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ÖNSÖZ

Bu çalışmamda, yaşamı derinden etkileyen büyük krizlerin insan 
davranışlarında ne tür refleksleri ortaya çıkardığı ve bunların et-
kilerinin neler olacağı sorunu üzerinde durmak istiyorum. Salgın, 
kıtlık ve savaş gibi toplumlar üzerinde büyük travmalara neden 
olan olaylarla yüzleşmek zorunda kalındığında, insan davranışla-
rı farklılaşıp değişime uğrayabiliyor. İnsanın toplumsal bir varlık 
olması ile bireysel bütünlüğünü koruma arzusu bazen karşı karşı-
ya gelebiliyor ve pandemi gibi büyük krizlerde ikisi arasında bir 
seçim yapmaya zorlanıyor. Seçimlerimiz, yaşanılan baskılar ile kı-
rılıp dönüşüyor ve tüm toplumsal erdemler yerle bir oluyor.

Esasında insan toplulukları, COVID-19 pandemisi ile yaşamı, 
insanlığın mevcut durumunu ve insan doğasının gezegen üze-
rindeki etkilerini yeniden değerlendirme fırsatı bulmuştur. Fela-
ketler geçtiğinde, yenisi gelene kadar eskisini unutmaya meyilli 
olan insan, kendi kusurunu kabul etmek yerine Ötekini, Başkası-
nı suçlamayı tercih etmektedir. Bu davranış, sorumluluğu kendi 
üzerinden atmak için uygulanan bir savunma düzeneğidir.

Salgınlar, insanlık tarihi boyunca karşılaşılan “doğal” felaket-
ler arasında ilk sıralarda yer alırlar. Veba, Çiçek, Kolera, Frengi, 
Verem, Grip ve Sıtma gibi hastalıklar tarihsel olarak insan toplu-
luklarında derin izler bırakmışlardır. HIV pandemisi, geliştirilen 
başarılı tedavilere karşın, tüm yıkıcılığıyla etkisini özellikle dün-
yanın belirli bölgelerinde göstermeye devam etmektedir. Günü-
müzde ise özellikle koronavirüsler yirmi birinci yüzyılın hemen 
başından itibaren oluşturdukları salgınlarla insan yaşamının 
âdeta ayrılmaz bir parçasına dönüşmüşlerdir. SARS koronavirüs 
ile 2003 yılında başlayan süreç, MERS salgını ile devam ederek 
2019 yılında başlayan ve hâlen etkisi altında olduğumuz SARS-
CoV-2 yani COVID-19 pandemisiyle devam etmektedir.
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İnsan, doğası gereği kendisini önceleyen, merak eden, bil-
mek, anlamak isteyen bilinçli bir varlıktır; deneyimlediği trav-
maların nedenleri hakkında bilgi sahibi olmak ister ve yaşamın 
güvenli bir şekilde sürdürülmesini arzular. Pandemi gibi büyük 
krizlerden bir şeyler öğrenip öğrenmediğimiz konusunda kesin 
yargılara varmak olası değildir; ancak bundan sonraki salgınlar-
da ortaya çıkacak insan davranışlarının yeniden yorumlanması, 
bu konuda daha gerçekçi verilere ulaşılmasını sağlayacaktır.

Bu kitapta, otorite, iktidar ilişkileri, komplo teorilerinin bes-
lendiği alanlar, antroposen çağı, maske kullanımının farklı an-
lamları, salgın filmlerinin ortak temaları yanında ayrı düştükleri 
konular ve Ötekileştirme kavramları üzerine bir tartışma ger-
çekleştirmeyi amaçlıyorum. Antroposen Çağı yani “İnsan Dö-
nemi” olarak adlandırabileceğimiz bir çağda dünyanın öznesi 
bir anlamda doğanın tanrısı gibi işlev gören insanın, neoliberal 
ideolojinin önderliğinde çıkmış olduğu macerada, gezegeni ye-
niden tasarımlama çabalarının istenmeyen veya öngörülemeyen 
sonuçlara yol açıp açmadığı, sorgulanması gereken konuların 
başında gelmektedir. Tektipleşmenin nüfuzunun arttığı, Öteki-
nin olumsuzlanması üzerine kurgulanan dünyada; pandemiye 
yol açmış virüs de bir yabancı olarak kabul edilerek, steril ve gü-
venli dünya ütopyasını tehdit eden açık bir düşman olarak algı-
lanacaktır. COVID-19 pandemisi ile misofobi yeniden gündeme 
gelerek, endişeli bekleyişlerin büyüttüğü korku atmosferinde 
insanın zihnen ve bedenen sıkışmasına neden olacaktır.

Otorite, krizleri fırsat olarak görerek kendisini yeniden dü-
zenleme çabası içine girebilir. Ortaya çıkan fırsat otoriteyi güç-
lendirmenin aracı hâline gelebilir; yeni denetim ve gözetim tek-
niklerinin kullanılmasıyla toplumsal disiplinin yaygınlaştırılma 
ihtimali öngörülebilecek bir durumdur. Toplumsal ilişkilerde 
gözden kaçan mikro-iktidar ilişkileri güçlü içselleştirmelerle 
varlığını yaygın bir şekilde sürdürür. Yazılmamış kuralların kül-
türün oluşumundaki payı da unutulmamalıdır.

Travmaların doğurduğu reflekslerden biri de komplo teorile-
ri üretimidir. Salgın gibi büyük felaketlerin nedenlerini, basit bir 
kesinlikle açıklamak için her zaman bu tür teoriler ortaya atılır 
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ve tarih boyunca çok sayıda örneği bulunmaktadır. Komplo te-
orileri, insan doğasının belirsizlikten hoşlanmaması yani bilme 
isteğinden beslenen kadim bir toplumsal refleks olarak kabul 
edilebilir.

Pandemi ile hayatımıza giren ve enfeksiyondan korunma 
amacıyla yaygın şekilde kullanılan maskenin, yüzlerimizi ört-
mesi yanında toplumsal kimlikler arasında farklı kullanımları 
olup olmadığı ve maskenin metaforik anlamlarına uzanmanın, 
maske kullanımının örtük etkilerini ortaya çıkarıp çıkarmayaca-
ğı da tartışılması gereken bir başka konudur. 

Bu kitapta ayrı bir başlık altında değineceğim farklı türdeki 
filmlere, çok sayıda bağlantı kurmaya çaba gösterdim. Sinema 
yaşamdan beslenen bir anlatı sanatı olarak kabul edilebilir. Ha-
yat gibi çok katmanlı öyküleri perdeye aktarabilme yeteneğine 
sahiptir. Bunun izdüşümlerini, salgınlar ile bağlantılı olarak gör-
selleştiren filmlerde de görmek olasıdır. Bilinçdışı dürtülerimi-
zin sembolik anlatılarını da filmler yoluyla deneyimleme fırsatı 
buluruz. Bunun neticesinde, salgınlar yoluyla korkularımızın ve 
kaygılarımızın ortaya çıkışının perde arkasındaki dinamikleri ve 
aralarındaki bağları görünür kılması yönüyle de filmlerin önem-
li işlevleri bulunmaktadır.

Kötücül bir virüsün, bir yabancı olarak dışsallaştırılmaya çalı-
şılması, insanı sanki gezegenin tek yurttaşı, “yerli” olan tek canlısı, 
diğer deyişle dünyanın efendisi olduğu kabulüne dayanmaktadır.

Bu kitap, insanın krizler karşısındaki tutumunu, insan doğa-
sının karmaşık yapısının arkasında yatan dinamikleri COVID-19 
pandemisi bağlamında tartışmayı amaçlamaktadır. Bu çalışma 
ayrıca, güncel pandemide yaşanılan birçok olgunun, geçmişte ol-
duğu gibi ve belki bundan sonraki pandemilerde de benzer şekil-
de deneyimleneceği iddiasından yola çıkarak, insanlık için anım-
satıcı bir not düşmeyi öncelemektedir. Bir başka deyişle, burada 
dile getirmeye çalıştığım düşünceler, günümüzde yaşananlardan 
esinlenerek gelecekte bizleri bekleyen muhtemel davranış kalıpla-
rını belirleme çabasından ibarettir. Salgın bağlamında ortaya çıkan 
davranışlar dar anlamda düşünülmemeli, diğer büyük felaketler-
de de ortak temaları yansıtabileceği akılda tutulmalıdır.
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GİRİŞ: UZUN PANDEMİ YILI

Ömrümüzü sonsuza kadar bir pencerenin önünde 
geçirebilseydik ve kımıltısız bir duman kümesi gibi öylece 
kalabilseydik, sonsuza kadar tepelerin kamburunu sızlatan 
aynı anı, o alacakaranlık anını yaşayabilseydik... Sonsuzluğun 
ötesine dek öylece durabilseydik! Bu imkânsızlığın hiç olmazsa 
bir adım gerisinde, tek bir harekette bulunmaksızın, günahlar-
dan solmuş dudaklarımızdan tek bir kelime dökülmesine izin 
vermeksizin, öylece kalabilseydik!

Fernando Pessoa, Huzursuzluğun Kitabı

Yirmi birinci yüzyılın başlarında bulunduğumuz bu yıllarda 
büyük bir felaketle, bir pandemi ile yüzleşmek zorunda kaldık. 
2019 yılı sonunda Çin’de ortaya çıkan ve sonrasında varlığından 
yavaş yavaş haberdar olduğumuz; ancak tüm dünyada etkisini 
2020 yılında göstermeye başlayan bu yeni koronavirüs salgını 
ezberlediğimiz ve tekrarlardan oluşan rutin yaşamımızı hızlı bir 
değişime uğrattı. COVID-19 adı verilen ve SARS-CoV-2 olarak 
adlandırılan bir koronavirüs tarafından oluşturulan hastalığın, 
bu kadar travmatik, yayılmacı ve ölümcül olacağını başlangıçta 
hiç kimse tahmin edemedi. Hastalık hızla tüm dünyayı etkisi al-
tına aldı ve sağlık sistemlerinin bir süreliğine de olsa çökmesine 
neden oldu. Toplumların zihninde geleceğe dair bir belirsizlik 
oluşturması yanında, kaos ve panik duygularının da yayılmasını 
kolaylaştırdı. Henüz ayrıntılı olarak tanınmayan, özellikleri tam 
olarak bilinmeyen bir virüse karşı hızlı ve aceleye getirilen ön-
lemler ile başa çıkılmaya çalışıldı. COVID-19, toplumların trav-
matik yükünü artırarak, kapanmaya yüz tutmuş ruhsal yarala-
rın yeniden kanamasına neden oldu. 


