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Döne döne büyüyen anaforda… 
Her şey yıkılıyor, bel vermiş orta direk; 

Kargaşalık salınmış yeryüzüne, 
Yükseliyor kana bulanmış sular,  

ve her yerde 
Sulara gömülüyor suçsuzluğun töreni; 

İyiler her türlü inançtan yoksun, 
Oysa yoğun bir tutkuyla esrik kötüler. 

Belli ki bir giz açıklanmak üzere. 
— W. B. Yeats (Tekhne, 2015)
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İki Virüs ama Hangisi Daha...

HER şeyin alt üst olduğu zamanlarda yaşıyoruz; bu zamanlarda iki şey 
bizi nefessiz bıraktı. İlkini hemen tahmin edebilirsiniz: COVID-19. 

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Aralık 2019’da yaptığı açıklama ile Çin’in 
Wuhan kentinde koronavirüs ailesinden yeni bir virüsün tespit edildiğini 
duyurdu; daha sonraki açıklamada da virüsü ülke ve şehirle ilişkilendir-
memek için virüse COVID-19 adı verildi. Virüsler yer/yurt olarak seçtiği 
bedende birkaç gün içinde kendini gösteriyor. Göstermeye başladığında 
COVID-19 temporal dispne yani geçici nefes darlığına neden oluyor. Türk 
Tabipleri Birliği’nin (TTB) çalışmasından edindiğimiz verilere göre, “dün-
yada 171.472.509 kişi SARS-CoV-2 virüsü ile enfekte olmuş ve bunların en 
az 3.565.243’ü COVID-19 nedeniyle ölmüştür” (Nesanır vd. 2022).

Nefesimizi kesmek isteyenlerin ikincisi ise yer/yurt edindiği toplum 
ve doğanın bedeninde kendi ayakları üzerine yükselmekle kalmıyor, top-
lum ve doğayı zaman içinde kendi bedeninin bir parçasına dönüştürüyor. 
Hangisi daha tehlikeli? Onca gerilim ve korkuyu yaşadıktan sonra tabii ki 
COVID-19 diye cevap vereceğiz. Ancak bu cevaba katılmıyorum. Peki bu 
ikincisi, bizi nefessiz bırakan diğer şey ne? Birbirine eklemlenmiş ortak bir 
yaşam (simbiyoz) sürdüren ikili: ulus-devlet ve sermaye birikimi. Bu ikilinin 
oluşturduğu metabolizma, imalata dayalı üretimden besleniyor. Sermaye bi-
rikimi ve imalat kentlerde konaklıyor, kentleri mekân seçiyor. Kentleri çev-
releyen doğa ve kırsal alanları, gereksinimlerini karşılamak için kendine 
bağlıyor. Ulus-devletin desteği ile üretim ve yeniden üretim mekânları olan 
kentlerle diğer yaşam ortamları (doğa, hayvan, insan) arasında karşılıklı 
yoğun bir trafik oluşuyor. Karl Marx, kapitalist üretimin, başından itiba-
ren, nüfusu yoğun bir şekilde kentlerde bir araya getirmesinden bahseder 
ve devamla nüfusun kentlerde yoğunlaşmasının insan ile doğa arasındaki 
metabolik etkileşimi bozduğunu belirtir. Nüfus ile doğa arasındaki meta-
bolik ilişkinin bozulmasının kentte yaşayanların (işçilerin) fiziksel sağlığı 
ile kır emekçilerinin yaşam ortamını yok ettiğini ifade eder (Marx, 1976: 
637-8). Etkileşim hâlinde bir işleyiş/oluş hâli ile karşı karşıyayız. İnsan-
lık için bir lütuf olarak başlayan erken modernleşme (early modernity) süreci, 
zamanla artan ölçüde lanetler yağdıran geç modernleşmeye (late modernity) 
dönüşmüştür. Müdahale edilmemesi hâlinde daha da dönüşecek gibi.1 Bi-
linçli olarak, hangisi daha tehlikeli diye yanlış bir soru sordum. Bu soruya 
cevap arayacağım ve kendimce bulduğum cevapları sizinle paylaşacağım. 

1 Bu ifadeyi Mimar Sinan Üniversitesi’ndeki bir ders/buluşmada Utku Arıca başka bir 
bağlamda dile getirmişti, pek bir sevdim.


