
bir değişime, gelişmelere
yol açacağıdır. Hep söylenir
ya, hiçbir şey artık eskisi gibi
olmayacak. Ama tam olarak ne
değişecek? Bundan sonra söyleyeceklerimizin önemli bir kısmı bu
salgının yol açacağı değişimlerin atmosferinde bir anlam bulacaktır.

Bir Corona Kaç Nasihat Eder?
Çin’in Wuhan kentinde çıktıktan sonra bütün dünyaya hızla yayılan yeni tip koronavirüsü kovid-19’un nihayet Türkiye’de de görülmesiyle birlikte çağımızın vebasıyla ilgili gelişmeleri
uzaktan izleme konforumuzu biz de kaybetmiş
olduk. Her yere ulaşan korona bize nasıl ulaşamamış olabilir, diye vesvese yapanlar da rahatlamış
olmalı.
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Belki bu sayede gerçekten de şimdiye kadar
sellerin, doğal afetlerin etki etmediği güvenli bir
Sağlık Bakanlığınca alınmış olan etkili ve müstesdünya kurmaya odaklandı. Depremden etkilenna tedbirler daha net bir biçimde görülmüş odu.
meyen binalar, sellerden etkilenmeyen şehir planKim ne derse desin, bu olay vesilesiyle daha işin
lamaları, hastalıkları mevzi sınırlarda bırakacak
başında Türkiye’nin 18 yıldır en büyük başarılatedaviler modernliğin en büyük başarısıydı.
rından biri olan sağlık sisteminin gücü, etkinliği
Nedensellik zinciri içinde bilimsel aklın güve kabiliyetleri test edilmiş oldu. Bu test gösterdi
venli bir dünyayı yaratma konusunda kendine
ki, Türkiye gelişmişinden gelişmemişine bütün
yeterli olacağı varsayıldı. Buna rağmen “sigorta”
dünyaya fark atmış oldu. 18 yıl önceki Türkiye’ye
sistemi, hesaplanamayan muhtemel gelişmelerin
atılan fark unutulmuş olabilir, bugün bütün dünbütün bir yapıyı etkilememesini sağlamak üzere,
yayla aramızda tebarüz eden fark, şükür ki muhamevzi bir aksamanın bütün sistemi çökertmemesi
lefetin bile ilk defa takdir etmiş
için geliştirilmiş bir düşünceolduğu bir şey oldu.
ye dayanmıştır. Neticede mevKoronanın varlığı ve yayılzi bir gelişme olsa da bunun
Koronanın varlığı ve
ma istidadı aslında “çağdaş”
sisteme bir zarar vermemesi
yayılma
istidadı
aslında
boyutuyla yaşadığımız hayatın,
sağlanacaktı.
“çağdaş” boyutuyla
iyice alıştığımız ama dikkatiAslında küreselleşme geryaşadığımız
hayatın,
mizden kaçmış veya unuttuçeğini en fazla hissettiren geiyice alıştığımız ama
ğumuz, göremediğimiz birçok
lişmeler zannedildiği gibi
dikkatimizden kaçmış
yanını fark etmemizi sağlıyor.
malların, paranın ve emeğin
veya unuttuğumuz,
Küreselleşmenin insanlığa sundolaşımı ve iletişim ve ulaşım
duğu muazzam bilgi birikimi
göremediğimiz
imkânlarından ziyade etkisi
bilgi, meta ve emeğin dolaşım,
ulusal sınırların ötesine gebirçok yanını fark
iletişim, ulaşım hızının sunduçen afetler olmuştur. Bunun
etmemizi sağlıyor.
ğu kolaylıklar kadar bunun baiçin mesela Çernobil ve AIDS
Küreselleşmenin
rındırdığı risklere karşı insanın
en önemli örnekler olmuştur.
insanlığa sunduğu
ne kadar aciz kalabildiği!
Çernobil nükleer reaktöründe
muazzam bilgi birikimi
Hatta bizzat küreselleşmemeydana gelen bir patlamanın
bilgi, meta ve emeğin
nin sunduğu imkânlar ve koetkisi sadece Rusya’nın sınırladolaşım, iletişim,
laylıkların, beraberinde riskleri
rında kalmamış çevre ülkelerin
ulaşım hızının sunduğu
de geometrik olarak katlayarak
hepsinde üstelik yıllara yayılan
kolaylıklar kadar bunun
büyütüyor olduğu. Çin’in bir
etkisini gösterince küreselleşbarındırdığı risklere
şehrinde ortaya çıkan bir virümenin farkına bir başka türlü
karşı insanın ne kadar
sün kısa sürede bütün dünyaya
varılmıştı. Aynı şekilde AIDS
aciz kalabildiği…
yayılan bir salgın hâline gelmiş
hastalığının ulusal sınırları aşan
olması büyük ölçüde küreselyayılması da küreselleşmenin
leşmenin sağladığı dolaşım hızı
varlığını içerdiği büyük risklerve imkânları sayesinde mümle aynı zamanda hissettirmişti.
kün olabiliyor.
İnsanoğlu ortaya koyduğu sistemlerle övünDünya aslında her zaman riskler, tehlikeler
me sınırını aştıkça, bu sistemlerin içerebileceği
barındıran bir yer oldu. Depremler, fırtınalar, selrisklere karşı da derin bir gaflete düşüyor. Bugün
ler, doğal afetler. Bütün bunlara karşı insan tarih
yaşadığımız dünyada insanın sergilediği etkinliğiboyunca tedbirler almaya çalıştı. Deprem risklene, gücüne, aklına, kabiliyetlerine dair söylemler
rine karşı en sağlam yapıları kurmaya, deprem
neticede bir virüs karşısında düşebileceği acizlik
olsa da yıkım ve ölüm getirmeyecek tedbirler alihtimalini tamamen yok sayan bir gafletin perdemaya çalıştı. Genellikle bölgesel sınırlarda kalan
sini de örüyor. O yüzden bütün dünyayı yavaş yabu tür doğal afetlere karşı tedbir alma konusunda
vaş esir almaya yüz tutan koronavirüs insana bu
modern insan işi biraz daha ileriye götürdü. Hiçdünyadaki yerini hatırlatan, ona haddini bildiren
bir ihtimali devre dışı bırakmadan, depremlerin,
bir etki yapıyor.
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||Küreselleşmenin Hakkından Bir Virüs Geldi!||
İster laboratuvarda üretilmiş olsun ister doğal
yollarla gelişmiş olsun, korona insanın ürettiği
medeniyetin(!) sınırlarını gösteriyor. Başımızdaki
bulutların aniden üzerimize (bir azap olarak) çökmeyeceğine dair nasıl bir güven taşıyıp dünyada
azgınlığa düşüyordu insanoğlu? Veya dağların yürüyüp başımıza yıkılmayacağına veya yerin yarılıp
bizi yutmayacağına nasıl da güvenip başka insanlara, canlılara, tabiata hüküm taslamaya kalkıyordu? (Mülk suresi 16-17. Ayet)
Kapımızı çalan yoksuldan, mülteciden esirgediğimiz ekmeğin, suyun, konforun ve sair sahip
olduğumuzu zannettiklerimizin aslında bize ait
olmadığını hangi ders anlatabilir?
Dünyayı fesada boğan azgınların ürettiği bir virüs de olabilir, onların azgınlığının sonucu olarak
hepimize musallat olan bir musibet de olabilir korona. Her hâlükârda zengini-yoksulu, doğuluyubatılıyı, güneyliyi-kuzeyliyi, yöneteni-yönetileni,
velhasıl hiç kimseyi ayırt etmediği, etmeyeceği de
muhakkak olan bu musibet kimine bin nasihat de
verebilir kiminin azgınlığını daha da artırabilir.

İnsanları Birbirlerinden Uzaklaştırarak Birleştiren Virüs
Başımıza gelen her iyi şey gibi her musibetin de her şeyden önce bir imtihan boyutu var.
İmtihan genellikle bilmediğimiz, çalışmadığımız
yerlerden çıkar sanırız, ama aslında çoğu kez tam
da çalıştığımızı sandığımız, bilip ezberlediğimizi
sandığımız yerlerden gelir ama bir anda ezberlerimizi unutur, çalıştığımız konuda üşengeçliğimiz,
tembelliğimiz veya cimriliğimiz tutar, doğru cevabı vermez, doğru tavrı takınmayız.
Tabii ki hepimiz aynı hataları yapmaz, aynı
unutkanlık seviyesini sergilemeyiz, adı üstünde
imtihanı geçen oluyor, idare eden oluyor bir de
fena hâlde çakılan.
Koronavirüsü ile ilgili çetin bir imtihandan
geçiyoruz. Aslında çok emsalsiz bir süreç ve imtihan. Bir yanıyla ülkenin bütün halklarını hatta
bütün dünya halklarını zenginiyle-yoksuluylafakiriyle, işçisiyle-işvereniyle, dinlisini-dinsizini, siyahını-beyazını bütün ırklarını birbirinden
ayırmadan bulup yakalayan ve herkese eşit davranan bir virüs. Belki bilmediğimiz, görmediğimiz, fark etmediğimiz bazı farkla gözetiyordur
ama buna henüz muttali olamıyoruz. Çünkü görebildiğimiz kadarıyla henüz hiçbir fark

gözetmiyor. Hatta belki daha zengin ülkeleri daha
önce vurmaya başlamış bile.
Bir anlamda küreselleşmiş, birbiriyle bütünleşmiş, kaynaşmış, iç içe geçmiş bir dünyanın bütünlüğüne, kaynaşmışlığına ve birliğine dair tecrübeyi en acı şekilde yaşatıyor. Aslında bu dünyanın
birliğine dair daha güçlü aldığımız sinyalleri çok
göz ardı ettik. Küresel iletişim cihazlarının her
gün evimizin içine kadar, yetmedi cebimizin içine
kadar getirip gözümüzün önüne koyduğu başkalarının ölümü, yoksulluğu, acılarına dair tecrübe
bize küreselleşmenin yüklemesi gereken sorumluluğu yeterince öğretmedi, anlatmadı. Aylan bebeğin Akdeniz kıyılarına vuran, Erva çocuğun zeytin
ağacının dibine düşen cesetleri yeterince büyük
şoklar olarak hissedilmeliydi bu kürede. Küresel
alışkanlıklar bize onu sadece bir medya metaı
hâline getirdi, duygularımızı harekete geçirmedi.
Aylan’ın ve Erva’nın ardındaki büyük trajedi
aslında bütün dünyanın kapısını her gün çalıyordu, ama dünya sözüm ona küresel dünyanın bu
tecrübesini olayın kendisinden daha korkunç bir
aymazlıkla karşılamanın yolunu buldu. Herkes
ceplerine, bilgisayar ve televizyon ekranlarına düşüveren bu görüntülerin kapılarına bir dizi mülteci taşıyıp getirmesine karşı alınacak önlemlere
odaklandı. İş o noktaya geldiğinde küreselleşmenin bütün imkânlarını fütursuzca sömüren dünya
bunun kendisine yükleyebileceği sorumluluktan
kaçmanın yollarını bulmaya odaklanıyordu.
Şimdi, sahip oldukları zenginliklerini, rahatlıklarını paylaşmak istemeyen, huzurlarını bozacakları şımarıklığıyla o mazlum, muhtaç, yalvaran
zavallıların yüzüne sımsıkı kapattıkları kapıları
aşarak kanlarına kadar giren mini minnacık bir
virüs bütün rahatlarını kaçırmış, onları ölüm korkusu sarmalına sokmuştur! İçimizdeki beyinsizler
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yüzünden beyinli insanları da ayırt etmeden üstelik. O müthiş eşitlik kuralını uygulayarak (Allahu âlem). Küreselleşmenin koyduğu istisnaları da
aşarak, hiçbir istisna bırakmadan mutlak küreselleşmeyi uygulayarak yayılıyor.
Sınır tanımayan virüse karşı şimdi bütün insanlar birbirlerinden uzaklaşarak, koparak, tecrit
olarak birleşiyorlar. Bu da virüsün müthiş ironisi.
Hepimizi birbirimizden ayırarak hepimizde ortak
bir bilinç, ortak bir dil ve ortak bir duyarlılık geliştiriyor. Konuşarak, birbirlerine yakın durarak,
mesafeleri kapatarak sürekli ayrışıp çatışmaya ve
didişmeye alışmış insanlar, şimdi bir virüs sayesinde birbirinden uzaklaşarak birleşiyor ve kaynaşıyor. Sadece bu görüntü bile virüsün çok anlamlı,
tutarlı ve planlı bir iş yapan akıllı bir virüs olduğu
izlenimi veriyor.
Hepimiz aynı dünyadayız ve hepimiz birbirimize karşı sorumluyuz. O kadar ki aramızdaki
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beyinsizler yüzünden hepimiz helak olabiliriz.
O yüzden zararlı şeyler konusunda, “bu sadece
beni ilgilendirir” deme lüksüne sahip değiliz. Özgürlüklerimizin nerede birbirimizin özgürlüğüne değdiği, dahası nerede birbirimizin felaketini
çağırdığı konusunda daha duyarlı daha sorumlu
olmak zorundayız.
Hepimiz belki ilk defa bu ölçekte aynı imtihana maruz kalıyoruz, üstelik bizi, bütün ayrılık, gayrılıklarımıza rağmen aynı yerden vurup
birleştiren bir imtihanla. Ama bu imtihana karşı
verdiğimiz cevaplar konusunda da ayrışmaktan
geri durmuyoruz. Bu olayı bile kendi siyasi kazançlarımız için bir fırsata dönüştürmekten geri
durmuyoruz. Oysa gözümüzü kulağımızı açıp bu
virüsün bize neler söylediğini anlamakla meşgul
olmamız gereken bir durumdayız. Cuma namazı,
umre veya gece kulübü, Avrupa seyahatleri ve maç
müsabakalarını yarıştırmanın hiçbir anlamı yok.

Baksanıza, bu virüs hiçbirini ayırt etmiyor.
Kimsenin bu virüsü kendi politik kazanımları için
safına çekmeye çalışması da kar etmez. Bu, öyle
kandırılıp safına çekilecek bir virüs gibi görünmüyor. Belki hazır bizi birbirimizden uzaklaştırmışken, sosyal mesafelerimizin anlamlılığı, değeri ve
geçerliliği üzerine yeniden düşünmemiz için bir
fırsat veriyor. Bizi uzaklaştırırken ne kadar da birleştiriyor, tam da bu noktadan yola çıkabiliriz.

Koronavirüs’ün Küresel İktidarı
Gözle görülmeyen, kulakla duyulmayan, birçok özelliği hâlâ bilinmeyen mini minnacık varlığıyla meçhul düşman koronavirüs bütün ihtişamıyla emsalsiz bir iktidar kurdu hayatımızda.
Şimdiye kadar hiçbir gücün yapamadığını yaptı,
yapıyor. Birbiriyle türlü ihtilaflar içinde bulunan,
rekabet eden, savaşan bütün dünya devletlerini
kendisiyle meşgul etmek suretiyle, ortak bir sorun
temelinde adeta birleştirdi. Küresel yaşam kültürünün vazgeçilmezleri hâline gelmiş olan, hani bir
saat dursa bütün hayatı sekteye uğratacağı düşünülen bütün kurumları öngörülemez bir geleceğe
kadar tatil etti, yaşama alışkanlıklarını değiştirdi,
son sürat devam eden hayata ani bir fren çektirdi.
Ölmeden önce öldürdü, kıyameti kopmadan önce
kopardı.
Ölmeden önce ölmeyi müminler hacla, oruçla,
namazla periyodik olarak tecrübe ederler. Bunu
tecrübe etmek dini bir görev. Bir inananlar topluluğuyla birlikte hayatın ayrıştıran, bölen, çatıştıran, uzaklaştıran rutinine karşı tevhid eden,
birleştiren, ortaklaştıran tecrübeye davet eden
çağrıya icabet bize o ölüm tecrübesini, ölümden
önce yaşatıyor, bize bizi öğretiyor. Tabi o tecrübeyi yaşamaya insanlar gönüllü olarak icabet ederler.
Bu tecrübe hayatın bir oyun ve eğlenceden
ibaret olduğunu öğretir. Ancak, hayatın oyun ve
eğlenceden ibaret olduğunu bilmek hayatı ciddiye
almamayı değil, bilakis daha fazla ciddiye almayı telkin eder, ama gerçek anlamı üzerinden. Bir
nefesine hükmedemediğimiz bir dünyanın sihrine kapılıp aynı özden yaratılmış olduğumuz insanların hukukuna tecavüz etmemeye, insanlara
zulmetmemeye, zalimlere de boyun eğmemeye,
kula kulluk etmemeye ve ettirmemeye ahdedecek
bilince ve iradeye ulaştırır böylece. Bu dünyada
kazandığımızı zannettiğimiz hiçbir şeyin bize
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kalıcı olmadığını, bizim zannettiğimiz hiçbir şeyin
bize ait olmadığını, bilakis bizim bütün varlığımızın ona ait olduğunu anlarız. İnsanca hâlimizle,
insanca yorum farklarımızla birlikte anlarız tabi.
Yoksa bu davete katılan herkeste bu tecrübe aynı
etkiyle son bulmuyor elbet.
Nitekim şimdi de böyle bir tecrübeyi başka
türlü yaşamaya bizi bir virüs mecbur bırakıyor.
Bütün insanlığın bilim adına, teknoloji adına, gelişmişlik adına kat etmiş olduğu bütün mesafeleri
bir anda sıfırlayan bir tecrübenin insanlığa hümanizm adına bir miktar tevazu hatırlatması beklenmez mi? Hangi bilgi seviyesine ulaşmış olursa
olsun, insanın bilmedikleri hâlâ bildiklerinin yanında ne kadar da az kalıyor. Aslında bilim felsefesi ile uğraşanlar, hatta bilimin kendisiyle uğraşanlar dünyada genel olarak bu bilince daha fazla
yaklaşmışlardır. Bu çevreler 19. yüzyılın müstağni, kibirli hümanizminden uzun zamandır dinle
didişmenin anlamsızlığının farkındadırlar.
Koronavirüs bütün dünyayı ilginç bir biçimde ortak düşmana karşı birleştirmiş durumda.
Sosyolojideki meşhur kural gerçekleşiyor. Ortak
düşman grup bağlılığını pekiştirir ve yeni bir grup
bilinci oluşturur. Bu virüs belki böyle bir rol oynamak üzere hayatımıza girdi. İnsanlık olarak kendi
hâlimize bize anlatmak üzere, bize kendimizi, insanlık durumumuzu öğretmek üzere gelmiş gibi.
İlginç bir biçimde böyle bir akıl ve hedef yüklü
gibi bu virüse. Biyolojik genetiğini çözersek bu
mesajı okuyamayabiliriz ama manevi genetiğinde bu etki açıkça okunuyor. Tabi yine insanca
hâlimizle, insanca yorum farklarımızla birlikte
okunuyor. Bu kadar açık bir durumu yine kendi
iflah olmaz marazatı ve mazarratıyla okumaktan
geri durmayanlar da olabiliyor.

Kim Kimin Evliyası?
İsmi zikretmeye değmez birisi koronavirüsle bilimsel çerçevede mücadele konusunda
Türkiye’nin bütün dünyaya örnek çalışmalarına
kör ve sağır kalmayı tercih ederek kendince istihza ile “Koronavirüse karşı aşıyı bulsa bulsa Tillo
evliyaları bulur.” demiş. İstihza edilecek hâle geldiğinin bile farkında olmadan.
Tillo’da evliyayı bilmem, çünkü bana göre
insanların tamamı evliyadır. Ya Allah’ın evliyasıdır veya şeytanın. Müslümanlar birbirlerinin

İnsanoğlu ortaya koyduğu sistemlerle
övünme sınırını aştıkça, bu sistemlerin
içerebileceği risklere karşı da derin bir
gaflete düşüyor. Bugün yaşadığımız
dünyada insanın sergilediği etkinliğine,
gücüne, aklına, kabiliyetlerine dair
söylemler neticede bir virüs karşısında
düşebileceği acizlik ihtimalini tamamen
yok sayan bir gafletin perdesini de
örüyor. O yüzden bütün dünyayı yavaş
yavaş esir almaya yüz tutan koronavirüs
insana bu dünyadaki yerini hatırlatan bir
etki yapıyor.
evliyasıdır, kâfirler ise birbirlerinin. Evliya dışında
kalan bir kategori zaten yok. Herkes kimin evliyası olduğunu bir şekilde tercih edip bunu belli
de ediyor zaten. Ama Tillo’da İslâmî ilim geleneği
kadar ciddi bir pozitif ilim geleneği de vardır. 250
sene önce Tillo’da İsmail Fakirullah’ın öğrencisi
İbrahim Hakkı’nın meşhur Marifetname isimli kitabı ve diğer çalışmaları döneminin bütün pozitif
ilimlerini derleyen ve çok anlamlı bir bir bütünlük içinde sunan, bunları da İslâmî bir paradigma
içinde de meczeden ileri seviyede eserlerdir.
Bütün üslubu ve kültürü sululuk yaparak sataşarak muhalefet olan birinin bilmesini bekleyemeyeceğimiz bir şey. Baksanıza bütün dünyayı, bilimiyle, tekniğiyle, ulaşımıyla, iletişimiyle,
kapitalizmiyle, finansmanıyla felç etmiş ve belli
bir temelde tefekküre sevk etmiş apaçık bir ayet
karşısında bile kör ve sağır kalabilen göz ne görecek, kulak ne duyacak, akıl ne kavrayacak? Daha
kendisinin de bal gibi “evliyadan” olduğunun bile
farkında değil? Evliya, evet ama kimin evliyası?

Koronavirüs Kimin Silahı, Kimin Komplosu?
Koronavirüsün hayatımızı tamamen teslim aldığı bir ortamda, üstelik zengin-fakir ülke veya insan ayırımı yapmadan hükmünü herkese geçirdiği bir ortamda en iyi yapacağımız şey düşünmek,
konuşmak ve akıl yürütmek. Doğal olarak ilk akla
gelen konu başımıza gelenin doğal bir süreç değil, birilerinin çok iyi planlanmış bir operasyonu
olduğu.
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Bütün dünyada eşi benzeri görülmemiş bir
etki yapan, bütün küresel süreçleri, trafiği, üretimi, ulaşımı durdurabilen bu silahı kim yapmışsa
yol açabildiği bütün bu etkilerin gücünden daha
da güçlü olmalı.
Doğrusu şimdiye kadar koronavirüsün etkileri
üzerine konuşmayı tercih ettim hep. İşin arkasında birilerinin olma ihtimalini elbette yok saymak
istemem. Kesin olarak böyle bir gizli elin olmadığını kimse söyleyemez. Aslında komplo teorilerinin en güçlü tarafı, aynı zamanda onları bilimsel
olmaktan da çıkaran en zayıf tarafı aynı: Kolay
kolay yanlışlanamazlar. Karl Popper’in meşhur
“yanlışlanamazlık” ilkesi uygulandığında ortaya
konulan en mantıklı komplo teorisi -mantıklılığı
ölçüsünde yanlışlanabilirliği de az olduğundanbilimsellikten o kadar da uzaklaşmak durumunda
oluyor.
Ortada bir delil, belge veya gerçekten böyle
düşünmeyi gerektirecek ciddi bir işaret bulunmadığı sürece, sadece sonuçlardan yola çıkarak
bu tür kurgulara ulaşmak aynı yoldan giderek bu
süreci çürütmeyi de imkânsız kılıyor. Yine de bu
mantık ve yanlışlanamazlık ilkesi böyle bir komplonun olmadığını elbette göstermiyor. O yüzden
genellikle bu işin ardında gösterilemeyen faili
teftişin çaresiz uğraşı yerine, yaşadığımız sürecin
bize ne yaptığını ve bizi nereye doğru sürüklüyor
olduğunu düşünmek daha kolay ve daha doğru
oluyor. Neticede birilerinin dahli olmuşsa da olan
olmuştur. Geçmiş olsun, operasyonu yemişizdir,
bütün küre olarak.
Koronavirüsle ilgili komployu göstermek üzere bugünlerde bulunan kehanetler, bunu yeterince
ispatlayabilir mi? Bazı kehanetler dolaşıyor. Kehanet tutmuş görününce ya o kehanete bir keramet
atfetmek veya o kehaneti komplonun bir parçası
saymak tipik iki davranış biçimi. Oysa birincisi,
bu konudaki kehanetlere bir keramet atfetmenin
bir anlamı yok, zira bir virüs salgınının yaşadığımız kürenin en büyük risklerinden biri olduğunu bilmeyen yoktu. Virüs ve virüse dayalı salgın
hastalıklar hayatımıza küreselleşmeyle birlikte
girmiş vakalar değil. İnsanlık tarihi kadar eski bir
şey. Küreselleşmeyle birlikte insanlığın bu kadar iç
içe yaşadığı, kelimenin tam anlamıyla küçücük bir
köye dönüşmüş bir dünyada bir bulaşıcı virüsten
kaynaklanabilecek bir tehdit, öteden beri dünyanın gündeminde zaten. Bu gündemden insanların

aldıkları ilhamlarla tutan kehanetler yapmaları
kerametlerini değil, sadece dünyanın bazı gelişmelerini iyi takip etmiş olduklarını gösterir ki bu
da elbette küçümsenecek bir şey değil. İkincisi,
kehanetleri muhtemel bir komplonun parçası
sayanlar da zamanla bunu marazi bir düşünme
biçimine dönüştürür. Gelmekte olan bir depremi
haber verenler, depremin failleri değil habercileri
olabilir sadece.
Buna rağmen, elbette daha önce de dediğimiz
gibi bu virüsün bir laboratuvarda üretilmiş olma
ihtimalini tümden yok sayamayız. Ancak bu ihtimal ispatlanmadıkça buna fazla takılmanın anlamı yok. Neticede şu anda bu virüsün etkilediği
ülkeler ve insanlar arasında böylesi bir muhtemel
komplonun bütün olağan şüphelilerinin de var
olduğunu unutmamamız lazım.
İşte Avrupa! Bütün efsanesiyle, sosyolojisiyle,
değerleriyle, ekonomisiyle bu virüs karşısında
çökmüş durumda. İşte ABD! Bu virüsün onu nasıl
etkileyebileceği hususunda hâlâ ciddi bir belirsizlik karşısında aciz durumda. İşte İsrail, farklı bir
durumda değil. İşte Çin…
Baksanıza Trump, virüsü korona veya kovid-19 diye isimlendirmek yerine doğrudan “Çin
Virüsü” diye isimlendirmeyi tercih ediyor. Böylece dünyanın bütün zamanlarının olağan şüphelisi ABD bu olaydan Çin’i sorumlu tutmuş oluyor.
BAE ve Yunanistan merkezli sosyal medya hesapları ise virüsün en geç girmiş ve şu ana kadar en
az etkilenmiş ülke olması dolayısıyla Türkiye’nin
bu işin arkasında olabileceğini söylüyorlar. Bu da
komplo ve hepsinin de böyle düşünmelerini kolaylaştıracak ciddi veriler de var.
Daha ilginç bir komplo yine BAE kökenli,
Ukaz gazetesinin muhayyilesi pek yüksek yazarı
Noura el-Motayri açıkça bu virüsü dünyayı ele
geçirme konusunda büyük bir silah olarak değerlendirip Katar’ın bu büyük silaha İran ve demokratlarla birlikte yatırımcı ortak olmak üzere katıldığını yazdı. Sonradan yazdığının tamamen edebi
kurgu olduğunu söylese de bu ifadeleri satın almak, benimseyip yaymak üzere bekleyen ciddi bir
alıcı bulmakta gecikmedi.
Neticede virüs kendi saltanatını yaymaya, hükmünü icra etmeye, bu arada geleceğin dünyasını
da tayin etmeye dönük etkisine devam ederken
kimileri virüs üzerinden eski hesaplarını görme
tamahından geri durmuyorlar.
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Virüs Yaşlanması
Bazı tespit ve izlenimler panik ve söylentilerin etkisiyle abartılı hatta büsbütün
gerçek dışı olabilir, ancak şurası bir gerçek ki koronavirüs çoğumuzu yaşlı
olduğunu hatırlatarak başka bir çağa taşıdı, yaşlandırdı. Aile şefkatinden ve
sermayenin korumasından uzakta çoğalan bir yaşlılık ilk kriz anında defedilebilir
bir istatistik veriye dönüşebilir demek. Kimsenin yaşlısı değil, sadece yaşlı,
belirsiz bir tarihe kadar hizmet verilmesi gereken bir medeniyet yanlışı...

Cihan AKTAŞ

S

algın toplumsal benliğimizde saklı veya örtük
olan ne varsa açığa dökmeye başladı. Korkularımız, zaaflarımız perdelerinden sıyrılıyor, kendimizi ve etrafımızdaki insanları yeniden tanımaya
başlıyoruz. Hayatın hızlı temposu içinde kaçtığımız, kaçındığımız sorular yüzümüze
çarpıyor bir bir. Komplo teorileriyle
yaşayanlar için de çok
çarpıcı malumat sunuyor salgın günleri. Virüsün oluşturduğu panik ve
dehşet
yaşlılara
dönük (betonlaşmaya rağmen korunabilmiş) şefkat
ve merhamet hislerini
çözülmeye uğratmıyor
mu? Gençlik enerjisine
ihtiyaç duyan üretim sistemleri yaşlıları eleyerek
mi atlatmaya çalışıyor bir kalabalık bunalım çağını? Koronavirüsün uzun bir dönem boyunca
tüketici olarak yaşadığı düşünülen yaşlıları hedef
alan bir biyolojik silah olduğu kanısı çok fazla dile
getiriliyor.

Her Şeyi Yeni Baştan Düşünmek
Komplo teorilerine göre nüfusu üretim hegemonyaları adına elemek üzere laboratuvarlarda
üretilmiş olan çığırından çıkmış dünyanın tabii
bir ürünü niye olamasın? Hayalle gerçeği harmanlayan çok fazla bilginin dolaşımda olduğu dünyamız dijital teknolojinin de etkisiyle manipüle

edilmeye çok açık. Göçlerle baş edemeyen dünya bedeli ne olursa olsun bir sükûnet mi arıyor... Wallerstein 1990’ların başlarında, Demir
Perde’nin yıkılmasının ardından
çok sert yaşanacak elli yıllık
bir döneme girdiğimizi
söylemişti. Nasıl dayanacak toplumlar
bu sert döneme?
“Berrak bir faaliyetle
devam
etmeliyiz.”
diyordu Bildiğimiz
Dünyanın Sonu’nun
yazarı. Bir virüs belki de yeterince berrak
olamayan faaliyetlerin
bozduğu dengenin eseri olarak oluşup hızla
yayılıyor.
Salgın bildiğimizi sandığımız her şeyi yeni
baştan düşünmeye zorluyor. Kültürün maskelediği kimliğimizle yüzleşirken yeniden belirliyoruz
önceliklerimizi. Artık yaşlı ve bir bakıma “fazla”
olduğunuzu fark etmiyor muydunuz? Bir yük gibi
görülebileceğinize ihtimal vermez miydiniz? Sadece huzurevinde yaşama sebebiyle mi toplumdan
yalıtıldığınızı sanıyordunuz? Bazı tespit ve izlenimler panik ve söylentilerin etkisiyle abartılı hatta büsbütün gerçek dışı olabilir, ancak şurası bir
gerçek ki koronavirüs çoğumuzu yaşlı olduğunu
hatırlatarak başka bir çağa taşıdı, yaşlandırdı. Aile
şefkatinden ve sermayenin korumasından uzakta
çoğalan bir yaşlılık ilk kriz anında defedilebilir
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bir istatistik veriye dönüşebilir demek. Kimsenin
kemikleşmiş alışkanlıklarından vazgeçmedikleri
yaşlısı değil, sadece yaşlı, belirsiz bir tarihe kadar
için orada burada virüsü kapıp etraflarına bulaşhizmet verilmesi gereken bir medeniyet yanlışı...
tırabilirler diye sıklıkla uyarılıyorlar evden çıkVirüs tehdidinin ciddiye alınmaya başlandığı
mamaları yönünde, hatta sözlü ve fiili saldırılara
birkaç hafta içinde farklı toplumsal kesimler benuğrayanlar oluyor. Evlere kapansalar bile garip
zer kaygılarda eşitlense de tedbirler, korkular eşit
bir tedirginliğe sevk ediliyorlar, yük olduklarını
ölçüde dağılmıyor topluma. Her yaşlıda eşit veya
patavatsız bir dille duyuran haberler yüzünden.
aynı değil hoş, dünyayı genellikle yaşlılar yönetiİtalya’da yaşı sekseni aşan hastaların yoğun bakım
yor, bu nedenle de belki aşı çalışmaları hızlandı
ünitesine alınmayabileceğine dair bir protokol
ve bazen iyileşen bir yaşlı kişi haberi geliyor günhazırlığı yapıldığı haberinin ardından başladı bu
deme. Virüs yurtsuzluğun acısını kuşkusuz daha
tedirginlik. Doğal seçilim sosyal medyada sıklıkla
derinden duyuruyor.
vurgulanıyor. “Yaşlı dayılar” parklarda gezinmeye
Kimi mülteci grupları derme çatma sallarla
devam etse de “yaşlı teyzeler” nispeten daha az saAvrupa’ya geçmeye çalıştı, kimileri hâlâ kalabalıkyıda görünüyorlar, bu fark göze çarpmıyor bile...
lar hâlinde çoluk çocuk izbe bodrumlarda yaşa“Evde kalma gereğini kafası almayan bencil
ma mücadelesi veriyor. Yaşlı olmak gibi yurtsuz
yaşlılar” yeni bir buluş değil. Ten ve Taş’ı yeniden
olmak da kolayca göz ardı edilebilmek anlamına
okuma vakti: Antik Yunan
geliyor. Yevmiyeye bağlı çalışehirlerinin genç ve sportşanlar için de elbette ekmek
men erkek bedeni temelinde
daha fazla hayat memat meseoluşan agora mantığı benzeri
Koronavirüs medeniyetlere
lesi demek.
zor tecrübelerin yerleştirdiği
özgü yerleşik davranış

Zorlu Gerçekler
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kalıplarını ve söylemleri
dağıtarak dünyayı başka bir
gerçekliğin eşiğine taşıyor.
Hayatlarımızı daha olumlu
anlamda değiştirebilir mi
bu süreç, kestiremiyoruz
henüz. Ancak geleceği
şekillendirecek bir
dönemden geçtiğimiz
muhakkak.

Salgından daha çok paniğe
kapılmış zihinler hatırlatıyor:
Daha fazla zaman olmayabilir, süre yetmeyebilir... Bana
ne olacak, bize neler olacak...
Titrerim mücrim gibi baktıkça istikbalime, diye geçiyor
ya şarkıda... Hızlı hayatın
icaplarının örtbas ettiği zorlu
gerçeklikler bir bir önümüze
düşüyor. Hızlı hızlı düşünüp
yaşarken aklımıza getirmek
istemediğimiz ölçüde yavaş bir hayatın tedbirlerine sığınmaya, dualarımızı yeniden ele almaya
çalışıyoruz. Ertelemeler yüzünden süresini öngöremediğimiz bir boşluk uzanıyor önümüzde…
Elinde olmadan ertelemek bir iç rahatlığı sağlıyor
karantinayla, elinde olmadan vazgeçmenin de
sağladığı gibi. Sığınaklarımızda birikmiş işlerimize yoğunlaşmalıyız, özellikle, virüsün istediği bu
olmadığı için. Yeni baştan ele alacağız hayatımızı,
ancak nasıl ve ne şekilde? Bu tecrübe besbelli yeni
bir noktaya taşıyacak kamusal/özel ayrımındaki
abartılı savrulmaları. Belki de kamusal daha fazla
özele yığılacak ve bambaşka sorun veya imkânlar
çıkacak karşımıza.
Bir cangıl karanlığı, buzul veya step üşümesi hastalığın belirtisi olabilir mi? Yaşlılar,

korku ve tedbirler sonucunda oluştu belki, ama buna
her açıdan hak verebilir miyiz? Yaşlı erkekler için ev,
günün her saatinde rahatlıkla
kurulabilecekleri bir ortam
sunmuyor
kültürümüzde.
Türk erkekleri gençliğinde
geniş arkadaş çevresiyle geçiriyor boş zamanını kahvelerde veya farklı toplanma
mekânlarında, emeklilik çağından sonra evde kendine
ait bir yer bulmakta zorlanıyor. Peren Birsaygılı Mut’tan dinlediğim bu hatıra
etkileyici: “Dört beş sene önce İSMEK’in Osmanlıca kurslarına devam ettim iki sene boyunca, genelde bayanlardan oluşuyordu sınıf, bir de yetmiş
yaşında bir amca vardı, her sabah hepimizden
önce gelirdi sınıfa. Bir gün, kızım evde oturamıyorum, hanım istemiyor sürekli tepesinde olayım,
komşuları da geliyor, ben ne yapacağım kadınların içinde diye çareyi böyle belediyelerin ücretsiz
kurslarına gelmekte buldum, demişti.”
Şehirleşme ve teknoloji çok şeyi değiştiriyor,
özellikle genç erkek kuşakların evle ilişkisi daha
farklı, o ayrı. Yeter ki internet bağlı olsun, odasından günlerce kalabiliyor gençler, kız veya erkek
olsun. Salgın yaşlı kuşak açısından da evle ilişkilerini bir kez daha yeniden tanımlayacak bir dönüm
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noktası olabilir. Gerçi dijital teknolojinin benzeri
bir etkisini bütün kuşaklarda izlemeye başlamıştık: Toplu taşımayla uzak bir adrese gidip çalışanlar daha işe varmadan yorgunluk duyuyorlar. Evden çalışmak şanslı azınlığın imkânı. Karantinada
haftalar geçirmek için de dışarıdan bir desteğe
ihtiyaç duyacaktır yaşlılar.
“Yaşlı dayılar” kendi hayat düzenlerinin zeminine sıkı sıkıya gömen bir iş-ev hayatı planı içinde ulaşıyorlar emeklilik çağına. Azıcık maaşlarına
uygun alışveriş gibi belli saatlerde evden uzaklaşarak hayatını idame ettirmenin genel bilgilerini
edindikleri park ve kahve uğramaları da bu planın
bir parçası. Birçoğumuzun bilgi seli içinde doğru
olanı seçmeye çalıştığı sosyal ağlar hayatlarının bir
parçası değil çoğunun. Sağlık, memleketin hâli ve
alışveriş gibi konularda güven duyacakları bilgiyi daha fazla çevresi ve malumat edinme yeteneği
olan emekli arkadaşlarından edinmek kemikleşmiş bir alışkanlığa dönüşmeye çok açık. Ekranlardan yükselen söylem ve taleplerin onlara niye
ulaşmadığı sorusu sanırım gelecek yıllarda daha
ayrıntılı konuşacak.
Yaşlı başlı dayı virüs mesafesi gerektiren bir
dönemde günün belirli saatlerinde her zaman
oturduğu park kanepesinin yerine evde kendine
ait bir köşenin oluşmasını sağlamak zorunda, yaşıyla ilgili sert uyarıların öfkesi veya kırgınlığına
kapılmadan. Salgın tehdidinin söz uğultusunda
kulağına çarpan dokundurmalara ve bariz suçlamalara rağmen “hâlâ işe yaradığını” nasıl hissedebilir ve baş edemediği yeni yerleşme planı konusunda sergilediği “sorumsuz” hâllerin sebeplerini
kime, nerede anlatabilir?
Yaşlıların kriz dönemlerinde yük gibi görülmesi sadece modernlikle ilgili bir telakki değil.
Küresel salgının paniğinde bu telakki bir oradan
bir buradan fışkırıyor zamanın birinde kapatıldığı
hücrelerden. Üretemez sayıldığı için yük sayılan
yaşlıları ortadan kaldırmaya dönük fikirlerin hatta uygulamaların tarihi çok eskilere uzanmıyor.
Alaska gibi hayatın idamesinin çok zor olduğu
bölgelerde alışılagelmiş bir çözümmüş bir zamanlar yaşlıların sürgünlüğü.
İsviçre’de yaşayan güncel sanatçı Hakan Akçura 2013’te kendisiyle yaptığım röportajda, İsveç
tarihinin üç yüz yıl öncesine kadar var olan büyük bir utançtan söz etmişti. Artık beslenmemesi
gerektiğine inanılan yaşlı, güçsüz ve engelli insanlar önce penceresiz bakımevlerine tıkılır ardından “ättestupa” adını taşıyan özel uçurumlardan

atılırmış. “...ätt = soy, aile / stup = uçurum / stupa
= ansızın ya da direnerek ölmek / ättestupa = ailelerin ansızın düştükleri, atıldıkları uçurumlar. O
zamanlardan ve başka toplumsal yaygın suçlarla
da derinleşen ortak utancın, bugün günlük yaşantıda sıklıkla kullandıkları ve önemli bir bölümü
yeni ırkçılıklarını da besleyen davranış, düşünüş,
eyleyiş kodlarının nedeni olduğunu düşünüyorum.” diye anlatmıştı Akçura.
On metrekare odada otuz yıl kilim dokuyarak
altı çocuk büyüten “İhsan Amca”nın maruz kaldığı saldırı yaş çağları arasındaki “uçurum” üzerine
düşündürüyor: Ankara’da yaşayan seksen yaşındaki Ali İhsan Yavaşça sokakta giderken yanına
yaklaşıp kendisini polis olarak tanıtan ve “Neden
sokaktasın, ceza kesmemiz lazım sana” dedikten
sonra “Bir soruşturma, seni tutuklamıyoruz” diye
üzerine giden bir genç yüzünden öylesine korkuyor ki hastaneye kaldırılıyor. Gerçekten, “neden
sokakta”ydı Ali İhsan Yavaşça, bu sorunun cevabına ulaşamayacak kadar kendi gençlik çağının endişelerine gömülmüş olmalı bu düşüncesiz genç.
Kızı, üç sene önce annesi vefat ettikten sonra babasının adeta çöktüğünü belirtiyor.
Elden gelen çarenin tükendiği noktada önümüze gelen kurtarıcı söz sadece iyilik. Binlerce
yıldan beri yaşanan felaketlerin süreğinde başımıza gelen bu salgın etrafımıza karşı sorumlu ve
şefkatli olmayı öğretebilir bize. Afet zamanında
kimin derdine bir derman sunduysak onunla tarif
bulacak yaşadığımız ömrün eseri, uzun veya kısa
olsun. Sağlık Bakanlığı’nın seksen yaş üstü insanlara evlerinde verdiği bakım hizmetlerini artırdığını okudum bu yazıyı tamamlarken, çok sevindirici, rahatlatıcı bir gelişme bu.
Salgının tehdit ettiği yaş grubundanım, Ocak
ayında altmış yaşına bastım. Japon kültüründe
büyük bir şenlikle kutlanan özgürleşmenin yaşı,
şimdilerde salgın tehdidinin alt sınırında gösteriliyor. Sokaktan uzak durmak için elimden geleni yapsam da iki üç günde bir markete, eczaneye
uğruyorum. Evinden çıkamayacak durumda olan
yaşlı akrabası var çoğumuzun. Onları arayıp sormaktan vazgeçmememiz gerekiyor, uygun tedbirleri aldıktan sonra tabii.
Koronavirüs medeniyetlere özgü yerleşik davranış kalıplarını ve söylemleri dağıtarak dünyayı
başka bir gerçekliğin eşiğine taşıyor. Hayatlarımızı
daha olumlu anlamda değiştirebilir mi bu süreç,
kestiremiyoruz henüz. Ancak geleceği şekillendirecek bir dönemden geçtiğimiz muhakkak.
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Pandeminin Ekonomi Politiği
Küreselleşmenin Sonuna Doğru mu?
Tam da küreselleşmenin mevcut statükosunun sorgulandığı dönemde ortaya çıkan
bu salgının en kritik, sarsıcı ve kalıcı ekonomi politik etkilerinin, günümüz
siyasal sistemlerinin ve iktisadi yapılarının düşünsel temellerinin atıldığı
Avrupa medeniyetinin ulaştığı statükosu üzerinde olacağı söylenebilmektedir.

Emre SAYGIN-Tahsin YAMAK
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“Bu, iki korkunç düşmanla karşı karşıya olduğumuz türden bir savaş: Panik ve bencillik.
Panik, yurttaşlar ve ekonominin paydaşlarında
mantıksız ve sorumsuz
davranışlara yol açar.
Bencillik, kaybet-kaybet
ve komşuyu zarara sokma politikasının yanı sıra
ayrımcı veya şüpheli eylemleri beraberinde getirir.
İkisi de kabul edilebilir değil. Tam olarak, “koruyucu Avrupa’nın” bu sıfatını yerine getirebildiğini
göstermesi gereken türden bir acil durumla karşı
karşıyayız. Hemen kendimize gelmezsek, 1914’te
uyurgezer hâlde I. Dünya Savaşı’na giren liderlerin yaptığı gibi tarihe geçme riskiyle karşı karşıyayız. Virüs gelip geçecek ancak geriye kayıtsızlığın ve bencilliğin kokuşmuş tohumları kalacak.”
İtalya’nın AB Büyükelçisi Maurizio Massari

B

ugünlerde küresel gündemin merkez noktasını, Dünya Sağlık Örgütü’nün “pandemi” olarak ilan ettiği Kovid-19 olarak da adlandırılan
yeni tip koronavirüs salgını teşkil etmektedir. İlk
olarak, 2019 yılının Aralık ayında Çin’in Hubey
eyaletine bağlı Vuhan kentinde görülen ve sonrasında dünyanın büyük bir kısmına yayılan Kovid-19 virüsünün, başta belirli risk grubundaki
kişiler olmak üzere birçok insanın ölümüyle sonuçlanması, küresel düzeyde muhtelif olumsuz

gelişmelerin başlamasına
sebep olmuştur.
Aslında bu ve benzeri salgınlar dünya tarihi boyunca birçok defa
yaşanmış ve neticesinde
hem can kaybı ve hem
de önemli sosyo-ekonomik kırılmalar gerçekleşmiştir. Yine çok yakın
bir zaman diliminde görülen sars, mers, ebola gibi salgınlar neticesinde
de kitlesel ölümlerle karşı karşıya kalınmıştır. Ancak hâlihazırda mücadele edilen Kovid-19 pandemisi, öncekilerden farklı olarak, küreselleşme
olgusunun tartışılarak korumacı tedbirlerin yükseldiği bir döneme denk gelmesi dolayısıyla, statükoda büyük bir kırılmayı tetikleme potansiyeli
barındırmaktadır.
Salgının, bireysel ve toplumsal psikolojiden
siyasal ve sosyolojik yapılara değin çok yönlü
etkilerinin olacağı muhakkaktır. Bunlarla birlikte, pandeminin doğrudan ve/veya dolaylı olarak
iktisadi alışkanlıklar ile ekonomik sistemler üzerinde de oldukça kritik sonuçlar ortaya çıkarması beklenmektedir. Bu noktada pandeminin olası
ekonomi politik neticelerini öngörebilmek için,
öncelikle salgının ne kadar sürede kontrol altına
alınabileceğine dair bir projeksiyonun ortaya konulması gerekmektedir.
Bazı araştırmacılar pandeminin hangi süreçte
kontrol altına alınabileceğinin belirsiz olduğunu
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vurgularken, özellikle yakın dönemdeki sars, mers
Grafik 1
Dünya Ekonomisinin Büyüme Trendi (1970-2018)
gibi tecrübelerden yola çıkan diğer bazı uzmanlar
ise salgının belirli bir seyir izleyip, hâlihazırdaki
etki alanı olan kuzey yarım kürede havaların ısınmasıyla birlikte kendiliğinden sona ereceğini ifade
etmektedir. Tahminler bu şekilde iken bilinen gerçek, ölüm oranları artış gösterdiği cihetle insanlar üzerindeki tedirginliğin giderek yükseldiği ve
toplumsal hayatı durma noktasına getirecek izolasyon tedbirlerinin yaygınlık kazandığıdır.
Bu durum bir yandan ulusal ekonomilerde
Kaynak: Dünya Bankası, Dünya Kalkınma Göstergeleri
üretim çarklarının işleyişine ket vururken öte yandan mal, sermaye ve işgücü hareketlerinin sınırdaralması beklenen küresel ekonominin yıllık
landırılması sonucunda küresel ekonominin bebüyüme performansının da zayıflayarak 2,9’dan
lirli ölçüde daralmasına sebep olacaktır. İngiltere
2,4’e gerileyeceğini öngörmektedir.
Kraliçesi Elizabeth’in “İngiltere
Genel olarak ekonomik bübelirsizlik dönemine giriyor.”,
yüme performansı gerilemekte
Rusya Devlet Başkanı Putin’in
olan (Bkz. Grafik 1) küresel
Günler ilerledikçe
“Koronavirüs ile bağlantılı
ekonomideki daralmanın, pantahminler daha da
olarak toplum her şeye hazır
demi sebebiyle mal ve hizmet
kötüleşmekte ve
olmalı.”, Almanya Şansölyesi
tüketimi talebindeki azalma ve
Merkel’in “Almanya 2’nci Dünpandeminin küresel
tedarik zincirindeki kopmalar
ya Savaşından sonraki en büetkilerinin öngörülenden
sebebiyle arz yönlü kesintiler
yük tehdit ile karşı karşıya…”
daha da büyük olacağı
dolayısıyla dibe doğru ivme
şeklindeki karamsar beyanları
dillendirilmektedir. Bu
kazanması riski, her türlü seile birlikte, zaten sağlıkları ile
sebeple ulusal otoriteler
naryoda üzerinde uzlaşma sağendişeleri bulunan toplumilk elde sağlık ve sosyal
lanan hususlardandır. Günler
larda, aynı zamanda gelecek
güvenlik problemlerine
ilerledikçe tahminler daha da
kaygıları da baş göstermeye
odaklandıktan hemen
kötüleşmekte ve pandeminin
başlamıştır.
sonra talebi canlı tutacak
küresel etkilerinin öngörülenÇin ve diğer Asya ülkelehem
de
arzın
sürekliliğini
den daha da büyük olacağı
ri yanında Avrupa ve Kuzey
dillendirilmektedir. Bu sebeple
sağlayacak tedbir
Amerika’da büyük etkiler doulusal otoriteler ilk elde sağlık
paketlerini devreye
ğuran pandeminin küresel
ve sosyal güvenlik problemlerialmaya başlamışlardır.
ekonomi üzerindeki etkisi,
ne odaklandıktan hemen sonbirçok uluslararası kuruluşun
ra talebi canlı tutacak hem de
tahminlerini revize etmesine
arzın sürekliliğini sağlayacak
sebep olmuştur. Asya Kalkıntedbir
paketlerini
devreye
almaya başlamışlardır.
ma Bankası, salgının ne şekilde gelişeceğine bağlı
Salgının etkileriyle mücadele kapsamında ABD
olarak pandeminin küresel ekonomi üzerindeki
yönetiminin 1 trilyon dolar tutarında, İngiliz hümaliyetinin 77 milyar dolar ile 347 milyar dolar
kümetinin yaklaşık 400 milyar dolar büyüklüğünarasında gerçekleşeceğini öngörmektedir. Buna
de, Almanya’nın 600 milyar doları aşan ekonomik
göre 2020 yılı için küresel büyüme tahminlerinin
tedbir, destek ve teşvik paketlerini açıklamaları,
%0,1 ile %0,4 arasında aşağı yönlü revize edilmezikredilen daralma senaryolarının tersine çevrilsi gerektiğini açıklamıştır. Ortaya çıkan negatif etmesini hedeflemektedir. Bu desteklerin içerisinde
kinin üçte ikisinin Çin’e yansıyacağı da aktarılan
genellikle küçük ve orta ölçekli firmaların finansbilgiler arasındadır. Benzer şekilde Ekonomik İş
man sıkıntılarının giderilmesi ve sabit giderleriBirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) de, “Koronanin ortaya çıkardığı yükün hafifletilmesi, büyük
virüs: Dünya Ekonomisi Risk Altında” başlıklı raşirketlerin operasyon altyapısı ve kabiliyetlerinin
porunda, 2020 yılının ilk çeyreğinde muhtemelen
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Grafik 2
Dünya Ekonomisinde ABD ve Çin (2018)

Grafik 3
Küresel Yabancı Sermaye Yatırımı Ev Sahipliği (2018)

Kaynak: Dünya Bankası, Dünya Kalkınma Göstergeleri

Kaynak: Dünya Bankası, Dünya Kalkınma Göstergeleri

canlı tutulması, tüketicilerin likidite ihtiyaçlarının
etkili şekilde karşılanması ve böylece pandeminin
bir bankacılık hücumuna yol açması riskinin yönetilmesi, finansal kurumların yükümlülüklerine
ilişkin risklerin giderilmesi ve bağlantılı önlemler
yer almaktadır. Böylece, pandeminin yayılma hızının kontrol altına alınabilmesi maksadıyla gerçekleştirilen toplumsal izolasyon yoluyla hayatın
yavaşlatılmasına yönelik uygulamaların, ekonomik sistemde meydana getireceği duraksamanın
önlenebileceği düşünülmektedir.
Peki, Çin ekonomisinde meydana gelecek daralma nasıl okunmalıdır? Neden Çin’deki bir ekonomik sarsıntının küresel ekonomiyi ciddi ölçüde
etkileyeceği öngörülmektedir? Bu ve benzeri soruların cevabı, Çin’in küresel yatırım, üretim ve dış
ticaretten aldığı payın son yirmi yılda oldukça kritik seviyelere ulaşmış olmasıyla doğrudan ilgilidir.
7,5 milyarlık dünya nüfusunun yaklaşık
%18’ini teşkil eden Çin, 2000 yılında küresel
GSYİH’nın sadece %3,6’sını üretmekte iken, 2018
yılı itibarıyla %16’lık kısmını (Bkz. Grafik 2) tek

başına üretmektedir. ABD’den sonra dünyanın
ikinci en büyük ekonomisi olan Çin, toplam 1,3
trilyon dolar büyüklüğündeki küresel doğrudan
yabancı sermaye yatırımlarının %17’yi aşan kısmına da (Bkz. Grafik 3) ev sahipliği yapmaktadır.
Elektronikten otomotive değin birçok önemli
markanın üretimlerini Çin’de gerçekleştirdikleri
dikkate alındığında, Çin’de yaşanan pandeminin;
öncelikle hizmet sektöründeki daralma sebebiyle
Çin’in iç ekonomik dengesini doğrudan olumsuz
etkileyeceği, sonrasında ise küresel markaların yatırım kararlarını revize etmeleri dolayısıyla küresel
yatırım ve ticaret üzerinde (özellikle de Çin’e emtia satan ülkeler açısından) negatif saptırıcı etkide
bulunacağı; nihayet küreselleşmenin bir çıktısı
olarak Çin’e yönelik olumsuz algının bir bütün
olarak dünya geneline yayılan bir güven kaybına
neden olacağını söylemek mümkündür.
Keza, küresel ticaret hacminin yapısı itibarıyla
hâlen büyük ölçüde mal alışverişinden oluştuğu,
hizmet ticaretinin ise nispeten daha düşük seviyelerde bulunduğu göz önüne alındığında (Bkz.
Grafik 4), Çin’in imalat sanayi üretiminde meydana gelecek kayıpların doğrudan küresel ticaret
hacmini olumsuz etkileyeceği de aşikârdır. Aynı
şekilde, Çin menşeli turizm ve otelcilik talebinin
zayıflamasıyla birlikte 2020 yılında küresel hizmet ticaretinin de belirgin kayıplar yaşaması ihtimal dâhilindedir.
Böyle bir ortam içerisinde, pandemi öncesinde yoğun şekilde gündemi meşgul eden ticaret
savaşları olgusu ve ABD’nin Çin’i hedef alan ticari kısıtlamalarının devam edip etmeyeceği hususu da önem kazanmaktadır. Her ne kadar ticaret

Çin’in, salgının kontrol altına alınması
sonrasında pandemiyle mücadele
eden diğer ülkelere muhtelif destekler
sağlama politikası, zaten oldukça
iyi bir noktada olduğu yumuşak güç
kapasitesini yükseltmek adına krizi
fırsata çevirme gayretinin en somut
yansımasıdır.
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Grafik 4 Küresel Ticaretin Yapısı (1990-2018)

Grafik 5 Dünya’da Enflasyon Trendi (1982-2018)

Kaynak: Dünya Bankası, Dünya Kalkınma Göstergeleri

Kaynak: Dünya Bankası, Dünya Kalkınma Göstergeleri

savaşları şimdilik gündemin geri planında kalmış
gibi görünse de, pandemi nedeniyle egemen devletlerin sınırlarını kapatarak salgınla ulusal düzeyde mücadele etme çabaları bağlamında, “küreselleşmenin sonu” tartışmalarının da devam edeceği
söylenebilmektedir.
Küresel ekonomide yavaşlama beklentilerinin
öne çıktığı bu dönemde, fiyatlar genel düzeyinde
meydana gelecek artışın dünya ekonomisini (durgunluk içinde enflasyon anlamına gelen) stagflasyon ortamına sürüklemesi riskinin bulunup
bulunmadığı merak edilen konular arasındadır.
Özellikle salgının etkisiyle paniğe kapılan tüketicilerin temel gıda maddelerine olan taleplerini,
uzun süreli evden çıkamama riski nedeniyle arttırmalarının teorik olarak enflasyonu tetiklemesi
beklenebilmektedir.
Ancak uzun vadeli küresel enflasyon trendinin
(Bkz. Grafik 5) aşağı yönlü olması, pandemi süreci
öncesinde başlayan süreçte temel girdilerden olan
enerji maliyetlerinin belirgin şekilde azalması,
ayrıca panik ortamında gerçekleşmesi muhtemel
fiyat artışlarına dair ulusal yönetimler tarafından
olağanüstü tedbirler geliştirilmesi gerekçeleriyle yaygın bir enflasyon beklentisi bulunmadığını
söylemek yanlış olmayacaktır.
Küresel gündemin doğrudan etkilerinin daha
yakın bir perspektifte somut olarak izleyebileceğimi bölgesel ve ulusal düzeyli analizler de bu
noktada önem kazanmaktadır. Pandeminin ilk
olarak baş gösterdiği Çin’de, Mart ayının ortalarında yeni vaka sayısı sıfıra yaklaşmış, günlük
olarak takip edilen ölümler ise yok denecek düzeye inmiş bulunmaktadır. Çin’in salgını kontrol
altına alması ile birlikte krizin siyasal, ekonomik,
sosyolojik ve psikolojik merkezi Avrupa’ya taşınmıştır. İkinci Dünya Savaşı sonrasında bütünleşme atağı ve refah devleti pratiği ile öne çıkan

Avrupa, pandeminin ciddiyetini kavrayamadığını
bizzat önde gelen liderlerinin ağzıyla itiraf etmiş
durumdadır. Salgının artan bir ivmeyle yaygınlık
kazanması ve aşırı yüklenme nedeniyle, Avrupa
ülkelerindeki sağlık sistemlerinin etkisiz kalması
riski de malumdur.
Toplam yoğun bakım kapasitesi 15.000 olan
bir sağlık sistemi için 56 gün süren ve yaklaşık
30.000 vakanın görüldüğü dağılım grafiğinde
vaka sayısının sürece dengeli şekilde dağıtılmaması durumunda, kapasitenin aşılarak sistemin
çökmesine, yani ölüm oranının yükselmesine
neden olacak senaryo ile vakaların daha dengeli
dağıldığı senaryoda sağlık sisteminin etkili çalışabileceği ve ölümle sonuçlanan vaka sayısının daha
düşük kalabileceği Grafik 6’dan görülmektedir.
Bu senaryonun “kötü” versiyonu oldukça erken dönemde İtalya’da yaşanmıştır. Vaka sayısı
Çin’in yarısı olmasına rağmen ölü sayısı Çin’i aşmış, ölüm oranı ise %8’ler seviyesini geçmiş durumdadır. İtalya’nın pandemiye karşı kontrolü
kaybetmesi ile birlikte, bölgesel entegrasyon modellerine örnek teşkil eden Avrupa bütünleşmesi
de zor bir sınav vermeye başlamıştır. Hâlihazırda
Brexit süreci ile kritik günlerden geçen Avrupa
Birliği, salgın dolayısıyla İtalya özelinde kristalize olan güven bunalımının etkisiyle sona doğru
sürüklenmektedir. Elbette Avrupa Birliği modelinin pragmatist temeller üzerinde “kazan-kazan”
mantalitesinin bir yansıması olarak yükseldiği ve
kolay kolay dağılmayacağı savunulabilir. Ve fakat
Birliğin ana unsurları olan Almanya ve Fransa arasında adeta bir kilit taşı olarak durması hasebiyle Avrupa bütünleşmesinde denge rolü bulunan
İtalya’nın içerisine düştüğü çıkmazda birlik üyelerince kaderine terk edilmesi sonucunda ütopik
Avrupa bütünleşmesinin uçurumun kıyısına geldiği söylenebilir.
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Grafik 6 Pandeminin Olası Seyri

Grafik 7 Petrol Fiyatlarının Seyri (1982-2018)
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Kaynak: Yazarlar Tarafından Hazırlanmıştır.

Kaynak: BP, Statistical Review of World Energy.

Nihayet İtalya’nın Avrupa Birliği (AB) Büyükelçisi Maurizio Massari, AB’nin salgın karşısında
aciz politikasına, İtalya’nın yalnız bırakılmasına
tepkisini şöylece göstermiştir: “Ne yazık ki tek bir
AB ülkesi bile Komisyon’un çağrısına yanıt vermedi, şüphesiz bu Avrupa dayanışması için iyi
bir işaret değil. Virüs gelip geçecek ancak geriye
kayıtsızlığın ve bencilliğin kokuşmuş tohumları
kalacak” Aynı şekilde Sırbistan’ın Devlet Başkanı
Vucic de: “Şimdi anlıyoruz ki Avrupa dayanışması
diye bir şey yokmuş, o yalnızca kağıt üstünde bir
masalmış.” diyerek AB’den umudunu kesmiştir!
Avrupa’nın içine düştüğü güven bunalımı ve
takındığı umursamaz tavra kıyasen, pandeminin
başlangıç noktası olan Çin’in, salgının kontrol
altına alınması sonrasında pandemiyle mücadele
eden diğer ülkelere muhtelif destekler sağlama
politikası, zaten oldukça iyi bir noktada olduğu
yumuşak güç kapasitesini yükseltmek adına krizi
fırsata çevirme gayretinin en somut yansımasıdır.
Bu şekilde Avrupa’nın etkisiz kaldığı coğrafyalardaki güç boşluğunu da Çin’in dolduracağını tahmin etmek zor değildir.
Doğal kaynak zengini Ortadoğu ve Kuzey Afrika bölgesinde pandemi an itibariyle etkisini (İran
hariç) tam manasıyla hissettirmemiştir. Yoğun
kamu sağlığı tedbirlerinin uygulandığı Arap dünyasında gündemin en üst sırasında “petrol şoku”
bulunmaktadır. Pandeminin küresel ekonomik
beklentileri ve ham petrol talebini olumsuz etkileyerek zaten düşen fiyatlarda aşağı yönlü ilave baskı oluşturması sonrasında bu durumu görüşmek
üzere toplanan OPEC ve OPEC dışı bazı petrol
üreticisi ülkelerin, üretim kesintisi yönünde karar alamamaları dolayısıyla petrol fiyatlarında son
yirmi yılın en büyük düşüşü görülmektedir (Bkz.
Grafik 7).

Bu karar(sızlık) sonrasında Rusya ile Suudi
Arabistan’ın petrol fiyatları üzerinden giriştikleri
“petrol fiyatları savaşı” neticesinde Arap Dünyasının ekonomi politiğinin bel kemiğini oluşturan
rantiyer devlet modelinde büyük sarsıntılar ortaya
çıkması ve siyasal sistem krizlerinin baş göstermesi kaçınılmaz görünmektedir. Her ne kadar güçlü tasarruf ve yatırım fonlarına sahip bulunsalar
da dünyanın büyük bir kısmını etkisi altına alan
pandeminin Arap ülkelerindeki yayılma hızının
yükselmesi projeksiyonunda, bölgedeki sosyoekonomik yapının derinden etkileneceği büyük
bir krizin tetiklenme riskinin bulunduğu da ortaya konulmaktadır.
Bölgedeki etki gücü yüksek bir diğer önemli
aktör olan İran’a ise ayrı bir parantez açmak gerekmektedir. Bir yandan iç siyasette hararetli günler yaşayan ve ABD’nin ambargo kıskacı nedeniyle
oldukça zor zamanlardan geçen İran, şimdilerde
ise pandemiden ve petrol şokundan ağır şekilde
etkilenen ülkelerin başında gelmektedir. Ülkelerin sınırlarını kapattığı ve ticari faaliyetin kademeli olarak ertelendiği yoğun salgın atmosferinde
İran yönetiminin, düşen enerji fiyatları ve artan
kamu harcamaları dolayısıyla ortaya çıkacak ekonomik darboğazı nasıl yöneteceği ve toplumsal
taleplere ne şekilde karşılık vereceği ise tam bir
muammadır.
Küresel sistemin temellerinden sarsıldığı, ulus
devletlerin pandeminin yıkıcı etkileriyle baş başa
kaldıkları bu süreçte, ekonomik yapıları petrol ve
petrole dayalı sanayi üretimine odaklanmış bulunan Ortadoğu ve Kuzey Afrika genelinde, halkın
temel ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik sağlıklı bir tedarik zincirinin oluşturulamaması hâlinde,
2010 yılının sonunda başlayan Arap İsyanları
sürecinin yeni bir aşamaya taşınarak bölgedeki
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yönetim sistemlerinin kaderini belirlemesi muhtemel gözükmektedir.
Değinilmesi gereken en kritik konulardan birisi de pandeminin kendi kendini yeniden üreterek daha etkili bir şekilde geri dönmesi riskidir.
Bu riskin en önemli bileşeni olarak, sağlık sistemi olarak dünyanın en savunmasız bölgesi olarak
ifade edebileceğimiz Afrika kıtası işaret edilebilir.
Salgın henüz Sahra-Altı Afrika olarak tanımlanan
coğrafyada büyük bir yayılım göstermemiştir.
Ancak herhangi bir şekilde bu coğrafyada etkili
olması durumunda; oldukça yüksek ölüm oranlarının görülmesi, virüsün buradan tekrar tüm
dünyaya yayılması, bu yeniden yayılımın virüsün
mutasyona uğraması nedeniyle daha da tehlikeli
bir hâl alması gibi olumsuz senaryoların da rasyonel şekilde değerlendirilmesi gerekmektedir.
Küresel pandeminin Türkiye’deki etkileri nispeten daha geç tarihlerde görülmüştür. 80 milyonu aşan nüfusu ile dünya ekonomisinde %1
civarında payı olan, özellikle pandeminin yeni
merkezi olan Avrupa ülkeleriyle önemli ticari bağlantıları bulunan ve jeostratejik konumu sebebiyle transit mal ve insan geçişi bakımından oldukça
hareketli bir coğrafi konumda bulunan Türkiye’de
de salgının kısa süre içerisinde görüleceği öngörülmüş ve gerekli tedbirler olabildiğince ciddiyetle alınmıştır. Bir yandan pandemiyle mücadele
ederken, diğer yandan da -gayet isabetli yaklaşımla- piyasaya likidite sağlayıp, talep cephesini ve
finansman kanallarını genişleterek arz kanadını
canlı tutmaya matuf hamlelere girişilmiştir.
Ekonomik İstikrar Kalkanı adı verilen önlemler paketi ile birlikte iç ekonomik dengenin
pandemiden yara almaması amaçlanırken; orta
vadede dış ticaret hacminin Avrupa’da yaşanacak
ekonomik durgunluktan etkilenmemesine yönelik alternatif tedbirler geliştirilmekte ve salgının
Çin’in itibarında meydana getirdiği tahribat sebebiyle oluşan boşlukların, düşen petrol fiyatlarının
girdi maliyetlerinde ortaya çıkaracağı avantajın etkisiyle uluslararası piyasalardaki rekabet gücünün
arttırılması hedeflenmektedir.
Dünya tarihinde salgınlar başta nüfus olmak
üzere ülkelerin ve/veya bölgelerin sosyal yapılarında köklü değişiklikler yaşanmasına neden olmuştur. 14. yüzyılda Çin merkezli olarak ortaya çıkan
büyük veba dünya genelinde 200 milyon insanın
ölümüne neden olduktan sonra Avrupa’yı da etkisi altına alarak büyük sosyolojik dönüşümler ve

ekonomik çöküntüler ortaya çıkarmıştır. 20. yüzyılın en büyük salgını olan İspanyol gribi de, 18
ay içerisinde 50-100 milyon arasında insanın (o
dönemde dünya nüfusunun %15’i) ölümüne sebebiyet vererek, büyük vebaya benzer birçok sosyo-ekonomik etkiler meydana getirmiştir.
Bugün, insanlık, bundan önce yaşanan pek
çok salgın gibi yine dünyanın tamamına yayılan ve
öldürücü etkileri ile birçok insanın hayatını tehdit
eden önemli bir pandemi tehdidi ile karşı karşıyadır. Esasen daha evvel tecrübe edilen salgınlardan çok da farklı bir nitelik taşımayan pandemi
neticesinde, birçok önemli uluslararası kurum ya
da düşünce kuruluşunun vurguladığı gibi belirgin bir ekonomik durgunluk yaşanacağı öngörülmektedir. Fakat tam da küreselleşmenin mevcut
statükosunun sorgulandığı dönemde ortaya çıkan
bu salgının en kritik, sarsıcı ve kalıcı ekonomi politik etkilerinin, günümüz siyasal sistemlerinin ve
iktisadi yapılarının düşünsel temellerinin atıldığı
Avrupa medeniyetinin ulaştığı statükosu üzerinde
olacağı söylenebilmektedir.
Siyasi birlik olma yolunda ilerlemekte iken,
önce Brexit, daha sonra pandemi nedeniyle üyeleri arasında büyük bir güven bunalımının içine
sürüklenen Avrupa Birliği ülkeleri başta olmak
üzere Asya’dan Latin Amerika’ya değin bölgesel
entegrasyon süreçleri içerisinde bulunan birçok
ülkede ulusal sınırların yükselmesi, ekonomik
diplomasi ve askeri güvenlik kapasitelerinin olağanüstü dönemlerde kendi kendilerine yetebilecek kabiliyete ulaştırılmasına yönelik tercihlerin
ön plana çıkması beklenmektedir. Nihayet bölgesel güçler üzerinde yükselen çok kutuplu küresel
denge mekanizmasının, yerini, tüm risk ve tehditleri mahfuz şekilde, en azından yakın dönemde güçlü/büyük ulus devletlerarasındaki rekabete
dayalı yeni bir küresel düzen türevine bırakacağı
öngörülmektedir. Bu durumda, “küresel kamusal
kötü”lerle mücadelede eşgüdüm sağlayacak ve
etkin bir operasyon kapasitesi ortaya koyabilecek uluslararası kuruluşların etkilerinin artması
beklenmektedir.
Önümüzdeki günlerde gündemi en fazla meşgul edecek soru şu şekilde ifade edilebilir: Siyasal
arenada yaşanması beklenen bu köklü değişiklik,
geri dönülemez derecede çok uluslu yapıya kavuşmuş bulunan şirketlerin üretim metotlarına ne
şekilde yansıyacaktır?
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Kaygılı Dünya Yeni Bir Dünyaya mı Evriliyor?
Ufuktaki yeni dünya düzeni insanların birbirine mesafeli olduğu, arkadaşlığın
dijitalleştiği, dostluk ve komşuluk ilişkilerinin sıfıra indiği, yüz yüze ilişkilerin
zayıfladığı, sevgi ve şefkatin ortadan kalktığı yeni bir yaşam tarzını da beraberinde
getirecek. Burada Türkiye’ye düşen büyük görev, yeni tip hastalıklara karşı
etkili aşı ve tedavi yöntemleri geliştirmektir. Türkiye bunu gerçekleştirebilirse
hem aşı ve tedavi açısından dışa bağımlı olmaktan kurtulacak hem de
dünyaya yeniden şekil verilmek istendiği günler için elini güçlendirmiş olacak.

Sıbğatullah KAYA
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ünya yeni tip kovit-19
kaynaklı koronavirüs
adı verilen ölümcül hastalığın pençesinde kıvranmaya devam ediyor.
Pek çok ülkede görülen
binlerce vaka ve yüksek
oranda ölüm sayısı, tüm
dünyayı hastalığı kontrol
altına alma konusunda
sıkı önlemler almaya götürmüş durumda. Siz bu
satırları okurken, bilemiyoruz, belki de pek çok
ülkede çoktan sokağa çıkma yasağı ilan edilmiş
olacak.
Ölüm endişesi ve gelecek kaygısı, insanlığı hastalığın kendisinden daha yıkıcı bir kasırga
etkisiyle çoktan vurmaya başladı bile. Bakmayın
siz insanların gülüp eylenmeye çalıştığına, kaygı
ve panik tüm dünyayı sarmış durumda. Marketlerin neredeyse yağmalanacak derecede boşaltılması, sağlık, temizlik ve gıda ürünlerinin bencilce stoklanması, kurallara uymayanlara şiddet
uygulanması, insanların daha neler yapabileceği
konusunda endişe dolu bir tabloyu gözler önüne
seriyor. Salgın biraz daha yaygınlaşırsa, insanların
hastanelere baskın düzenlediği günleri görmekten
korkuyoruz doğrusu.

Eski ve Yeni Kaygılar
Endişe ve panik dünyada yeni değil. Malum
fani dünya. Kazası, belası, hastalığı, ölümü hiç

eksik olmadı. Geçmiş
toplumların yaşamla ilgili temel kaygısını “açlık”
oluşturuyordu, çünkü
ölüme çare yoktu. “Yiyecek ekmeğim var”, diyenler kaygısız bir dünya
kurabiliyorlardı. Hastalık ve ölüm her zaman
vardı, var olmaya da devam edecek. İnsanlar açlıkla ve hastalıklarla hep
boğuşadurdular.
Günümüz insanında bu temel kaygı iş ve yaşam garantisine dönüştü; çünkü modern bilimin
hastalıkları hep iyileştireceğine dair ümitlerini diri
tuttular. İnsanlığın açlık ve ölümden sonra peşinden hep koştuğu hak ve adalet, belki de bu yüzden tüm zamanlar boyunca insanlığın ideal düzen
arayışı oldu. Bilindiği gibi, insanlığa dünya ve ahiret huzuru vadeden tüm dinler de kardeşlik, dayanışma ve yardımlaşma emrediyorlardı. Derken,
modern zamanlarda müesses dinler ve cemaatlerle topyekûn mücadele içerisine giren dünya devletleri, dinlere alternatif bir deneme olarak, hakça
paylaşım ve eşitlik söylemini, başka bir modern
proje olan bilimsel sosyalizme devrettiler.
Dünya modern zamanlarda hak ve adaletin
mumla arandığı bir yer haline geldi. Sanayileşme
ve kapitalizmin yıkıcı rüzgârları kitleleri mağdur
bırakıyordu. Hele bizim gibi 20. yüzyılda 19. yüzyılı yaşayan tüm ülkelerde açlık ve hastalık doğan
her çocuğun imtihanı haline gelecekti.
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organizasyon devreye girse, kalkınmış ülkelerin
O döneme ait sosyal bir fotoğraf gösterelim.
israf ettiği gıdalarla bile sorunlu bölgeleri doyurNâzım Hikmet’in “Hoş Geldin Bebek” şiirindeki
ünlü dizeleri, sosyalist bakış açısıyla o günlerin
mak mümkün olabilirdi.
temel sorununu şöyle dile getiriyor: hoş geldin beÇağın insanı artık fizyolojik tüm ihtiyaçlarını
bek/ yaşama sırası sende/ senin yolunu gözlüyor
karşılayabilir hale gelmiş, can ve mal güvenliği
kuşpalazı boğmaca kara çiçek sıtma/ ince hastalık
gibi kaygılarını azaltmış, aidiyet ve sevgi ihtiyaçyürek enfarktı kanser filan/ işsizlik açlık filan/ tilarına yönelmiş, ona toplumda saygınlık kazandıren kazası otobüs kazası uçak kazası iş kazası yer
racak başarılarından ötürü kendini gerçekleştirme
depremi sel baskını/ kuraklık falan/ karasevda ayyolunda önemli adımlar atmıştı. Geçmişte insanın
yaşlık filan/ polis copu hapisane kapısı falan/ senin
neredeyse tek derdi olan açlık sorununa pek çok
yolunu gözlüyor atom bombası
dert daha eklenmişti ama çağın
falan/ hoş geldin bebek/ yaşainsanı bu dertlerin üstesinden
ma sırası sende/ senin yolunu
gelmiş gibi görünüyordu. Her
İnsanoğlu 21. yüzyıla
gözlüyor sosyalizm komünizm
şey tıkırındaydı, artık sıra hasgirdiğinde kitlesel
filan”
talık ve ölüme çare bulmaya
ölümlere yol açan
Nâzım Hikmet’in sıralagelmişti.
salgınların belki de
dığı bu sorunların gücü, bizi
bittiğini düşünüyordu.
sosyalizme veya komünizme
Eski ve Yeni Hastalıklar
Ama öyle olmadı. 2002’de
götürmeye yetmedi, neden?
Çağın insanı ölüme çare
Çünkü Türkiye kalkınmakta
Çin’de ortaya çıkan sars,
olmadığını bilse de modern
olan bir ülkeydi ve yeterli kal2012’de Arabistan’da
bilimin bir gün ona çözüm
kınma sağlanıncaya kadar rejiortaya çıkan mers ve
bulacağına ilişkin ümidini hep
me ve topluma darbelerle ayar
2019’da yine Çin’de
diri tuttu. O çözüm bulunana
çekiliyordu. Zaman geçti, belli
ortaya çıkan kovit-19
kadar mücadele edilmesi gealanlarda gelişme ve kalkınma
hastalıkları coranavirüs
reken hastalıklardı ve başarılı
sağlayan çoğu ülkelerde basit
kaynaklı salgınlar
sonuçlar alınmaya başlanmışhastalıklardan dolayı kitlesel
olarak tarihe geçtiler.
tı. Eski çağın hastalıkları bir
ölümlerin oldukça azaldığı
Bu
hastalıkların
bırakın
bir mağlup ediliyordu. Kitlesel
görüldü. Bu da o ülkelere ve
tedavi
edilebilmesi,
daha
ölümlere yol açan hastalıklar
modern bilime olan güveni arönce
hiç
bilinmemesi
ve
kontrol altına alınmış, etkisi
tırıyordu. Kuşpalazı, boğmaca,
itibarıyla kitlesel olmaktan çıölümcül olması, çağın
kara çiçek ve sıtma neredeyse
karılmış, yerel hatta bireysel
insanını modern bilim
tamamen ortadan kaldırıldı,
bir seviyeye geriletilmişti. Kithakkında bir kez daha
kalp krizi ve kanser gibi haslesel ölümlere yol açan veba,
talıklar sağlıklı bir beslenme
düşünmeye itecekti.
kolera, tifo, dizanteri gibi haspolitikasıyla ileri yaşlara ertalıkların tedavisi bulunmuş,
telenebildi. Bu durum bebek
çocuk ölümlerine yol açan pek
ölümlerinde ciddi bir azalmaçok hastalığın hem tedavisi hem de aşısı bulunya, insan ömründe ciddi bir uzamaya yol açtı. Gemuştu. Artık “Hoş geldin!” sevinciyle karşıladığılişen ekonomik ve teknolojik imkânlarla beraber
mız bebekler Nâzım Hikmet’in dile getirdiği hasartan gıda üretimi insanların açlık kaygılarını da
talıklar tarafından pusuya düşürülmeyecekti.
giderdi. Arthur Young ve Thomas Malthus, nüfus
Bakterilerin yol açtığı pek çok hastalığın teartışının gıda üretimini geçeceğinde ve bunun da
davisi
bulunmuştu. Ama bu kez virüs kaynaklı
kitlesel ölümlere yol açacağında haksız çıkmışkitlesel ölümlere yol açan başka korkutucu hastalardı. Nüfusun aşırı artacağında haklıydılar ama
lıklar ortaya çıkacak, 20. yüzyıl virütik gripler ve
insanlığın gıda üretiminde başarılı olacağını önateşli hastalıklar yüzyılı olacaktı. İspanyol gribi,
görememişlerdi. İç savaş nedeniyle kalkınma ve
Asya gribi, domuz gribi, kuş gribi, ebola kanamalı
gelişme gösteremeyen kimi bölgelerde yaşanan
açlık sorunlarının nedeni hiçbir zaman dünyaateşi gibi hastalıklar milyonlarca insanın ölümüdaki toplam gıda yetersizliği olmadı. Vicdan ve
ne yol açtı. Çağın insanının bilime olan güveni
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neredeyse sarsılıyordu ki, modern bilim bu hastalıklara karşı da etkin tedavi ve aşılar bulmada
başarılı oldu. Modern bilime olan güven bir kez
daha tazelenmişti.
İnsanoğlu 21. yüzyıla girdiğinde kitlesel ölümlere yol açan salgınların belki de bittiğini düşünüyordu. Ama öyle olmadı. 2002’de Çin’de ortaya çıkan sars, 2012’de Arabistan’da ortaya çıkan
mers ve 2019’da yine Çin’de ortaya çıkan kovit-19
hastalıkları coranavirüs kaynaklı salgınlar olarak
tarihe geçtiler. Bu hastalıkların bırakın tedavi edilebilmesi, daha önce hiç bilinmemesi ve ölümcül
olması, çağın insanını modern bilim hakkında bir
kez daha düşünmeye itecekti. Ne modern uygarlık ne de modern bilim, hastalıkları tam olarak
önleyemiyor, yeni çıkan hastalıklara karşı bize
tam bir koruma sağlayamıyordu; bunlar ölüme
nasıl çare bulacaklardı?

Kaygı Dolu Bir Dünya ve Yorumlar
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Öncelikle mikroorganizmaların yol açtığı hastalıklar konusunu biraz açalım. Mikroorganizma,
gözle görülemeyecek kadar küçük canlı demektir. Bunlar hücre büyüklüklerine, yapılarına ve
yaşama özelliklerine göre 4 ana sınıfa ayrılırlar:
Virüsler, bakteriler, maya mantarlar ve parazitler.
Mikroorganizma başlığı altında ele alınan virüsler
15-250 nanometre boyutlarında olduğundan, aslında, mikro değil nano-organizma olarak da adlandırılabilirler. Dünya çapında ölümlere neden
olan koronavirüs ler, yüzeylerinde çubuksu uzantılar taşıyorlar. Bu çıkıntıların coranavirüs olarak
adlandırılması, görüntüsü nedeniyle olmuştur.
Latincedeki anlamıyla coranavirüs “taçlı virüs”
demektir. Bu virüsün dünyayı ele geçirip geçiremeyeceğini, tahta oturup saltanat tacını başına
geçirip geçiremeyeceğini hep beraber göreceğiz.
Şimdilik gördüğümüz, kaygı seline neden olduğu,
kafaları karıştırarak insanları her türlü manipülasyona açık hale getirdiği.
Daha önce ortaya çıkan sars ve mers hastalıkları gizemli bir şekilde küresel salgın olmayı
başaramamışlardı. Yeni tip koronavirüs hastalığı
tüm dünyayı etkileyen küresel bir salgına dönüştüğünde, kaygıyla beraber oluşan kafa karışıklığı,
insanlığı üç kampa ayırdı. Şimdi bu kamplaşmaya
değinelim biraz.
I) Komplocular: Bunlar hayvan kökenli olan
bu virüslerin yapay ortamda üretildiklerine veya

güçlendirilerek insana bulaştırıldığına inanıyorlar.
Komploculara göre bu virüs aslında biyolojik yeni
bir silah ve belki de yeni bir dünya düzeni kurmayı amaçlıyor. Belki de dünyadaki aşırı nüfusa
bir ayar vermek için üretildiğini düşünenler de az
değil. Yazılı ve görsel medyanın yanı sıra sosyal
medyada da komplo teorileri hakkında pek çok
paylaşım yapıldığını görebilirsiniz. Bunlardan iki
tanesine biz de değinelim.
Birincisi, Güney Kore yapımı “My Secret Terrius” dizisinin 2018 yılında yayımlanan 10. bölümünde, dizinin kahramanları bazı teröristlerin
corana virüsünün genetiğini değiştirerek yapay
olarak ürettiklerini, bu yapay virüsün birkaç dakika içinde insanı enfekte ettiğini ve ölüm oranının %90 olduğunu söylüyorlar. Bunu paylaşanlar,
bu salgındaki virüsün de yapay olarak üretilmiş
olabileceğini ima ediyorlar. Oysa, koronavirüs
1960’lardan beri bilinen ve mutasyona uğrayıp
güçlendikçe öldürücü olma özelliği artacağı düşünülen bir virüstür. Senaristler de laboratuvar
ortamında genetiği değiştirilen virüsün büyük
bir ölümcül güç olacağını kurgulamışlar. Bundan,
bir komplo teorisi çıkarmak doğru değildir. Kaldı
ki, çoğu bilim insanının corana virüs hakkındaki
mutasyon tahmini, insandan insana geçtikçe zayıflayacağı yönünde. Dolayısıyla bu tip tahminlerle
üretilen komplo teorilerine çok da itibar etmemek
lazım.
İkincisi, Rockefeller Vakfı tarafından 25 Mayıs 2010 tarihinde “www.rockefellerfoundation.
org” adresinden paylaşılan bir rapor. Rockefeller
Vakfı tarafından hazırlanan virüs salgını raporunda insanların maskeyle dolaşacağını, bu salgından
ilk kurtulan ülkenin Çin Halk Cumhuriyeti olacağını, bütün dünyada ekonomilerin durma aşamasına geleceğini bundan tam on yıl önce tahmin
etmişler. “Teknoloji ve Uluslararası Kalkınmanın
Geleceği İçin Senaryolar” başlıklı bu rapor fütürist (gelecek bilimci) Peter Schwartz tarafından
hazırlanmış. Bu bilgileri Yeni Şafak gazetesinin bir
haberinden aktarıyoruz. Çünkü biz raporun orijinal yayınını göremedik. Habere göre, Rockefeller
Vakfı yayından birkaç yıl sonra bu raporu kendi
sitesinden kaldırmış. Bütün bilgilerin doğru olduğunu varsayarsak, bir gelecek bilimcinin tahminleri doğru çıktı, diye bundan bir komplo teorisi
çıkar mı? Bize göre çıkmaz. Çünkü hayvanlardan
insana geçmesi an meselesi olan bazı yeni tip virüslerin yaklaşık süresini tahmin etmek bilim
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||Kaygılı Dünya Yeni Bir Dünyaya mı Evriliyor?||
insanları için zor değil. 20. yüzyılın büyük griplerinin milyonlara varan kitlesel ölümlere yol açtığını biliyoruz. Dolayısıyla, modern tıbbın elinde aşı
ve tedavi yoksa etkili salgınların kitlesel ölümlere
yol açacağını bilmek de bir kehanet değil, hava
tahmini gibi bilimsel verilere dayanarak yapılan
sıradan bir tahmin. Bu salgından önce Çin’in kurtulacağını bilmek de bir kehanet değil. Çünkü Çin
gibi yarı komünist ülkeler ağır yaptırımlarla sıkı
önlemler alabiliyorlar. Bu ağır yaptırımların yanı
sıra, sahip oldukları büyük insan kaynağıyla diğer ülkelerden daha rahat mobilize olabiliyorlar.
Rockefeller ailesinin Çin’le olan flörtü de zaten
bilinmeyen bir konu değil. Dolayısıyla bu tip haberlere dayanarak bu salgının bir komplo neticesi
yayıldığını düşünmüyoruz.
II) Kaderci Tevekkülcüler: Dünyanın her yerinde farklı din ve mezheplerden mütedeyyin insanlar salgının ilahi bir takdir olduğunu, bununla baş
etmenin yolunun da yine “dine sarılmak” olduğu
yönünde paylaşımlarda bulundular. Bu anlamda
kiliselerde çubuk yalamaktan tutun, türbeleri yalamaya, hastalığı Allah verdi, ancak Allah alır demekten tutun, camileri kapatmanın dinsizlik olduğunu ima etmeye kadar bir dizi farklı davranış
ve tepkiye şahit olduk. En çarpıcı olanı, bunun
ilahi bir imtihan ve ceza olduğu, insanoğlunun
taşkınlıklarına karşı Allah’ın üzerlerine bir bela
gönderdiği şeklindeki iddia. Bu tepki ve davranışlardan çıkan ortak anlam şu: İnsanoğlunun yaptığı
taşkınlıklar Allah/tanrı tarafından cezalandırılıyor.
Belki de yakında bir kavimler helakı söz konusu
olacak. Bu salgın Allah/tanrı tarafından geldiğine göre, onun emirlerine daha fazla sarılmaktan
başka çare yok. Diğer din ve inançlara söyleyecek sözümüz yok ama İslâm açısından vahim bir
noktada duruyor bu iddialar. Şöyle ki “Bu Allah’ın
kaderidir, bize düşen tedbirdir.” dediğinizde bile
İslâm itikadı bakımından sağlıklı bir duruş sergilemiş olmuyorsunuz. Çünkü kader, Allah’ın insanlığı da kapsayan büyük kâinat planıdır ki, onu
kimsenin bilmesine imkân yoktur. Bizim ancak,
Allah tarafından zaten takdir edilmiş olanı bilmemiz, aklımız ve irademizle takdir edilmiş olana
karşı önlem almamız mümkündür. Allah tarafından zaten takdir edilmiş ve anlaşılması insanın aklına sunulmuş olan ilahi plana “sünnetullah” adı
verilir. Kur’an ve sünneti incelediğimizde Allah’ın
evreni yarattıktan sonra kendi takdirini üç yasaya dayandırdığını görürüz. Buna göre evrenin

yasaları da diyebileceğimiz “ilahi ayetler” üç maddede ele alınır:
a) Fiziksel Yasalar: Allah bu gezegen de dâhil
olmak üzere kâinatın işleyişini bazı fiziksel yasalara dayandırmıştır. Örneğin dünyanın güneşin
etrafında dönmesinin mevsimlere neden olması, dünyanın kendi ekseni etrafında dönmesinin
gece ve gündüzü oluşturması, yağmurun yağması,
suyun sıfır derecede donması-yüz derecede kaynaması, yer çekimi, suyun ve havanın basıncı,
kuvvet-iş ilişkisi, yanardağlar, depremler, yangınlar, seller gibi tüm olaylar sünnetullahın koyduğu
fiziksel yasalara göre oluşur. İnsanın görevi fiziksel yasaların takır takır işlediği evrende kendi hayatını tedbirle sürdürmesidir. İnsanın görevi her
defasında zaten takdir edilmiş sünnetullahı test
etmek de değildir. Örneğin eksi yirmi derecede
don gömlek dağda bir gece geçirmek, kan dolaşımınızın durmasına ve donarak ölmenize yol açar.
Böyle bir hadiseye vereceğiniz cevap “Kaderinde
vardı, öldü.” olamaz. Doğru cevap, “Sünnetullaha
karşı geldi, öldü.” olmalıdır. Çünkü tedbir almazsanız, öleceğiniz zaten takdir edilmiş ve bunun
bilgisi size verilmiştir.
b) Biyolojik Yasalar: Canlılar âleminin yaşamı
Allah tarafından biyolojik yasalara bağlanmıştır.
Bir canlının yaşamak için havaya, suya, gıdaya
ihtiyaç duyması, üreme faaliyetleri, hastalanması, şifa bulması gibi tüm hususlar kesin biyolojik
yasalarla belirlenmiştir. Hastalık da şifa da kaynakları ve nedenleri itibarıyla Allah’tandır. Tıpkı
hayrın da şerrin de Allah’tan gelmesi gibi. Bunlardan sadece birisi Allah’tandır, demek veya buna
göre davranmak İslâm itikadı açısından sağlıklı
bir durum olmaz. Bu nedenle hastalanmamak için
önlem alır, hastalandığımızda Allah’ın yeryüzüne
dağıttığı şifa kaynaklarından şifa ararız. Başka bir
örnek verecek olursak, yaşamak için havaya, suya
muhtacız. Bir insan kendisini havasız veya susuz
bıraktığında, ölmeye mahkûm olur. Aynı şekilde
hastalıklardan korunmamız için bağışıklık sistemimize ilaveten hijyen kurallarına uymaya ve
sağlıklı beslenmeye mecburuz. Bağışıklık sistemi
zayıf olan insanlar hijyene ve beslenmeye daha
çok dikkat etmek zorundadırlar. Hele tedavisi olmayan öldürücü hastalıklara yakalanmamak için
daha çok çaba sarf etmek zorundayız.
Yukarıda değindiğimiz gibi, her defasında sünnetullahı test edercesine, “Bakalım ölecek miyim?”
gibisinden tavır takınmak İslâmî bir yaklaşım
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Şimdiye kadar modern bilime aşırı
güven beyan etmiş olan seküler kesim,
gördüğümüz kadarıyla müthiş bir
kafa karışıklığı içerisinde. Modern
tıbbın hâlihazırda dertlerine çare
olamayacağını biliyor ve bundan endişe
duyuyorlar. Bu nedenle modern bilime
atıf yaparken eskiden çıkardıkları o
güçlü ses bu günlerde cılız çıkıyor.
Ama yine de “Kurtuluş bilimdedir!”
sloganından geri kalmıyorlar.
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değildir. Kaynaklarımızda Resûlüllah (s)’in sıcağa,
soğuğa, yangına, zehirli ve yırtıcı hayvanlara karşı
önlemler almamızı istediğine dair pek çok hadisi
şerif mevcuttur. Ancak, Buhari ve Müslim’in değişik lafızlarla Abdullah bin Abbas kanalıyla Hz.
Ömer’den yaptıkları bir rivayet tam da şu salgın
ve kader anlayışıyla ilgilidir. Rivayet özetle şöyledir: “Hz. Ömer (r.a.) halifeliği sırasında sahabeden
bir grupla beraber Şam yolculuğuna çıktı. Şam
bölgesinde hastalıkların kol gezdiğini, durumun
pek de iyi olmadığını duymuştu. Amacı durumu
yerinde görüp değerlendirmekti. Tebük vadisinde
bulunan Serg kasabasına vardıklarında aralarında
Ebu Ubeyde bin el-Cerrah’ın da bulunduğu ordu
komutanlarıyla karşılaştılar. Komutanlar Şam
bölgesinde veba salgını olduğunu, durumun hiç
de iç açıcı olmadığını bildirdiler. Bunun üzerine
Şam’a gidip gitmemekte bir tereddüt oluştu. Hz.
Ömer sırayla Muhacir, Ensar ve sahabenin ileri
gelenleriyle istişare toplantıları yaptı. Şam’a gidip
gitmemekte tam bir görüş birliği yoktu. Sahabenin bir kısmı gitme, bir kısmı da gitmeme taraftarıydı. Yalnız, Mekke fethi gazileri ve Kureyş büyükleri oraya gitmeme taraftarı oldular. Hz. Ömer
(r.a) da ertesi gün geri dönecekleri yolunda karar
verdi. Bunun üzerine Ebu Ubeyde “Allah’ın kaderinden mi kaçıyorsun ey Ömer?” diye bir soru
sordu. Ömer (r.a)’in cevabı şöyle oldu: “Ey Ebû
Ubeyde, keşke bunu senden başkası söyleseydi!
Evet Allah’ın kaderinden yine Allah’ın kaderine
kaçıyoruz. Bana söyle bakalım; senin develerin
olsa, iki yamaçlı bir vadiye inseler, bu yamaçlardan biri otlak ve sulak, diğeri çorak ve kurak
olsun. Sen develeri otlak yerde otlatsan, Allah’ın
kaderiyle otlatmış olmaz mısın? Çorak yerde de

otlatsan yine Allah’ın kaderiyle otlatmış ol
maz
mısın?” derken, istişareler sırasında orada bulunmayan Abdurrahman bin Avf (r.a.) çıkageldi. Meseleyi duyunca, ben bu konuda bilgi sahibiyim.
Resûlüllah (s.)’in şöyle dediğini işitmiştim: “Bir
yerde veba olduğunu işitirseniz oraya gitmeyiniz.
Bir yerde de veba çıkar ve siz oradaysanız, kaçmak
için oradan çıkmayınız!” Ömer (r.a.) verdiği kararın Peygamber (s.)’in hadisine de denk düştüğünü
anlayınca, Allah’a hamd etti ve yanındakilerle beraber Medine’ye geri döndü.” Bu nefis rivayet, İlk
Müslümanların belki de ilk defa karşılaştıkları bir
salgın karşısında geçici bir kafa karışıklığı yaşadıklarını, ancak halifenin yaptığı istişarelerle kısa
zamanda İslâmî duruşu netleştirdiklerini göstermektedir. Yalnız burada okurlarımızın dikkatini
bir noktaya çekmeyi gerekli görüyoruz. Sahabe
döneminde Kur’ân ve sünnetin analizi henüz yapılmadığı için kavramlar netleşmiş değildi. Dolayısıyla Ömer (r.a.)’in “Allah’ın kaderinden yine
Allah’ın kaderine kaçıyoruz.” cümlesini bu bağlamda değerlendiriyoruz. Yoksa verdiği örneğe
bakılırsa Ömer (r.a.) kader, sünnetullah ve tedbiri
net olarak birbirinden ayırmaktadır. Anlam kargaşalarını önleyici kavram çalışması ayet, hadis
ve sahabe yorumlarının içeriğinden yola çıkılarak
sonraki yüzyıllarda İslâm âlimleri tarafından yapılmıştır. Konuya dönecek olursak, meselenin net
olarak özeti şudur: Sünnetullahın değişmez biyolojik yasalarına bilerek karşı gelenler İslâmî duruş
sergilemiş olmazlar!
c) Toplumsal Yasalar: İnsanoğlu dünya hayatını ancak toplumsal olarak sürdürecek şekilde
yaratılmıştır. Yalnızlık (vahşet) insana göre değildir. Toplumsal yaşam incelendiğinde bazı temel
kanunların insan hayatına egemen olduğu görülecektir. Bu kanunların sebep-sonuç ilişkisi şeklinde işlediğini, kimi zaman ters orantı, kimi zaman
da doğru orantı şeklinde sonuç verdiğini görürüz.
İktisadi ve hukuki temel kurallar da bu toplumsal yasalar gözetilerek konmuştur. Örneğin, bir
üründe fazla arz varsa talep azalır, bu da fiyatların düşmesine yol açar. Arz azaldığında talep artar, bu da fiyatların yükselmesine yol açar. İslâm
bu nedenle üreticiliği teşvik eder, savaş, kıtlık ve
felaket zamanlarında stokçuluğu ve karaborsacılığı yasaklar. Bir toplumda güvenliği artırdığınızda
suç oranı azalmaya başlar, güvenliği artırdığınızda
suç oranında düşme yaşanır. Bir toplumda adaleti artırdığınızda toplumsal huzur artar, adaleti
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ihmal ettiğinizde toplumsal huzur da azalır. Yine,
bir toplumda eğitim ve öğretimi artırdığınızda
bilgisizlik ve cehalet azalır, eğitim ve öğretimi
azalttığınızda ise bilgisizlik ve cehalet çoğalır. Bir
toplumda baskıyı artırırsanız, toplumsal cesaret
azalır; baskıyı azaltırsanız, toplumsal cesaret artar.
Bir toplumda aklı ve aklın faaliyetlerini korursanız, ilim, hikmet ve bilimsel bilgilerde artış yaşanır. Toplumun bilgi ve hikmet seviyesi eğitim-öğretimde kullandığınız miktarın seviye olarak çok
üstüne çıkar. Tersini yaparsanız, bilgi ve hikmet
seviyenizi azaltmış olursunuz. Bunun gibi daha
yüzlerce örnek sayabiliriz. Bu toplumsal yasaların
sünnetullah çerçevesinde net sonuç vereceğinin
elbette ki farkında olan Kur’ân-ı Kerim bu nedenle bizlere pek çok toplumsal emir vermektedir.
Örneğin “adaleti ayakta tutmak”, “suçlulara caydırıcı cezalar uygulamak”, “içimizden ma’rufu emreden-münkeri nehyeden topluluklar çıkarmak”,
“düşünmek ve akletmek”, “ilme önem vermek”,
“düşmanlara karşı sıkı, kendi aramızda merhametli olmak”, “taşkınlık yapanlara karşı gerekirse
güç kullanmak” gibi emirler bu kabildendir. Şimdi söyleyin bakalım, bir toplumda güvenliği ihmal etmişseniz artan gasp, cinayet ve hırsızlıkları
“kaderimizde varmış…” diye yorumlama hakkına
sahip misiniz? Yoksa tam tersine sünnetullah gereği ihmalinizden dolayı suçun artması takdirin ta
kendisi mi oluyor?
III) Modern Bilimciler: Şimdiye kadar modern
bilime aşırı güven beyan etmiş olan seküler kesim,
gördüğümüz kadarıyla müthiş bir kafa karışıklığı
içerisinde. Modern tıbbın hâlihazırda dertlerine
çare olamayacağını biliyor ve bundan endişe duyuyorlar. Bu nedenle modern bilime atıf yaparken
eskiden çıkardıkları o güçlü ses bu günlerde cılız
çıkıyor. Ama yine de “Kurtuluş bilimdedir!” sloganından geri kalmıyorlar. 21. yüzyıl tıbbının elinde
19. yüzyıldan kalma izolasyon tedbirleri dışında
bir tedbir olmadığını ya görmüyorlar ya da görmezlikten geliyorlar. Endişe dolu bir çaresizlik
içerisindeler. Ama yine de “göbeğini kaşıyan adama” saldırmaktan geri durmuyorlar. Göbeğini kaşıyan adam, orta gelirin altında bir gelire sahiptir.
Bildiği ve inandığı kesin doğrular dini bilgilerden
ve hurafelerden oluşmaktadır. Onun evinde kadına ve çocuklara söz hakkı yoktur. Ne derseniz,
kitapta yeri var mı diye sorar. Cahildir ve önlem
olarak okuyacağı dualardan başka bir şey bilmez. Türkiye’de salgın yayılırsa bunların cahilliği

yüzündendir. Umreden dönenlerin karantina altına alınması, Diyanetin camileri cuma ve cemaat
namazlarına kapatması tatmin etmez bunları. İnsanların İsmailağa’dan Menzil’den “hangi duaları
okuyalım?”, diye sormasını sorgularlar. Diyanetin
bütün bilimsel tedbirlere uymanın dini bir gereklilik olduğunu bas bas bağırdığını duymazlıktan
gelirler, yatsı namazlarından sonra yapılan duaları,
okunan tekbirleri ve salavatları dillerine dolarlar.
Biri çıkıp, “kardeşim ben hem tedbirimi alıyorum
hem de duamı yapıyorum”, dese, söyleyecek pek
bir şey bulamazlar. Sahillerde yürüyüşe-koşuya
çıkmakta ısrar eden modern ablaları görmezlikten
gelirler, cami kapısını tekmeleyip açmaya çalışan
vatandaşı dillerine dolarlar.

Salgının Olası Diğer Etkileri
Kısa süre içerisinde küresel bir soruna dönüşen bu salgının gelecekteki olası etkilerini şimdiden kesin olarak belirlemek oldukça zordur. Ancak bu salgınla mücadelede uygulanan izolasyon
tedbirlerinin, sokağa çıkma yasağını da kapsayacak şekilde genişletileceğini düşünüyoruz. (Bu
yazı kaleme alındığında başta Türkiye olmak üzere dünyanın çoğu ülkelerinde sokağa çıkma yasağı ilan edilmemişti.) Ülkeler kendi bünyelerinde
izolasyon tedbirlerini gevşetseler bile uluslararası
izolasyon, görünen o ki, daha uzun süre devam
edecek.
İzolasyon demek, fazladan işsizlik demek. İşyerlerinin çalışamaması, işsizler ordusunu daha
da güçlendirecek. Örnek verecek olursak TÜİK
verilerine göre Aralık-2019 işsizlik oranı %/13,7
seviyesindeydi. Bu tabloya %10-15 oranında işsiz eklendiğini düşünün, ekonomik facia kapıda
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demektir. Bütün ülkeler, bütçelerinin önemli bir
miktarını şimdiden salgınla mücadeleye ayırdılar
bile. Mücadele uzarsa, salgınla ilgili yapılan harcamaların kat kat fazlası, salgının ekonomik yan
etkilerini tedavi etmek için gerekecek. Türkiye
gibi ekonomisi yarı kırılgan ülkeler bundan büyük yara alabilirler. Bu nedenle, Türkiye’nin, halk
sağlığını düşünmek dışında salgınla mücadelede
elini çabuk tutmasının bir nedeninin de altından
kalkılamayacak büyük bir ekonomik çöküntü yaşamamak olduğunu düşünüyoruz.
Dünya açısından 1929 ekonomik bunalımından daha büyük bir ekonomik krizin kapıda olduğu yorumları yapılıyor. Türkiye’de de on binlerce
işyeri ve binlerce büyük şirketin batması demek,
milyonlarca insanın işsiz kalması demek. Ekonomik durgunluk haddinden fazla devam ederse,
felaketin hangi boyutlara varacağını doğrusu kimse tahmin edemiyor! Bu nedenle OHAL ilan etmekten tutun, büyük krizi önlemek için şimdiden
IMF’yle anlaşma yoluna gidilmesine kadar bir dizi
öneri dolaşıyor ortalıkta. Umarız Türkiye, bu mücadeleden en az hasarla çıkmanın yolunu bulur.
Bu salgının büyük bir işsizler ordusu oluşturacağından başka “evden çalışma” tarzında yeni
bir çalışma hayatı yaratacağı da iddialar arasında.
Artık her ülkede milyonlarca insanın evden çalışacağı, öğrencilerin eğitimlerini evden sürdüreceği, ihtiyaçların sipariş yoluyla evlere elden teslim
edileceği yeni bir dünya tasavvur ediliyor. Bunun
nereye varacağını hep beraber göreceğiz.
Bize göre bu salgının yan etkilerinden biri de
ulus devletlerin güçlenmesi olacak. Ülkeler, ister
OHAL ilan etsinler ister etmesinler daha totaliter
ve baskıcı hâle gelecekler. Yurt içi seyahatlerin
oldukça kısıtlandığı, uluslararası dolaşımın neredeyse durduğu bir dünya, soğuk savaş sonrası
insanlığın elde ettiği kazanımlara veda etmek demek. Bilindiği gibi Soğuk Savaşın simgesi sayılan
Berlin Duvarı’nın yıkılmasıyla insanlar muazzam
bir erişim/dolaşım özgürlüğüne sahip olmuşlardı.
Düşünce hürriyetiyle beraber bu özgürlük başlarda girişimciliği destekliyor, gelişmeyi artırıyordu.
Ancak özgürlük ruhunun zamanla “yurttaş” kavramını zedelediği ortaya çıktı. Mevcut özgürlük
ruhunun bir tür kayıtsızlığa dönüştüğü, bunun
da toplumları atomize edeceği, ulus devletlerin
en büyük endişesi hâline gelmeye başlamıştı. Ulus
devletler, bir süreliğine aidiyet ruhunu başka ülkelere, öteki din ve etnisitelere karşı düşmanlık

ve nefret geliştirerek sağlamaya çalıştılar. Ama bunun, sonuna kadar gitmeyeceği ve çokça sürdürülemeyeceği başından belliydi.
Komplo teorileri doğrudur demiyoruz ama
bütün ulus devletlerin komplo teorilerini haklı
çıkartırcasına bunu bir fırsata dönüştüreceklerini
de düşünmeden edemiyoruz. Düşünün sınırların
kapalı olduğu, yurt içi seyahatlerin bile sınırlı olduğu, insanların evden çalışmak zorunda kaldığı,
cadde ve sokakların polisiye tedbirlerle donatıldığı bir dünya nasıl olur acaba? İnsanların hareket kabiliyetinin olmadığı, tek başına düşünce ve
ifade özgürlüğünün pratik hiçbir değeri olmadığı
yeni bir dünya düzeni ufukta maalesef görünüyor.
Salgın tehlikesi geçse bile artık eski kazanımlar
geri verilmeyecek. Ulusal baskıların sürdürüldüğü birkaç yılın ardından yeniden iki bloklu bir
dünya yaratılmak da isteniyor olabilir. Örneğin,
merkezinde Çin’in olduğu Avrasya bloğu ile başını
ABD’nin çektiği Atlantik bloğu iki kutuplu dünyanın muhtemel senaryosu olarak karşımıza çıkıyor.
Ne olacağını hep beraber bekleyip göreceğiz.
Ufuktaki yeni dünya düzeni insanların birbirine mesafeli olduğu, arkadaşlığın dijitalleştiği,
dostluk ve komşuluk ilişkilerinin sıfıra indiği, yüz
yüze ilişkilerin zayıfladığı, sevgi ve şefkatin ortadan kalktığı yeni bir yaşam tarzını da beraberinde
getirecek. Dolayısıyla bu yeni yaşam düzeni en
çok İslâm’a ve Müslümanlara ters gelecek. Dediğimiz gibi, bu yeni tip hastalıklara karşı etkin aşı
ve tedavi yöntemleri bulunsa bile, ulus devletler
insanlara eski özgürlüklerini geri vermemek için
ellerinden geleni yapacaklar. Bu arada, modern
bilim de boş durmuyor; kendisine karşı oluşan
güvensizliği gidermek için elinden geleni yapıyor.
Dolayısıyla bu yeni tip hastalıklara karşı tıbbi çözüm, eninde sonunda bulunacak.
Burada Türkiye’ye düşen büyük görev, yeni tip
hastalıklara karşı etkili aşı ve tedavi yöntemleri
geliştirmektir. Türkiye bunu gerçekleştirebilirse
hem aşı ve tedavi açısından dışa bağımlı olmaktan kurtulacak, hem de dünyaya yeniden şekil
verilmek istendiği günler için elini güçlendirmiş
olacak. Belki o zaman bize gösterilen kutupta yer
alma zorunluluğumuzun olmadığı, Müslümanca
yaşam tarzının her şeye rağmen rahatlıkla sürdürülebildiği, bu yaşam tarzının tüm dünyaya rol
model olarak da sunulabildiği günleri hep beraber
göreceğiz. Bize göre, Türkiye’nin ekonomisini de
insanını da kurtarmasının tek yolu budur.
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Kaygı Dolu Bir Dünyada Hayat:
Risk Toplumu Bağlamında
Koronavirüs ve Yaşam
İçinde yaşadığımız dönemde koronavirüs sorunu da bir sağlık sorunu
olmanın ötesine geçmiş ve gündelik siyasetin en önemli konusu hâline
gelmiştir. Koronavirüs problemi göründüğü kadarıyla dünya için oldukça
önemli değişimlerin habercisidir. Hatta bazılarına göre bu bir milattır
ve dünya artık korona öncesi ve korona sonrası olmak üzere iki ayrılacaktır.

Ahmet Ayhan KOYUNCU

İ

çinde yaşadığımız
dönemi adlandırma
noktasında pek çok
çalışma mevcuttur.
Bu adlandırmalar,
post-endüstriyel
toplum,
postmodern toplum, tüketim toplumu, gösteri
toplumu, bilgi toplumu, risk toplumu
gibi kavramlar çerçevesindedir.1 Bu yazı, Alman
düşünür Ulrich Beck’in Risk Toplumu teorisi ve
Frank Furedi’nin Korku Kültürü yaklaşımı bağlamında koronavirüsünün yol açtığı gelişmeler ışığında dünyayı okuma girişimidir. Koronavirüsü,
Aralık 2019’da Çin’de ortaya çıkan ve kısa bir süre
içerisinde tüm dünyaya yayılan bir virüstür. Özü
itibariyle bir sağlık problemi olan bu salgın hastalık, dünya siyasetinin gündemini oluşturmaktadır.
Risk toplumu teorisi, tam da bu ve benzeri konuya odaklanmaktadır.
Risk toplumu kavramını ortaya atan Beck,
bu kavramla yaşadığımız dönüşümleri açıklamaya çalışıyor.2 Kavram ekolojik, siyasal, sosyal ve
kültürel yapıdaki olası ve olan tehlikelere göndermede bulunmaktadır.3 Risk toplumu modernliğin
1
2
3

Mustafa Günerigök, Risk Toplumu ve Din: Yeni Bir Sosyolojiye
Doğru, Ankara: Maarif Mektepleri, 2018, s. 20.
Ulrich Beck, Risk Toplumu, Çev. K. Özdoğan-B. Doğan,
İstanbul: İthaki Yayınları, s.7.
Vehbi Bayhan, “Risk Toplumu”, Doğu-Batı, 2002, sayı: 19,
2002, s. 188.

yaşadığı sıkıntıları ve
bunun sonucu modern
toplumun, yani Sanayi
toplumunun tıkandığını ifade etmektedir.
Beck, bu bağlamda, sanayi toplumu ile risk
toplumunu birbirinden
ayırır. Bu ayrımı “İki
toplum arasındaki çizgiyi, analitik açıdan,
alınan kararların sonucunda meydana gelen tehlikeler karşısında güvenlik normları sistemlerinin
işlemez olduğu yerlerde risk toplumunu başlayacak şekilde çekebiliriz.” biçiminde ifade ediyor.4

Sınır Ötesi Felaketler ve Ekonomi
Risk toplumu teorisine göre, insanlar bildikleri
ölçüde korkulara sahip olurlar. Yani korkularımızın kaynağı bilgilerimizdir. Risk toplumunda daha
çok bildikçe daha çok korkarız. Korkularımızın
asli temeli, kullandığımız teknolojilerin sonuçlarını biliyor olmamızdır. Yaşadığımız bazı tecrübeler
bize, ürettiğimiz teknolojinin nelere mal olabileceğini göstermiştir. Bunun en bariz örneği Çernobil felaketidir. Üstelik bu felaketler sınır ötesine
de aşmıştır. Çernobil felaketi, risk toplumundaki
sorunların sadece o ülke sınırlarıyla ilgili olmadığını net biçimde göstermiştir.
4

Ulrich Beck, Siyasallığın İcadı, Çev. Nihat Ülner, İstanbul:
İletişim Yayınları, 2005, s. 38.
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Risk toplumunda, gündelik, sıradan sağiş sektörünü olumsuz etkileyecektir. Hatta şimdilık problemleri artık hükümetleri sarsan önemli
den ulaşım sektörlerinden bazılarının iflas ettiği
problemler hâline dönüşmüşlerdir. Bu bağlamda
yönünde haberler gelmektedir. Çin dünya ekonosiyasetinde doğasında bir dönüşüm yaşanmıştır.
mileri arasında 1,5 milyarlık nüfusu ile önemli bir
Özellikle 20. yüzyılda yaşayer tutmaktadır. Uluslararası
nan değişimler bu durumun
Çalışma Örgütü (ILO) kriz sohazırlayıcıları olmuştur. Özelnucunda yaklaşık 25 milyon
Koronavirüsün
likle bilgi, burada toplumun
insanın işini kaybedebileceğini
küreselleşmeye karşı
bir risk ve korku toplumuaçıklamıştır.6 Eğer küresel çapyeni bir ulusallaşma
na dönüşmesine yol açan en
ta bir iş birliği yapılmazsa pek
dalgası yaratması
önemli etken olarak karşımıza
çok ülke ve sektör bu süreci
çıkmaktadır. Bilginin topluma
gibi bir durum da söz
atlatamayacaktır. Ancak şu ana
yayılması ve bilgi kirliliği, bilkonusudur. Çünkü
kadar görülen daha çok ülkeleginin farklı yorumlanması gibi
rin kendi kendilerine bu süreci
bu süreçte problem
konular, özellikle sağlık alayönetmeye çalışması yönünküresel bir problem
nındaki tartışmalar, medya ve
dedir. Bu durum ise küresel
olarak değerlendirilip,
internet sayesinde toplumun
kapitalizmin sonu olabileceği
küresel çapta çözümler
alt kesimlerine kadar yayılmış
noktasında yorumlara da yol
üretilerek çözülmesi
ve sıradan olaylar bu durum
açmaktadır.7
biçiminde değil, ulus
nedeniyle hükümetlerin siyaVirüsün ekonomik açıdevletlerin kendi
setlerine etkilemiştir. Üstelik
dan bir başka etkisi, piyasada
başlarına uğraştıkları
bu konu sadece siyaseti değil,
dolaşan nakit para kullanım
bir sorun biçiminde
ekonomiyi ve toplumsal yapıyı
alışkanlıklarını da değiştirecek
yaşanmaktadır. Ulusal
da etkilemektedir.
olmasıdır. Virüs kaygısı ile insınırlar kapatılarak kısmi
İçinde yaşadığımız dönemsanlar nakit para kullanımını
çözümler üretilmeye
de koronavirüs sorunu da bir
ve hatta şifreli işlemleri mümçalışılmaktadır.
sağlık sorunu olmanın ötesine
kün mertebe kullanmaz hâle
geçmiş ve gündelik siyasetin
gelmiştir. Bankalar bu soruna
en önemli konusu hâline gelbir çözüm olsun diye temassız
miştir. Koronavirüs problemi
işlem oranını arttırmışlardır.
göründüğü kadarıyla dünya için oldukça önemli
Bu sürece binaen gelecekte nakit kullanımının
değişimlerin habercisidir. Hatta bazılarına göre bu
kalkıp yerine Blockchain adı verilen bitcoin vb.
bir milattır ve dünya artık korona öncesi ve kopara birimlerinin alabileceğini söylemek imkân
rona sonrası olmak üzere iki ayrılacaktır.5 Korodâhilindedir. Nitekim medyada bu tür haberler
navirüsün ortaya çıkaracağı bu değişimleri kısaca
yer bulmaya başlamıştır.8
üç başlık altında değerlendirmek mümkündür:
ekonomi, siyaset ve toplum.
Siyasetin Değişimi
Öncelikle ekonomiyi ele alırsak, koronavirüs
Koronavirüsün yol açacağı bir diğer değişim
problemi nedeniyle küresel çapta bir kriz olacağı
alanı siyasettir. Risk toplumu teorisine göre geleöngörülmektedir. Hatta bu krizin 2008 krizinneksel siyaset tarzları olan sol ve sağ siyaset etkisiden daha etkili olacağı düşünülmektedir. Pek çok
ni zaten yitirmiş durumda idi. Sol siyaset 1989’da
ülke koronavirüs dolayısıyla diğer ülkelerle kara,
Sovyetler Birliği’nin dağılması ile birlikte dünya
hava ve deniz ulaşımını durdurmuş durumdadır.
siyasetindeki etkisini kaybetmişti. Sağ siyasetin ise
Sınırlar kapatılmış, bazı ülkelerde sokağa çıkma
2000’li yılların başında etkisi devre dışı kalmıştı.
yasağı getirilmiş, ülkemiz de dâhil olmak üzere
başka bazı ülkelerde ise zorunlu olmadıkça dışarı
6 https://www.ntv.com.tr/ekonomi/corona-virus-nedeniyle-25milyon-kisi-isini-kaybedebilir,ihIaxZWPy0u3XHgPOP7hiQ
çıkılmaması tavsiye edilmiştir. Bu durum pek çok
7

5

https://www.nytimes.com/2020/03/17/opinion/coronavirustrends.html ; https://www.habervakti.com/gundem/coranavirusu-dunya-icin-yeni-bir-milattir-h99750.html

8

https://kayiprihtim.com/haberler/slavoj-zizek-corona-virusu-kapitalizmi-bitirebilir/
https://www.sozcu.com.tr/2020/ekonomi/yeni-guvenliliman-bitcoin-5593187/
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Artık günümüz siyasetini belirleyen en önemli
unsur güvenlik konusu olmuştu. Bu dönemlerde
güvensizlik ve tehditler boyut değiştirmiştir. Belirsizlik ana kavram hâline gelmiştir. Bauman’a göre
artık paylaşılacak tek şey belirsizliktir.9 Geleneksel sosyal yapılar çözülmüştür. İnsanların tehditler karşısında kendilerini çaresiz hissettikleri bir
durum hâkimdir. Bu dönemin toplumu, siyasetin
önemsizleştiği bir toplumdur. Siyasi projelerin tükenmeye yüz tutmuş ve yeni siyasal projelerin güvenlik ve risk üzerinden üretilmeye başlandığı bir
dönem ortaya çıkmıştır. Koronavirüs meselesi ise
bu anlayışı daha da bariz bir hâle getirmiştir. Yazar
Yuval Noah Harari’ye göre salgın gerekçesi ile alınan gözetim önlemleri, mevcut rejimleri daha totaliter bir hâle getirme potansiyeline sahiptir.10
Bu gelişmelerin dışında koronavirüsün küreselleşmeye karşı yeni bir ulusallaşma dalgası yaratması gibi bir durum da söz konusudur. Çünkü
bu süreçte problem küresel bir problem olarak
değerlendirilip, küresel çapta çözümler üretilerek
çözülmesi biçiminde değil, ulus devletlerin kendi
başlarına uğraştıkları bir sorun biçiminde yaşanmaktadır. Ulusal sınırlar kapatılarak kısmi çözümler üretilmeye çalışılmaktadır. Ayrıca AB’nin önemli
ülkelerinden olan İtalya’nın virüs salgısı sürecinde
AB’den yeterli destek alamaması, AB ile ilgili gelecekte alacağı kararları etkileme potansiyeline
sahiptir. Uzak bir ihtimal gibi dursa da bu süreç,
AB’nin dağılması ihtimalini de göz önünde tutmak
gerekmektedir. Benzer şekilde Bulgaristan da AB
ülkelerinden destek alamamıştır. Bulgar Savunma
Bakanı, mevcut durum nedeniyle AB’ye tepki gösterip, “Avrupa’da, ülke vatandaşlarıyla ilgilenebilecek tek yapının, direktifler dağıtan ve ulus devleti
yok etmekte kullandığı eşcinsel evlilikler ve diğer
icat edilmiş fikirlerle meşgul olan pahalı bir Avrupa bürokrasisi değil, ulus devletin kendisi olduğu
ortaya çıktı”11 şeklindeki açıklama da ulus devlet
yapılanması yeniden değerlendirileceği düşüncesine bir dayanak olarak ifade edilebilir.
Koronavirüsün yaratacağı etkilerin üçüncü
ayağı toplum ve toplumsal yapıdır. Aslında ölüm
oranlarına bakıldığında çok fazla olmayan12 bir etki
9

Zygmunt Bauman, Siyaset Arayışı, Çev. Tuncay Birkan,
İstanbul: Metis yayınları, 2000, s. 40.
10 http://www.diken.com.tr/yazar-harari-salgindaki-gozetimonlemleri-totaliter-rejimlerin-temelini-atabilir/
11 https://www.ensonhaber.com/bulgaristan-korona-yardimiicin-turkiyeye-minnettar.html
12 Mart ayının ortaları itibariyle yaklaşık 4 aylık bir süreçte yak-

yaratan koronavirüs, gündelik hayatın en sıradan
rutinlerini bile bir risk unsuru hâline getirecektir.
“Korku Kültürü” adlı eserinde Furedi, el sıkışmanın dahi bir risk olarak algılanabileceğinden bahsetmektedir. Furedi ekolojik, biyolojik, teknolojik
vs. pek çok risk alanının yarattığı korku ve panik
üzerine çalışma yaparken, bu risk alanının insan
ilişkilerine ve gündelik yaşamımıza doğru genişlediğini görmüştür. Ona göre bu alandaki korkularımız diğer korkularımızın on katı kadardır. Bir
uzmandan aktardığı “bir daha karşılaştığınız birinin elini sıktığınızda, o kişinin tuvaletten çıkarken
elini yıkamayan insanlardan olma ihtimalinin beşte
bir olduğunu akıldan çıkarmayın. (…) Bunun çok
ciddi sonuçları olacak.”13 şeklindeki uyarısı üzerinden şöyle bir soru yöneltiyordu: Bakalım “el sıkışma sendromu” ne zaman keşfedilecek!
Koronavirüs salgını ile bu sendrom, adı öyle
konulmasa da keşfedildi. Sosyal teması sıfıra indirmek için sürekli olarak uyarılarda bulunulmaktadır ve görüldüğü kadarıyla bu tutmuş durumdadır.
İnsanlar, artık temassız selamlaşmaktadırlar. Bu
durum ise insanlar arasında sosyal mesafelerin ve
izolasyonun normalleşmesini beraberinde getirecektir. İnsani ilişkilerin doğası değişecek ve daha
bireyselleşmiş bir dünya ile karşılaşmamız ihtimal
dâhilinde olacaktır. İnsanlar birbirleri için bir tehlike olarak görülmeye başlanacak ve belki de robotlar hayatımızda daha fazla yer edinecektir.14
Nihayetinde genel bir değerlendirme yapıldığında, küresel çapta bir olay olarak önemli değişimlerin tetikleyicisi olabilecek bu salgın, bir
şekilde aşılacaktır. Virüslü yaşama insanoğlu kısa
sürede bağışıklık kazanacaktır. Her olgunun en
az bir olumsuz boyutu varsa bir de olumlu boyutu vardır. Bu sürecin insanlık olarak bize katacağı
ve üzerinde düşünüp ulaşabileceğimiz başka sonuçları da olacaktır. Ayetin de belirttiği gibi “Her
zorlukla beraber bir kolaylık vardır.”15 Bize düşen
bu konuyu sağlıklı bir şekilde ele almaya çalışmak
olmalıdır.
laşık 10.000 kişinin hayatına mal olan bir virüs. Ancak Dünya
Sağlık Örgütü verilerine göre yılda 250 bin ile 500 bin insan
normal gripten hayatını kaybetmektedir. Dolayısıyla hayatını
kaybedenlerin sayısı -şimdilik kaydıyla- çok yüksek bir oran
değildir.
13 Frank Furedi, Korku Kültürü, Çev. Barış Yıldırım, İstanbul:
Ayrıntı Yayınları, 2001, s.17.
14 Bu konuda ufuk açıcı bir yazı için bkz. http://www.islamianaliz.com/m/3808/corona-virus-bize-neyi-ogretiyor
15 İnşirah suresi 5. Ayet.
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Kaygının Anaforunda Yaşamak
Maruz kaldığımız koronavirüs salgını münasebetiyle hayatlarımız üzerindeki
kontrol ve denetimi iyice belirginleşen tıp biliminin, geleceğin dünyasında
toplumların sevk ve idaresinde hayati rol oynayacağını söylemek abartı olmasa
gerek. Söz konusu beden sağlığı olduğunda her türlü fedakârlığı yapmaya hazır
olan bir toplumsal zeminin inşa edildiğini bu vesileyle müşahede ediyoruz.

Kamil ERGENÇ

K
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üresel ölçekte cereyan
eden bir salgından dolayı, bir süredir, dünya çapında olağanüstü koşullar
altında yaşıyoruz. Salgının
temas ettiği bütün ülkeler kendisini karantinaya
almış vaziyette. Belki de
tarihte ilk defa böylesine
büyük bir hadiseyle karşı
karşıyayız. Gündelik hayatın rutini bozuldu ve gündemimiz bir anda değişti.
Salgın öncesinde anlamını bile bilmediğimiz birçok sözcük “sık kullanılanlar” arasına dâhil oldu.
“Pandemi”, “izole olmak”, “karantina”, “test kiti”,
“virütik yayılma”, “yerel bulaşı” ilk akla gelenler…
Hastalığa yakalanma kaygısının eşlik ettiği teyakkuz hâli, toplumların akıl sağlığını tehdit eder
boyutlara ulaştı. Hayatta kalma arzusu bir anda
hepimizi esir aldı (zaten daha önce de almıştı).
Normal zamanlarda anormal görülen gıda stoklamak, el sıkışmamak, ziyaretleşmemek, sürekli
evde oturmak gibi fiiller makul karşılanmaya başlandı. Salgının insandan insana bulaşıyor olması
doğal olarak insan-insan ilişkisini etkiledi. En
yakınlar bile görüşmelerini askıya aldı. Kültürel kodlarımızda önemli bir yer tutan musafaha
terk edildi. Herkes birbirine karşı tetikte olmaya
zorlandı. Salgının en çok etkilediği yaşlıları evde
tutmak için akla ziyan önlemler (bankların sökülmesi gibi) alındı. Camiler, mescitler, okullar, alışveriş merkezleri kapatıldı. Kısacası şimdiye kadar

“olağan” seyrinde devam
eden hayat, bir anda tehlikelerle dolu bir gayya kuyusuna dönüştü.

Salgın ve Açıklama Biçimleri
Bütün bu saydığımız
şeylerin 21. yüzyılda olmasının ayrı bir anlamı
var kuşkusuz. Dördüncü
sanayi devriminin konuşulduğu, yapay zekânın
hayatımıza dahil olduğu,
uzaya üsler kurduğumuz, dünyanın bir ucundan
diğer ucuna yirmi dört saatten daha kısa bir sürede gidebildiğimiz, dağları deldiğimiz, denizleri
yardığımız, binlerce kilometre ötedeki hedefleri
etkisiz hâle getirdiğimiz, sesten hızlı ve insansız
uçaklar yaptığımız, binlerce ciltlik kitapları parmak büyüklüğündeki aygıtlara hapsettiğimiz, insandan insana yüz dahil bir çok organı naklettiğimiz, duygularımızı dijital dünyanın “çevrimiçi”
karakteriyle tatmin ettiğimiz ve ölümsüzlük iksirini bulmaya çok “yaklaştığımız” bir vasatta bir
mikroorganizma tarafından bütün bir insanlığın
esir alınması oldukça manidar!
Bilim insanlarının açıklamalarına bakılırsa henüz bu salgına yol açan virüsü etkisiz kılacak bir
ilaç yok. Çalışmalar devam ediyor ve muhtemelen uzak olmayan bir vakitte aşıya kavuşacağız.
Benzer salgınlar geçmişte de yaşanmış. Yani salgın
olgusu bağlamında yeni bir durumla karşı karşıya
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değiliz. Ancak bu son salgını diğerlerinden ayıran
en önemli özelliği, herhâlde, etki alanının genişliği. Açıklamalara bakılırsa dünyanın üçte ikisi virüsten etkilenmiş. Bütün bir küreyi etkisi altına
alması an meselesi…
Böyle durumlarda toplumumuzun hatırı sayılır bir kesimi tercihini komplo teorilerine yaslanmaktan yana kullanıyor. Bu salgının küresel sistemin direksiyonunda olanlar tarafından planlanan
bir tür biyolojik savaş olduğu, yapay zekânın gündelik hayata dâhil olmasıyla birlikte insana ihtiyaç kalmadığı ve bu nedenle nüfusun azaltılması
gerektiği gibi argümanlarla beslenen komplo teorileri oldukça revaçta… Öteden beri başına gelen
bela ve musibetlerin ya da maruz kaldığı sorun
ve sıkıntıların dış mihraklar veya üst akıl (genelde Soros ve Rochefeller) tarafından planlandığına
inanarak kendisini rahatlatan bir muhafazakâr/
sağ perspektifin varlığına şahidiz. Bu durum kötülüğün hep dışarıdan kaynaklı olduğu, aslında
bizlerin çok iyi insanlar olduğumuz algısının güçlenmesine hizmet etti ve hem özeleştiri kültürünün gelişmesine hem de gerçeklerle yüzleşme cesaretimizin tebarüz etmesine engel oldu. Şeytana
şeytanlık yaptığı için kızan bu perspektifin sahih
bir tutumun, tavrın ve tarzın öznesi olması elbette
beklenemezdi.
Bunun yanında kendisini solda konumlandırmış ve hâlâ 19. yüzyıl pozitivizminin etkisinden
kurtulamamış, bilimcilik zırhının arkasına saklanarak her fırsatta mensubu bulunduğu toplumun
inanç değerlerine sövmeyi alışkanlık hâline getirmiş bir kesim de var. Bu iki yaklaşım biçiminin
sonucu olarak ciddi bir enformasyon kirliliği ve
bu kirliliğin eşlik ettiği zihinsel teşevvüş hâli yaşandı. Söz konusu sağlık ve hayat olduğunda bu
teşevvüş hâlinin anarşi ve kaosa evirilmesi hiç de
zor değildi. İşte tam bu sırada bilgi ve yorum tekeline sahip olan devlet aygıtı masaya yumruğunu
vurdu. Öteden beri mutlak kontrol ve denetim
esasına uygun olarak hareket eden ulus devletler,
salgını savma amacıyla gösterdikleri performans
nedeniyle vatandaşları nezdinde güven tazelemiş
oldular. Hayatı ve ölümü kontrol etme gücüne sahip olduğu imajını tazeleyen devlet aygıtı, salgını savdıktan sonra vatandaşları üzerinde kontrol
ve denetimini daha da tahkim etmiş olacaktır. Bu
tahkimat sürecinin anahtar sözcükleri ise korku
ve kaygıdır.

Bir Terbiye Aracı Olarak Korku
Çocukken annelerimiz yaramazlık yapmamızı
engellemek amacıyla “hortlak”, “öcü”, “canavar”
gibi kötücül varlıkların himmetine sığınırdı. Böyle
yaparak sadece yaramazlık yapmamızı engellemiş
olmaz aynı zamanda hem “sükûneti” sağlamış
olur hem de kendilerinden başka bir “sığınağımız” olmadığını, şayet emniyet ve güven arıyorsak, yaramazlıktan uzak durmamız gerektiğini de
zımnen ifade etmiş olurlardı. Sonraları okula başladık. Bu sefer sıra öğretmenlerimizdeydi. Onlar
da “sükûneti” sağlamak için korku silahına sarıldılar. Korku ve kaygı birbirini besliyordu çünkü.
Korkutmak için en elverişli argüman hiç şüphesiz
“not”tu. Bu sayede onlar da yaramazlık yapmamızı engellemiş oluyorlardı. Esasında buradaki yaramazlık sadece dersin huzurunu bozmak değildi. Öğretmeni zora sokacak sorular sormak veya
onun söylemini zaafa uğratacak yorumlar yapmak
ta kolaylıkla yaramazlık olarak değerlendirilebiliyordu. Hâsılı, öğretmenin canını sıkmayan öğrenci olmak en “iyisiydi”. Eğitim-öğretim hayatımızın
sıhhati açısından böyle olmamız isteniyordu…
Derken işe başladık. Bu sefer de amir/patron
pozisyonunda olan zat “korku” silahına sarıldı.
“İşsiz kalma” kaygısı bu korkuyu besledi. Amir/
patron mevkiini işgal eden zatın amacı işyerinde
huzuru ve pek tabi ki “sükûneti” temin etmekti.
Sessizce duracak ve işimizi yapacaktık. En ufak
bir itiraz, iş verimliliğini düşürüyor gerekçesiyle,
ağır bir cezayla (işten atılmak gibi mesela) karşılık bulabilirdi. Bu nedenle işyerinde ki her türlü
çirkefliği görmezden gelmeyi veya en iyi ihtimalle buğz ederek kendimizi rahatlatmayı öğrendik.
Korku silahı yine işe yaramıştı. Hastalandığımızda gittiğimiz doktorlar zaten birer “korku” havarisiydi, nitekim şimdi de öyleler! Sağlık denildi
mi akan sular duruyordu. Verdikleri talimatlar
tartışılmazdı. Yapmazsan diye başlayan uyarılar,
korkumuzu ziyadeleştirerek devam ederdi. Bedenimiz, beyaz önlüklülerin elinde her türlü operasyona hazır olmalıydı. Enformasyon araçlarının da
yardımıyla hayatımıza istikamet tayin eden bu beyaz önlüklü üstatlar/uzmanlar, her fırsatta kendilerine olan güvenimizin her zaman en üst düzeyde
olması gerektiğini beyan ederek sanki ömrümüzü
tayin edenler kendileriymiş gibi davranmaktaydı.
Korku silahının tesirli menzili doktorların elinde
oldukça fazlaydı.
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Politikacılar geri durur mu hiç? Korkunun bir
terbiye aracı olarak oldukça işlevsel olduğunu en
iyi bilenler politikacılardı. Hem iktidarlarını sağlamlaştırmak hem de, şayet muhaliflerse, iktidara
gelmek için korkuyu etkili bir silah gibi kullandılar. Örneğin Amerika’nın başında bulunan megaloman, Meksikalı göçmenler ve IŞİD’i etkili bir
korku silahı olarak kullanmak suretiyle iktidara
gel/ebil/di. Benzer durum Avrupa için de geçerli.
Faşizme meyilli sağ ideolojinin yükselişi “göçmen
korkusunun” sürekli gündemde tutulmasıyla yakından ilişkili. Örnekleri çoğaltmak mümkün.
İktidarda olan için “korkutmak” iktidarın sürekliliğini sağladığı gibi, gelebilecek eleştirilerin önünü
kesmek için de kullanılır. “Birlik ve beraberliğe en
çok ihtiyaç duyduğumuz bugünlerde” diye başlayan nutuklar “bekamız tehlikede”, “hayat-memat
meselesi” veya “benden sonrası tufan” gibi klişelerle devam eder.
Muhalefette olan ise, iktidarın eylemlerinin
korkutuculuğunu ispat etmek ve kamuoyunun
fark etmediği korkulara dikkat çekmek için harcar tüm enerjisini. Argümanlarıyla kitleleri en fazla “korkutan” iktidarını garantilemiş olur. Ancak
ilginçtir “Allah korkusu”na, O’ndan sakınmaya,
sığınmaya ya hiç yer verilmez ya da en son sıralara atılır. Bütün inançlar itibariyle dini/kutsal/ilahi
hatırlatmalar, dinsel/inançsal özeleştiriler adeta
zihinlerden uzak tutulur ve olaya hep sekülarist
yaklaşılır! Böylece sahte korkular, kolaylıkla gerçek korkunun yerine geçti. Oysa insan, korkmaya
mahkûm bir varlık. Bunu en iyi Rabbimiz biliyor.
Bu nedenle olsa gerek sık sık kendisinden korkmaya çağırıyor. Adeta şöyle diyor: “Ey kulum, sen
zaten korkmaya mahkûmsun ve korkulmaya en
layık olan da benim. Sahte korkulardan kurtul ve
yalnızca benden kork. Eğer sahte korkuların esiri
olursan, bütün bir ömrün korkarak geçer. Yok, sadece “Ben”den korkarsan kalbin itminana kavuşur
ve hakikatin fedaisi olursun. Unutma, korkuda
ortak koşmak şirkin bir türüdür.”

Bio-Politika ve Bio-İktidar
Sağlık ve hayat söz konusu olduğunda ulus
devletlerin takındıkları tavra ilişkin en ciddi eleştirel metinleri yazan Michael Foucoult’un “bio-politika ve bio-iktidar” kuramını hatırlamakta fayda
var. Devlet aygıtının mevcudiyetinin ve bekasının
teminat altına alınması amacıyla beden üzerinde
kurulan denetim mekanizmalarına dikkat çeken

Foucoult, sağlıklı birey ve sağlıklı toplum klişesinin de bu bağlamda değerlendirilmesini salık
verir. Üretim-tüketim süreçlerine aktif olarak katılan, vergisini düzenli olarak veren, gerektiğinde
devleti için ölen sağlıklı bireyler yetiştirmenin her
ulus devletin görevi olduğuna dikkat çeker. Okullar, hastaneler, kışlalar ulus-devletlerin tekellerinde bulundurduğu bilgiyi çoğalttığı/ürettiği ve operasyonel olarak kullandığı yerler olarak öne çıkar.
Böylece devlet aygıtı hem kendisini güvence
altına almış olur hem de bilgi üzerinde kurduğu
denetim ve kontrol mekanizmaları aracılığıyla kamusal rıza üretimini sağlar. Hatta vatandaşlarının
neyi sevip neyi sevmeyeceğine, kimin dost kimin
düşman neyin iyi neyin kötü olduğuna bile karar
verebilecek bir güce erişir. Böylece “düşünceyi”
denetleme imkânına kavuşur. Bu imkân sayesinde vatandaşlarını dilediği gibi sevk ve idare eder.
Elindeki enformasyon araçları bu denetlemeyi
mümkün ve sürekli kılacak enstrümanlardır.
Devlet aygıtı, hayatta kalabilmek için bireylere ihtiyaç duyar. Bireyin sağlıklı olması ile devlet
aygıtının meşruiyeti ve mevcudiyeti arasında çok
yakın bir ilişki vardır. Bu nedenle bireyi yaşatmak
önem arz eder. Bununla birlikte, bireyi yaşatmayı önemseyen modern devlet aygıtının, aynı zamanda, yaşamaya değer olmayan bireyleri tespit
etme hakkına sahip olduğuna dikkat çeker Giorgio Agamben. Nitekim salgın dolayısıyla İtalya’da
doktorların genç hastalara öncelik verdiği, yaşlıların ölüme terk edildiği yönünde gelen bilgiler
tam da bu bağlama denk düşer. Üretim-tüketim
sürecine katkı sunmayan bilakis sağlık, emeklilik,
sosyal ve kültürel harcamaları nedeniyle devlet
aygıtını yoran/yavaşlatan bireyler “atık” muamelesi görmektedir. Merkel’in, Avrupa’nın sınırlarına dayanan mültecilerden çocuk yaşta olanların
alınabileceğine ilişkin beyanı da bu bağlamda
değerlendirilebilir.
Salgın münasebetiyle “hastane”lerin hayati
önemde kurumlar olarak öne çıktığına şahit oluyoruz. Hastane sadece kurumsal hüviyetiyle değil,
aynı zamanda temsil ettiği “perspektifle” de nereye ait olduğunu açık eden bir “kurum”dur. Modern tıbbın serpilip geliştiği yerler olarak hastaneler, beden(lerimiz) üzerinde tahakküm kurmanın
en steril mekanları olarak öne çıkar. Hayatta kalma, uzun yaşama, sağlıklı yaşama, bedenle barışık
olma gibi birçok klişeyi içeren modern hayat algısı
hastaneyi adeta kutsal bir mekân olarak önümüze
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koyar. Salgının sebep olduğu teyakkuz hâlinin
beslediği kaygıyı giderecek yegâne mekânlar
olarak hastaneler, denebilir ki, sadece bugünün
değil geleceğin de kutsal mekanları olarak değer
göreceklerdir.
Bu kutsal mekânların saygın üstatları olarak
öne çıkarılan doktorlar ise, modern tıbbın ana
istinatgâhı olan aydınlanma aklının sadık havarileri olarak anılmayı hak edecekler. Modern tıbbın,
kutsalla irtibatı kesilmiş bilgiyi referans alarak icrayı faaliyette bulunduğu gerçeğini akıldan çıkarmamak gerekir, diye düşünüyorum. Nitekim önce
tabiatı sonra da insanı bir “makine” gibi tasavvur
eden aydınlanma aklının, modern tıbbın şekillenmesinde oldukça önemli bir rol oynadığı söylenebilir. “Makine beden” tasavvurunun benimsenmesi sonrasında gündelik hayatımızın vazgeçilmezi
olan birçok klişe tıp aracılığıyla meşrulaştırılmıştır. Makine bedenin düzenli ve verimli çalışması
için gerekli olan enerjinin tedarik edilmesi “dengeli beslenme” şeklinde formüle edilir. Makinenin
çalışması esnasında ortaya çıkması muhtemel arızaları minimize etmek için yıllık bakıma (chuck
up) ihtiyacı vardır. Paslanmanın önlenmesi için
spor ya da egzersiz yapmalıdır. Makinenin parçalarından herhangi birinde meydana gelen bozulma ya da tam işlevsizlik hâlinde yedek parçaya
(organ nakli) ihtiyaç vardır. Sürekli çalışmanın
makinede meydana getirebileceği sorunların izale edilmesi için arada bir dinlendirilmesi (düzenli
uyku) gerekir. Tüm bu kaideler artık tartışılması
mümkün olmayan hususlar olarak hayatımızdaki
yerini almıştır. Kendisini İslâm’a nispet edenler
bile, modern tıbbın beden telakkisini bütünüyle
içselleştirmiştir. Salgın münasebetiyle şimdilerde
iyice öne çıkan bu telakki biçimi sorunun da ana
kaynağıdır aynı zamanda. Einstein’ın dediği gibi
“bir sorunu çözmenin yolu o sorunu ortaya çıkaran akılla aranıza mesafe koymaktır.”

Bedene Yüklenen Anlam
Bedene yüklenen anlam tarih boyunca çeşitli değişikliklere uğramıştır. Sokrates’le başlayıp
Aristoteles’e kadar devam eden çizgi bedeni “insanın amaçlarına ulaşması için gözetmesi gereken
bir araç olarak” tanımlarken; Platon ve Pythagorasçılar ise “insanı bu dünyaya bağlayan ve bu arada
onu (insanı) yolundan uzaklaştıran bir düşman”
olarak görmüştür. Modern dönemde Descartes ve
Hobbes bedeni mekanik bir bağlama hapsederek

makine gibi tasavvur ederken; Darwinci çizgi içgüdülerin toplamı olarak tanımlamıştır.
Günümüze geldiğimizde ise makine beden
tasavvuru hâlâ geçerliliğini korumakla birlikte,
postmodern paradigmanın açtığı anarşik çizginin
de katkısıyla beden hem çevreyle iletişim kurmanın hem de aynı çevreyle başa çıkmanın/savaşmanın “mekânı” olarak görülmeye başlanmıştır. Antik Yunan’dan bugüne bedeni ve onun güzelliğini/
gücünü/sağlığını hayatın yegâne anlamı ve amacı
olarak kodlayan geleneğin, post-modern perspektife nüfuz ederek günümüz dünyasına da vaziyet
ettiğini söylemek mümkün. Bedenlerimize arız
olan bir virüsün sebep olduğu olağanüstülükler
elbette bu telakki biçiminden bağımsız değil. Yaşamayı, bedensel lezzetlerin itminanına gösterilen
ihtimam olarak telakki eden bir akıldan başka bir
tutum takınması da beklenemez elbette. Bu aklın
ölüme yüklediği anlamın kötücül olduğunu söylemeye gerek yok sanırım. Lezzetlere olan temayülü sıfırlayan bir hakikat olarak ölümün modern
insanın zihin dünyasında bulduğu karşılık adeta
zifiri karanlıkla eşdeğer.
Ölümle arasına mesafe koyarak mutlu olacağı
zannıyla yaşayanların, hayatı ve ölümü birbirinin
mütemmim cüzü olarak gören, ölmeden önce
ölmeyi salık veren, ölümü mutlaklık makamının
yegâne sahibine dönüş olarak gören, hayatı ve
ölümü âlemlerin rabbi için kayıtlayan bir yaklaşımı anlaması elbette ki zordur. Nitekim modern
tıbbın ana işlevlerinden biri olarak ta ölümü ötelemek, onu alt etmek veya ölümü hatırlatan çizgileri hayatımızdan defederek bizi her daim bedeni
zindeliğin zirvesinde yaşayan bir birey olarak sağlıklı kılmak olduğunu unutmamak gerekir! Bugün
bize sağlık olarak yutturulan her ne varsa, hayatı
kutsallaştırmayı, ölümü ve ahireti unutmayı, bedensel lezzetlerden alabildiğine istifade etmeyi ve
tüm bunları yaparken de elbette ki kapitalizmin
dişlilerini yağlamayı temin etmekten başka bir işe
yaramıyor. Denebilir ki, modern bilim referans
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aldığı seküler bilgi aracılığıyla hem bedenlerimizin hem de zihinlerimizin kontrol altına alınmasına hizmet ediyor. Bilimsel faaliyetler adı altında
yapılanlar büyük nispette tabiatın ve insanın üzerinde egemenlik kurma arzusunun bir yansıması
olarak öne çıkıyor.
Maruz kaldığımız koronavirüs salgını münasebetiyle hayatlarımız üzerindeki kontrol ve denetimi iyice belirginleşen tıp biliminin, geleceğin
dünyasında toplumların sevk ve idaresinde hayati
rol oynayacağını söylemek abartı olmasa gerek.
Söz konusu beden sağlığı olduğunda her türlü
fedakârlığı yapmaya hazır olan bir toplumsal zeminin inşa edildiğini bu vesileyle müşahede ediyoruz. Aynı hassasiyetin zihin sağlığı konusunda
gösterilmemesi ise dikkate değerdir. Oysaki bedenlerimize arız olan bu salgın karşısında gösterdiğimiz müteyakkız hâlin benzerini, yaklaşık iki
yüz yıldır tecrübe ettiğimiz ve hâlihazırda neredeyse içselleştirdiğimiz Protestan kültür ikliminin
kavramsal ve kurumsal çerçevesine karşı da göstermemiz gerekirdi. Kimi yerlerde cebren ve hileyle, kimi yerlerde ise içeriden devşirilen aydın/
entelektüel/bürokratlar sayesinde aydınlanma aklının rehberliğinde yol almaya zorlanan toplumlar,
insana ve tabiata bakışta ciddi bir sorunla karşılaşmışlardır. Tabiatın sırlarını ona işkence yaparak
elde etmeye teşne bir zihnin rehberliğinde ancak
buraya kadar gelinebilirdi. Fakat ne hazindir ki,
içine düştüğümüz bu kaotik hâlde bile, aydınlanma aklının ilke, prensip ve referanslarını sorgulamak ve bu aklın tasallutundan bizar olan insanı
ve tabiatı nasıl kurtaracağımızı konuşmak yerine,
hâlâ bu aklın kılavuzluğunda yol alan bilimi öne
çıkarıyor ve kutsuyoruz.
Beyaz adamı (Avrupalıyı) üstün insan, beyaz
olmayan Avrupa dışı toplumları ise insan altı yaratıklar olarak kodlayan modern bilimin ırkçı,
seküler, pozitivist karakteriyle gerçek anlamda
yüzleşmek zorundayız. Nitekim modern bilim ve
tıp, gerek Avrupa dışı toplumların sömürgeleştirilmesinde gerekse (Dünya Sağlık Örgütü aracılığıyla) post-kolonyal dilin tahkimatında anahtar
rol oynamışlardır. Afrika ve Hindistan’ın “hijyen
yoksunluğu” ve “yetersiz beslenme” klişeleri aracılığıyla sömürgeci müdahaleye açık hâle getirildiği
unutulmamalıdır. Bugün bile, özellikle Afrika’nın,
sağlık desteği adı altında neo-kolonyalist müdahaleye maruz bırakıldığı görülebilir. Salgın münasebetiyle adını daha sık duyduğumuz Dünya

Sağlık Örgütü, tıpkı diğer küresel örgütler gibi
(örneğin BM, IMF, NATO) en nihayetinde beyaz
adamın çıkarları doğrultusunda hareket etmektedir. Nitekim bu örgüt Guantanamo, Ebu Garib,
Bagram ve Şibirgan’da tutuklu bulunan “insanaltı
yaratıklar” (egemen söylem buralarda tutuklu bulunan insanların El-Kaide/Taliban gibi “terörist”
örgütlere mensup olduğunu iddia ediyor. Şimdilerde İdlib’deki direnişçiler için söylendiği gibi…
Böylece onların insanaltı yaratıklar oldukları ve
kobay olmak ta dahil her türlü aşağılayıcı muameleyi hak ettikleri tescillenmiş oluyor.
Nitekim Helenistik dünyanın İskenderiye
ayağında idama mahkûm edilmiş suçlular bilim
adamlarına deney malzemesi olarak hibe edilirdi.
Herophilus ve Erasistratus gibi tıp araştırmacılarına Mısır kralları tarafından verilen mahkûmlar
üzerinde canlı canlı operasyonlar yapılır; elde edilen veriler tıbbın “terakkisi” amacıyla kullanılırdı.
Üzerinde ölümcül psikolojik/nörolojik deneyler
yapılmasını zevkle izlemiştir krallar. Hatta oradaki deneylerden elde edilen sonuçları toplumların
hafızalarının silinmesinde itinayla kullandılar ve
kullanmaya devam ediyorlar. Orwell’ın 1984’te
dediği gibi “sıkıp içinizi boşaltacağız, sonra da
kendimizle dolduracağız.”
Sonuç olarak maruz kaldığımız bu küresel salgın, yaklaşık dört asırdır insanlığın ve tabiatın canına okuyan görkemli medeniyetimizin(!) yaslandığı referans sisteminin seküler, ırkçı ve sömürgeci
doğasını teşrih masasına yatırmak ve ardından bu
referans sisteminden teberri etmek için bir fırsat
olmalıdır. İlerleme, büyüme, gelişme, teknolojik
yenilikler, inovasyon, sanayileşme, kentleşme, demokratikleşme gibi klişelerin son tahlilde insanı
tabiata ve hem cinsine egemen kılma arzusunun
(yani tuğyanın ve istikbarın) yansıması olmaktan
başka bir işe yaramadığı anlaşılmış olsa gerek.
Modern uygarlık içtiğimiz suyu, üzerinde yürüdüğümüz toprağı, soluduğumuz havayı tahrip
etmiştir. Tıp bilimi, ulus devletlerin ve ulus üstü
şirketlerin/örgütlerin elinde bir kontrol ve denetim aracı olarak “operasyon nesnesi” hâline getirilmiştir. Tıp aracılığıyla bedenlerimiz üzerinde
egemenlik kuran devlet aygıt/lar/ı, enformasyon
araçları, akademileri ve uzmanları aracılığıyla da
zihinlerimiz üzerinde egemenlik kurmaktadırlar.
Evet çok yönlü bu kuşatmayı yarmanın yolu, hayatı ve ölümü âlemlerin Rabbine mahsus kılarak
zihinsel bağımsızlık savaşına katılmaktan geçiyor.
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21. Yüzyıl Dünyası’nın Yeni Eşiği:
Korona Salgını
21. yüzyılın en ciddi ilk felaketi, koronavirüsü oldu. Sağlıktan askerî yapılara kadar
her şey değişecek gibi görünüyor. N. Harari’nin dediği gibi insanların ve devletlerin
vereceği kararlar, uzun yıllar boyunca dünyaya yön verecek, sağlık sistemleri
ekonomiyi, siyaseti ve kültürleri de değiştirecektir. Ona göre totaliter denetimvatandaş yetkilerinin artırılması, ulusalcılık-küreselleşme ikilemleri yaşanacaktır.

Ahmet DAĞ

T

arihte hem küresel
hem de yerel düzeyde,
devletlerin ve toplumların farklı bir evreye
girmesinde savaşların,
göçlerin, salgınların ve
hastalıkların önemli etkisi olmuştur. 21. yüzyılın ikinci 20’lik diliminde dünya, daha önce hiç
karşılaşmadığı düzeyde -insan hareketliliği ve hız
sayesinde- küresel çapta Kovid-19 salgınıyla karşı karşıya kalacaktır. Yazının yazılmaya başlandığı
zamanlarda Kovid-19 virüsüne yakalanan kişi sayısı 597 bin 607, virüs kaynaklı ölümlerin sayısı
ise 27 bin 371, tedavi olanların sayısı ise 133 bin
377 idi. Yaklaşık 200 ülkede görülen Kovid-19 virüsüne, ülkemizde ise 5 bin 698 kişi yakalanmış
bunların 92’si vefat etmiştir.1 Yaşanan bu durum,
hem küresel çapta hem de yerel düzeyde bir paniği meydana getirmiştir. Ülkelerin ekonomileri ve
mevcut politikaları bu durumdan en çok etkilenen alanlar olmuştur.

Gerçekler ve Kurgular Düzleminde Koronavirüsü
Salgının kaynağına dair çok şey söylendi. Virüsün kaynağının yarasa veya deniz ürünleri olduğu söylendiği gibi virüsün biyolojik bir üretim
olduğu, Wuhan’dan bir laboratuvardan sızdığı
1

Bu veriler, 28.03.2020 tarihinde https://www.worldometers.
info/coronavirus/ adresinden alınmıştır.

da iddia edilmektedir.
Ayrıca Çin ve ABD arasındaki ticaret savaşları
bağlamında biyolojik
bir savaş unsuru olduğu da söylenmektedir.
Nitekim Kovıd-19 hakkında ilk raporların ortaya çıkmaya başlaması
ile Amerika-Çin ticaret
savaşı arasında kronolojik bir korelasyon vardır.
Salgının finans alanında ciddi etkisi bulunduğu
ve ulus devletlerde ciddi resesyona/gerilemeye yol
açacağı aşikârdır.
Neredeyse dünyanın her yerinde varlık gösteren koronavirüsünün varlığı, roman ve filmlerle
de ilişkilendirilerek önceden tasarlanmış bir planın parçası olarak görülmüştür. Bu bağlamda yaşanan sürecin, 2011 yılında vizyona giren Steven
Soderbergh tarafından yönetilen Salgın filminde
anlatılanlara benzerliği dikkat çekicidir. Filmin,
koronavirüsü ve yaşanılanlarla benzerliği; Çin
menşeili ve hayvan kaynaklı olması, dokunmayla
bulaşması, sahtekâr ve istismarcıların varlığı vs.
şeklindedir. Farklı yönleri ise koronanın öldürme
oranının düşükken filmde yüksek olması, korona en çok yaşlıları etkilerken filmdeki salgın ise
gençleri etkilemektedir. Filmde 26 milyon insan
ölürken mevcutta 4 aylık süreçte şu anlık toplam
ölümün 20 bin civarında ve ölüm oranının %4 civarında seyrediyor olması diğer önemli farklılıktır.
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ölümcül virüs, Çin’in gizli biyolojik silahlar progHenüz salgın bitmiş değil ve ne zaman biteceği ve
ramıyla bağlantılı olarak Wuhan’da ortaya çıkmışyıkımın ne olacağı ön görülememektedir.
tır. 2015 yılında Radio Free Asia’nın bildirdiğine
En çok benzetilen roman kurgusu ise 1981
göre Wuhan Institute of Virology, en ileri virüs
yılında Dean Koontz tarafından yazılan The Eyes
araştırma laboratuvarıdır (Gertz, 2020). Nitekim
of Darkness adlı romandır. Kitapta Dombey adınBiyolojik Silahlar Yasası’nın hazırlayıcılarından
daki bir karakter “Wuhan-400” adında bir virüse
biri olan Dr. Francis Boyle, koronavirüsünün,
atıfta bulunur. Bu virüsün, Wuhan’da bir araştırDNA-Genetik mühendisliğiyle üretilen bir biyoloma merkezinde insan yapımı üretilen bir mikro
jik silah olduğunu iddia etmektedir. R. Kurzweorganizma olduğundan bahsetmektedir. Bunun
il, N. Harari, N. Bostrom gibi kişilerin “öjeni”ye
bir tesadüf olduğu söylenebilir. Çünkü sosyal
atıfta bulunmaları böyle bir durumun ihtimalini
medyada söylendiği gibi romanda virüsün 2020
artırmaktadır.
yılında çıkacağı yazmadığı gibi
Biyolojik savaşlar, 20. yüzvirüsün öldürme oranı %100
yılın bir üretimiyken 21. yüzoranını içermeyip ölüm oranı
Önceki salgınlardan daha
yılın pratiği hâline gelebilir.
şu an %4 civarındadır. Ayrıca
yaygın ve enformasyonun
Biyolojik silahlarla yapılan bivirüs, filmde olduğu gibi 4 saetkisiyle psikolojik etki
yolojik savaşlar, bakteri savaşı
atte vücuda yayılmayıp 2 ile 14
gücü daha etkin bir
olarak varlık gösterir ve insan
gün arasında bir periyodu olan
salgınla karşı karşıyayız.
veya hayvanların bir kısmıbir yayılma evresine sahiptir
Dünyanın yarısından
nı öldürmek veya engellemek
(Evon, 2020).
fazlası evlerine
için yapılır. Böylelikle hedef
kapanmak
zorunda
olan ülkeler, başarısızlığa süMuhtemel Biyolojik Bir Silah
kaldı.
Neredeyse
beşeri
rüklenebilir veya zayıflatmaya
Olarak Korona
etkinliklerin gerçekleştiği
uğratılabilir. Biyolojik silahlar,
Filmlerin ve fikirlerin salt
genleri uyumlu hâle getirmek
tüm toplumsal alanlar
ticari ve eğlence araçları olve kontrol etmek amacındakapalı. İnsanlık, en
madığını Amerika Savunma
dır. Bu durum, küresel ölçok sanal ve dijital bir
Bakanlığı’nın araştırma laboçekte yıkımı getirebilir (Ayer,
ilişki, iş ve ticaret ağına
ratuvarlarında üretildiği ve
2020). 20. yüzyıl ortalarında
teslim oldu. Nitekim
test edildiği fikirleriyle oluşan
başlamış olan biyolojik devküçük esnafın insanları
filmlerin var olduğu iddiasını
rim, insanlık üzerinde yıkıcı
işten çıkardığı bu
da ciddiye almak gerekir. Bu
olabilecek biyolojik silahların
süreçte e-ticaret ağı
tür filmleri, bilim kurgu olarak
üretimine imkân veren güçlü
olan Amazon siparişleri
isimlendirmekten daha çok
teknolojilerin
geliştirilmesiyetiştiremediği için
asimetrik savaşların bir parçane yol açmıştır. Her ne kadar
yaklaşık 100 bin çalışan
sı olarak görmek lazım (Amer,
Biyolojik ve Zehirli Silahlar
alacağını duyurdu.
2020).
Sözleşmesi’ni-1972 imzalayan
New York Times gazetesindevletler olsa da sözleşmeyi
de yazılan “Çin’in Hikâyesini
imzalamayan veya sözleşmeye
Satın Alma: Koronavirüs Bir
uymayan ya da münferit ve teLaboratuvardan Sızmış Olabilir” adlı yazıda söylerörist yapılar bu sözleşmeyi ihlal edebilirler. Tenildiği gibi virüsün, yarasalardan veya deniz ürünrörizm çağında biyolojik silahlar, bu tür silahları
lerinden olmadığı iddia edilmektedir. Yazar, tıpkı
üretmenin nispeten düşük maliyetlerinin, iletişim
ölümcül Sars virüsünün de Bejing’den bir laborayoluyla güçlendirme potansiyeli ile birleştirildituvardan sızmış olduğu gibi koronavirüsünün de
ğinde asimetrik savaş için uygunluk arz eder.
Çin yönetimi tarafından laboratuvarda üretildiğini
Sonuç olarak biyolojik silahların, teröristler
iddia etmektedir. Söz konusu bu yazıda Çin yöneve bin yıllık mezhepler gibi püsküllü saçak (frintiminin, bio-güvenlik gerekçesiyle daha totaliter
ge) gruplar için çok cazip kalması muhtemeldir.
Mikrobiyolojik silahlar, yalnızca öldürme olasılıbir yönetim oluşturacağı iddia ediliyor (Mosher,
ğı dışında insanın biyolojik ve zihinsel yetilerini
2020). İsrailli biyolojik savaş uzmanına göre ise
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acizleştirecek şekilde tasarlanabilir. 21. yüzyılın
ilk on yılında algılanan biyolojik tehditlere verilen büyük toplumsal tepkiye rağmen malum kurumların olası tehditler olmaya devam edeceği
görülmektedir (Casedevall, 2012: 1-3). Biyolojik
silahlara neden ihtiyaç duyulduğu veya devletler
bazında bu çalışmaların yapılmasının hukukî ve
etik bağlamının ciddi olarak tartışılmaması, insanlık için ciddi tehlikeler barındırmaktadır.

Siyasal ve Ticarî Bir Mücadele Enstrümanı Olarak
Korona
Virüsün varlığı, doğal ya da insan yapımı “üretilmiş” olması ayrı bir tartışma konusu. Esas olan
şu ki “korona felaketi” bittikten sonra insanlık
olarak aynı dünyaya uyanmayacağız. Sağlık, güvenlik, ekonomi, siyaset, uluslararası ilişkiler ve
AB, hatta BM gibi birlikler yeniden yorumlanacak
ve konumlandırılacaktır. Daha önce neredeyse yaşanılmayan bir tecrübe içindeyiz. Çünkü önceki
salgınlardan daha yaygın ve enformasyonun etkisiyle psikolojik etki gücü daha etkin bir salgınla
karşı karşıyayız. Dünyanın yarısından fazlası evlerine kapanmak zorunda kaldı. Neredeyse beşeri
etkinliklerin gerçekleştiği tüm toplumsal alanlar
kapalı. İnsanlık, en çok sanal ve dijital bir ilişki, iş
ve ticaret ağına teslim oldu. Nitekim küçük esnafın insanları işten çıkardığı bu süreçte e-ticaret ağı
olan Amazon siparişleri yetiştiremediği için yaklaşık 100 bin çalışan alacağını duyurdu. İnsanlar
savaş zamanlarında böylesi bir tecrit yaşamamışlardı. Nitekim Merkel, Avrupa’nın, İkinci Dünya
Savaşı’ndan bu yana en büyük krizi yaşadığını
söyledi.
Bu bağlamda Andrew Korybko, “Koronavirüs:
Yeni Dünya Düzeninin Baş Tacı mı yoksa Küreselleşmeye Yıkıcı Darbe mi?” yazısında ekonomilerin
zarar görürken vatandaşların da hükûmetlerine
öncekinden daha fazla bağımlı hâle geleceğini
yazmıştır. Ona göre, hükümetler (sosyalist ya da
faşist amaçlar için olsunlar) ekonomi üzerindeki
kontrollerini azaltmak istemeyebilir ve vaat edilen sosyal yardımlar yoluyla ortalama bir insanı
kendilerine daha bağımlı hâle getireceklerdir. Nitekim salgın gerekçesiyle sınırlar kapatılmış, hak
ve özgürlükler kısıtlanmış, parlamentolar askıya
alınarak kararlar verilmeye başlanmış, sokağa çıkma yasakları uygulanmış, asker ve polisler sokakları kapatmışlardır.

Korybko, AB ve BM’nin, açık ve güçlü sınırların ve serbest ticaretin geçmişin kalıntıları hâline
gelebileceğini ve eski dünya düzeninin asla geri
dönmeyeceğini iddia eder. Neo-Realizmin ve neoLiberalizmin hızla terk edileceğini, acil sağlık
önlemlerinin artırılacağını ve yeni millîleştirilmiş
ekonomiler odaklı siyasetin önceleneceğini ve
AB’nin yeniden yapılanma çabası içine gireceğini
söyler (Korybko, 2020).
Olası değişimler; devletler arasındaki iş birliğini artırıp küreselleşmeyi artırabilebileceği gibi
aksine küreselcilik karşıtı bölgeselciliği içeren
melez, küçük ölçekli sınırları, din-mezhep veya
bölgeleri içeren yerelleşmeyi de doğurabilir. Nitekim Trumpism altındaki ABD yönetimi, antiküreselleşme modelini desteklerken, Şi Chinping
yönetimindeki Çin ise Yeni Dünya Düzeni’ni desteklemektedir. “Tek Yol, Tek Kuşak” projesiyle
Çin, Pasifik’ten Atlantik kıyısına kadar uzanan bir
coğrafyayı ulaşım ağlarıyla yeniden düzenleyerek
hâkimi olduğu “küreselleştirme” projesinin sahibi olmak istiyor. Trump ise korona salgını öncesi
küreselleşme karşıtı millîleşme-yerelleşme politikasını tercih ediyor. Bunun en büyük göstergesi,
2019 Eylül ayında BM genel kurulunda yaptığı
konuşmada “gelecek küreselcilere ait değil, yurtsevereler aittir” demiş olmasıdır.
Trump yönetimindeki ABD’nin küreselleşme
karşıtı yaklaşımı ve politikası açık iken Çin yönetiminin ise küresel-emperyalist ticari anlayışın(ın)
hâkim olduğu bir düzen istediği anlaşılıyor. Kapalı bir devlet ve toplum sistemi olan Çin yönetimi, ticari dünyanın dışında nasıl bir dünya istediğini belli de etmiyor. ABD’nin yaratmış olduğu
sistemden/küreselleşme vazgeçen Trump, adeta
tüm “Batı merkezli” kalkınma paradigmasını sorgulamaktadır. Bu bağlamda Harari, bölünmüşlük
ya da küresel birlik dualitesinde insanlığın bir
seçim aşamasında olduğunu, bölünmüşlüğün tercih edildiğinde krizin uzayacağını ve daha kötü
felaketlerin önünün açılacağını söylüyor. Ona
göre küresel birlik, insanlığın hem Koronavirüsüne hem de 21. yüzyılda insanlığa musallat olacak
tüm salgın ve krizlere karşı zafer kazanmasını sağlayabilir (Harari, 2020).
Sadece bir korona salgını meselesiyle karşı
karşıya değiliz, aynı zamanda küresel ölçekli büyük bir kavganın da eşiğindeyiz. Bu kavgada Çin,
tüm dünyada daha önde gibi görünüyor, ancak
Trump’ın bu bağlamda neler yapabileceğine bağlı
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olarak olası yeni durumlar doğabilir. Her iki durumda da, kaybedenler ve kazananlar, mutsuz ve
mutlu olanlar olacak, ancak üç olası senaryonun
tümü (NWO, küreselleşme ve melez) dünyayı
daha iyi veya daha kötü için tamamen değiştirecektir. Durum, dünyanın önde gelen ülkelerini
ikiye katlamaya ve modern dünya düzeninin olası
bir çöküşüne karşı koruma sağlayan bir dizi önlem almaya zorladı. Washington’un son birkaç yıldır uyguladığı yaptırımlar, finansal ve ekonomik
baskı politikası, bazı hükümetleri ABD’ye bağımlı
olmayacak bir finansal ve ekonomik sistem veya
sistemler yaratmanın yollarını aramaya teşvik ediyor gibi görünüyor. Avrasya, Asya ve Afrika’da,
bölge çapında finansal kurumlar da dâhil olmak
üzere yeni siyasi ittifaklar kuruluyor (Kadomtsev,
2020).
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Korona salgının kaynağı doğal veya biyo-teknolojik bir silah olduğu tartışmasından ziyade olan
insanlığın büyük bir yıkımla karşı karşıya kalması
tehlikesidir. John Leslie, “The of the World” adlı
kitabında beşeri saldırganlık (nükleer, kimyasal
veya biyolojik savaş), çevresel etki (sera etkisi,
kirlilik kıtlık, aşırı kirlilik, anti mikrobik direnç)
ve teknolojik ilerleme (genetik mühendislik, dijital/bilgisayar teknolojisi, nanoteknoloji) temalarına değinerek bunların insanlık ve dünya için risk
oluşturmaya başladığını ifade eder. Teknolojinin
hem gelişmesi hem de küreselleşmesi ve yapay
zekâ gibi yeni teknolojilerin ortaya çıkışı, çağdaş
beşeri yıkımın öyküleridir (Lyneris, 2020:4).
İnsanlık, yaşadığı her yeni süreçte bunalımları ve değişimleri de paralel yaşamıştır. 17-18.
yüzyılda fizik-matematik esaslı akılcı dünyanın,
19. yüzyılda mekanik dünyanın, 20. yüzyılda
teknolojik dünyanın, 21. yüzyılda ise dijital ve
sibernetik dünyanın bunalımları ve değişimleri
farklı olmuştur. 21. yüzyılın başlangıcından bu
yana yaklaşık 20 yıl geçti. 21. yüzyılın en ciddi
ilk felaketi, koronavirüsü oldu. Sağlıktan askerî
yapılara kadar her şey değişecek gibi görünüyor.
N. Harari’nin dediği gibi insanların ve devletlerin
vereceği kararlar, uzun yıllar boyunca dünyaya
yön verecek, sağlık sistemleri ekonomiyi, siyaseti
ve kültürleri de değiştirecektir. Ona göre totaliter
denetim-vatandaş yetkilerinin artırılması, ulusalcılık-küreselleşme ikilemleri yaşanacaktır.

Devletler, etten kemikten hâsıl olan casuslar
yerine aynı anda birçok noktada bulunabilen sensörler ve güçlü algoritmalarla vatandaşları üzerinde hâkimiyetini daha da artırmaktadır. Örneğin
Çin, akıllı telefonlar ve yüz tanıma cihazlarıyla
insanların tıbbi vaziyetlerini öğrendiği gibi hareketlerini de takip edebilmektedir. Salgın, mazeret gösterilip bu sistemler daha da geliştirilecek
“deri üstü” takip tipinden “deri altı” takip tipine
bir anda geçiş yapılacaktır. Harari, bu durumu şu
cümleleriyle masumlaştırıyor ve cazip hâle getiriyor: “Böylelikle enfeksiyon zincirinin uzamasının
önüne hızlı bir şekilde geçilebilir hatta bu zincir
tamamen bitirilebilir. Bu tür bir sistem gerçekten
de olası bir salgının sadece birkaç gün içinde daha
yayılma safhasında iken sonlandırılması için yararlı olacaktır.” (Harari, 2020).
Nitekim Bill Gates, deri altı implantın/çip çözüm olabileceğini kendisinin de koronavirüsüne
karşı çip taktıracağını ifade etmiştir. Bu çip, sadece koronavirüsünün varlığını değil HIV vs. virüslerin varlığını ve hamile kadınların bedenlerindeki
hormonal süreci kontrol edebilmesini sağlayacaktır. Gates’in bahsettiği ID2020 olarak isimlendirilen bu projeyi MIT, Accenture, IDEO, Gavi ve
Rockefeller gibi kuruluşlar destek sağlamaktadır
(Arthur, 2020). İnsan, salgın üzerinden kendisi
için değerli olan iki şey sağlık ve mahremiyet üzerinden bir seçim yapmaya zorlanıyor. Bu tür çalışmalar, sadece insanların tıbbi değerlerini değil
tüm eylemlerini hatta zamanla düşüncelerini ele
geçirebilecek yani onların hacklenmesini doğurabilecek riskleri sağlamaktadır. Harari, söz konusu
teknolojilerin sağlık açısından sorun oluşturmadığını vatandaşların elini güçlendirmesi gerektiğini
fakat verilerin kullanılarak totaliter devlet tesisi
için kurmanın sorunlu olduğunu ifade eder. Koca
koca ülkelerin büyük ölçekli sosyal deneylerin
adeta kobay faresi hâline getirdiğini ifade eden
Harari, küresel birlik anlayışının salgın örneğinde
tüm krizleri aşmasını sağlayacağını iddia eder.

Sonuç
Avrupa ve ABD ağırlıklı olmak üzere tüm Dünya, Korona salgının dönemini toplumsal, kültürel,
siyasal ve iktisadi olarak adına felaket diyebileceğimiz bir kriz yaşamaktadır. Virüsün kaynağının
ne olduğu spekülatif bir tartışmaya açık. Virüsün
biyolojik silah olarak kullanıldığı gerçeği varsa
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kısa zamanda bilmek çok mümkün görünmüyor.
Ben bu salgın meselesinin biyolojik bir savaş olduğunu düşünüyorum. Bu savaş devletleri de kendi
etkisine alan devletler ötesi küreselcilerin bir teşebbüsü. Virüsün kaynağı biyo-teknolojik bir üretim yani insan yapımı bir virüs olmasa da süreci
sofistik bir biçimde yönetebilen (eğer bir kurgulayıcısı yoksa) süreçten gizli çıkacak görünüyor.
Nedenin üretilip sonuçların tayin edildiğini söylemek zor. Fakat sonuç olarak insan geninin veya
DNA’sının zayıf olduğu, insanın ve yeryüzünün
yeterli olarak korunağa sahip olmadığı anlayışı
hâkim olacak gibi görünüyor. Bu tespit ve durum,
başta sağlık teknolojisi, farmakoloji, genetik bilim
ve moleküler biyoloji alanları olmak üzere birçok
alanda yapılan çalışmalar daha radikalleşecek ve
hız kazanacak. Genetik devrim, insan DNA’sının
modifiye edilmesiyle insanın doğasının programlamasının gelişmesine yol açabilir, nano-teknolojik devrim yoluyla ise beden ve beyne minyatür
robotların girişi görülmesi muhtemeldir (Dağ,
2018: 174)
Yine kesin olan şu ki bu süreçten e-ticaret,
siber ve nano-teknolojik sağlık cihazları üretimi
yapan firmalar, yapay zekâ ve dijital uygulamaları,
akıllı nesneler ve akıllı şehirler uygulamaları galip
çıkacak gibi görünüyor. Virüsün en çok yaşlıları
etkilemesi Z kuşağının yaşadığı World Z adlı yeni
bir dünya düzenini doğurabilir. Salgının daha
çok ilerlemesi ve yıkım gücünü artırması, mevcut
teknolojik düzeyin yeterli olmadığı, daha yüksek
teknolojiye (YZ, siber-teknoloji, nano-teknoloji,
enformasyon teknolojisi, biyo-teknoloji, sağlık
teknolojisi vs.) gereksinimi olduğu düşüncesini
doğuracaktır. İnsanlık, 21. yüzyılda teknolojinin
daha çok esaretine girecek gibi görünüyor.
Ülke olarak biz henüz sürecin başındayız tüm
bu düzlemde ekonomiyi, toplumsal yapımızı güçlü kılmalıyız ve hem sağlık sisteminin yapısını
hem de sağlık teknolojimizi güçlü tutmalıyız. Eğer
süreçten çok hasar almadan çıkabilirsek 21. yüzyıl
aktör devletlerinden biri olabiliriz. Bu süreç aynı
zamanda 21. yüzyılın hâkim ve mahkûm devletlerinin hangi devletler olacağını belirleyecektir.
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İBN ʿÂŞÛR VE TEFSİRİ
İbn ʿÂşûr, ilmî ehliyeti yanında düşünceleriyle de dikkat çekmiş,
çalışmalarını Kur’ân ve Sünnet’in anlaşılması ve Müslümanların
çeşitli
sorunlarının
çözümü
üzerinde
yoğunlaştırmıştır.
Kur’ân’ın her çağda muhataplarının kültür ve anlayış
seviyelerine uygun düşen bir üslûba sahip olduğuna inanmıştı.

Murat KAYACAN
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bn ʿÂşûr’un (1879-1973) etTaḥrîr ve’t-Tenvîr adlı eseri;
tefsir tarihi içinde Taberî1 (ö.
310/923), Râzî2 (ö. 606/1210),
538/1144),
Zemahşerî3 (ö.
(671/1273)
gibi
Kurtubî4
âlimlerin tefsirleri düzeyinde,
tefsir ilminin köşe taşlarından
birisidir, desek abartmış olmayız. Böylesine önemli bir müfessirin tefsirinin mukaddimesi,
Ekin Yayınları tarafından Tefsire
Giriş adıyla Türkçeye çevrildi.
Bu yazıda söz konusu müfessirin hayatı, ilmi, kişiliği, et-Taḥrîr
1

2

3

4

Ebu Cafer Muhammed bin Cerîr
et-Taberî, Camiu’l-Beyân fî Tefsîri’lKur’ân, thk. Abdullah b. Abdülmuhsin
et-Türkî, 26 c. (Beyrut: Daru Hicr Li’tTabaa ve’n-Neşr ve’t-Tevzi` ve’l-İ`lan,
1422/2001).
Fahruddin er-Râzî, Mefâtihu’l-Gayb,
3. Bs, 32 c. (Beyrut: Daru İhyai
Turasi’l-Arabi, 1420).
Ebü’l-Kãsım Mahmûd ez-Zemahşerî,
el-Keşşâf ʿan Haḳãʾiḳı Ğavâmiżi’tTenzîl ve ʿUyûni’lEeḳãvîl fî Vücûhi’tTeʾvîl, 3. Bs (Beyrut: Daru’l-Kitabi’lArabi, 1407/1986), 1: 146.
Ebû Abdillah Muhammed b. Ahmed
el-Ensârî Kurtubî, el-Câmi’ li
Ahkâmi’l-Kur’ân, 2. Bs, 20 c. (Kahire:
Daru’l-Kütübi’l-Mısriyye, 1964).

ve’t-Tenvîr adlı eseri, bu tefsir
üzerine Türkiye’de yapılan doktora düzeyindeki tezler, tefsirin
mukaddimesinin Tefsire Giriş
adıyla yayınlanan Türkçe çevirisi ve bu çevirinin örgün eğitimdeki kullanım alanlarından
bahsedeceğiz.

Hayatı ve Düşünceleri
Ahmet Coşkun’un verdiği
bilgilere göre Tunus’ta doğan İbn
ʿÂşûr’un (1879-1973) yetişmesinde babası ve dedesinin ayrı
bir yeri vardır. 1892’de bir orta
ve yüksek öğretim kurumu olan
Zeytûne Camii’ne girdi. Zekâsı
ve üstün kabiliyetiyle dikkati
çektiği için kendisine özel bir
program uygulandı. İbnü’ş-Şeyh
diye bilinen Ömer b. Ahmed’den
Beyzâvî’nin Envârü’t-Tenzîl’ini5
okudu. 1903 yılında Zeytûne
5

Nâsırüddîn Ebû Saîd el-Beyzâvî,
Envârü’t-Tenzîl ve Esrârü’t-Te’vîl,
thk. Muhammed Abdurrahman
el-Mar`aşlî, 5 c. (Beyrut: Daru İhyai’tTurasi’l-Arabi, 1418/1997).
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Üniversitesi’nde ikinci derece
öğretim elemanı kadrosuna tayin
edildi. O sırada Tunus’a gelen
Muhammed Abduh’un konferans ve sohbetlerine katıldı. Aynı
üniversitede öğretim üyesi oldu.
Üniversitede daha çok Arap dili
ve edebiyatı, fıkıh usulü, hukuk
felsefesi (makãsıdü’ş-şerîa), hadis ve tefsir okuttu. Üniversite
reformu için çeşitli tarihlerde
(1910, 1924, 1933) kurulan
komisyonlarda çalıştı; ıslahatçı
fikirleriyle yeni düzenlemelerin yolunu açtı. Oğlu Muhammed Fâzıl ve Cezayirli âlim ve
ıslahatçı Abdülhamîd b. Bâdîs
(1889-1940) gibi pek çok öğrenci yetiştirdi.6
1913’ten itibaren on yıl
Mâlikî kadılığı yaptı. 1924’te
Meclis-i Şer‘î’de Mâlikî müftüsü
ve başmüftü vekili, üç yıl sonra
da başmüftü oldu; aynı zamanda
Zeytûne Üniversitesi’nin eğitim
6

Ahmet Coşkun, “Muhammed Tâhir
İbn Âşûr”, TDV İslam Ansiklopedisi
(TDV İslâm Araştırmaları Merkezi,
1999), 19: 333.
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ve öğretiminden sorumlu dört
kişiden oluşan ilmî kurulun da
üyeliğine getirildi. Osmanlılar’ın
Tunus’u
fethinden
itibaren
şeyhülislâmlık makamına Hanefî
başmüftü tayin etme geleneğine
1932’de son verilmesi üzerine
ilk Mâlikî şeyhülislâmı oldu.
Aynı yıl Zeytûne Üniversitesine
rektör tayin edildi. Üniversitede
yapmak istediği yeniliklere karşı çıkanların başlattığı öğrenci
hareketleri yüzünden bir yıl
sonra rektörlükten alındıysa
da 1945’te aynı göreve yeniden getirildi ve 1952’ye kadar bu görevde kaldı. 1951’de
İstanbul’da yapılan milletlerarası müsteşrikler kongresinde
bulundu. Hayatı boyunca ilmî
çalışmalarını, fikrî mücadeleleri ve faaliyetlerini aralıksız
sürdüren İbn ʿÂşûr 1973’te
başkent Tunus’ta vefat etti.7
İbn ʿÂşûr, ilmî ehliyeti yanında düşünceleriyle de
dikkat çekmiş, çalışmalarını
Kur’ân ve Sünnet’in anlaşılması ve Müslümanların çeşitli
sorunlarının çözümü üzerinde
yoğunlaştırmıştır.
Kur’ân’ın
her çağda muhataplarının
kültür ve anlayış seviyelerine
uygun düşen bir üslûba sahip
olduğuna inanmıştı.8
Maḳãṣıdü’ş-şerîʿa (şeriatın
amaçları) konusunda ilk akla gelen isim Endülüslü Mâlikî fakihi,
dil âlimi Şâtıbî (ö. 790/1388) ve
el-Muvâfakât9 adlı eseridir. Benzer şekilde İbn ʿÂşûr da bu
7
8
9

Coşkun, “Muhammed Tâhir İbn
Âşûr”, 19: 333.
Coşkun, “Muhammed Tâhir İbn
Âşûr”, 19: 333.
Ebu İshak eş-Şâtıbî, el-Muvâfakât, 4 c.
(İstanbul: İz, 1993).

konuya dikkat çekmiş ve tefsirini bu doğrultuda hazırlamıştır.
Bu açıdan Kur’ân’ın ne dediğinin
yanında ne demek istediğini de
merkeze alarak bir eser ortaya koymuştur. İbn ʿÂşûr’a göre
Şâtıbî, gereksiz açıklamalarla
sözü uzatıp bazı meseleleri birbirine karıştırmış ve bir kısım
mühim gayeleri dikkatten kaçırmış, bu yüzden hedeflenen amacı
gerçekleştirememiştir.10

Tefsire Giriş, İbn ʿÂşûr’un
Kur’ân’ı tefsir etmede nasıl
bir yöntem takip ettiğini
anlama açısından önemlidir. Türkçeye çevrilen
Cemâlüddîn Kãsımî’nin
(1866-1914) ve Muhammed
İzzet Derveze’nin (18881984) tefsir mukaddimeleri
de benzer bir işleve sahiptir. Bu tür müstakil basılan
eserlerin yanında diğer
tefsirlerin ilk ciltlerinde yer
alan ve müfessirlerin tefsir
yöntemlerini belirttikleri
kısımları okumak de bu açıdan gayet faydalı olur.

Coşkun’a göre mücadeleci
bir kişiliğe sahip olan İbn ʿÂşûr,
Tunus’un bağımsızlığa kavuşması ve kalkınması yönünde
önemli gayretler gösterdi. Tunus
ve diğer birçok İslâm ülkesinin
yıllarca Batılı devletlerin işgali
altında kalması ve işgalci güçlerin bu ülkelerde yaptığı tahribat
10 Coşkun, “Muhammed Tâhir İbn
Âşûr”, 19: 334.
Umran • Nisan 2020

onu derinden etkilemişti. Emperyalizmin her çeşidine karşı
amansız bir mücadeleye girerek
kendisi gibi düşünen diğer vatanperverlerle birlikte ön saflarda
yer aldı; ülkede ve ülke dışında
çeşitli faaliyetlerde bulundu. İbn
ʿÂşûr ilim, fikir, hareket ve mücadele adamı; mücahid ve müceddid bir âlim olmanın yanında
tevazu, sabır, metanet, himmet,
zühd ve takvâ gibi ahlâkî güzellikleri de nefsinde taşıyan bir
şahsiyete sahipti. 11
Ahmet Coşkun’un belirttiğine göre kitabın orijinal adının
Taḥrîrü’l-Maʿne’s-Sedîd
ve
Tenvîrü’l-ʿAḳli’l-Cedîd
min
Tefsîri’l-Kitâbi’l-Mecîd
olup sonraları müellifi tarafından et-Taḥrîr ve’t-Tenvîr
mine’t-Tefsîr12 şeklinde kısaltılmıştır. İbn ʿÂşûr, Zeytûne
Üniversitesi’nde verdiği tefsir
derslerini önce Mecelletü’zZeytûne’de periyodik olarak
yayımlamış, ardından bunları
bir araya getirip eserini oluşturmuştur.13 Islah hareketi
öncülerinden
Muhammed
Abduh’un (1849-1905) sohbetlerine katıldığı ve bazı görüşlerini benimsediği söylenen
İbn ʿÂşûr’dan14 önce, benzer
şekilde Muhammed Abduh’un
Ezher Üniversitesi’nde verdiği
tefsir derslerinde tutulan notlar da Tefsirü’l-Menâr15 adıyla
11 Coşkun, “Muhammed Tâhir İbn
Âşûr”, 19: 334.
12 Eserin adının yaygın kullanım ise
et-Tahrîr ve’t-Tenvîr şeklindedir.
13 Ahmet Coşkun, “et-Tahrîr ve’t-tenvîr”,
TDV İslam Ansiklopedisi (Ankara:
TDV İslâm Araştırmaları Merkezi,
2010), 39: 429.
14 Coşkun, Et-Tahrîr ve’t-Tenvîr, 39:
430.
15 Muhammed Reşîd Rızâ, Tefsîrü’l-
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ve ıslahatçı âlim Reşîd Rızâ’nın
(1865-1935) da önemli katkılarıyla yayınlanmış ve yakın
zamanda Ekin Yayınları tarafından Türkçeye de çevrilmiş
durumdadır.
Türkiye’de İbn ʿÂşûr’un tefsiri üzerine tespit edebildiğimiz kadarıyla iki doktora tezi
hazırlanmıştır.

İbn ʿÂşûr ve

Tabâtabâî’nin Bazı Tefsir Problemleri ile İlgili Görüşlerinin
Mukayesesi adlı tezde16 İbn
ʿÂşûr’un, kendisine özgü bakış
açısıyla İslâm ilimleri camiasına
çok şey kattığına, tefsir problem-

Tefsire Giriş’in Mahiyeti

lerine yaklaşımları ilmî merakı

et-Taḥrîr ve’t-Tenvîr’in mukaddimesinin, Tefsire Giriş adlı
çevirisinde metin, Türkçe ve
Arapça olarak yer almaktadır.
Sunuş niteliğindeki kısımdan
sonra Kur’ân ilimlerinden bahseden on bölümle (mukaddime)
başlar. Burada tefsirin tarifi, tefsir ve te’vil arasındaki fark, tefsir
ilminin yararlandığı kaynaklar,
rivayet ve dirayet tefsiri, müfessirin amaçları, nüzûl sebepleri,
kıraat farklılıkları, Kur’ân’da yer
alan kıssalar, Kur’ân’ın isimleri,
âyet ve sûrelerinin tertibi, sure
isimleri, Kur’ân’daki cümleler
ile onlardan kastedilenler ve
Kur’ân’ın i‘câzı konuları yer alır.18
Tefsire Giriş, İbn ʿÂşûr’un
Kur’ân’ı tefsir etmede nasıl bir
yöntem takip ettiğini anlama açısından önemlidir. Türkçeye çevrilen Cemâlüddîn Kãsımî’nin19

uyandıran ve araştırmaya davet
eden bir yapı arz ettiğine dikkat
çekilmektedir. Bundan hareketle
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onun; mut’a nikâhı, nüzul-î İsâ,
nesih ve muhkem-müteşâbih
gibi konular üzerindeki görüşleri, Tabâtabâî’ninkiyle karşılaştırmalı olarak ele alınmıştır. Tâhir
İbn ʿÂşûr ve Et-Tahrir ve’t-Tenvir
İsimli Tefsiri adlı tezde ise İbn
ʿÂşûr’un yaşadığı dönem, hayatı ve eserleri incelenmiştir. Söz
konusu tefsir, rivâyet ve dirâyet
tefsir metotları açısından ele
alınmış, müfessirin tefsir ilmine
bakışı, tefsir yöntemi ve kaynakları sergilenmiştir.17
Menâr
(Mısır:
el-Hey’etü’lMısriyyetu’l-`Amme li’l-Kitâb, 1990),
7: 350.
16 Mansur Yayla, İbn Âşûr ve
Tabâtabâî’nin Bazı Tefsir Problemleri
ile İlgili Görüşlerinin Mukayesesi
(Atatürk
Üniversitesi,
İlahiyat
Fakültesi, Doktora Tezi, 2019).
17 Faruk Vural, Tâhir İbn Aşur ve
Et-Tahrir ve’t-Tenvir İsimli Tefsiri
(Marmara Üniversitesi, İlahiyat
Fakültesi, Doktora Tezi, 2002).

18 Muhammed Tâhir İbn Aşûr, Tefsire
Giriş, ed. Hanefi Şola, trc. Harun Ünal
(İstanbul: Ekin, 2020), 4.
19 Cemâleddin el-Kâsımî, Kur’ân’ı
Anlamak, trc. Sezai Özel (İstanbul: İz
Yayınları, 1990).
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(1866-1914) ve Muhammed İzzet Derveze’nin20 (1888-1984)
tefsir mukaddimeleri de benzer
bir işleve sahiptir. Bu tür müstakil basılan eserlerin yanında
diğer tefsirlerin ilk ciltlerinde
yer alan ve müfessirlerin tefsir
yöntemlerini belirttikleri kısımları okumak de bu açıdan gayet
faydalı olur.
Zemahşeri’nin tefsirini Türkçeye çeviren Harun Ünal, Tefsire
Giriş adlı eserin de çevirmeni.
Kitap, basım tasarımı açısından
da gayet estetik ve kullanışlı.
İlahiyat fakülteleri lisans ve ayrıca yüksek lisans ve doktora
tefsir dersleri için de kullanılabilir; çünkü eserin çevrilen her
sayfasının yanında orijniali de
(Arapça) verilmiştir. Bu, eserin mukaddimesi bağlamında
araştırma yaptıklarından dolayı
eserin orijinalini kaynak göstermesi gereken araştırmacılar için
önemli bir avantaj olarak karşımıza çıkmaktadır.
Görüldüğü gibi İslâm düşünce geleneğinde önemli bir yere
sahip olduğunu söyleyebileceğimiz müfessir İbn ʿÂşûr, sadece
ilmî kişiliğiyle değil, mücadeleci
yönüyle de örneklik arz etmektedir. İbn ʿÂşûr gibi değerli bir
müfessirin tefsirinin mukaddimesinin Türkçeye kazandırılmasının, Türkiye düşünce hayatına
önemli bir katkı sağladığı söylenebilir. Tefsirin tamamının Türkçeye çevrilmesi, ilim elde etmede
“sabırlı okuyucular” için gayet
faydalı olacaktır.
20 İzzet Derveze, el-Kur’ânû’l-Mecid, trc.
Vahdettin İnce, 3. Bs (İstanbul: Ekin,
2012).
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Pol ve Virjini’den bana kalan cümle yine bilge anlatıcımızın
dudaklarından dökülmüştü: “Fazilet, başkasının iyiliği için
kendini zora koşmak ve bunu sırf Allah rızası için yapmaktır.”

Metin Önal MENGÜŞOĞLU

Ç

izgi romanlar, Teksas, Tommiks ile beraber, gazete eklerindeki resimli romanları
okuyordum ama her seferinde,
babamın minik kütüphanesinden bana gülümseyen iki kitap
vardı. Pol ve Virjini ile Graziella.
İkisi de otuzlu yıllardaki baskı
tekniğiyle piyasaya sürülmüş,
iki Fransız yazara aitti: Jacques
Henri Bernardin De Saint Pierre
(1737-1814) ve Alphonse Marie
Louise Prat De Lamartin (17901869). Ayrıca her iki eserin de
hem kapaklarında hem de içerisinde, meşhur Fransız ressamlarına ait tablolar yer almaktaydı.
Onların bana gülümsemesini
yahut benim onlara temayülümü
sağlayan, belki de resimli roman
okuma deneyimimin bir adım
ötesinde bulunmalarıydı.
Kitaplardaki resimler eserlerin temasına uygun biçimde,
dönemin meşhur Fransız ressamlarından Girodet, Moreau
ve Prudhon tarafından çizilmişlerdi. Ne var ki baskı tekniğinin
henüz pek de ileride olmaması
sebebiyle, kitabın sahifelerinden
biraz daha parlak kâğıda basılarak cildine eklemlenmişlerdi. Bu
durum, belki de resimli roman
okuyucusu bana asıl cazip gelen
tarafıydı eserlerin.

İlk Göz Ağrım
Her iki kitabın baskı tarihleri
de otuzlu yıllara aitti. Graziella
romanı Pol ve Virjini sonrasına
rastladığı gibi, kahramanının Pol
ve Virjini romanını okuyan genç
bir adam olması, iki eser arasındaki ruh ikizliğini yansıtıyordu.
Ruh ikizi derken klasik batı romanına adeta birer tepki olarak
geliştirilmiş, romantizmi doruk
noktaya vardırmalarına rağmen,
cinsellikle uzak yakın hiçbir alaka kurmaksızın yürüyen, sürdürülen temiz, nezih sevgilerin
romanları idi. Üstüne üstlük
birbirine son derece benzeyen
temaları, yine aynı benzerlikteki
ahlaki hassasiyet ve zaviyeden işlemekteydiler. Bu samimi Hıristiyanların fıtrat, vicdan gibi kavramlara yakınlığı, kendi öznel
hassasiyetlerimi büyük ölçüde
okşamaktaydı.
Müslüman ve ergenlik yaşındaki okumayı seven genç
bir adam olarak, her iki eserin
de üzerimde bir ömür unutulmayacak müspet tesiri vardır.
Her iki eserde de bir erkek bir
genç kız, muhtelif rastlantılar
sonrasında, kirletilmemiş bir
tabiatın bağrında, beraberce bir
ilk gençlik, ergenlik dönemini
Umran • Nisan 2020

yaşarlar. Her ikisi de birbirlerine
karşı tertemiz, bazen kardeşçe
bazen de cinsi eğilimleri hatıra
getiremeyecek, ancak her birisi
karşı cins karakterlerinin gereğini de yansıtacak temayüllerle
sahnededirler.
Dindar Batı Hıristiyanlarının kendilerine mahsus ahlaki
sınırlarını azami ölçüde korumaya çalışarak, arada bir kutsal
kitaplar İncil ve Tevrat’tan alıntılarla, söz konusu bu gençlik
maceralarını, besbelli önceden
kurgulanmış bulunan hazin akıbete, roman trajedisine doğru
sürüklemektedir.
Başlangıçları, sürdürdükleri
kısa hayat maceraları ve trajik
sonları itibariyle, birbirini tamamlayan bu iki romandan Pol
ve Virjini, benim ilk göz ağrım
olmuştur. Kütüphanemin babamdan bana miras kalmış bu en
eski kitabını, arşivlerimden arayarak zorlukla buldum. Zaman
içerisinde, kötü ciltleme tekniği
ve evlerden evlere, şehirlerden
şehirlere taşınırken, kütüphaneye girip çıkması sebebiyle, kapağı, ilk ve son sahifesi yırtılıp
kaybolmuştu.
Dönemin baskı tekniği, taş
baskı tekniğinin bir sonraki gelişmiş modeli olan, alüminyum
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harf ve klişelerin, teker teker elle
dizilip kumpasla sıkıştırılarak
sağlanması şeklindeydi.
Biz aynı teknikle Malatya’da
Dal adlı dergimizin dizgisini
bir arkadaşımla beraber gerçekleştirmiştik. Duvara çivilenmiş,
üzerinde yüze yakın kutucuk
bulunan bir tablodan, kelimeleri
dizebilmek maksadıyla, harfleri
teker teker seçerek, önümüzde
basılacak sahifenin çelik çemberi
üzerine yerleştiriyorduk. Varsa
ara yere de alüminyum plakalar
halindeki klişeleri oturtuyorduk.
Böylece uzun uğraşlar sonucu tek bir sahife meydana geliyordu. Ardından öteki sahifeye
geçiliyordu.
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Moris Adası’nda geçmektedir.
Madagaskar’ın şarkında (doğu)
Por Lovi adlı şehirde. Anlatıcı bu
bölgede yaşayan yaşlı bir yerli
bilgedir. Başından sonuna kadar
onun ağzından dinler ve okuruz
olup bitenleri. Bahsi geçen bölgenin merkezine uzak, ıssız bir
vadisinde, bilgenin anlatmaya
başladığı yıllarda, yarı yıkık iki
kulübe vardır. Bu kulübelerde
yaşayan ailelerin hayatını, geriye
dönüşler halinde, yaşlı bilgenin
ağzından öğreniriz.
Graziella’da ise on sekiz yaşındaki genç adam, Fransa’daki evinden ayrılarak hayallerinin peşinden önce Roma’ya,
Napoli’ye gider. Ardından ihtiyar

“Düşünmeye, okumaya başladığım tarihlerden itibaren,
yığınla tezat içerisinde boğuşan bir zihnim ve kalbim
vardı. Söz konusu dağınıklık beni arşivci olmaktan, kaynak
göstererek yazmaktan alıkoyuyor, okuduklarım üzerinden
ya benimseyerek yahut reddederek, kendime mahsus
tavır ve tutumların sahibi oluyordum. Bir disiplinim yoktu.
Sonraki olgunluk yıllarımda da bulunduğunu söyleyemem.

Pol ve Virjini kitabı bu teknikle dizilmişti ancak sayısız
dizgi hatasıyla doluydu. Dizgi
hatalarına tahammül edebilirseniz geriye o dönemin tatlı Türkçesi kalıyordu. Kitapta beni mest
eden biraz da o tercüme Türkçe
idi diyebilirim. Kullanılan kelimelere bugün bile hayranlık
duymaktayım. İşte birkaç örnek:
cihet, şimal, havza, medhal, kavsi kuzeh, havali, asude, metruk,
sergüzeşt, ilkteşrin, sırra kadem basmak, mülayim, meşakkat, hattı üstüva, cenubugarbi
rüzgârı, mağmum, mihaniki.
Hadiseler Hind Denizi’nde
bir Fransız sömürgesi olan

bir balıkçının kayığıyla balıkçının kulübesine uğrar, orada Pol
ve Virjini’nin hikâyesini okurlar.
Graziella’yı burada bırakıyoruz.
Fransa’nın Normandiya bölgesinden genç bir adam, günün
birisinde, para kazanmak maksadıyla Fransız sömürgesi olan
bu bölgeye gelir. Kendisi yoksul
bir aile çocuğudur. Ancak yanında zengin bir ailenin kızı vardır.
M. Dölatur adlı bu şahıs yanındaki kızı ailesinden kaçırarak
buralara taşımıştır. M. Dölatur,
bahsi geçen kulübeye eşi Madam
Dölatur’u yerleştirdikten sonra,
Madagaskar adasına ticaret yapmak üzere gider. Ancak orada
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veba hastalığına tutularak vefat
eder.
Madam Dölatur ise kızı
Virjini’ye hamiledir. Bu arada
aynı bölgedeki bir başka kulübede, zalim bir adam tarafından
aldatılarak kirletilmiş ve Pol adlı
bir oğlan çocuk doğurmuş, Britanyalı Margaret yaşamaktadır.
Duygulu ve mustarip ruhlu iki
kadın, kader arkadaşı, burada
karşılaşırlar. Margaret’in yanında Senegalli Dömenkü adlı
bir erkek kölesi vardır. Madam
Dölatur’ın ise birisi Marie olmak üzeri iki hizmetlisi kendisine araziyi ekip biçmede, işlerini görmede, çocuğuna lalalık
yapmakta yardımcı olmaktadır.
Zamanla Dömenkü ile Marie’yi
aileler evlendireceklerdir.
Kısa süre sonra Virjini de
doğunca iki kadın çocuklarını
karşılıklı emzirerek sütkardeşi
olmalarını sağlarlar. Kitapta asıl
kahraman Madam Dölatur, kocasını kaybettikten sonra şu ifadelerle romanın hayatına dâhil
edilir:
“Kanaatkâr
olduğumuz
vakit daima imdadımıza yetişen Allah’ın inayeti Madam
Dölatur’un da imdadına yetişti.
Bu mansıp ve zenginlikle bulunamayacak bir lütuftu: Vefakâr
bir dost iyi bir kadın. Bu kadının
ismi Margaret idi.”
İki kadın, çocuklarını, hiç de
hazzetmedikleri Avrupa ahlakından uzakta, bu ıssız vadide, fıtratın gereği olan ahlakla yetiştirip,
ileride belki birbirleriyle evlendirerek, daha da yakınlaşmayı
düşünmektedirler. Tabiatın bağrında, adeta tabiatın birer unsuru gibi yetişen bu çocuklar, şehir
ve mektep hayatından uzakta,
dünyayı ancak yaşadıkları şu ıssız vadi kadar küçük düşünerek
ve birbirlerine olan sevgilerini de

POL VE VİRJİNİ
kendileri ile birlikte büyüterek
hayatın, zamanın seline ister istemez kapılarak yol almaktadırlar.
Onlar bu hesap içerisinde
mesut yaşarlarken, dünyayı dolduran ve sömüren öteki insan,
bir türlü peşlerini bırakmaz.
Madam Dölatur’un Fransa’da yaşayan varlıklı halası, bölge valisine gönderdiği mektupla, yeğeni
Virjini’niyi okutmak, yetiştirmek
maksadıyla yanına çağırtır. Medeniyetten uzak bölgede cahil
kalmasını güya istemez. Ortaya
çıkan yeni durum, bütün hesapları altüst eder, emellerin içerisine zehirli su katılır adeta. Pol’ün
annesi Margaret, arkadaşını teselli etmeye çalışır:
“Ne oluyoruz Allah aşkına!
dedi, senin hısımlarına biz bu
kadar muhtaç mıyız? Allah bizden
yüz mü çevirdi? Bizim
asıl sahibimiz O değil mi? Şimdiye kadar bizi mesut yaşatan gene
O değil mi? Neye üzülüyorsun?
Hiç de mi tahammülün yok a
kardeşim?”
Madam Dölatur, iki arada bir
derede kalmıştır. Düşünür ve
kendi kendine der ki, Virjini’nin
halanın yanına gitmesi ile bu
zengin halanın kızına sağlayacağı varlık, aslında Pol’ün de işine
yarayacaktır. Bu iki genç yarın
evlendiklerinde bu ıssız vadinin
yoksulluğu ile boğuşmak yerine
daha müreffeh yaşayacaklardır.

Okuduğum İlk Yıllarda Beni Çeken
Şey
Tereddütler yaşanırken bu
arada birlikte büyüyen iki kardeş, iki sevgili, etraflarına iyilik
saçmayı sürdürürler. Çalıştığı yerden kovulmuş yoksul ve
köle bir zenci kadının efendisine
müracaat ederek, onun bağışlanmasını sağlamaya çalışırlar.
Eve dönerken yollarını kaybeder

büyük sıkıntı yaşarlar. Vahşi ormanda karşılaştıkları yerlilerden
korkmaları gerekirken, yerliler,
bu gençlerin yoksul zenci kadına yardım ettiklerini bilir ve
kendilerine zarar vermezler. Sonunda yaşlı hizmetçi Dömenkü bunları bulur. Sevinemezler
çünkü kalplerindeki kaygı giderek büyümektedir. Ancak onlar da farkındadırlar ki Virjini
Fransa’ya gidecek ve belki bir
daha dönmeyecektir.
Ali Kâmi Akyüz adlı mütercimin, belki biraz da Türkçe
düşünce ve inanç diline adapte
ederek çevirdiği eseri, bugün yeniden kurcalarken, okuduğum
ilk yıllarda beni çeken şeyin aşağıdaki alıntılarda rastladığım ifadeler olması çok muhtemeldir:
“Görüyor musun, kardeşim,
diyordu. Cenabı Hak hiçbir iyiliği mükâfatsız bırakmıyor.
Her doğan gün bu mesut yuvayı sulhu selametle karşılıyordu. Kalpleri ne hırsın ne de kıskançlığın ezalarını duymamıştı.
Dedikodu her şeyin hakkını söylemek bahanesini taşıyarak mutlaka kin ile beslenir
ve riyakâr
lığa bürünür.
Çünkü insanların fenalığı hakkındaki inancımızı teyid eden bu
dedikodular onlara karşı tabii bir
nefret uyandırır.
Ara sıra Madam Dölatur
İncil’den bazı dokunaklı parçalar
okur, öbürleri dinlerdi. Onların kütübü mukaddese hakkında basit ve ameli fikirleri vardı.
İnançları, tabiattan aldıkları ilhamlar gibi hissi, ahlak telakkileri de nazari olmaktan ziyade
tatbiki ve itiyadi idi.
Onların ne bayramları, yortuları ne de ayrılmış matem
günleri vardı. Onlar için her gün
bayramdı ve kâinat bir mabetti
ki o mabette onlar sonsuz, her
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şeyden üstün, zorlu, dost bir iradei külliyenin saltanatına hayran
olurlardı.”
Virjini’nin halası ikince defa
vali kanalıyla haber ulaştırır,
yeğenini Fransa’ya ısrarla beklemektedir. Zaten kendisinin
iki yıllık ömrü kalmıştır. Varidatını yeğenine bağışlamayı düşünmektedir. Çarnaçar Madam
Dölatur, yine çocuklarının her
ikisinin de geleceğini düşünerek, Virjini’yi, Pol’ün, yaşadıkları
yerden uzak, Madagaskar’a ticaret maksadıyla gittiği bir günde,
ona veda dahi etmesine imkân
bırakmadan, Fransa’ya gönderir.
Romanımızın anlatıcısı yaşlı bilge hadiseyi şöyle dile getirmiştir:
“Zengin kimseler fıkarayı arasa arasa ne için arar? Dalkavukluğa ihtiyaçları vardır da onun
için değil mi? Peki dalkavukluk
nasıl olur? İyi kötü başkalarının
her fikrini kabul etmek, her dediğine kavuk sallamakla olur. Bu
esaret onların hür düşünceli mizacına uymuyordu.”
Yazar kitap boyunca bu iki
ailenin, tabiatın bağrındaki hayat
mücadelesi ve macerası ile Avrupa hayat tarzı arasında mukayeseler yapar. Ve her seferinde Avrupa’daki sahte, riyakâr yaşama
modelini yermekle kalmaz, yerden yere vurur. Kendisi bir tabiatçı, botanikçi olması hasebiyle
tasvirlerinde öylesine sahicidir
ki, okuyucusunu her sahifede tabiatın bir parçası içerisinde hissettirmekten geri durmaz.
Benim yaşadığım yıllarda
şehrimizin nüfusu enikonu seksen bin civarındaydı. Henüz bütün yollar asfaltlanmamış, taşıma
daha ziyade fayton ve at arabaları vasıtasıyla sürdürülüyordu.
Yaşadığımız bütün evlerin minik
de olsa bir bahçesi bulunmaktaydı. Benim bu eseri okuduğum
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evimiz, Malatya Koyunoğlu Mahallesi Hacı Evliya Sokağı’nda
idi. İki katlı kerpiç yapının bahçesinde kocaman bir dut ağacı,
evin tek katlı olan yan bölümünün damını boydan boya kapatmaktaydı. Ayrıca bahçede kayısı,
vişne ve erik ağacı da vardı. Evin
iki katlı bölümünün üst katında
ben ve bir kardeşim kalıyorduk.
Diğer bölüm tek katlı bir oda
ve mutfaktan ibaretti. Banyo ve
tuvalet evin dışarısında, bahçenin dip köşesinde idi. Evimizin
bahçesi içerisinden yani evin
altından bir ark geçiyor ve gün
aşırı içerisinden sular salınarak,
hem bize, hem de bizden sonraki evlerin bahçelerine akıyordu.
Şimdi gelelim Pol ve Virjini’nin
yaşadığı tabiata:
“Pol ve Virjini’nin ne saatleri, ne takvimleri, ne tarih, ne de
felsefeye dair hitabeleri vardı.
Onların vakitleri tabiata uygun
olarak intizama girmişti. Günün
saatlerini ağaçların gölgesiyle
ölçerler, mevsimleri çiçekler ve
yemişlerden anlarlardı. Yıllar ise
hasatların adediyle sayılırdı. Mesela Virjini: Hadi bakalım, derdi,
yemek vakti geldi, muzların gölgesi, dibine düşüyor.
Bizim
ilk
ebeveynimiz
Âdemle Havva, evvela iki kardeş gibi nasıl birbirlerini görüp
konuştularsa, Havva gibi tatlı,
mülayim ve güvençli olan Virjini
de Âdem gibi çocuk bönlüğü ile
koca bir adam olan Pol’e öylece
bağlanıp sevişmekte idiler.”
Fransa’daki zengin hala ne
edip valiyi, papazı araya sokar,
Tanrı böyle istiyor dedirterek
Virjini’yi yanına alır. Ona Avrupai
hayat tarzını aşılamak maksadıyla, gereken her şeyi zorla ve kızın
gönlü olmaksızın uygulamaya
başlar. Mektebe gönderir, balolara götürür, müzik öğrenmesini

sağlar. Yeni elbiseler alır, albenili
olması için elinden geleni ardına
koymaz. Ayrıca onu Avrupalı bir
gençle de evlendirmeye kalkışır.
Ancak Virjini’nin ruhu bütün
bu değişimlere karşı şerbetlidir,
direnir. Kalbini teslim etmez bu
yeni hayat tarzına.
Virjini’nin halası kızın direncini kıramayacağını anlayınca
onu eski yuvasına beş parasız,
mirasından mahrum bırakarak
göndermek üzere bir gemiye
bindirir. Bu arada mektuplaşmalar sonunda Virjini’nin döneceği öğrenilir. Hatta bölgenin
yakınında açıklarda büyük bir
gemi demirlemiştir. O gemiden
de bizimkilere Virjini’nin gönderdiği bir pusula ulaşır. Virjini
bu demirleyen gemidedir. Ancak
fırtınadan ötürü gemi limana
yanaşarak yolcularını indirememektedir. Filikalarla taşınmak da
tehlikelidir. Gemi kaptanı, fırtınanın dinmesini beklemektedir.

Romanın Manifestosu
Son bir buçuk yıl, kızından
hiç haber alamamış olan Madam Dölatur, bugüne kadar eline geçen sadece bir mektupla
avunmuşken, şimdi kızı açıkta
demirleyen geminin içerisindedir. Kadıncağız zaten halasının
yanında kızının ahlakının bozulacağından, yazarımızın belirtmesiyle, Avrupa romanlarını
okuyarak annesini, kardeşini,
komşusunu, doğup büyüdüğü bu bölgeyi unutacağından
korkmuştur.
“Zaten okuduğu bazı romanlarda yarı şaka yarı sahi sözlerle
ne alçakça hıyanetlikler yapıldığının misallerini görmüştü. Bu
romanlar Avrupalıların ahlakını
olduğu gibi gösteren birer ayna
idi.
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Kâinatın ulu mimarı aramızdan yalnız birini kendisi için
ayırmıştır. O da başlıca azamız
olan kalbimizdir.”
Pol ve Virjini romanının
adeta manifestosu bu ifadelerde
yatmaktaydı. Kendisi de Avrupalı olmasına rağmen, memleketindeki değişimin ahlaki bozulma istikametinde geliştiğini,
buna da en fazla edebiyatın çanak tuttuğunu görmüş, böylesi bir metni kaleme almış gibi
görünmektedir.
Hülasa gemi bir türlü limana
yanaşamaz. Daha büyük bir fırtına kopar. Limanda endişeyle
günlerce Virjini’yi bekleyen ailesi
kahrolmuştur. Sadık hizmetkâr
Dömenkü ile Pol, gece gündüz
geminin limana yanaşmasını
beklerken, ihtiyarın Pol ile diyalogu yürekleri yakmaktadır.
Virjini’nin beş parasız, mirastan
mahrum olarak gönderilişini
konu edinirken “zenginler elaleme karşı böbürlenmek için iyilik yaparlar” diyen ihtiyarın bu
sözü de romanın manifestosuna
eklenecektir.
Gemi alabora olur ve Virjini
de dalgalar arasında boğularak
dünyaya veda eder. Sonraki zamanlarda her birisi o emsalsiz
güzellikteki başlangıç günlerini
geride bırakacak ve tıpkı Virjini
gibi trajik bir şekilde yurtlarını
yuvalarını, kulübelerini, şimdi
onların geçmiş hikâyesini anlatan ihtiyarın gözlerindeki yaşlara
terk ederek, göçüp gideceklerdir
dünyadan.
Pol ve Virjini’den bana kalan
cümle yine bilge anlatıcımızın
dudaklarından dökülmüştü:
“Fazilet, başkasının iyiliği için
kendini zora koşmak ve bunu
sırf Allah rızası için yapmaktır.”

