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SUNUŞ.
DüŞüNcENİN 

ÖTESİNDE ERİNÇ 
TopLUMUN üYESİ 

oLMAK

Her zamankinden daha fazla gerçek 
görünen hayatımızın içinde pandemiyle, 
Jane Jacobs’un açıklamasının tersine tanık 
olduk. Sokakların tenhalığı, salgın karşısında 
en önemli savunma aracımız olarak hızlıca 
benimsenir hale geldi. Fırsat buldukça açık 
alanlar yerine yoğun şehirlerin manzarasının 
belirgin simgesi olan apartmanların dört 
duvar odacıkları arasına sıkışan bizler, 
yaşam koşullarının da mağdurlarına 
dönüştük. Virüsün kentlerde hızla yayılması 
-özellikle sağlıksız yaşam koşullarına 
sahip alanlarda yarattığı tahribat- pek çok 
mağduriyeti de beraberinde getirdi; üstelik 
süreç, yenilerine hazırlanmamız gerektiğinin 
sinyalini çoktan verdi. 

İnsanlarla ilişki kurma biçimimizin değiştiği 
bu dönem, her anlamda deneyimlerimizin 
ötesinde… Daha az temas halinde 
olduğumuz karşılaşmalar ya da temas 
ihtimali nedeniyle hızlıca hareket etme 
halimiz, bir de tabii ki güvenli mesafenin 
iki ucunda sadece birer ekran karesinden 
ibaret olmamız; varoluşumuza adeta meydan 
okuyor. Bu günlerin kolektif belleğimizi nasıl 
şekillendireceği, sosyologların da belirttiği 
gibi, salgın sürecinin nasıl sonlanacağına 
bağlı. Bu anlamda tedavinin bulunması; 
sadece beden sağlığımız için değil, 
topluma aidiyetimizi tekrar eski normlarına 
döndürmek açısından da önemli. Sürecin 
uzamasının ise neredeyse birey olarak 
yan yana var olmamıza ve ilgili davranış 
ritüellerini tamamen geride bırakmamıza 
neden olacağı kesin. 

Geçmiş salgın deneyimlerinden; hayatın 
normale dönüşünün, tehdidin bertaraf 
edilmesiyle bağlantılı olduğunu öğrendik. 
Yine de tedaviyi beklerken dayanımımızı 

artıracak projelerin peşinde oldukça etkili 
çözümler geliştiriyoruz. Haritalanabilir 
mekân anlayışımıza farklı boyutlar 
kazandıran pandemi sayesinde, kamusal 
mekân dahil olmak üzere, sınırları 
belirli tüm alanlarda mesafelere dayalı 
konumlandırmalara dair uygulamalar 
kullanıma geçti. Diğer taraftan, 
kalabalıklardan uzak olmanın getirdiği 
güvenlik hissiyle kıymete binen özel 
alanlarımız, şimdi bizi hibrit bir coğrafyanın 
içinde yaşatır hale geldi. Özel adalarının 
ayrıcalığını süren şanslı ve küçük azınlığı 
bir tarafa bırakırsak, sahip olduğu küçük 
bahçenin ve balkonun değerini tartışmasız 
bir şekilde kabul eden çoğunluk, bedenen 
yaşadığı daralmayı aklen aşma gayreti 
içinde. Söz konusu hibrit coğrafyanın önemli 
bir bileşenini oluşturan dijital dünyanın bir 
parçası olarak var olmaya çalışıyor. 

Herkesin zaten bildiği bir şey var. İyi kullanılan bir 
şehir sokağı emniyetli bir sokak olur.

Boş bir sokak ise genellikle emniyetsizdir. Peki ama 
gerçek hayatta bu nasıl olur?

Bir şehir sokağını iyi kullanılan sokak ya da tenha 
sokak yapan şey nedir?

Jacobs (2011, s. 55)

İnci olgun, Serim Dinç, Esra Turgut, Kumru Çılgın

İmaj 1.  
Gustave Caillebotte, “Paris, 

a Rainy Day” 
Sanatçı. Jarek Kubicki 

Kaynak. Url-1



Kentleşmenin doğayı daha fazla 
yıpratmaması için kompakt gelişmeden yana 
çevre dostu taahhüt, COVID-19 ile çok farklı 
bir boyut kazandı. Banliyö hayatının görece 
özgürlüğüne karşı apartmanın koridorlarına 
veya arka otopark boşluğuna sıkışan aileler, 
içinde bulundukları durumu ekolojik ayak 
izinin önüne koyarak düşünmeye başladılar. 

Şehirden kırsala doğru toptan bir göç 
hareketinden bahsetmeyi mümkün kılmasa 
da emlak piyasasında değişen trendler, 
COVID-19’un kırsal alanları yeni bir odak 
noktasına dönüştürdüğünü gösteriyor. 
Kırsal yerleşimlerin sahip oldukları düşük 
nüfus yoğunluğu ve sosyal mesafeyi sadece 
kolaylaştırmakla kalmayan, aynı zamanda 
son derece doğal bir şekilde koruyan 
yapıları, şu an için virüse karşı en tercih 
edilir savunma alanı.

Geride kalanlar için metropollerden doğru 
yaşanan kopuş, büyük bir depresyonun 
son noktasına işaret ederken, şirketlerin 
ev mesailerine yönelik yeni organizasyon 
şemaları, New York gibi iş merkezlerinde 
ticari gayrimenkullerin dibe vuracağı 
endişesine neden olmakta; hizmet 
sektöründe ise her geçen gün kapısını 
kapatan işletme sayısı artmakta; kısacası 
COVID-19 paniği, herkes için farklı bir 
gerçekliği gündeme taşımakta.  

Durumun, her zaman vurguladığımız gibi, 
bir de iklim krizi boyutu var. Özellikle araç 
trafiğinin azaldığı salgının ilk günlerinde, 
başlayan ve bugün hâlâ devam eden 
mikro hareketlilikler dolayısıyla yavaş 
yavaş temizlenen kent havasını soluyor 
olmak, kentsel bir ütopyanın şafağı 
olarak algılanmakta. COVID-19 sonrası 

normalleşme sürecinin bir anlamda kendi 
ütopyasını yaratacağına inanılmakta. 

Zaten ütopyalar da yazıldıkları çağın 
sorunlarını ve en temel kaygılarını 
yansıtarak, var olan koşullara seçenek 
sayılacak öneriler getirmezler mi? 
Ancak bir ütopya böyle bir seçenek 
olarak imgelendiği halde, kendi içinde 
seçeneksizdir. Amacı, sorunları bir kez ve 
tümüyle olumlu bir çözüme ulaştırmak, 
toplumun son durumunu ve hatta geleceğini 
öngörmektir. Kusursuzluğu temsil eden 
bu son durumda değişikliğe gereksinim 
duyulmaz; zira kurulan düzen en iyisi 
olacağından, herhangi bir değişiklik toplumu 
ancak olumsuza doğru götürecektir. 
Sorgulanmaz kesinlik içinde özgün bireysel 
duygu, düşünce ve davranışa hem yer 
hem de ihtiyaç yoktur. Bireyin, toplumun 
bütünsel kurumsallaşmasını ve tüm işleyişini 
bağsız ve koşulsuz benimsemesi beklenir. 
Ütopyada yaşayan bireyin tanımlanan 
düzeni ya da söz konusu düzen içinde kendi 
konumunu sorgulaması ise asla beklenmez 
(Bezel, 1984).

Birey ve toplum için özgecilik ilkesini öneren 
ütopyaların çıkış noktası, toplumun her 
zaman içinde bulunduğu kıyamet şartlarıyla 
ilişkilidir. Eğer şu an kıyamet şartları 
içinde olduğumuzu kabul edersek, “yeni 

normal”imizin sunacağı bize özgü ütopya 
nasıl şekillenecek?

Rotterdam Erasmus Üniversitesi, Konut 
ve Kentsel Gelişme Çalışmaları Enstitüsü; 
başlangıçta şehir planlamasına ilişkin 
COVID-19 sonrası iyimserliğe sahip 
çıkarken, geçmişten gelen öğretilere 
bakıldığında oldukça beklenmedik bir 
sonuca varmış görünüyor: “Şehirlerin 
inşasında çok az değişiklik olacak.” Olumlu 
bir örnekle başlamak gerekirse, geçmişte 
aktif olarak ele alınan ve iyileştirilen 
kentsel koşullar arasında hijyen vardı. Şehir 
planlama disiplininin 19. yüzyılda Londra’da 
ortaya çıkmasının nedeninin, umutsuzca 
atmosferi kirleten ve birçok insanın sağlığını 
etkileyen kanalizasyon sistemine yönelik 
çözüm arayışları olduğu hatırlandığında, 
kapalı bir kanalizasyon şebekesi inşa 
etmek, sokakların ve kamusal alanların 
düzenini iyileştirmek ve ev bağlantıları ile 
su kullanımı için kurallar veya yaptırımlar 
belirlemek, söz konusu sıkıntıları yeter 
miktarda bertaraf etmek için oldukça 
yeterli görülebilir. Bunu yapabilmek için, 
değişikliklere rehberlik edecek ve yerel 
yönetime bunları uygulamada destek olacak 
yeni bir planlama otoritesi oluşturulması 
örneği; değişimi başlatmak için temel bir ön 
koşulu göstermektedir: Belirli bir statükodan 

yeni bir mekânsal anayasaya geçişe katkıda 
bulunan stratejiler, planlar ve kanunlar 
oluşturabilen ve bu konuda kararlı olan bir 
sosyo-politik sistemin mevcudiyeti. Tüm 
bunların sonrasında Jachnowl (2020), “Bu 
salgından öğrenilenler kurumsallaşacak 
mı?” sorusuna “(…) Bazı ülkeler kesinlikle 
yeni araçlar geliştirecek ve çoğu sofistike ve 
maliyetli olacak ek önlemler uygulayacaktır. 
Bununla birlikte, küresel olarak şehirlerin 
sosyo-mekânsal organizasyonu üzerinde 
kasıtlı, ani bir etki olması pek olası değildir” 
yanıtını verir ve şunları ekler: 

“Şehir sakinlerinin mevcut tepkileri, 
hâlihazırda küresel olarak çeşitli ve 
çelişkili; örneğin, sosyal meydan okumaya 
karşı daha fazla gönüllü uzaklaşma gibi. 
Dahası, çeşitli türden korkular birçok 
amaç için kötüye kullanılabilir; örneğin, 
yabancı düşmanlığını güçlendirmek 
veya vatandaşları tek başına devam 
etmeye ikna etmek gibi. ‘Dışarıdan’ korku 
hâkimse, çevrim içi alışveriş ve uzaktan 
sosyalleşme de dahil olmak üzere 
hayatımızın dijitalleşmesinde bir artış 
beklememiz gerekecek. Bu, bildiğimiz 
haliyle kentsel yaşam üzerinde ciddi ve 
istenmeyen etkilere neden olacak ve 
sonunda eski kentsel alan distopisine yol 
açacaktır.”

İmaj 2.  
Aleksander Gierymski, “W altanie” 
Sanatçı. Jarek Kubicki 
Kaynak. Url-2

İmaj 3.  
Georges Seurat, “Sunday 
afternoon on the islan of La 
Grande-Jatte” 
Sanatçı. Jarek Kubicki 
Kaynak. Url-3



tanımlarken kriz zamanlarını gözeterek mi 
söyledi bilinmez ama O’na göre tasarlanan 
gereksinimlerimiz tatmin edilir, karşılanabilir 
gereksinimler söz konusu olduğunda ise bu 
tatmin olabildiğince süratli bir doygunluğa 
dayanır.

Gündemimiz içinde yaşam şartlarına ilişkin 
hangi doygunluk noktalarına geldiğimiz ve 
bunların bizi ne kadar mutlu ettiği tartışmalı. 
Ortalamayı yakalayan ideal yaklaşım, 
herkes için farklı resimleri çerçeveliyor, tıpkı 
içinde var olmayı dilediğimiz ütopyaların 
farklı idealleri resmettiği gibi; bilim ve 
teknolojinin fütürist dünyası, sosyal ve 
ekonomik eşitliğin dünyası, doğanın 
egemenliğinin hüküm sürdüğü dünya... 
İdeal olanın karşısında ideal olmayanın 
resimlendiği dünya ise distopyayı karşılıyor. 
Görünen o ki, pandemi bize böyle bir 
dünyanın küçük bir simülasyonunu bahşetti. 
Gözetim sistemi altında büyük ölçüde 
hareket özgürlüğümüzü kaybettiğimiz, 
mahremiyetimiz içine dijital dünyayı davet 
ettiğimiz tekrara dayalı günlerimizin 
kısmen gönüllü teslimiyetçileri olsak da, 
neredeyse ütopya haline gelmiş olan 
normal yaşamımıza ulaşmanın fedakarlığı 
içinde görece distopyamızı yaşıyoruz. 
Yine de bu iki var olmayan yeri birbirinden 
ayırarak belli bir manzaranın karşılığı olarak 
sınıflandırmamız zor...

Spektrum’un 3’üncü sayısına adını veren 
“Pandemi; Ütopya ile Distopya Ara Kesitinde 
mi, Yoksa Heterotopyanın Bizatihi İçinde 
mi?” sorusu, her ne kadar kavramların 
böylesi sınıflandırılmış ele alınışına dair bir 
izlenim sunuyor olsa da ilk iki sayımızdan 
farklı olarak bu sayıda yazıları, kavramsal 
gruplar içinde bir bölümlenme yapmadan 

Kısa bir süre için de olsa kalitesi iyileşmiş 
şehir havasını teneffüs etmek, kent için 
beklentilerimiz konusunda biraz daha ısrarcı 
olmamız gerektiğini bize hatırlatıyor; ancak 
görünen o ki gelecek, o kadar iyimser bir 
senaryo çizmiyor. Ütopya vadetmiyor olsa 
da her şeye rağmen olumlu gelişmelerin 
esintisini hissedebiliriz. Emisyon 
standartlarının daha iyi hale getirilmesi, 
motorlu taşıtlara yönelik trafik sıkışıklığını 
ve zararını bertaraf edecek organik ulaşımın 
yaygınlaştırılması ve mümkünse kamusal 
mekânların arabalardan özgürleştirilmesi, 
COVID-19 vesilesiyle farkına vardığımız ve 
lafın gelişi olan taahhütlerimizi hatırlatan 
manzaralar sundu bize. Denebilir ki, 
pandemiyle birlikte asla başka türlü ortamını 
oluşturamayacağımız bir deneyi yaşadık ve/
veya yaşıyoruz. 

Yeni oluşan uzaktan çalışma 
alışkanlıklarımızı ise uzun bir süre daha 
deneyimliyor olacağız. Mesai saatlerine 
dair algıyı tamamen değiştirerek özellikle 
bir grubu 7/24 bilgisayar başına bağlayan 
yeni koşullar, çalışanları ekran boyunduruğu 
altına alırken; şirket sahiplerine ise ofislerin 
sabit giderlerinden tasarruf etmelerine 
imkân tanıyor. Diğer yandan ev ofislerinde 
çocuk bakımı konusunda önemli başka 
bir fırsatı yakaladıklarına inanan bir 
grup ebeveyn de süreci pozitif tarafıyla 
değerlendiriyor. Evin ofis olma esnekliğini 
yeterli bulmayanlar için çoğalan ortak 
çalışma alanı tasarımları yeni nesil esnekliğe 
sahip ofis örneklerini ortaya çıkardı. Sürecin 
kendisi, yeni tüketim seçeneklerini çoktan 
üreterek arzı karşılamaya hazırlanıyor. 

Lefebvre (2016), toplumun amacını, 
hedefini ve resmî meşruiyetini tatmin olarak 

ve sunuşumuzda genel bir açıklama 
tanımlamadan sizlerle paylaşıyoruz. 

Tam olarak öngöremediğimiz sonuçlarına 
rağmen salgını, heterotopik mekânlarda 
yaşamaya devam ederken, muhtemelen 
distopik ve oldukça sınırlı ölçüde ütopik 
bir çerçevede görüp görmeyeceğimiz, 
kısacası bir sınıf içinde değerlendirip 
değerlendirmeyeceğimiz sonuçta 
hepimize bağlı. Zira, içinde bulunduğumuz 
dünya; erinç bir toplumun üyesi olmayı 
hedeflerken, sürekli birbirinin nedeni ve 
sonucu olan olayların parçası olmaya devam 
edeceğimiz ve gerçeği en yakından an ve 
an deneyimlemek zorunda kalacağımız bir 
manzarayı vadediyor. Peki, şimdi! Salgını 
gerçek dışı mekânda mı, yoksa birden fazla 
zaman ve mekân içeren gerçek mahallerde 
mi algıladığımızı sorgularken biz, gelecek 
yeni dünyayı hangi dileklerle karşılayacağız? 
Tüm kötü olasılıklara rağmen bizim dileğimiz; 
“(…) Yepyeni bir sabah var / Bu sana ve bana 
ait / Yeni bir dünya geliyor / Vizyonumuz 
olan...”

Sunuşumuzu, Barry Mann ve Cynthia Weil 
tarafından yazılan “New World Coming” 
şarkısının sözleriyle bitirmek istiyoruz. 
Tercihen orijinal dilinde paylaştığımız 
sözlerin anlamı, ne de olsa Nina Simone’un 
eşsiz yorumunda saklı… 

“New World Coming”

There’s a new world commin’
And it’s just around the bend
There’s a brand new mornin’
That belongs to you and me
A new world commin’
The one we had vision of
And its commin’ in peace

Is commin in joy
And commin in love...yea...yea...yea
There’s a new world commin’
And its just around the bend
There’s a new day dawning
The one that’s for you and me
A new world commin’
The one we’ve had vision of
And itys commin in peace
Commin’ in love
Commin’ in peace
Commin’ in joy
And commin in peace
Commin’ in joy
And commin in love
And I saw another sign in Heaven
Great and marvelous
Seven angels having the seven last 
plagues
For in them is filled up the Wratrh of God
And I saw as it were a sea of glass 
mingled with fire
And them that had gotten the victory over 
the beast
And over his image
And over his mark
And over his name,
Stand on the sea of glass
With the harps of God all around them.

There’s a new world commin’ 
And its just around the bend
There’s a new day dawning

Siz bu şarkıyı dinlerken, ilk üçlemesini 
pandemiye ayıran Spektrum, gündemi 
belirleyen konuları tartışmaya açmaya 
devam ediyor olacak. Beğeniyle 
karşılandığını umduğumuz serimizin yeni 
sayılarını da takip etmenizi diliyor, katkı 
sunan tüm yazarlarımıza teşekkür ediyoruz.
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Fotoğraf. 4. Levent (İstanbul). Emirkan Cörüt, 2020.

’patafiziğe Giriş

Patafizik, sürrealist romancı, şair, oyun 
yazarı Alfred Jarry’nin (1873-1907) icadı; 
“hayali çözümler bilimi” demek. Yaşadığımız 
evrene ek bir evren varsayan ’patafizik, 
sağın [pozitif] bilimlerin tersine, genellikler 
ve kurallarla değil, sadece istisnalarla 
ilgilenir. Bildiğimiz bilimlerin açmazı, Kantçı 
olmalarıdır: Bilimcinin, kendi kendine 
baştan belirlediği soruna çözüm bulmaya 
çalışmasıdır; tersini yapması gerekirken, 
bilinenden bilinmeyene gitmesidir. Bu, 
sosyal medyada baştan seçtiğimiz adresleri 
takip ederken, dünyanın bunlardan ibaret 
olduğunu sanmamıza benzer bir durum 
yaratır. Sadece  istisnalar; ne var ki, zaten 
her şey istisnaidir  patafizikçi için. Kurallarsa 
genelleşmiş istisnalardır  ki, ilanihaye devam 
edeceklerini varsaymak yanılgıdır.

Sözcüğün önündeki kesme işareti 
yazım hatası değil; metafiziğe de fiziğe 
de eşit mesafede bulunan ’patafiziğin 
[‘e’patafizik] konumunu gramatik bakımdan 
imliyor. ’Patafizik, yirminci yüzyılda 
Umberto Eco’dan Marcel Duchamp’a, 
Jean Baudrillard’dan Boris Vian’a, Gilles 
Deleuze’den Maurits Cornelis Escher’e 
sayısız düşünüre, yazara ve sanatçıya ilham 
vermiştir. Daha birçoğu, Patafizik Koleji’nin 
üyesi olmuştur. Şimdilerde neredeyse 
unutulmuş durumda. ’Patafiziğe dair bugüne 
kadar pek az şey yazılmış; görünen o ki, 
bundan sonra durum değişebilir.

Distopyanın olanaksızlığı ve ’patafizik

Distopyalar iki öncül etrafında şekillenir: 
Birincisi zamansal öncüldür; distopyalar 
uzak ya da yakın bir geleceğe havale 

pANDEMİNİN 
’pATAFİZİğİ üZERİNE 

FRAGMANLAR

edilerek kuvve  durumunu muhafaza 
ederler. İkincisi güç öncülüdür; “sistem”, 
ya varlıkları hareketsizleştirecek kadar 
güçlenmiştir (Matrix, vb.) ya da ortadan 
tümden kalkarak varlıkları hayatta kalması 
imkânsız bir çevreye mahkûm etmiştir 
(Mad Max, vb.) Pandemi’de hepsi birden 
söz konusudur: Bir yandan, olası uzak 
geçmişte değil şimdi ve buradadır; ikincisi, 
sistem bir yandan çökmektedir (küresel 
kapitalizm) ama bir yandan en zenginler 
ayrıcalıklarını çoğaltmaktadır; demek ki 
biteviye çürüme sürmektedir. Son olarak 
pandemi, nükleer felaket gibi bir sebeple 
fiziksel çevreyi ortadan kaldırmaya gerek 
duymaksızın kitleleri hareketsizleştirmiştir. 
Demek ki “hiper-distopya”ya benzer bir 
durum çıkmıştır ortaya; zaten bu nedenle 
distopya veya heterotopya gibi “makul” 
kavramlardansa “esas bilim” olan ’patafizik 
kavramına ihtiyaç duydum.

’patafizik Bir Dünya

Farkında olmasak da ’patafizik bir evrende 
yaşıyoruz: Yeryüzü, boyutları milimetrenin 
milyonda birine denk bir birimle hesaplanan 
bir varlığın hükmü altına girdi; onun 
hükmündeyken yüz yüze ilişkilerden fizik 
yasalarına, ekonomiden dijital kültüre, 
doğru bildiğimiz her şeyin tersyüz olduğunu 
çoktan kanıksadık. Sorun şu ki zaten 
’patafizik bir evrende yaşıyorduk, sadece 
bunun bilincinde değilmişiz.

Böylece, önceden bildiğimiz evrene “ek 
bir evren” tüm gücüyle (ve güçsüzlüğüyle) 
zuhur etti. İşte bu, ’patafizik evrendir; 
öncekini büsbütün hükümsüz kılmasa da. 
Pandemik evrende, virüsün nerede ve 
kimde olduğunun, kimi nasıl ve ne hızda alıp 

Levent Şentürk
Mimar

Mimarlık Bölümü, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi 
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götüreceğinin (veya götürmeyeceğinin) 
bilinmemesi bir yana, zamana dair 
kavrayışımızın kaynakları da (bedensellik, 
mekân, vb.) ağır şekilde tahrip oldu. Virüsün 
geçici mi kalıcı mı olacağını kimsenin 
kestiremediği bu yeni dönemde en sıradan 
gündelik edimlerimize varana kadar tüm 
sosyal ilişkiler istisnai hale geldi: O kadar 
ki, bu istisnailiğin bilincinde olmadan, 
hiç kimse tek adım atamaz hale geldi. 
Yeryüzünün hesaplanabilirliğine yaslanan 
küresel kapitalizm için ne virüsün yeryüzü 
nüfusunun ve ekonomisinin ne kadarını 
kemirdiği ne de daha ne kadarını kemireceği 
kesinlenebilir halde: Poker oyuncularına 
benzeyen yeryüzü devletleri, eli devamlı 
yükselterek halklarına blöf yapmaya 
çalışırken, kayıplar hakkında yalanlardan 
ibaret bir tablo çizmekten öteye gidemiyor. 
Tek tek herkesin uyması gereken belirsizlik 
kurallarına indirgenerek tıbbileştirilen 
kaos ortamı, ’patafiziğin ilkelerinin 
keskinleşmesinden başka bir şey değil.

Komplo Teorileri ve ’patafizik

Sayısı yirmiye varan komplo teorileri, ki 
en korkunç ve meşum senaryolardan söz 
ediyoruz, insanın Korona’da fail olduğuna 
dair naif bir varsayıma yaslanıyor. Komplo 
teorileri, virüsün arkasında birilerinin 
yeryüzünü ele geçirme emelinin yattığına 
dair çeşitlemeler. Ancak nasıl olup da bu 
çıkar sahiplerinin (ABD, Çin, vb.) çılgınca 
şeyleri becerebileceğini açıklamıyorlar. 
Böyle olunca, açıklanamayanı (pandemi) 
açıklanamayana (süper güç, zenginler, vb.) 
havale etmek gibi metafizik bir duruma 
düşüyorlar. Virüsün insan tarafından 
“yönetildiğini” düşünebilmek büyük 
naiflik. Burada ’patafiziğin “eşdeğerlik” 

ilkesi devreye giriyor: Yeryüzünde her şey 
istisnai olduğundan, hiçbir şey diğerinden 
daha değerli ya da değersiz, iyi ya da kötü 
değildir, vb. Bildiğimiz anlamdaki her tür 
düzen fikrine karşı acımasız bir saldırı 
niteliğindeki ’patafizik eşdeğerlik, özellikle 
de egonun ve hiyerarşinin yıkımını peşi sıra 
getirir. Bu, virüsün “çıkar gözetmezliğine” 
ve istisnailiğine de uygun. Bununla beraber 
ayrıcalıklı sınıflar, virüse karşı kısmen etkili 
olan dispozitiflerini (hastane uçakları, özel 
yatlar, yeraltı sığınakları ve şahsa özel sağlık 
hizmetleri) kullanarak durumu lehlerine 
çevirmeye çalışıyor.

Gerçeklikte Doz Aşımı ve “Sürdürülebilir 
pandemi”

Pandemi, reklamcılıktan kültür 
endüstrilerine, gerçeklikte doz aşımının 
dengeleyici felaketi olarak selamlanıyor. 
Akın eden milyonlarca zombiyi öldürme 
oyunlarıyla (play store), bir an hız kesmeyen 
Transformers  film serisiyle normali ancak 
yakalayan, günümüzün doz aşımıyla 
yaşayan ortalama muhayyilesi karşısında 
pandemi, güç bela bir telafi sağlıyor.

Georges Perec’in L’infra Ordinaire  adını 
verdiği, sıradan bile olmayanın (olağan-üstü 
yerine olağan-altı); gündelik hayattaki kayda 
değmez her şeyin pandemiyle özlem ve 
arzu nesnelerine dönüştüğü bir dönemden 
geçiyoruz. Bu da bir arzular rejiminden 
başka bir şey olmayan küresel kapitalizm 
için köklü bir revizyon anlamına geliyor. 
Sıradanlığın yitimi, sıradanın bir değer olarak 
pazarlanmasına yol açacaktır.

“Sürdürülebilir Pandemi” diye garip, 
insanlıktan nasibini almamış bir kavram, 
kapitalizmin yeni hedefi haline gelirse buna 

şaşırmamalıyız. Oyun bağımlılarını dahi 
korkutacak güçte ve görünmez bir düşman, 
tam bir kaosun ve çıkışsızlığın ortasında, 
mevcut eşitsizlikleri olası en totaliter şekilde 
sömürmeye uygun bir ortam sağlarken, 
bunu “sürdürülebilir” kılmak, birileri için 
benimsenebilir bir strateji haline bile 
gelebilir. 

Pandemi iyi bir pazarlama nesnesine 
çevrildi. “Kapitalizmin sonu” temalı yazılar 
sosyalist ve entelektüel mecralarda boy 
atarken, dünyanın en zengin iki yüz kişisinin 
servetinin pandemi döneminde yarım trilyon 
dolar büyüdüğü ortaya çıktı. Bu minvalde, 
geçtiğimiz aylarda BBC’de yayımlanan bir 
programa konuk olan, Corona  markası dahil 
en sevilen bira markalarını bünyesinde 
barındıran Avrupalı grubun CEO’su, 
şirketlerinin uzun geçmişinde ilk kez 
pandemi döneminde küresel firma olma 
fırsatını yakaladığını beyan etti. 

Bir Bayındırlık problemi olarak Kitlesel 
Ölüm

Bir gün öylece, zamansız ve sebepsiz 
şekilde ölüp gitmeyi zihninde estetize etmiş 
sayısız insanın indinde Korona’nın bu estetik 
ve biricik ölüm yaşantısını aniden buraya 
getirmesi ve kitleselleştirmesi, ölümle 
ilgili tahayyüllerde ciddi bir kırılma yarattı. 
Bedenselliğin ve sıradanlığın çantada keklik 
olmadığı, bu kez çabayla, emekle yaratılmak 
zorunda olduğu gerçeği, yepyeni bir coğrafi 
durum yaratıyor. Öte yandan gerçek kayıp 
yaşantıları, her zaman olduğu gibi, gerçeklik-
sonrası’nın [post-truth] insanlarına vız gelip 
tırıs gidiyor; tıbbileştirilmiş ölüm (sayıya, 
ortak tanıya, genel bir hikâyeye indirgenmiş, 
anonim, ölü gövde) bunu körüklüyor. Hassas 

ve paranoyak olmak, kıyımı iliklerine kadar 
duymayı garantilemiyor, hatta tam tersine, 
hissizleşme için zemin hazırlıyor.

Kitlesel ölümlerin hasıraltı edilemediği kritik 
anlardan birinde, New York’ta kazılan toplu 
mezar, yeni bir kült nesnesi yaratmaya aday. 
Güzelce mühürlenip özenle istiflenmiş 
tabutlar, trajediden ziyade bir bayındırlık 
sorunu mevzubahismişçesine açılan koca 
temel çukuruna pandemi astronotlarınca 
gömülüyor. 

Virüse Karşı Savaş ve olağanüstü Hâl

’Patafiziğin istisnalarla ilgili tavrıyla, 
olağanüstü halin eşanlamlısı olan “istisna 
hali” arasında hiçbir ortak nokta bulamayız. 
Virüsle savaşa “gerçek bir savaş” görüntüsü 
verebilmek için insan bedeni söz konusu 
olduğunda işe koşulan mücadeleci 
dispozitifler bir kez daha sahneyi doldurdu: 
Olağanüstü hal. Mastürbasyonla veya 
eşcinsellikle, komünizmle veya kâfirlikle 
yürütülen kadim ve sekterci mücadelelere 
nazaran, Korona ile yürütülen ideolojik 
mücadelenin, işe koşulması zorunlu 
dispozitifler bakımından devletlere çok daha 
“ucuza mal olduğu” söylenebilir; nihayetinde 
ordular ve füzeler gerekmedi.

Tıpkı trafik polisinin, arada sırada hiç de 
şüpheli görünmeyen, sorumlu vatandaşları 
çevirmeye alarak verdiği mesajda olduğu 
gibi, devletler de akıllı uslu ve ürkmüş 
nüfuslarına “görevimizi yapıyoruz” 
diyebilmek için kentsel ölçekteki büyük 
dezenfektasyon ayinlerine sayısız astronot 
ve dezenfektasyon tankı sevk etti. Pandemi 
Çin’de patladığında, dünya basını cadı avı 
sahnelerini andıran uğursuz bir törenselliğin 

(...) Dokuz kişi bir 
konuda anlaştığında, 
fikir ne kadar olasılık 
dışı olursa olsun 
aynı fikirde olmamak 
onuncu kişinin 
sorumluluğundadır.

Jurgen Warmbrunn (Ludi Boeken), 
World War Z 
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görüntüleriyle yıkanmıştı: Boş caddeleri 
fasılasız ilaçlayan araçlardan oluşan ordular. 
Pandemide virüs, savaşın insanımsı tarafı, 
“gerçek bir düşman” muamelesi görmüştü: 
Ancak tıpkı resmigeçitlerde olduğu gibi, 
temsili bir mücadele görüntüsü çiziliyordu. 
Uluslar, örneğin Çin, ulusal kutlamalarda 
uygun adım yürüyen binlerce insandan, 
kusursuzca dizilmiş savaş araçlarından 
ve renk cümbüşünden oluşan, dev ve 
senkronik bir gövdeye dönüşerek meydan 
okur. Bu, dikkatle bakıldığında garipliğini 
sezinleyebileceğimiz, neredeyse ’patafizik 
bir meydan okumadır: Orada olmayan 
belirsiz ama apaçık bir düşmana karşı, 
henüz verilmemiş bir savaşın sanki şimdi 
veriliyormuş kadar canlı, (geçmişteki 
savaşlar teminat gösterilmek şartıyla) 
şimdiden ilan edilen ve kapsamı bilinmeyen 
zaferi ilan edilir. Buradaki her ilke, tersi de 
doğru olacak şekilde, salınım içindedir; 
’patafiziğin karşıtına dönüşme, artı-eksi 
ilkesi. Virüs, devamlı artı-eksi salınımındadır 
(Buradayım ama burada değilim, seni 
öldürebilirim ama öldürmeyebilirim de; 
salgın bitebilir de bitmeyebilir de, çaresi 
bulunabilir de bulunamayabilir de, vb.). O 
ulusal vecd anlarında bu kurmaca sahnenin 
katman katman hayali unsurların bir bileşimi 
olduğu gibi şeyler kolay kolay aklından 
geçmez kimsenin; ordular da gurur da 
gerçektir. 

Mimarlık

Acil durum dispozitifleri, oluşturdukları 
girdaba başkalarını da çeker. Mimarlık ve 
mimarlar da, her zamanki gayretkeşlikleri 
ve kibirlerini bile aşan gösterişçilikleriyle, 
bu girdaba daha çekilmeden atlamakta 

gecikmez. Pandemi’de başka türlü 
olması zaten beklenemezdi: Bir gönüllü 
tasarımcılar, uzmanlar ve bilirkişiler ordusu, 
tıbbileştirilmiş askeri önlemlerden ibaret 
Korona Savaşçıları’na katılarak, bataklıktaki 
sivrisinek avında işe koşulacak en yaratıcı 
sinekliklerini piyasaya sürmeye hazırlanıyor.

Benzer bir sinizmi ve idare-i maslahatçılığı, 
akademyada da görüyoruz. Burada-ve-
şimdi’nin, karşılıklılığın ve dolayımsızlığın 
son kurumsal kalelerinden olan 
üniversitedeki akademisyenler, bu vasıflarını 
ellerinden çekip alan koşullar karşısında, 
istisna hali hukukunun hükmü altında 
olduklarını unutmaya eğilimli. Kıvrantılı 
akademisyenler, her zamanki siniklikleriyle, 
bedensizleştirilmeyi içlerine çoktan sindirdi. 
Dijital mutlak gözetimi içselleştirme, sevme, 
benimseme; giderek bunu tek çıkar yol 
gibi gösterme yarışları bile düzenlenecek 
yakında. Thatcher döneminin (1980’ler) 
T.I.N.A.’sı [There Is No Alternative], 
ilahiyatçılığın yerini alan tıbbiyatçılığın 
dezenfektan tankında arınarak gündeme 
oturdu. Böylece Foucault ile başlayan, 
1970’lerde beden tartışmalarıyla genişleyip 
yirmi birinci yüzyılda queer çalışmalarına 
evrilen bütün bir düşünsel çaba da “hak 
ettiği” çöplüğü boylayacak mı?

Yeni Küresel İnsanat Bahçesi: Zoom

Üniversitenin dijitalleşmesini, eğitimde 
fırsat eşitliğini ve bilgi kalitesini konu alan 
ve uzayıp giden sanal eğitim tartışmaları, 
bir anda reel-politikle buluştu. Zoom (ve 
benzerleri) akademyayı bir anda zararsız 
hayvanlarla dolu bir zoo’ya çevirdi. Zoom, 
ilkin, bedensizleşme karşısında bir imkân 
gibi göründüyse de online derslerin geride 

bıraktığı tek duygu, yenilgi duygusu oldu. 
Öte yandan, mekanizmanın kalıcı hale 
gelmek için pusuda beklediği gerçeği göz 
ardı ediliyor hâlâ.

Pandemi sadece yirmi birinci yüzyılın ilk 
çeyreğine değil, geri kalanına da damgasını 
vuruyor. Korona testi yapılanların bir eksi 
bir artı çıkmasında kendini gösteren alaycı 
belirsizlik, sadece ’patafiziğin artı-eksi 
[±] ilkesini değil, insanın her durumda 
istisnai olduğunu ve dahası, tıbbiyatçıların 
yaslanmaya çalıştıklarının aksine, –Jarry’nin 
deyişiyle– ’patafiziğin esas  bilim olduğunu 
gösterdi.
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Salgın, sosyo-ekonomik imkânları 
elverenlerimizi evlere kapatırken 
entelektüel üretimimizi de kendi sınırları 
içine hapsediyor. Narsist bir dinamik 
içinde, her imge onun suretine bürünüyor, 
bugüne, yarına veya düne dair her sözcük 
onunla başka manalar kazanıyor veya 
eski manalarını kaybediyor. Elbette 
bu olağandışılığa bir anlam vermeye 
çalışıyoruz, ondan dönüştürülecek ve 
başkalaşacak yeni bir dünya tahayyülü 
kuruyoruz. Bunu yaparken de pandemi 
konusunun kendisi başlı başına bir 
kültürel sermayeye dönüşüyor.  Herkesin 
üzerine söyleyeceği bir sözü, vereceği bir 
aklı, çizeceği bir resmi oluyor salgınla ilgili. 
İngilizce “academic bandwagon” diye tabir 
ettiğimiz, sürü halinde bir modaya uyarak 
bu salgının “bando arabasında” kendi 
ürettiğimiz gürültümüzle yerimizi alıyoruz. 
Uzun süre bu bando arabasından uzak 
durmaya çalışsam da benim de elbette 
bir edebiyat çalışmaları uzmanı olarak 
söyleyecek sözlerim, verecek akıllarım, 
çalacak trompetim vardı. Tasarım Rehberleri 
ekibinin salgın bağlamında yaptığı 
çalışmalar, pek çok farklı alandan uzmanın 
kısa ve etkili yazılarının bir araya geldiği 
bu seri, en azından akademik uğultunun 
dışında bir söz söylemeyi imkânlı kıldığı için 
kendilerine teşekkür ederim. 

Girizgâhtan anlaşılabileceği gibi, yazıma 
insanlık olarak büyük trajedimizden, 
yani kibrimizden bahsederek başlamak 
istiyorum. Antik Yunan mitolojisinde ve 
tragedyasında karşımıza çıkan iki kavram 
var: hamartia  ve hubris. İlki, kabaca ölümcül 
hata, ikincisi ise kibir anlamına geliyor. 
Tragedyalarda kahramanları sonunda ölüme 

FELAKETİ 
EVcİLLEŞTİRMEK: 

SALGıN, DİSTopYA 
VE TRAJEDİ

veya sürgüne gönderen hatadır hamartia, 
trajik bir nedensellik kurar kahraman ile 
başına gelenler arasında. Bu hataların en 
çok rastlananı ise hubris’tir. Thebes salgın 
hastalıkla kırılırken kral oidipus kibri 
yüzünden felaketlere kendisinin sebep 
olduğunu bir türlü göremez, hatta tam 
tersine kendisini uyaranlara üstünlük 
taslar, onların kendisini kıskandığını söyler 
(Sophocles, 2016). Antik tragedyaların 
Aristoteles üzerinden yapılan modern 
okumasında, hamartia  ve hubris  kavramları 
felaketin tüm sorumluluğunu kahramanın 
eylemlerine bağlar (Aristotles, 2014). 
Yani, ortada Oidipus tarafından işlenmiş 
trajik bir hata vardır, kahramanın kibri 
onun felaketini getirir. Bu anlam bizim gibi 
modern okuyucular için oldukça açıktır, 
zira suç özgür iradesiyle hareket eden 
bireyin üzerindedir. Ancak antik düşünce 
ve tragedya tam olarak böyle düşünmez. 
Ölümcül hata da kibir de aslında birer 
yapısal zorunluluktur tragedya için. 
Eğer kötülük kader ise, bu kötülüğün 
temeli kahramanda değil tanrıların 
kendisindedir. Yani trajik suç kişinin değil 
içinde bulunduğu adaletsiz sistemin bir 
parçasıdır.  Oidipus’un kibri yalnızca trajik 
nedensellik oluşturmaya yarar. Bu anlamda 
bir yandan bireysel suçlarımız hakkında 
düşünürken bir yandan da boyunduruğunda 
olduğumuz tanrıların, kontrol ve 
denetimine tabii olduğumuz iktidarın, bir 
fail olarak içinde bulunduğumuz sistemin 
adaletsizliğini de sorgularız tragedya ile1. 

Bu sayının öne sürdüğü “pandemi 
ütopya ile distopya arakesitinde mi? 
Yoksa heterotopyanın bizatihi içinde 
mi?” sorusu da benzer bir sistematik 

Özen Nergis Dolcerocca
Karşılaştırmalı Edebiyat

Koç Üniversitesi

1 Antik tragedyaların bu yorumu için, bkz. Barthes, 
2017; Benjamin, 2003; Ricœur, 1967.



06 07

sorgulama ile ilgili. Salgın krizi ile parçası 
olduğumuz toplumsal sistemin her bir 
yanından dikişlerinin attığı, daha önce 
kısmen saklayabildiği işlevsizlikleri ve 
adaletsizliklerinin giderek görünür olduğu 
bir döneme girdik. Yukarıda bahsettiğim 
trajedimiz aslında bu sistemden ve onun 
tanrılarından kaçamama halimizdir. Bu 
analojiye basit bir örnek vereyim: oidipus’u 
kibriyle suçlamak biraz da koronavirüsüne 
yakalanan insanları yeterince dikkat 
etmedikleri için suçlamaya benzer. İkisi 
de birey ile başına gelen olay arasında 
trajik bir neden-sonuç ilişkisi yaratarak 
temeldeki suçu ve sorumluluğu dolaysız 
biçimde sorgulamamızı engeller. İşte bu 
adına ütopya, distopya veya heterotopya 
diyebileceğimiz sistemin kendini 
görünmez kılma oyunudur. Tam da bu 
yüzden bugünü topya (veya topos) ile ilgili 
kavramlar üzerinden düşünmek büyük 
önem taşıyor: ideal bir şekilde planlanmış 
bir toplum, yalnızca bir grup insan için 
ideal bir şekilde planlanmış bir toplum, 
tamamen plansız bir toplum. Tüm bu 
kavramlar (aynı zamanda kurmaca türleri) 
deneyimlediğimiz dünyanın sınırlarını test 
etme potansiyeline sahiptir: Toplumdaki 
birçok güvencesizlikleri ve kırılma 
noktalarını ortaya koyar. Kendi düşüncemizi 
sorgulamamıza ve hayal dünyamızın 
kemikleşmiş sınırlarını geçmemize olanak 
verir. Günümüz dünyasını algılayışımızla 
ilgilidir: Kaygılarımız, endişelerimiz, 

korkularımız ve sıkıntılarımızın hayali bir 
geleceğe izdüşümüdür. 

Günümüz pandemi ve iklim krizlerini 
popüler distopik anlatılar üzerinden 
düşünmek, türün bu eleştirel potansiyelini 
kullanmak açısından önemli. Ancak, 
özellikle popüler bir edebiyat ve sinema türü 
olarak distopya, daha önceki bir yazımda 
da belirttiğim gibi, radikal değişimlere karşı, 
hatta muhafazakâr bir dünya görüşü içeren 
pek çok örneğe sahiptir (Dolcerocca, 2018). 
Türün diğer bir çıkmazı da ekranda duraksız 
bir gösteri akışının bir parçası olması. 
Yani, fazlaca tükettiğimiz bir kurmaca türü 
olarak, gösteri toplumunun vazgeçilmez 
bir unsuru haline gelmesi. Öyle ki, örneğin 
geçtiğimiz haftalarda ABD’nin Batı yakasını 
etkisi altına alan orman yangınlarının 
San Fransisco’da yarattığı karanlık ve 
kırmızı gökyüzü görüntüsü, bir Twitter 
kullanıcısı tarafından Blade Runner  film 
müziği ile montajlanıp büyük ilgi görmüştü 
(Scott, 1982). Oysaki bu biri gerçek, biri 
distopya türünde bir kurgu olan iki imge 
aslında semiyotik anlamda birbirleriyle 
uyuşmuyorlar. Biri hâlihazırda pandemiden 
de fazla can alan küresel iklim değişikliğinin 
bir sonucu iken, diğeri teknolojinin insanlığa 
getireceği tehlikeleri temsil eden, insan 
olmayı isteyen robotların hikâyesi. Bu iki 
imleyen hiçbir anlam düzleminde bir araya 
gelemeyecekken sadece apokaliptik 
imge düzeyinde yan yana geliyorlar. 

Burada iki sorun var. İlki, o kadar çok 
distopya kurgusu tüketiyoruz ki günümüz 
krizini anlamlandırma için bu kurguların 
imgelerine yöneliyoruz. Yani başımıza 
gelen felaketi anlamlandıramayıp, aşina 
olduğumuz distopik kurgu üzerinden, 
bizi aslında içinde bulunduğumuz 
sisteme yabancılaştıran krizi böylece 
evcilleştiriyoruz.  İkincisi de aslında ilkini 
takiben, sistematik eleştirel düşünceden 
uzaklaşarak, onun yerine basit pastişler ve 
analojiler koyuyoruz. Her iki sorun da bizi 
günümüz tanrıları üzerine düşünmekten 
alıkoyuyor. Hatta bazen felaketi estetize bile 
etmemize yarıyor bu durum.

Fransız düşünür Henri Bergson yirminci 
yüzyılın başlarında, büyük ve yıkıcı 
dönüşümler geçiren bir toplumun içinden, 
zaman üzerine düşünürken çok sevdiğim 
bir mecaz kullanır. Bugünü anlamak bir 
‘travail de tâtonnement’  yani karanlıkta 
el yordamıyla yolunu bulmaya çalışmaya 
benzer der (Bergson et al., 1959, p. 1332). 
Bugün ve şimdi aslında bizim için karanlıktır, 
ancak onunla aramıza yeterince mesafe 
girdikten sonra, geri dönüp baktığımızda 
aydınlanacaktır. Biz yine de bu karanlığı 
el yordamıyla anlamaya çalışırız. Şu 
anda pandemi sürecinde yaptığımız 
da bu. Yaşanan değişimi, krizleri, 
sonları anlamlandırmaya çalışıyoruz. 
Bunu yaparken de oidipus gibi kör, 
ama körlüğümüzün farkında olarak, 

sorgulanması yasak olanı, yani kaderimizi 
belirleyen tanrıların— ekonomik 
sistemlerin, iktidarların, toplumsal 
pratiklerin— temelinde yatan kötülüğü 
sorgulamalıyız. Eğer biz salgınla birlikte 
ütopya ve distopya arasında bir yerde, belki 
de bir heterotopyada olduğumuzu fark 
etmişsek, bunu düşünce sistemlerimizin 
sorgulanması için kullanmalı ve başka 
bir dünya tasavvuru için düşüncemizin 
sınırlarının farkına varmalıyız. Çünkü bireyin 
suçu tanrıların kötülüğü yanında lüzumlu bir 
kurmacadır.
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(...) öngörünün 
acısı, bununla ilgili 
bir şey yapma 
güçsüzlüğüyle 
birleşti.

Kathryn Railly (Madeline Stowe), 
12 Monkeys (Yönetmen. Terry 
Gilliam)
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Mahşer Geni

Ünlü yazar Stephen King 1978 yılında 
Stand  – Mahşer adlı kitabını yayımladı. 
Laboratuvardan kaçan bir virüs ABD’de 
nüfusun %99,4’ünü öldürüyordu. Roman 
geri kalanların yeni hayat kurmak için 
verdiği mücadeleyi anlatıyor. Bu sadece 
sağ kalanların buluşması, yiyecek ve 
enerji ihtiyaçlarının karşılanmasından 
ibaret değildir. Kumar beldesi olan Las 
Vegas’ta kötücül bir güç çevresine topladığı 
müritleriyle dünya cehennemini inşa etmek 
için çalışmakta ve iyiler için büyük bir tehlike 
oluşturmaktadır. Bin küsur sayfalık bu roman 
o tarihten bu yana en az kırk roman daha 
yayımlamış olan yazarın en çok sevilen 
romanı olmaya devam ediyor. King verdiği 
röportajlarda buna şaşırdığını defalarca 
belirtmiştir. 

İnsanlar pandemi sonrası yepyeni bir hayat 
– her şeyden bağımsız bir dünya hayal 
etmeyi seviyor. Tuhaf, çünkü sağ kalacakları 
garanti değil ve ayrıca virüsün efendisi varsa 
bağımsız bir dünya da söz konusu olamaz. 
Yine de bu tür romanları okumaya teşneyiz, 
çünkü binlerce yıllık epidemi geçmişimiz 
genetiğimizde kayıtlı. Bu kayıt, Mahşer Geni 
yepyeni bir dünya hayali kurmayı seviyor.

pandemi: Katalizör ve Turnusol Kâğıdı.

Pandemi dijitalizme girişi hızlandırıcı 
etkisinin yanı sıra yıldırıcı, umut kırıcı ve 
eğilim belirleyici oldu. Ben COVID-19’un 
insanlara kasıtla musallat edildiğine 
inanıyorum. Bunu yapanlar kimler? 

Herkes kendi zihin ve sezgi spekturumundan 
hareketle çatışan kutupları isimlendiriyor. 

HETERoTopİK 
SİMüLASYoN

Rahmani ve Şeytani, İyiler ve Kötüler, 
Homo Kul ve Homo Deus, Ulus Devletler ve 
Küresel Sermaye vb.

Das Global

Epidemi sayesinde artık Büyük Sıfırlama – 
Great Reset  zamanlarında olduğumuza ve 
eskinin tasfiyesinin kaçınılmaz olduğuna 
iyice kaniyiz. Bir küresel finans efendisi 
kısa bir zaman önce küresel sosyalizme 
yakın olduğumuzu söyledi. En yeni -izmimiz 
yapımda yani. Yakında 150 küsur yıl sonra 
Das Kapital  benzeri bir kitap medya 
tarafından dünya çapında üne kavuşursa 
hiç şaşmam. Başlık da Das Global  olur 
bakarsınız. Bugünlerin Marks’ının namını 
parlatmaya başlamak için şu anda geri 
sayılıyor olabilir. 

Komünizmin ve sosyalizmin örneğin 
pratikteki uygulaması büyük hayal kırıklığı 
yaratmıştır. Bunların kıymeti harbiyesi 
kalmamıştır derken meydana eski sistemi 
savunan ve kapitalizm ötesi sistemden dem 
vuran iki çeşit sosyalist akım çıkacak gibi 
görünüyor. Bakalım Das Global - Das Kapital 
maçı nasıl sonuçlanacak.   

Kitlesel İşsizlik

Yakın gelecek bize ne vadediyor? Yapay 
zekâ ve robotların insanların çoğunu 
işsiz bırakması bekleniyordu. Pandemi bu 
süreci öne aldı. İnsanları eve kapatıp dünya 
çapında yüzlerce milyon insanı işsiz bıraktı. 
Gençler için oyun ve kafa ilacı - drug, daha 
az gençler için Yeni Müstakbel - NEOM 
benzeri robotkentler, Westworld, Eastworld. 
Yeni meslekler zuhur edecek bu kesin, ama 
az sayıdaki seçilmişler için. Peki diğerleri ne 

Sadık Yemni
Yazar

Fotoğraf. Cevizlibağ Tercüman Sitesi (İstanbul). Naciye Şeyma Çakar, 2020.
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olacak? Hızlı bir tempoyla yarı maymunluğa 
mı evrilecek? Sonları erken yaşta organik 
gübreleşmek mi olacak? 

Westworld ve Rehoboam

Westworld  adlı diziyi biliyorsunuz. Bu yıl 
üçüncü sezon gösterildi. Çok kısa özet 
vereyim. Yakın gelecekteyiz. ABD’de 
Westworld  adlı Western-Vahşi Batı dekorlu 
androidlerin yaşadığı, elitlerin ziyaretçi 
olarak gelip her türlü cevizi kırdığı bir 
belde var. Buradaki android kızlardan 
Dolores insanların onları kötücül amaçlarla 
kullanmalarına karşı isyan bayrağını çeker. 

Dolores adı İspanya İç Savaşı sırasında 
La Passionaria  - Tutku Çiçeği lakabıyla 
ünlenmiş olan, dünya işçi hareketinin 
azizesi konumundaki komunist lider Dolores 
İbarruri’den esinlenmiştir. Çünkü Dolores 
insanların dünyasında devrim yapmak 
amacındadır. Bunun için kendine bir devrim 
lideri arar ve Caleb adlı asker eskisi, işsiz ve 
sistem açısından önü kapalı birini bulur. 

O sırada insanların dünyası Rehoboam 
adlı bir yapay zekâ tarafından A’dan 
Z’ye idare edilmektedir. Süper yapay 
zekâ insanlara kader biçmekte ve özgür 
iradeye hiç yer bırakmamaktadır. Bir de 
en büyük sermayedar Serac karakteri 
vardır. Zamanla onun yapay zekâ ile birlikte 
çalıştığını anlarız. Serac hem dışarıda hem 
de Rehoboam’ın içerisindedir. Birlikte 
insanlığı güdüyorlardır. Rehoboam tarihi 
bir şahsiyettir. Kral Davut’un torunu, onlar 
kral diyorlar, Kral Süleyman’ın oğludur. 
Yehuda’nın ilk kralıdır ve zamanla Yahova’ya 
olan inancını kaybederek putperest 

olmuştur. Yakın gelecekte insanlığın kaderini 
tayin eden insan-yapay zekâ birimine bu 
adın verilmesi modernite iyi okunduğunda 
şaşırtıcı gelmez, çünkü dijitalizmin hedefinin 
böyle bir totaliter idare olduğu açıktır. Virüs 
bu amaca hizmet için üzerimize salındı. 

Dijital polit-Büro ve Mutlak Kölelik

Küresel sosyalizm ve kulağa çok insancıl 
gelen vatandaşlık maaşı bir mazmozdur. 
Yani yemleme. Çevreci hassasiyet de öyle. 
Amaç ulus devletlerin çökertilmesi, özgür 
iradeye izin vermeyen bir DPB, Dijital Polit-
Büro’nun kurulması ve ardından mutlak 
köleliğe geçiş sürecinin başlatılmasıdır. 

-İzmler son tahlilde insan aklını mengenede 
tutmaktan öte gidemez. Bunların bazılarının 
zamanla Komünizm, Sosyalizm, Neo-
Liberalizm vb. örneklerinde olduğu gibi 
Dijital Kafes’in Mutlak Kölelik Mahzenine 
inen merdivenin birer basamağı haline 
dönüşmesi mukadderdir. Çin’in yapay zekâ 
kontrollü tümden dijital idareli bir ülkeye 
dönüşmekte olduğu unutulmasın. 

cemaat, Özdeşlik ve İstikrar

Aldous Huxley, Cesur Yeni Dünya kitabı 
için 1946’da yazdığı önsözde tiranik bir 
dünya devletinin bir kargaşanın ardından 
doğacağını, Cemaat, Özdeşlik, İstikrar 
sloganıyla şekilleneceğini ve ekonomik 
güvence olmadan kölelik sevgisinin hayata 
geçirilemeyeceğini söyler. Yapılması gerekli 
şeyler listesinin başına çocuk şartlanmasını 
koyar. Zamanımızda çocuklarımıza sosyal 
medya göz kulak oluyor. Adım adım 
ilerliyoruz yani.  

Bilimde İlerleme Batıl İnanç mı?

Bilimdeki ilerlemeler sayesinde mutlu 
yakın gelecekten söz eden kimseleri 
şaşkınlıkla izliyor ve kafalarından geçen 
düşünceyi kavramak için samimi bir çaba 
gösteriyorum. Bilimi fütursuzca kutsuyorlar. 
İngiliz düşünür John N. Gray Heresies – 
Against Progress and Other Illusions  (2004) 
-   Küresel Yanılgılar adlı kitabında Bilim ve 
ilerleme hakkında şunları söyler:

Bilimde ilerleme bir olgu, ahlaki alan ve 
politikada ise batıl inançtır.

Tarih insanlığın ilerlediği bir spiral 
değildir ve hatta daha iyi bir dünyaya 
doğru santim santim bile de olsa bir 
ilerleme söz konusu değildir.

Geçen yüzyılın dersi açık. Bilimin gücü 
yeni dünya yaratmak için kullanılmıyor. 
Bazen korkunç formlarda olmak üzere 
eskinin yeniden yapımı söz konusudur.

Bilginin bazı hallerde günah, suç, haram 
olabileceği düşüncesi zamanımızın en 
şiddetli kışkırtıcı fikridir.

Biz akılcılık üzerine temellenmiş 
modern bir dünyanın bize savaşsız, 
açlık, hastalık, ağır depresyon gibi 
sıkıntıları olmayan bir dünya vereceğini 
düşünüyoruz. Bu iyimserlik sağlam bir 
temele oturmamaktadır.

Bilginin ilerlemeye, gelişmeye yaradığını 
düşünmeyi akılcı bulmuyorum. 

Güzel gelecek derken StarLink ve 
NeuroLinkle başlayan süreç, zihnin 
harddiske indirilmesi, transhumanizm 
aşamalarından geçerek ve dünya nüfusunun 
yüzde doksanını telef ettikten sonraki 

bir aşama kastediliyorsa onu anlarım. Az 
sayıda insanımsının büyük lüks, rahatlık, 
uzun ömürle ve genç kalarak yaşadığı 
cazip beldeleri hayal edebiliyorum. Özgür 
irade ve bilgiye erişim sınırlaması, Alfa, 
Beta, Gamma, Epsilon, Anguton şeklinde 
sınıflanmalar da kaçınılmaz olacak. Dahası 
herkesin kaderi sistemi kuran muktedirlerin 
labil ruh hallerine bağımlı olarak 
şekillenecek. 

pandemiden ütopyaya Tek Gidişlik Bilet 
Lütfen!

Pandemi sonrası plan yapanlara karşı 
dünya çapında bilinçli bir karşı çıkış her şeyi 
değiştirebilir, ama algı yamultucu sosyal 
medya başta olmak üzere sistemin önlemleri 
bu kazanımı zorlaştırıyor. Bilinçli mücadele 
sonunda ve Aldous Huxley’in Brave New 
World (1932)- Yeni Cesur Dünya’sını ve 
George Orwell’ın Bin Dokuz Yüz Seksen 
Dört’ünü (1949) aşarak, Thomas More’un 
Ütopya’sının (1516) kurgusunun da ötesine 
geçerek Deccaliyetin mevcut olmadığı güzel 
bir dünya kurulabilir mi? Neden olmasın? 
Mümkün ama çok zor, imkânsız asla değil. 
Kâinat bir simülanssa ve bin bir âlem 
keşfedilmeyi bekliyorsa üstelik. 

Hızırlaştırma ve Hınzırlaşma

Bu arada ilginç yaklaşımlar da mevcut. 
Kur’an’daki Hz. Hızır ve Hz. Musa 
meselinden hareketle bize şu anda 
kötü görünen eylemlerin gelecekte 
hayırlı sonuçları olabileceği ima ediliyor. 
Habis eylemleri ayyuka çıkmış organize 
akla Hızırlık izafe ediliyor. Medyatik 

entelektüellerin bazılarının bu ihtimali 
seslendirdiklerine birden çok kez şahit 
oldum. Derdin içindeki deva misali bir 
sürecin işlemekte olabileceği ihtimalini 
tümden reddetmiyorum haliyle. Temkinliyim 
sadece. Aynı meseli öne sürerek FETÖ’nün 
elebaşısı da geçenlerde örgütünün hayırlara 
vesile olacak nihai amacının biz ölümlüler 
tarafından kavranamadığını öne sürmüştü.  

Yıldız ülke Türkiye

Türkiye dünya çapında çok büyük bir 
yıkım gerçekleşmezse bölgesinin yıldızı 
konumuna gelecek ve Endüstri 4.0 
içerisindeki onurlu yerini alacak. Dünyanın 
merhamet merkezi olan ülkemiz bu vartayı 
başarıyla atlatacak ve virüsün efendilerinin 
oyununun bozulmasında başat bir rol 
üstlenecek.   

Kim, ne zaman yeni 
bir cennet yaratmaya 
girişmişse, 
gücü kendi 
cehenneminden 
almıştır.

Friedrich Nietzsche, Hayat 
Dediğin Nedir Ki?
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Başka dünyaların ihtimallerine tutunanlar 
için ütopyalar büyük önem taşır elbette. 
Hem hayatta kalmanın hem hayal 
kurmayı sürdürmenin yolu hayallerin 
gerçekleşmesine duyulan inancın 
tazelenmesiyle mümkündür. Öte yandan 
en hayalperestler dahi bilir ki, ütopyalar 
sıkıcıdır! Değişime ihtiyaç duyulmayacak 
bir olasılığın varlığı, imkânsız olduğu 
kadar iç karartıcıdır aslında. Kimse bir 
ütopyada yaşamak istemez, ütopya hayal 
edildiği müddetçe ütopyadır, gerçeğe 
dönüşme ihtimali olmadığı sürece ütopik 
olma özelliğini korur. Ütopyaların en çok 
düşünüldüğü, arzulandığı, yazıya ya da 
tasarım alanına sirayet ettiği zamanlarsa 
toplumsal dönüşümler eşiğinde, 
büyük olasılıkla hayatın distopikleştiği, 
gündelik hayatın yaşanılamaz hale 
geldiği zamanlardır. Bugün ütopyalara 
tutunmamızın sebebinin bu olduğu 
aşikâr; yirminci yüzyıldan handiyse ders 
çıkarılmamış bir yeni yüzyılın ilk çeyreğinin 
sonlarında, sadece insan türünün değil 
diğer canlıların dönüştüğü, diğer canlılar 
ve dahi cansız formlarla ilişkimizin hayat 
memat meselesi haline geldiği günümüzde 
distopyanın içinde olduğumuzu herhalde 
hepimiz düşünmüşüzdür. Benim açımdansa 
orman yangınlarından mülteci krizine, 
olağan nefret cinayetlerinden dünyayı 
bambaşkalaştıran pandemiye iki bin yirminin 
bize hızla getirdikleri ütopyanın ne olduğunu 
hatırlamama vesile oldu daha çok. Ütopya 
yer ile ilişkimizi ele aldığı için coğrafya 
ve mimarlıkla doğrudan ilişki kursa da 
aslında doğası gereği insanın doğa ve diğer 
canlılarla ilişkisinden toplumsal hayattaki 
örgütlenmelere, her yere nüfuz ediyor. Bu 
nedenle, insana ve yaşama dair herhangi 

YANİ RüZGâR 
HER ŞEYİ ALıp 

GÖTüRMEYEcEK*

bir anlatıda karşımıza çıkma ihtimali taşıyan 
ütopyalar, hayatın yeniden organizasyonunu 
hedefleyen mimari tasarımlarda da 
anlatılardan yola çıkılarak hayata geçiriliyor: 
Ebenezer Howard’ın Bahçe Kent [Garden 
City] tasarımlarının düşünsel arka planının 
Edward Bellamy’nin Geçmişe Bakmak  isimli 
eserine dayanması buna verilebilecek 
spesifik örneklerden biri. Fishman’ın 
(2017) belirttiğine göre kentlerde tasavvur 
edilen kooperatif yapı, kârın bölüşümü, 
insanlar arası ilişkiler üzerinden birey ile 
toplum arasında denge sağlanması gayreti, 
adem-i merkeziyetçi bir toplum fikriyle 
yönetimin ortak çıkar ve amaç birliği esasına 
dayanması gibi konularda Bellamy’nin etkisi 
belirgindir. 

Yüzyılı aşkın süre önce üretilen bir fikirden 
yola çıkmamın sebebi, disiplinler arası bir 
yolculuğa çıkma gayretime uygun düşüyor 
olması. Kent ütopyalarına baktığımızda 
ekonomik yapıdaki dönüşümle beraber 
değişen gündelik hayata uygun kentlerin 
inşa edilmesinin arzulandığını, toplumsal 
hayatın mekânsal örgütlenmeyle yeni 
bir biçim kazanacağı fikrini belirgin bir 
şekilde görüyoruz genellikle. Modernleşme 
sürecinde işlevi merkeze alan, insan hayatını 
bireysel ve toplumsal olarak kolaylaştırma 
gayretindeki bu ütopyalar modern sonrası 
hayatta neye dönüşüyor sorusu bizi elbette 
ki teknolojik gelişmelere götürmekte. Hızlı 
bir geçişle “insan ve malların dolaşımı için 
hızlandırılmış zorunlu şebekeler” olarak 
tanımlanan Yok-Yer’leri [Non-Places] 
düşünelim; Augé (2016, s.92) bu ‘Yer-
olmayan’ları tanımlarken “bugünkü dünyanın 
somut gerçekliği” içinde mekân, yer ve 
yok-yer tanımlarının birbiri içine geçtiğini, 

Seran Demiral
Yazar

* Richard Brautigan’ın romanlarından 
birinin ismi [So the wind won’t blow 

it all away], her rüzgârda akla geldiği 
gibi hayattaki dönüşümlerin ‘rüzgâr’ 

metaforuyla tanımlanması gereği akıldan 
pek çıkmayan cümle. Özelden kamusala, 
kişiselden politiğe doğru bir seyir izleme 

potansiyeli taşıyor.

Fotoğraf. Bahçeşehir Gölet Parkı (İstanbul). Ilgın Başoğlu, 2020.
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birbirine karıştığını belirtmekteydi. Geçen 
yüzyılın sonlarında teknolojinin heyecan 
verici etkileri karşısında bu belirsizliği 
coşkuyla karşılarken ‘bugün’ mekân 
kavrayışımızın içine sanal olanın dahil 
olmasıyla, dijital dünya aracılığıyla zaman 
ve mekânda sıçramaların olağanlaşmasıyla 
herhalde bu tanımlara yenileri ekleniyor ya 
da bütün bu tanımlar anlamlarını bütünüyle 
yitiriyorlar. Küreselleşmenin etkileri ile 
kültürün türdeşleşmesine ömrü yeten Augé 
(2016, s.44) “öngörülemeyen olayların 
çoğalması” ile tarihin hızlandığından söz 
ederken bir pandemiyle eve kapanmamızın 
ardından o ev mekânını terk etmeksizin 
belki her zamankinden daha çok insanla, 
çeşitli sosyal ağlar içerisinde, bambaşka 
coğrafyalara uzanarak ve dünyanın farklı 
yerlerinde başka zaman dilimleriyle sıklıkla 
etkileşime geçerek hayatımızın yeni bir 
biçimde süreceğini öngörmüyordu elbette. 

Bugünün öngörülmezliğinde tarihin 
hızı hakikaten baş döndürücü. Bu baş 
döndürücülük ulaşım ve iletişim araçlarının 
etkisiyle mesafeleri hızla kat ettiğimiz, 
mekânın zaman aracılığıyla yok edildiği 
zaman-mekân sıkışmasının pek ötesinde. 
Fakat tıpkı ütopyanın kuruculuğu gibi 
çeşitli disiplinlerden kavramların da 
yeniden düşünülmesinde yarar var. Zira 
zaman-mekân sıkışması içindeki insanın 
postmodern dünyada durumunu sorgulayan 
Harvey’nin (1997, s.324) bilgi akışının yeni 
dünyanın lokomotifine dönüştüğü fikrini 
Alvin Toffler’in Future Shock  isimli eserine 
atıfla gündeme getirmekle kalmayıp 
“bilimkurgu ile olağan arasındaki ayrımın” 
ortadan kalktığından söz ediyordu. İçinde 
bulunduğumuz dijital çağın gerçekliğe bir 

alternatif olarak düşünüldüğü bilimkurgu 
eserleri ile farklı olanla etkileşime geçtiğimiz 
ve daha önce deneyimlemediğimiz 
bir mekân olarak yeni normlar kurma 
kapasitesine sahip olması nedeniyle teorik 
metinlerde dijital ortamın heterotopya 
olarak tanımlanması arasında da herhangi 
bir ayrım olmamaya başlıyor. Aslında 
Harvey’nin işaret ettiği bir bakıma ikilikler 
üzerinden düşünen zihnin dönüşümü: 
Teknolojik hızın yarattığı sıkışma hissi aynı 
zamanda pek çok özgürlüğe açılan kapı, öte 
taraftan bugün bulunduğumuz mekânı terk 
etmeksizin işlerimizi sürdürme fırsatımız 
işin hayatımızın tamamını hiç olmadığı 
kadar ele geçirmesine yol açmakta. ‘Esnek’ 
çalışmanın sınırları genişlemiş durumda 
bir bakıma, şirketler, sermaye, mal ve 
hizmetler kadar insanlar da zaman-mekân 
boyunca gezinme ‘serbestliğine’ sahip. Ve 
daima birileri ötekilerden daha serbest. Bu 
noktada sınıflı toplum yapısına, eşitsizliklerin 
görünürleşmesine değinmek mümkün tabii 
ama bilineni tekrar etmektense bu ikilikler 
arasında eşiklerde bulunma halimizin altını 
çizmeye çalışmayı tercih edeceğim. 

Karşıtlıklar düşünmemizi sağladığı 
için önemli araçlar, ütopya ile distopya 
arasındaki gerilim gibi tıpkı, Foucault 
da (1970) heterotopya kavramı üzerine 
düşünürken onu ütopyanın karşısında 
konumlandırarak anlaşılır hale getirmeye 
çalışmıştı. Ötekinin mekânı dediğinde eksik 
kalacak olan şeyi kelimeler ve şeylerin bir 
aradalığı üzerinden ifade etmiş; ütopyada 
söyleme izin verilirken, heterotopyanın 
buna engel olduğunun altını çizmişti. 
Buradan yola çıkacak olursak, dijital 
ortamın kendisi hayalimde kurduğum ve/

ya gerçek olamayacağını bildiğim yer değil; 
yani ütopyadan uzağa düştüğü kesin. Fakat 
tam olarak heterotopya olduğunu da iddia 
edemem. Bana başkalarıyla karşılaşma 
olanağı sunuyor, içinde bulunduğum 
mekânı farklılaştırıyor, heterotopyanın 
en önemli özelliğini taşıyarak normu 
yeniden üretiyor. Ama ilişki biçimlerimi, 
gündelik alışkanlıklarımı dönüştürmesi 
başka ihtimallere açıklığımı koruyor ve hâlâ 
söylem üretme, üretilen söyleme ulaşma, 
sözü yaygınlaştırma, kelimeler ve şeyleri 
bir arada kurma olanağım var. Demek ki 
içinde bulunduğumuz çağı, şu an yazdığım 
mecrayı, düşüncelerimin kelimelere 
kelimelerin bir başkasının zihnine ulaşmasını 
sağlayan aracıları hesaba kattığımda, 
başka bir ütopyada olduğumuzu düşünmek 
daha olası. “Ötekine açılan geçit” ifadesini 
kullanıyor Stavrides (2016, s.159) bunun 
için. Heterotopyanın ütopya niteliğinde 
gerçek mekânlar olduğunu aktarırken 
düzeni yeniden üretmesine dikkat çekiyor, 
bunu eleştiriyor ve yerine “eşikler” olarak 
yeni bir kavram öneriyor. Onun işaret ettiği 
kentsel mekândaki ara bölgeler, eşikler, 
eşikler mekânı dediği, toplumsal hareketlere 
referans veren bir başka kavram elbette. 
Öte yandan bu kavram dijital dünyadaki 
hareketliliğimiz açısından da düşünülebilir. 
Kutuplaşma ve yeni karşıtlıklar üretmek 
yerine ötekiyle karşılaşmalarımızı yeni 
bir etkileşim biçimine dönüştürmek, en 
azından bu olasılık üzerine kafa yormak 
içinde bulunduğumuz farklılaşma mekânını 
“olmayan-yer” değil de “eşikte/kuvve 
halinde/olasılıklar alanı” olarak (yeniden) 
kurma şansı yaratıyor. Siyasal ve sosyal 
alanın etkisiyle kişisel gündemimizin 
şekillendiği, küçücük eylemimizin 

dahi büyük ölçekteki yansımasından 
kaçamadığımız bu çağda daha iyi bir 
hayatı kurmanın yolu bu ikilikleri yeniden 
düzenlemekten geçiyor sanıyorum ki. 
Özgürlük yeni ihtimallere kapı aralamak, 
eşikler yaratmak ya da var olan eşiklerden 
geçmek kadar bir aralığa bağlı. Lefebvre 
(2012) insan hakları ve özgürlüğü tartışırken, 
insanların birliği yerine ayrılığı üzerinden 
kurulan özgürlük fikrini eleştirir. Özgürlük 
fikri kendisiyle sınırlı olan bireyin hakkı özel 
mülkiyetle tanımlanır. Mülkiyet üzerinden 
tanımlanan ilişkilerse özgürlük fikrini sınıflı 
toplum yapısına götürür. Bunun yerine 
Lefebvre’in önerisi (2012, s.176) “amacını 
içinde taşıyan insan güçlerinin gelişimi” 
olarak tanımladığı Marksist özgürlüktür. 
Ayrılık yerine bir aradalık, sınıfların ya 
da grupların değil insanların özgürlüğü 
sayesinde insan geleceği olanaklıdır.

Bugün dijital bir rüzgârın etkisiyle 
savruluyoruz. Bu rüzgâr çok şeyi 
götürüyordur mutlaka ama görünürde 
getirdikleri daha fazla. Tek bir hakikat 
yok, birilerinin çıkarına hizmet eden türlü 
gerçeklikler yaratılmış; içlerinden neyin 
hakikat olduğunu anlamak için belli bir 
beceriye, birikime sahip olmak gerekiyor. 
Çok kabaca dijital okuryazarlık olarak tarif 
edersek, okuryazarlığın sadece alfabeyi 
bilmekten değil metinlerle ve fikirlerle 
hemhal olmaktan geçtiğini hatırlayarak, 
dijital dünyanın okuryazarı olmanın da 
rüzgârın etrafımızda uçuşturduğu araçları 
tanımaktan geçtiğini iddia edebiliriz. 
Özgürlüğü ancak seçme özgürlüğü olarak 
deneyimlemiş olmamızı belki bu noktada 
avantaja dönüştürebilir ve etrafımızda 
uçuşan fikir, ideoloji, iş, yazı, görsel, hizmet, 

haber yığınları içinden başka olasılıklara 
kapı açma, farklılaşan mekânlar yaratma 
potansiyeli taşıyanları seçebiliriz. Gündelik 
hayatımızı dijitale taşımakla kalmayıp 
çevrimiçi ortamdaki direnme stratejilerini 
yeniden ve yerelde örgütleme olanakları 
üzerine düşünmek bu bağlamda bir 
başlangıç. Büyük ülküler yerine küçük 
ölçekli hareketlerin yaygınlık kazandığı bu 
yeni çağda, Bahçe Kent’in çok merkezli 
yapısı, kooperatifleşme önerileri yaşam 
biçimimize uygun gözükmekte. İçinde 
bulunduğumuz, en çok zaman geçirdiğimiz 
bu yeni mekânların örgütlenmesi ve 
dayanışma olasılıklarının güçlendirilmesi 
herhalde birlikte özgürleşme, hiç 
değilse insan türü olarak hayatta kalma 
imkânı tanıyabilir. Aksi halde, ötekiyle 
karşılaşmalarımızdan umutlu neticeler 
beklemedikçe ya da bireysel eylemlerimizin 
sosyal hayata ve doğal yaşama etkilerini 
düşünüp tartışmadıkça insan türünün 
yerini başka yaşam formlarına, insana değil 
insan yapımı zekâlara bırakmasında bir 
sakınca görmüyorum. İki seçenek var: ya 
kendi ütopyalarımıza çekilip ‘soma’larımızla 
kapsüllerimize sığınacağız (Cesur Yeni 
Dünya  bir distopyaydı hatırlarsanız, 
kapsüller de insan doğasına pek elverişli 
değil sanki) ya da yeni dünyanın araçlarıyla 
birlikte-hayatı kuracağız. 
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Sakin olun, dedi doktor, bir salgın 
hastalık söz konusu olduğunda suçlu 
yoktur, herkes kurbandır.

José Saramago, Körlük
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Elias Canetti “Kitle ve İktidar” kitabında “Bir 
Tiyatrodaki Yangın ve Panik” analojisinde 
şöyle demişti: “Gösterinin tek başına 
gerçek bir kitle yaratmaya yetmemesi de 
mümkündür. İzleyiciler gösteriye kendilerini 
kaptırdıkları için değil, ama yalnızca orada 
bulunmaları dolayısıyla bir araya gelmiş 
olabilirler. Oyunun başaramadığını ateş 
(yangın) başarır. İzleyicilerin arasındaki kitle 
duygusu ne kadar az olursa olsun, yangının 
farkına varmak bu duyguyu zirveye ulaştırır. 
ortak bir aşikâr tehlike, ortak bir korku 
yaratır.  İzleyiciler kısa bir süre için gerçek 
kitle haline gelir.”

Yaşadığımız süreç üzerinden Canetti’nin 
ateş metaforunu COVID-19 ile 
ilişkilendirdiğimizde buradan çıkardığımız 
sonuç, ortak tehlikelerin insanlığı 
birleştirdiğidir.

Doğal afetler ve savaşlarla mücadele ile 
geçirdiği binlerce yılın sonunda insanoğlu, 
zaman zaman bu mücadeleleri kaybederek 
kimi zaman da kazanarak varlığını bugüne 
taşıyarak deneyimleriyle yaşamını 
şekillendirirken kendi yapısını da bir 
anlamda yeniden inşa etti. Bu nedenledir 
ki hem kalıtsal olarak miras aldığımız hem 
de içinde yetiştiğimiz toplum ve kültüre 
bağlı olarak güçlü bir biyolojik savunma 
algoritmasına  sahibiz. Bu algoritma, 
tehlike anında nasıl davranacağımıza 
karar veren bir mekanizma olarak yaşanan 
felaketler karşısında tetiklenmekte ve 
kendini tabiri caizse güncellemektedir. 
Pandemi sürecinde internetin de büyük rol 
oynamasıyla biyolojik algoritmamız global 
olarak aktive olmuş ve insanlığın kolektif bir 
şekilde alarma geçmesiyle tekrar güçlü bir 
şekilde tetiklenmiştir. Salgının hızlanması 
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ile önlem alarak evlerimize kapandık 
ve seyahat özgürlüğümüz kısıtlandı. 
İnsanlık bir kez daha birbirinden fiziksel 
olarak uzaklaşıp farklı bir çerçevede 
deneyimsel nitelikte birleşmiş oldu! Evet, 
tüm insanlık olarak ortak bir tehlikeyle 
karşılaştık ve önlemler aldık. Sınırların 
kapanmasıyla her ülkenin kendi içinde 
önlemler aldığını ve kapasitelerince sosyal 
devlet ilkesini işlettiğine tanık olduk. 
Eğitim sistemi, ekonomi, teknoloji ve 
sağlık düzeni açısından gelişmiş ülkelerin 
virüsün yayılması ve ölümler karşısındaki 
çaresizliğini Dünya vatandaşı olarak 
izledik. İnsanlığın ortak tehdidinin, coğrafi 
determinasyon realitesinin bir sonucu 
olarak toplumlar arasında ve bireyler 
üzerinde farklı farklı etkiler bıraktığına şahit 
olduk. 

Bu etkiler arasındaki farkları ilerleyen 
süreçte daha çok hissedeceğimiz ise su 
götürmez bir gerçek iken en önemlisi ise 
“Coğrafya kader mi?” sorusunu pandemi 
ile birlikte yeniden çaresiz tartışmalarımıza 
dahil ettik.

Her ne kadar virüs uygun ortam ve şartlarda 
nereli olduğumuzu, eğitimimizi, maddi 
durumumuzu sorgulamadan bulaşıyor, 
eşitlenmiş bir şekilde, bütün bir gezegen 
olarak bu ölçekteki bir felaket karşısında 
savunmasızlığımızı hatırlatıyor, şaşırtıyor 
ve kaygılandırıyor olsa da tehlikeyi olması 
gerektiği ciddiyette önlemlerle karşılamamız 
yine coğrafyamız ile ilişkileniyor. Sonuçta 
kararını vermemiz gereken yaşadığımız 
süreci travma olarak kabul etmek ya 
da birçok yönden hâlâ savunmasız ve 
hazırlıksız olduğumuz gerçeğiyle yüzleşip 
bilinç ve yönetim düzeyimizi yükselterek 

Hamza Kılıç
Girişimci
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daha farkındalıklı bir hayata evrilmek. 
Elimizde hâlâ seçme gücü var.

Yaratıcı Bireylerin pandemi Sürecinde ve 
Sonrasında Sorumlulukları

Margeret Thatcher ile 1987’de yapılmış 
meşhur bir röportajda, “Toplum diye bir şey 
yok. Erkek ve kadınların oluşturduğu canlı 
bir doku var (…) ve yaşam kalitemiz, her 
birimizin kendi sorumluluğunu almaya ne 
kadar hazır olduğuna bağlı” demişti.

Bilinç düzeyini yükselten, zihnine 
hükmedebilen ve kendini tanımaya 
çalışan bireylerin etkin olacakları döneme 
girdiğimizin artık dünden daha fazla 
farkındayız. Özellikle yaratıcı beyinlerin 
bu dönemden sonra çok dikkat etmeleri 
ve motivasyonlarını kaybetmemek için 
temiz bir zihinle kalabilecekleri ortamlarda 
bulunmalarının önemi tartışmasız bir 
gerçek. Çünkü pandemi ile birlikte birçok 
projenin, ürünün, “şeyin” aslında o kadar da 
önceliğe sahip olmadığını anladık. Özellikle 
gıda konusunun kendimize ve çevremize 
karşı sorumluluğumuzda önemli bir pay 
oluşturduğunu gördük.  Gıda sektörünü 
merkeze alan fırsatçı zihniyetin, piyasaları 
domine eden yaklaşımların yaşamlarımız 
açısından hem üreten hem de tüketen 
olarak nasıl bireysel bir tehdit yarattığının 
farkına vardık. Kendimizi geleceğin ulaşım 
araçlarını dizayn etmeye hazırlarken, 
sağlımız ve yaşam kalitemiz açısından temel 
ihtiyaçlarımızın potansiyelini değerlendiren 
yaratıcı fikirlerin ve insiyatiflerin bir adım 

öne çıkmasına her zamankinden daha fazla 
ihtiyacımız var. Söz konusu potansiyellerin 
var olacağı ortamlarda cesareti ve gücü 
varoluşçu mücadeleye indirgemeden 
diri tutmak gerekiyor. Daha da önemlisi 
pandemi sürecinden sonra tıpkı öncesinde 
sahip olduğumuz momentumu yükselmiş 
farkındalığımızla devam edebilmek. 

Beynimiz olgusal gerçeklikleri algılayıp 
kendini bunlara göre şekillendirme yetisine 
sahip olduğu için insanlığın yakın gelecekte 
pandemi öncesi yaşamına pandemi 
sürecinde edindiği tecrübeleri de yanına 
alarak döneceğini, bunun yolunu bulacağını 
düşünüyorum. Ancak insanlığın kendisinin 
doğa karşısında savunmasız kalabileceği 
gerçeğinin de deneyimsel düzeyde 
kavraması onu yok eden değil tam tersine 
var eden bir tecrübe olduğuna inanıyorum. 

1 bkz.Harari, Y. N. (2018). 21.Yüzyıl için 21 Ders ( S. 
Siral Çev.). Kolektif Kitap.

KAYNAKLAR
canetti, E. (2014). Kitle ve İktidar (G. Aygen Çev.). Ayrıntı 
Yayınları.

Başlamak için 
en uygun zamanı 
beklersen hiç 
başlamayabilirsin; 
şimdi başla, şu anda 
bulunduğun yerden, 
elindekilerle başla.

Aldous Huxley, Cesur Yeni Dünya

Fotoğraf. Kadıköy İskele Meydanı (İstanbul). Emirkan Cörüt, 2020.
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Salgının ilk günleri… Korku, şaşkınlık, endişe, 
panik bir arada… Bizi en çok zorlayan 
durum olan belirsizlikle baş başayız. İyi 
veya kötü, geleceği öngörmek istiyoruz. 
Kapandığımız, sığındığımız evlerimizde 
geleceğe dair işaretler arıyoruz. Tabii eve 
kapanabilecek kadar şanslıysak… Anayasa 
hukukçusu Murat Sevinç’in hatırlattığı üzere, 
“Evde oturabiliyor oluşumuzun tek nedeni, 
evde oturma şansı olmayanların emeği ve 
kendi yaşamlarını tehlikeye atmak zorunda 
kalmaları. Türkiye’de ve dünyada.” (Url-1).

Kendimize ve sadece en yakınlarımıza 
döndüğümüz, belki de hayatımızı 
sorguladığımız o günlerde psikolojimizle 
her zamankinden çok ilgileniyoruz. Fakat 
tanımlayamadığımız, aşina olmadığımız bir 
çaresizlik içindeyiz. Yeri geliyor dört gün 
aralıksız evden çıkamıyoruz. Teoride “Hayat 
eve sığar”mış gibi gelse de yaşamın renkleri 
dört duvar arasında sığmıyor. Geriye çok 
daha gri bir yaşam kalıyor. 

Yas konusunda dünyanın en ünlü uzmanı 
olan David Kessler, duygu durumumuzun 
adını koyuyor: “Bu hissettiğiniz huzursuzluk, 
yastan başka bir şey değil” diyor. Ve ekliyor: 
“Beklentisel yas daha çok geleceğin 
hayal edilmesidir. Bir fırtınanın yaklaştığını 
görüyor, kötü bir şeyler olacağını 
biliyoruzdur. Ancak söz konusu olan bir 
virüs ise bu yas, insanlar için daha karmaşık 
hale gelir. İlkel zihnimiz kötü bir şeylerin 
olduğunu biliyor ama onu göremiyor. Bu 
da güvenlik hissi anlayışımızı bozuyor. Şu 
anda da bu güvenlik kaybı hissini yaşıyoruz.” 
(Url-2).

NE üTopYA NE 
DİSTopYA, UMUTLA 

YENİDEN İNŞA 
EDİLEcEK DüNYA

“Bundan sonra hiçbir şey eskisi gibi 
olmayacak” 

Yas ve güvensizlik içindeyken pandemi 
döneminin klişesi kulağa ilk anda çok çekici 
geliyor. En çok ilgiyi en ütopik ve en distopik 
öngörüler topluyor. Hiçbir şey eskisi gibi 
olmayacak ama iyi yönde mi, kötü yönde 
mi? pandemiden dersler çıkaracak mıyız, 
yoksa hayatta kalmak adına doğayı hiçe 
saymaya devam mı edeceğiz? 

Şahsen, ne kadar şanssız olduğumuzu, 
tarihin “kötü” bir zamanında dünyaya 
geldiğimizi öne sürmeden evvel, salgınların 
insanlık tarihinde ne kadar belirleyici 
olduğuna göz atmak iyi olabilir diye 
düşünüyorum. Bu nedenle, üniversitede 
Prof. Artun Ünsal’ın önerdiği, ancak Karl 
Marx’ın “Napoleon Bonaparte’ın 18. 
Brumaire”i ve Bernard Lewis’in “Babil’den 
Dragomanlara” kitaplarını tercih ettiğim 
için bakmadığım “Tüfek, Mikrop ve Çelik”i 
tüm dikkatimle okuyorum. Bu kitabın bazı 
iddialarının ne kadar tartışmalı olduğunu 
aklımdan çıkarmadan… Bilim insanlarının 
uzlaştığı nokta salgınlar, insanın yaşam 
alanını hayvanların aleyhine genişletmesinin 
veya evcilleştirdiği hayvanlarla kurduğu 
yeni ilişkinin sonucu. Bu da bizi yine aynı 
soruya, doğaya meydan okuyarak “insanca” 
yaşayamayacağımız gerçeğine götürüyor. 
“Daha iyi bir dünya” için çıkarmamız 
gereken derslerden biri de gıda üretiminin 
önemi. Evlerde geçirdiğimiz aylar bize ne 
kadar fazla gıda tükettiğimizi, marketlere 
nasıl hücum ettiğimizi gösteriyor. 
Market raflarında rastladığımız gıdalar 

Burak Tatari 
Gazeteci

Medyascope

Fotoğraf. Zeynep Köyü (Şanlıurfa). Serpil Zeynepli, 2020.
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kendiliğinden ortaya çıkmıyor. Tarım 
yazarı Ali Ekber Yıldırım, hepimizin bildiği 
ama içselleştirdiğimizden şüphe ettiğim 
gerçeği dile getiriyor: “Bazıları zannediyor 
ki markete her gittiğinde raflar dolu olacak. 
Çiftçiler tarlaya girmezse yakın zamanda 
raflara koyacak ürün olmaz” (Url-3). Ütopya 
senaryosunda doğaya saygılı tarım ve 
üretim, distopyada kuraklık, açlık ve verimsiz 
topraklar var.  

Panik halinden bir nebze çıkar çıkmaz, 
bulutlar biraz dağılınca geleceğin her zaman 
olduğu gibi ütopya ile distopya arasında bir 
yerde olabileceğini söyleyenlerin cılız da 
olsa sesleri duyulmaya başlıyor. Harvard 
Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dani 
Rodrik, “Kimse bu salgının önceden sahip 
olduğumuz eğilimleri tersine döndürmesini 
beklememeli” diyor. Ona göre, “Daha 
fazla devlet ve daha fazla kamu malı 
isteyenler, krizin inançlarını haklı çıkardığını 
düşünecekler. Ve önceden hükümetlere 
kuşkuyla yaklaşanlar da aynı şekilde kendi 
görüşlerini doğrulama şansı bulacaklar. 
Daha fazla küresel yönetim isteyenler, 
güçlü bir uluslararası kamu sağlık yapısının 
salgının verdiği zararları azaltabilecek 
olduğunu öne sürecekler. Kısacası, 
COVID-19 önceden sahip olduğumuz 
eğilimleri tersine döndürmeyecek ya da 
değiştirmeyecek.” (Url-4).

Her hâlükârda 2020 yılı bir milat. Tarihçi 
Prof. Cemal Kafadar’a kulak verirsek, 
“Salgınlar tarihin akışını değiştiriyor, 
tarihin akışı da salgınlara yön veriyor.” 
(Url-5). İnsanlık tarihinin salgınlar, savaşlar, 
felaketler gibi zorlu dönemlerinde 
görüşlerine başvurulan entelektüeller var. 
Bu dönemdekilerden biri kuşkusuz “Sapiens: 
Hayvanlardan Tanrılara İnsan Türünün Kısa 
Bir Tarihi” kitabının yazarı, İsrailli tarihçi 
Yuval Noah Harari. Sevin sevmeyin, onun 
söylediklerine kimse kayıtsız kalamıyor. 
Harari iyi ve kötü yolu gösteriyor: “Virüsün 
zalimliği ile baş etmenin iki yolu var: Bir 
yol insanları bilgilendirmek, eğer insanlar 
aldıkları bilgilere güvenebilirse virüs 
karşısındaki davranışlarını değiştirebilirler. 
Diğer yol ise totaliter yol. İnsanların üstünde 
gözetim kurmayla uygulanabilecek bu yol, 
Ortaçağ’da uygulanabilecek bir yol değildi 
fakat şu an uygulanabilir.” (Url-6).

Salgının hemen başında dünyaca ünlü 
oyuncular, politikacılar, sporcular da 
COVID-19’a yakalanınca kısa süreliğine 
virüsün “demokratlığı” tartışılmaya başlandı. 
Ancak, iyi koşullarda bakılan bu kişiler kısa 
sürede hastalığı atlatırken, Amerika Birleşik 
Devletleri örneğinde koronavirüsün siyah 
Amerikalıları beyazlardan iki kat daha fazla 
etkilediği ortaya çıkıyordu. Dünyanın birçok 
yerinde işlerini evinden sürdürebilen “beyin 

işçileri” evlerine kapanırken, sokağa çıkan 
“kas işçileri” oldu ve hastalık onlar arasında 
daha fazla yayıldı. Siyaset Bilimci Evren 
Balta yine de umudu kaybetmemekten 
yana: “Bizi bugün, şu anda etkilemesi 
anlamında hiç de demokrat değil bu virüs. 
Ama öte yandan belki de başka bir dünya 
tahayyülü yaratabilme potansiyeli açısından 
demokrat. Bu virüs beki de orta-üst sınıfların 
sağlık hizmetlerinin yalnızca kendilerinin 
satın alabileceği bir hizmet olmasının 
sağlıklı olmak için yeterli olmadığını 
anlamasına sebep olabilir. Kapınıza gelen 
postacı sağlıklı değilse siz nasıl sağlıklı 
kalabilirsiniz?” (Url-7).

Balta, Harari’nin “Ülkeler, içinde 
bulunduğumuz çağda kendilerini 
Ortaçağ’daki gibi izole ederek bu salgın 
hastalıklardan korunamazlar” düşüncesiyle 
paralel düşünüyor. Balta’ya göre, “Bu 
virüs belki de etrafınıza hangi ulusal 
duvarları örerseniz örün, o duvarların 
virüsler tarafından şu ya da bu şekilde 
aşılabileceğini göstermesi anlamında 
demokratik olabilir.”

Hayatlarımız şimdiden pandemi öncesi ve 
pandemi sonrası diye iki bölüme ayırıldı. 
Daha az fiziksel temasta bulunmaya, maske 
takmaya, hayat pratiklerimizi değiştirmeye 
alıştık. İnsanlık uyum yeteneğini ve sağlam 
hayatta kalma içgüdüsünü bir kez daha 

gösterdi. Ama yetmez. Bu alt-üst oluş 
döneminden daha fazlasını beklemeliyiz. 
Yeni sanat akımları, özgün fikirler, daha 
eşitlikçi, paylaşımcı ve dayanışmacı dünya 
için talep etmekten, harekete geçmekten 
ve geleceği emekle, ilmek ilmek örmekten 
başka çaremiz yok. 

Bu korkuyu, bu acıyı bir daha yaşamak 
istemiyorsak bundan sonra böyle bir 
salgını durduracak siyasi bir otorite 
kurulması şart. Bu hayal ise içimizdeki 
korkunun verdiği alçakgönüllülük ve 
dayanışma duygusuyla ancak mümkün 
olabilir.

Orhan Pamuk
Eski Salgınlar ve bugün biz

KAYNAKLAR
Url-1 <http://www.diken.com.tr/ben-calismak-zorun-
da-olan-ve-somurulen-insanlarla-ayni-gemideyim/>, erişim 
tarihi: Eylül, 2020.
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gildir/>, erişim tarihi: Eylül, 2020.
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Eylül, 2020.
Url-4 <https://www.project-syndicate.org/commentary/
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Url-5 <https://www.youtube.com/watch?v=un2vgZftTVg>, 
erişim tarihi: Eylül, 2020.
Url-6 <https://medyascope.tv/2020/03/16/yuval-no-
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bilir/>, erişim tarihi: Eylül, 2020.
Url-7 <https://www.birikimdergisi.com/haftalik/9975/covid-
19-demokratik-bir-virus-mu>, erişim tarihi: Eylül, 2020.

Gecenin bir yarısında uyanıp da, zamanı 
anlamak için baktığınız karanlık odada 
güçlükle ayırt edebildiğiniz küçük bir saatin 
kadranı kadar ince bir yüzü vardı ve o saat 
size saati, dakikayı ve saniyeyi suskun 
bir beyazlık ve ışıltı içinde anlattığı gibi, 
gecenin daha başka karanlıklara doğru, ama 
aynı zamanda yeni bir güneşe doğru hızla 
ilerlediğini de kesinlikle bildiriyordu.

Ray Bradbury, Fahrenheit 451

https://t24.com.tr/yazarlar/orhan-pamuk/eski-salginlar-ve-bugun-biz%2C26346
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Herkes yeni normalden bahsediyor. Yeni 
çalışma koşulları, yeni okula gitme koşulları, 
yeni çocuk bakım koşulları… Bazıları çok 
hızlı uyum sağladılar. Mesela bir oyuncak 
markası 3 yaş ve üzeri çocuklar için ev-
ofis oyuncak seti  üretmiş bile. Çünkü 
ebeveynler artık ofiste yaptıkları bilgisayara 
bakma, kahve içme, çevrim içi toplantılar 
yapma ve gözlerini telefondan ayırmama gibi 
işleri evde, çocuklarının önünde yapıyorlar. 
Yani yeni normal bize ofisleri eve taşımamızı 
dikte ediyor. Çocukların da evde, bilgisayar 
başında ders dinlemelerini, ekrana parmak 
kaldırmalarını ve arkadaşlarından hangisinin 
onunla konuştuğunu anlamadan onlarla 
sosyalleşmelerini gerektiriyor. Yani her şeyi 
evde yapıyoruz; dört duvarın arasında, 
halının üstünde ve çoğu zaman da ekrana 
bakarak. 

2017 yılında, 10 ülkede, 12.000 ebeveynle 
yapılan bir araştırma1 yaşları 5 ile 12 
arasında değişen çocukların üçte birinin 
günde yarım saatten az vakti açık havada 
geçirdiğine işaret ediyor.  Araştırma bu 
süreyi özellikle ABD’deki hükümlülerin açık 
havada geçirdikleri süreyle karşılaştırıyor. 
Birleşmiş Milletler’in belirlediği standartlara 
göre2 hükümlüler günde en az bir saati 
açık havada geçirme hakkına sahipler. 
Yani 10 ülkede yaşayan bazı çocuklar 
hükümlülerden daha az süreyi açık havada 
geçiriyor. Araştırmanın COVID-19 krizi 
öncesinde yapıldığı düşünülürse bugünlerde 
çocuk sayısı ve süre açısından durumun çok 
daha vahim olduğunu kabul edebiliriz. 

Genetik Kod mu posta Kodu mu 
Çocukların Geleceğinde Daha Belirleyici?

Türkiye’de şehirler ise çocukların açık 

BURASı KİMİN 
KENTİ?

havada vakit geçirmesini engelleyen birçok 
sorun içeriyor. Bir ebeveyn olarak “bugün 
çocukları parka götüreyim” diyebilmek 
için, cesaretin yanı sıra vaktiniz ve belki 
toplu taşımaya binecek kaynağınız olması 
gerekiyor. Çünkü çok büyük olasılıkla 
evin yakınında bir park bulmak mümkün 
değil3. Dolayısıyla çocuklarla ilgili birçok 
sorumluluğa bir de onları açık havaya 
çıkarma sorumluluğu ve lojistiği ekleniyor. 
Ebeveynler de ev işleri, evden yürütülen 
işler ve çocukların evden devam ettikleri 
okulları arasında doğal olarak dışarı 
çıkmamayı tercih ediyor. 

Uzun zamandır devam eden, geleceğimizi 
genetik kodumuz mu yetiştirildiğimiz çevre 
mi daha çok etkiliyor sorusu için uzmanlar 
çevrenin giderek daha önemli olduğuna 
işaret ediyorlar. Çok basit bir örnekle, uzun 
boylu bir ailede doğmuş ve uzun boylu 
olacağınızı daha küçük yaşlardan görmüş 
olabilirsiniz. Fakat basketbolcu olabilmeniz 
için en basitinden evinize yakın bir 
basketbol sahası gerekiyor. Ya da gittiğiniz 
okulda düzenli olarak oynayabileceğiniz 
bir alan. Bunlar yoksa boyunuz ne kadar 
uzun olursa olsun, yani genetik kodunuz 
ne olursa olsun, aslında ne olacağınızı 
oturduğunuz yerdeki imkânlar, yani posta 
kodunuz belirliyor.  

Türkiye’de Büyükşehirlerde Ne oluyor?

COVID-19 sırasında ve sonrasında ise 
evimize yakın yeşil alanların, çocuk 
oyun alanlarının hatta en temel kamusal 
alanların bile ne kadar önemli olduğunu 
sert bir şekilde deneyimledik. En basit 
peyzaj düzenlemesinin bile küçük çocuklar 
için büyük eğlence demek olduğunu ise 

Yiğit Aksakoğlu 

1 İlgili araştırma üzerine bir makale için https://www.
treehugger.com/children-spend-less-time-outside-
prison-inmates-4857353
2 Birleşmiş Milletler’in ilgili belgesi için https://www.
unodc.org/pdf/criminal_justice/UN_Standard_
Minimum_Rules_for_the_Treatment_of_Prisoners.
pdf
3 Bu sayfadan ilgili kent seçilerek, daha sonra 
parkların kenti içindeki dağılımlarını gösteren 
haritalara ulaşılabilir http://harita.kent95.org/
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https://www.treehugger.com/children-spend-less-time-outside-prison-inmates-4857353
https://www.unodc.org/pdf/criminal_justice/UN_Standard_Minimum_Rules_for_the_Treatment_of_Prisoners.pdf%0D
https://www.unodc.org/pdf/criminal_justice/UN_Standard_Minimum_Rules_for_the_Treatment_of_Prisoners.pdf%0D
https://www.unodc.org/pdf/criminal_justice/UN_Standard_Minimum_Rules_for_the_Treatment_of_Prisoners.pdf%0D
https://www.unodc.org/pdf/criminal_justice/UN_Standard_Minimum_Rules_for_the_Treatment_of_Prisoners.pdf%0D
http://harita.kent95.org/
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salgından çok öncesinden beri, 50 yıl 
gibi uzun bir zamandır biliyoruz. Yine 
yaklaşık 50 yıldır çocukların gelişimi için 
çevreleriyle, doğayla ve ebeveynleriyle 
etkileşimin onların hem fiziksel hem de 
bilişsel gelişimine çok büyük katkıları 
olduğunu biliyoruz.  Fiziksel hareketliliğin, 
yürüme, bisiklete binme, egzersiz yapma 
vb., sadece çocuklara değil yetişkinlere de 
gerekli ve iyi geldiğini de biliyoruz. Yoksul 
ailelerde doğan bebeklerin, eğer özel bir 
müdahale olmazsa, uzun dönemde orta 
sınıf akranlarına göre hem bilişsel hem de 
fiziksel olarak gelişimlerindeki farkı asla 
kapatamadıklarını  da biliyoruz4. 

Bunların hepsini uzun süredir biliyoruz 
ama dikey yeşil alanları  tartışmaktan bu 
detayları  konuşmaya vakit bulamıyoruz. 
Otoyolun kenarında ve duvarda değil, 
çocukların olduğu yerlerin yakınında 
yeşile, açık havaya hepimizin ihtiyacı 
olduğunu konuşamayacak kadar saçma 
tartışmalarla meşgulüz. olur da bir köşeyi 
yeşillendirirsek üzerine kimse basmasın 
diye özel güvenlik tutmaya da özen 
gösteriyoruz, hiç olmazsa basılmaması 
için uyarı levhaları koyuyoruz. Bir kısmımız 
çocuk katılımı diye kendi kısıtlı çevremizde 
birbirimizle konuşuyoruz. Ama en küçükleri, 
hamilelikten 3 yaşa kadar olan dönemdeki 
bebekleri nasıl tartışmaya dahil edeceğimizi 
konuşamıyoruz. Hiçbirimiz kamusal 
alanların en belirleyici kullanıcılarından 
olan ebeveynleri tartışmaya nasıl dahil 
edeceğimizi düşünmüyoruz. Kentin 
en önemli meydanlarında ne yapılmalı 
sorusunun cevabını ararken yıllardır 
katılımdan bahseden kent uzmanları 
bile “halka sormanın sakıncalarından” 
bahsedebiliyor. 

Yani bu cümlelerdeki biz sadece sizin 
için “onlar” kimse onlar değil, hepimiziz. 
Tanımının tam karşılığı olan bu heterotopik 
kentleri hep birlikte yarattık.  Bir kısmımız 
uyguladı, bir kısmımız da sadece izledi, 
“teorize etti” veya eleştirdi. Kimse iyi 
örnekleri birlikte yaratmayı, çocuklar 
üzerindeki inanılmaz etkilerini küçük 
ölçeklerde dahi olsa görmeyi denemedi. 
Denemek istemedik, aslında uğraşmak 
istemedik. Büyük politikaları, büyük 
teorik tartışmaları, “büyük açıklıklarda 
düz çizgileri” çocukların ihtiyaçlarını 
tartışmaya tercih ettik. 

Bebekler Bizi Bekledi mi?

Biz kısır bir döngüde aynı konuları, herhangi 
yeni bir şey söylemeden konuşurken, 
bebekler doğdular, büyüdüler ve geliştiler. 
Toprağa, çime, kuma, açık havaya bir türlü 
çıkamadan, yine beton bahçelerde teneffüs 
yaparak büyüdüler. Bir süre sonra onlar da 
yetişkin olup aynı tartışmalara dahil oldular. 
Doğduktan sonra evlerinin köşesine bir park 
yapılmasını beklemediler. Evden okula, değil 
bisikletle, yürüyerek güvenli gidebilmeleri 
için kaldırım bile yapmamızı beklemediler. O 
kentlerin, o arka mahallelerinde büyüdüler. 
Diğer yandan da memleketten çok az 
basketbolcu çıkmaya devam etti. O kadar 
az ki birinci lig takımlarında neredeyse 
Türkiyeli oyuncu kalmadı. Bu inanılmaz 
gelişim dönemi hepimizin hayatında bir 
fırsat penceresi olarak bir kez açıldı ve pek 
de özel bir şey yapılmadan kapandı.

Nesiller arka arkaya büyüyüp, gelişirken, 
koskoca dağı delebilecek, geniş açıklıkları 
aşacak dev köprüler yapacak teknolojiyi 
satın alabildik. Ama parklarımıza o çirkin 

plastik oyuncakları koyarak oralara oyun 
parkı demekten utanmadık. Bir küçük 
tünel, minik bir tepe yapamadık bir türlü 
oyun alanlarına. Çime basılmasın diye özel 
güvenlik görevlileri tuttuk ama açık alanlarda 
oyun oynatsın diye oyun kurucular işe 
almadık. Yüzlerce katlı binalar inşa edecek 
teknolojiye sahibiz ama her yaştan çocuğu 
ve ebeveynini davet eden, onlara iyi vakit 
geçirten kamusal alanları inşa edecek 
iradeye sahip olamadık. 

Bu yazıyı okuyabilen çoğumuz için geç 
kaldık, evet. Ama tam şu anda Türkiye’de 
4 yaş altı 6,6 milyon çocuk var. Yine 
Türkiye’de her yıl yaklaşık 1,3 milyon 
bebek doğuyor. Onlar ve evlerinden 
çıkmaya hâli olmayan ebeveynleri için 
hâlâ vaktimiz var. Yapılacak şeyler 150 
m’lik binalar değil, sadece 150 cm’lik 
yükseklikler. Ne yapılması gerektiğini bilen 
psikologlarımız, çocuk gelişimcilerimiz 
var. Bunları tasarlayabilecek mimarlarımız 
ve inşa edecek mühendislerimiz 
var. Bence asıl soru çocukların ve 
ebeveynlerin ihtiyaçlarına bütçe ayıracak 
belediyelerimiz var mı?  Başka sorum yok.

4 Öğrenme kapasitesinin belirleyicisi olan kelime 
bilgisi konusunda yapılan önemli bir araştırma 
hakkında bilgi için https://en.wikipedia.org/wiki/
Word_gap

Sosyalleşme isteği, kentsel yoğunlukların 
getirdiği birçok sorunun göz ardı 
edilmesinde etkili olmaktadır. İnsan ırkının 
bir arada yaşama eğilimini bugüne kadar 
hiçbir savaş, hiçbir salgın, hiçbir tehdit 
kıramamıştır. Terörist saldırı, nükleer savaş, 
biyolojik savaş vb. korkutucu senaryolarda 
kalabalık nüfusa sahip yerleşimlerin kolay 
hedef olması söz konusudur. Savaş dışı 
salgın veya yangın, deprem gibi felaket 
senaryoları da benzer şekilde nüfus 
yoğunluğu yüksek olan yerleşimler 
için daha büyük risk oluşturmaktadır. 
Salgında hastalığın yayılma riski daha 
yüksektir, yangında aynı yoğunluk kaçış 
güzergâhlarının tıkanması anlamına 
gelebilir, yüksek yoğunluklu kentlerde 
deprem durumunda toplanma alanlarının 
ve yine güvenli kaçış güzergâhlarının 
planlanması, afet sonrası hizmetlere/
yardıma erişimin organizasyonu çok daha 
güçtür. Tüm bu senaryolarda yüksek 
yoğunluk, kaos yaratmaya daha yatkındır. 
Hem sezgisel hem de bilimsel olarak 
farkında olunan tüm bu ihtimallere karşın, 
insan ırkı sosyal yaşamın getirisi olan 
yoğunluktan uzak duramamaktadır. İnsanın 
en aşamadığı eğiliminin sosyalleşme 
olduğu düşünülebilir belki. Sosyal etkileşim 
ihtiyacının, özellikle merkez niteliği taşıyan 
kentsel alanlarda yarattığı yoğunluk, ticaret 
gibi kullanımların da desteğiyle bir çekicilik 
unsuru olmakta ve bu yoğunluk artma 
eğilimine girmektedir.

19. yüzyılda ve 20. yüzyıl başlarında 
üretilen kentleşme modelleri, çoğunlukla, 
kent merkezindeki yoğunluğu azaltmayı 
amaçlamıştır. Bu modeller, kentteki sağlıksız 
koşullar, sanayinin kirletici etkisi, altyapı 
yetersizliği, yüksek yoğunluk ve salgınlar 

coVıD-19 SoNRASı 
pLANLAMA 

ANLAYıŞıNDA 
YoğUNLUK VE 

SoSYALLEŞMENİN 
ÖNEMİüzerine geliştirilmiş, kent merkezindeki 

yoğunluk, bu salgınların ve sağlıksız 
koşulların sebebi olarak görüldüğü için 
bu yoğunluğu azaltmak, kentsel kalitenin 
iyileştirilmesi için şart olarak görülmüştür. 
Aslında, Jane Jacobs’ın dediği gibi, kent 
merkezi yaşamın kalbidir ve bu merkezi 
öldürmek, sosyal yaşantıya büyük bir darbe 
vurmak demek olacaktır.

Jane Jacobs, şehir merkezinin önemini 
vurgularken, Ebenezer Howard’ın 
Bahçeşehir fikrini, nüfusu, küçük şehirlere 
ve kasabalara bölen bir ütopya olarak 
değerlendirerek eleştirmiştir. Jane Jacobs 
benzer şekilde, Le Corbusier’in Işıyan 
Şehir fikrini de, yaşayanların toplumsal 
sorumluluktan kaçması için yaratılmış bir 
ütopya olarak değerlendirerek eleştirmiştir. 
Ütopya geleneğinin, kentleri, katı bir 
şekilde kontrol edilen sanat eserlerine 
dönüştürmek gibi yanlış bir amaç taşıyan bir 
planlama anlayışı yarattığını ifade etmiştir 
(Jacobs, 2011). 

Bu yazıda, kentsel mekânda sosyalleşmenin 
önemini vurgulamak adına, 2018 yılında 
tamamlanan bir araştırmanın bulgularından 
bahsedilecektir. Çeper ilçe meydanlarında 
kullanım özelliklerini inceleyen bu 
araştırmada (TÜBİTAK proje no. 115K469), 
kullanıcıların meydanı ve yakın çevresini 
kullanma eğilimleri hem gözlem hem anket 
yoluyla değerlendirilmiştir. Bu araştırmanın 
bulguları, kent çeperindeki alt merkez 
oluşumlarını ve bu oluşumların kent 
merkezindekiyle özdeş bir sosyalleşme 
mekânı olduğunu açıkça ortaya koymaktadır. 

Araştırma kapsamında, Avcılar, 
Küçükçekmece, Büyükçekmece ve 
Beylikdüzü meydanlarında gün içinde 

Özlem Özer
Şehir Plancısı

İstanbul Gelişim Üniversitesi

Evin karşısındaki caminin kapısında bir çocuk, gözleri alçak duvardan sarkan 
incir dallarında, elindeki sicim parçasıyla oynuyordu. Belki de biraz sonra bu 
incirin vaat edilmiş lezzetlerine doğru yapacağı hücumu düşünüyordu. “Ve tıpkı 
yirmi sene evvel benim oturduğum ve düşündüğüm gibi... Fakat o zaman cami 
böyle değildi...” Büyük bir kederle düşüncesini tamamladı: “Ne de mahalle...”

Ahmet Hamdi Tanpınar, Huzur

https://en.wikipedia.org/wiki/Word_gap
https://en.wikipedia.org/wiki/Word_gap
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farklı saat dilimleri, hafta içi ve hafta sonu 
farkları ve mevsimsel farkları kaydetmek 
üzere sistematik yaya sayımları yapılmıştır. 
Tespit edilen yaya hareket düzeyleri 
dağılımına bakıldığında, Avcılar’da yaya 
hareketinin en yoğun olduğu noktanın 
meydan ve yakın çevresi olduğu, 
meydandan dışarıya doğru yaya hareket 
düzeylerinin azaldığı görülmüştür. Bu 
durum, hem Avcılar Meydanı’nın yakın 
çevresi içinde merkez niteliği taşıdığının 
hem de toplanma noktalarının güzergâhlara 
kıyasla daha yoğun yaya hareketi taşıdığının 
göstergesidir. Küçükçekmece’de tespit 
edilen toplam hareket miktarı diğer tüm 
çalışma alanlarından daha düşük olmasına 
rağmen, meydan sınırları dâhilindeki 
kullanıcı yoğunluğu açısından Avcılar’dan 
sonra en yüksek değerlere sahiptir. 
Bu durum, Küçükçekmece’de çalışma 
alanı kapsamında yaya potansiyelinin 
düşük olduğu, ancak Küçükçekmece 
Meydanı’nın bu düşük potansiyeli 
bütünüyle değerlendirdiğinin bir 
göstergesidir. Büyükçekmece’de tespit 
edilen hareket dokusu, Büyükçekmece 
Meydanı’nın değil, çarşı merkezinin en 
yüksek yaya yoğunluğuna sahip olduğunu 
göstermektedir. Bu durum da yaya 
yoğunluğunun tasarlanmış meydanlara 
değil, ticaretle desteklenen bir canlılığın 
olduğu merkezlere yönelme eğiliminin 
bir göstergesidir. Avcılar’da meydandan 
dışarıya doğru azalarak dağıldığı tespit 
edilen hareket düzeyleri, Büyükçekmece’de 
çarşı merkezinden dışarıya doğru 
azalmaktadır. Beylikdüzü’nde tespit edilen 
hareket düzeylerinin dağılımına bakıldığında, 
hareket miktarının belirli bir merkezde 
yoğunlaşmadığı görülmüştür. Bu durumun, 

Beylikdüzü Meydanı’ndaki yoğunluğun 
ticaret ve canlılıkla değil, toplu taşımayla 
kurduğu doğrudan ve kuvvetli bağlantı ile 
ilişkili olduğu söylenebilir.

Yapılan araştırmanın anket sonuçları ise, 
meydanların kullanım amaçlarını sorgulamış 
ve bu amaçları öncelikle dinlenmek ve 
oturmak olarak kaydetmiştir. Sonrasında, 
en fazla verilen yanıta göre sırasıyla etrafa 
bakınmak, arkadaşlarla buluşmak veya 
arkadaşlarla vakit geçirmek, gezmek 
ve vakit geçirmek, iş arasında mola 
vermek, toplu taşıma araçlarını beklemek 
ve çocuklarla vakit geçirmek olduğu 
belirtilmiştir. Bu yanıtlar, kullanıcıların 
meydanları kullanım nedenleri arasında işe 
gidiş-geliş veya başka zorunlu durumların en 
az etkili nedenler olduğunu göstermektedir. 
Araştırmanın kullanıcı davranışını ölçmeye 
yönelik hazırlanan regresyon sonuçlarında 
da meydanlarda oturma ve ayakta durma 
olarak tanımlanabilecek pasif davranışın 
ve pasif davranış yoğunluğunun istatistiki 
olarak güvenilir düzeyde açıklandığı 
modellerde (sırasıyla düzeltilmiş R2= 0,895 
ve düzeltilmiş R2 = 0,872), “sosyalleşme” 
faktörünün bir değişken olarak modele 
girdiği görülmektedir. 

Yapılan anketler ve sistematik gözlemler 
dışında, gözlemcilerin günlük olarak 
tuttukları notlarda da sosyalleşme 
faktörünün önemi ortaya çıkmaktadır. 
Avcılar’da, yürüyen grupların ortalama 2 ila 
6 kişi arasında değiştiği, duran ve oturan 
grupların ise ortalama 2-5 kişi olduğu 
gözlenmiştir. Çay bahçesinde ise grup 
büyüklüğü 10 kişiye kadar çıkmaktadır. 
Park alanındaki oturma birimlerinde 
gözlemlenen aktivitelerde sohbet etme 

Korkuyu 
başkalarıyla 
birlikte taşımak, 
onu tek başına 
yüklenmekten 
daha iyi geliyor 
ona.
Albert Camus , Veba

Fotoğraf. Eminönü (İstanbul). Muzaffer Demir, 2020.
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ve grup halinde oturma eylemleri not 
edilmiştir. Küçükçekmece’de, çardak ve 
banklarda oturmayı tercih eden gruplar, 
ortalama 4 ila 8 kişi arasında değişmektedir. 
Beylikdüzü’nde, Belediye binası, büfe, 
heykel/anıt ve tuvalet alanı çevresinde 
genellikle gruplar halinde sohbet etme, 
etrafı izleme ve yeme/içme aktiviteleri 
gözlenmiştir. Büyükçekmece’de kalabalık 
öğrenci gruplarının yanı sıra parkta vakit 
geçiren ortalama 2-5 kişi arasında değişen 
gruplar bulunmaktadır. Çay bahçesinde 
yeme/içme, sohbet etme, gazete okuma ve 
etrafı izleme aktiviteleri gözlenmiştir. Tüm 
bu gözlemlerin, kullanıcıların sosyalleşme ve 
canlı mekânlarda zaman geçirme eğiliminin 
bir göstergesi olduğu düşünülmektedir. 

Bu araştırmadaki çalışma alanlarının, kentin 
ana meydanları değil, çeper ilçelerinin 
meydanları olduğunu vurgulamakta fayda 
bulunmaktadır. Meydanların mekânsal 
performansını değerlendirmek üzere 
bugüne kadar yapılan araştırmalar 
çoğunlukla kent merkezini konu almıştır. 
Bu çalışmalar sonucunda literatürde öne 
çıkan “canlılık” ve “çeşitlilik” kriterlerinin, 
çeper ilçe meydanlarının mekânsal 
performansında da önemli olduğu 
görülmektedir. Aynı zamanda, çeper ilçe 
meydanları ve çeper ilçe merkezleri, bu 
meydanlara ve merkezlere olan ihtiyacın, 
çeperde de devam ettiğini ortaya 
koymaktadır. 

COVID-19 salgını dolayısıyla yaşanan 
karantina dönemi sonrasında atılmak 
istenen normalleşme adımlarından 
bahsedilirken ve yeni normal düzene 
uymakta neden bu kadar zorlandığımızı 
anlamaya çalışırken, kentsel yoğunluğun 

ve sosyalleşmenin kent hayatındaki 
önemini hatırlamakta fayda vardır. 
İnsanların kentleri terk etmesi ve küçük 
yerleşim yerlerini tercih etmesi ise, kentlerin 
büyümesinin önüne geçecek kadar 
kuvvetli bir eğilim gibi görünmemektedir 
ve kent planlamasında bunun gibi büyük 
varsayımlardan kaçınılmalıdır. Karantina 
sonrası bu dönemin ütopik çözümleri 
olasılıkla, insanların sosyalleşme özlemini 
karşılayacak korunaklı buluşma ortamları, 
seyahat özlemini karşılayacak hiçbir 
yere gitmeyen, birkaç saat havada tur 
atıp geri dönen uçak seferleri, yüz yüze 
eğitim özlemini karşılayacak küçük 
çalışma gruplarından oluşabilecektir. 
Sürdürülebilirlik, yüksek yaşam kalitesi, 
güçlü sosyal altyapı, güvenli ve erişilebilir 
mekânsal organizasyon, yerel ekonomik 
kalkınma gibi temel planlama ilkeleri, her 
zamanki önemini korumaktadır. 

Teşekkür: Bu çalışma Türkiye Bilimsel ve Teknolojik 
Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) tarafından 
desteklenen “Mekân Kurgusu ve Kullanıcı Davranışı 
Arasındaki İlişkinin Ölçümlenmesi: İstanbul 
Çeper İlçe Belediyelerindeki Kent Meydanı 
Düzenlemelerine Kullanıcı Odaklı Yaklaşımlar” 
başlıklı proje (Proje No: 115K469) bulgularına 
dayanmaktadır.
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Fotoğraf. Kadıköy İskele Meydanı (İstanbul). Emirkan Cörüt, 2020. Fotoğraf. Maslak (İstanbul). Emirkan Cörüt, 2020.
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Fotoğraf. Kadıköy (İstanbul). Çetin Ergand, 2020.

Dünya, yüz iki yıl sonra, yıkıcı nitelikte 
sağlık ve ekonomik etkileri olan başka bir 
salgından muzdarip. Bununla birlikte, 1918’in 
aksine, bugünün dünyası o zamandan çok 
farklı; Dünya nüfusunun %55’inden fazlası 
gezegene yayılmış şehirlerde yaşıyor. 
Bu bağlamda şehirlerde yayılmak için 
ideal bir yer bulan virüs kentleri önemli 
bir tartışmanın merkezine yerleştirdi: 
Şehirlerimiz ve mahallelerimiz bir sağlık krizi 
karşısında güvenli yerler mi? Tasarımlarını 
yeniden düşünmeli miyiz? Şehirlerimiz uzun 
süreli karantinaya/kapatılmaya hazır mı? 
Uzaktan çalışma bizi yeni bir tür mekânsal 
ilişkiye götürecek mi? ... Bu sorulara, daha 
küçük ölçeğe inerek, konut sorununu da 
ekleyebiliriz.

Söz konusu tüm sorunlar, pandeminin 
“ilk dalgası”nın kış sonunda Avrupa’yı 
vurmasından bu yana masaya yatırıldı. 
Yüzlerce farklı araştırma makalesinin 
içeriğini oluşturan tüm bu konuları sınırlı yer 
ve zaman nedeniyle okuyacağınız yazıda, 
ele almak mümkün değil; ancak bir taslak 
olarak, Madrid’de son aylarda yaşanan 
deneyimlerden sonra görünür olan bir dizi 
hususu kısaca gündeme getirmek istiyorum.

En çekişmeli ve telaşa düşüren 
tartışmalardan biri, kentsel yoğunluk 
ve belirli bina tipolojileriydi.  Böylece, 
köklü, yoğun ve eski kentsel dokulara 
sahip mahalleler, neredeyse Dickens’ın 
Londra’sındaki çöküş alanları gibi kolektif 
hayal gücünde ortaya çıkan “enfeksiyon 
kaynakları” olarak tanımlandı.

Bu bölgeler tehlikeli yoksulluk alanları, 
pandemi karşısında kötü sosyal 
alışkanlıkların hüküm sürdüğü ve en azından 
pratikte sağlıksız barınma koşullarının 

KARMAŞıK KENTLER, 
DAYANıKLı KENTLER. 

KüRESEL VE 
KENTSEL pANDEMİ 

İÇİN NoTLAR*

olduğu alanlar olarak görülmektedir. Böyle 
bir durumla yüz yüze gelmemizin ardından 
medyada Madrid’in merkezinden (ve 
“gettolarından”) kurtulmak için dağ evlerine 
“Madridlilerin göçü”nün başladığına ilişkin 
haberler patlak verdi.

Görünüşe göre Madrid’in kırsal bölgesindeki 
dağınık, izole edilmiş yerleşim alanları, bu 
krizle başa çıkmak için ideal bir sığınak 
olarak görünüyordu. Madrid kentsel 
alanında kalmak zorunda olanlar için ideal 
olan diğer seçenek ise merkez bölge dışında 
gelişme alanlarındaki modern, tek işlevli ve 
izole bir mahallede yaşamak yönündeydi. 
Böylece, dar sokakları, eski ve kümelenmiş 
evleri, dükkânları, barları ile daha merkezi 
fakat yoğun mahalleler, geleneksel ve 
karmaşık şehir yerine tek tip ve ayrılmış 
(kullanımlarda ve tipolojik modellerde) 
işlevsel yapıdan yana tercih kullanıldı.

Antonio Antiquera 
Mimar, Şehir Plancısı

İspanya Kültür ve Sanat Bakanlığı

İmaj 1.
Usera mahallesindeki Marcelo 

Usera Sokağı, Madrid.
Kaynak. Url-1 

* Yazının orijinal dili olan İspanyolca’dan 
Türkçe’ye çevirisi Serim Dinç tarafından 

yapılmıştır.
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Gerçek şu ki, avantajlarını ve faydalarını 
gösteren bir şehir modeli varsa, o da 
karmaşık şehirdir, yani kullanımların ve 
işlevlerin ve tabii ki sosyal sınıfların bir 
karışımı olan kompakt bir şehir. Kısacası 
tüm zamanların şehirleri. Bir bütün olarak 
çalışan, ancak sırayla her bir parçanın 
kendi kendine yeterli olabileceği, kendi 
karmaşıklığına sahip olduğu ve otantik 
mikrokozmos yarattığı bölümleri arasında 
birbiriyle ilişkili bir şehir.

Madrid örneğinden devam edersek, 
belli bir karmaşanın olduğu mahalleler 
arasında, güneyde Carabanchel, Usera veya 
Villaverde semtlerinden bahsedebiliriz, 
aynı zamanda şehrin merkezi bölgesinde 
kuzeyde Chamberí, doğuda San Blas veya 
Lavapiés gibi diğer bölgelerde sayılabilir. 

İlk sıraladığımız mahalleler son haftalarda 
kapatıldı/sınırlandırıldı. Ancak, getirilen 
kısıtlamalara rağmen, küçük işletmeler, 
mahalle ağları, yerel ekonomi ve köklü 
toplumsal birlikteliği sayesinde canlılığını 
koruyabildi. Söz konusu durum kulağa çok 
soyut gelmekle birlikte böylesi bir belirsizlik 
anında net ve kararlı bir şekilde ortaya 
çıkmıştır. Bahsi geçen mahallelerde kentsel 
kompaktlık/karmaşıklık, “kentsel kimlik” 
fikriyle el eledir.

Buna karşın, izole edildiğinde pratikte 
gettolara dönüşecek, neredeyse her 

şey için dışarıya bağımlı, yeni, tek işlevli 
kentsel gelişmeleri de görmek mümkün; 
küçük ticaret, ulaşım, hizmetler ve yıkıcı 
psikolojik etkileriyle birlikte kapatılmanın 
yalnızlığının çok daha kötü yaşanacağı; 
geleneksel mahallelerde olduğu gibi ötekine 
dair samimi bir algıdan uzak, insanların 
birbirleriyle neredeyse hiç ilişki kurmadığı 
ve sadece kendi evlerinde yaşadığı, 
duyarsızlaşmış modern mahalleler... En 
fazla, bloğun içinde bir “topluluk” fikrinden 
bahsedebilirken, asla ötesine geçilemiyor. 
Komşular arasında bu krizi yaratan (ve 
yaratmaya devam eden) endişe veya 

İmaj 2 (üst).  
Hilberseimer’in ideal kenti 
(1925).
Kaynak: Url-2
İmaj 3 (alt).  
Valdecarros mahallesinden 
bir görünüş, Madrid.
Kaynak: Url-3

Çünkü zihinlerimiz, 
belirsizlikten başka bir 
şeyin olmadığı her yerin, 
karanlık ve karmaşık 
olduğunu düşünür.

Johann Wolfgang Von Goethe, 
Genç Werther’in Anıları

yalnızlık sorunlarıyla yüzleşmek için çok 
önemli olan karşılıklı destek ve işbirliği 
ağlarına yol açabilecek hiçbir “kimlik” 
özelliği tanımlanamıyor. 

Ancak pandemi koşullarında hayatta 
kalabilmek için sadece kompakt birimlerin 
yeterli olacağı düşünülmemeli. İstatistiki 
verilere göre Madrid’in güneyindeki 
mahalleler pandeminin tahribatından 
en çok zarar gören yerleşimler. Bunun 
nedeni, kentsel tipoloji veya belirli yaşam 
biçimleri ve kullanımları değil; nihayetinde 
kent yönetimi tarafından değerlendirme 
söz konusu olduğunda, donatıların ve 
kaynakların eşitsiz dağılımıdır. Bundan 
dolayıdır ki artık bir bütün olarak 
görülmeyen şehirde bağış ve kamu 
yatırımlarını dengeleme politikalarını 
bozarak karmaşıklığı zayıflatan,  ayrışan bir 
şehri teşvik etme eğilimi gelişmiştir.

Bu nedenle, ne zaman bir şehir veya kentsel 
alan başarısız olsa veya bir sorun olarak 
görülse söz konusu yerleşimin dirençli bir 
varlık olmaktan çıktığını, karmaşıklığının 
katmanlarına ayrılmış olduğunu görüyoruz; 
ve bu karmaşıklığın en büyük düşmanı 
ayrımcılık, eşitsizlik ve uzmanlaşmadır. 
Yatakhane mahalleleri, otoyollarla birbirine 
bağlanan şehir adaları/yerleşim birimleri, 
sadece büyük alışveriş merkezleriyle 
- bunlar aynı zamanda söz konusu 

mahallelerde eğlence için tek katalizördür- 
çeşitlenen mahalleler yaratmak... Diğer 
taraftan en modern konutlar ise mevcut 
kent parkının yenilenmesi,  duvar yalıtımı, 
su geçirmezlik vb. restorasyon çalışmaları 
ile esas olarak malzeme kalitesi açısından 
eskilerinden farklılaşsa da daha büyük bir 
uyarlanabilirlik veya tipolojik esneklik anlamı 
taşımamaktadır

Son olarak, kentsel tipolojiye veya 
mahallenin tarihine bağlı olmayan ama 
yine yatırıma bağlı olan uzaktan çalışma 
sorunuyla karşı karşıya kaldık. Vallecas’ın 
uzaktan çalışmaya erişimde daha fazla 
güçlüğü varsa, bunun nedeni kentsel yapısı 
değil, bu mahallelerdeki yeni teknolojilere 
kamu yatırımı olmamasıdır. Yenilenen 
kaynaklar ile eğitime ve şehrin çökmekte 
olan bölgelerinin geride bırakılmamasına 
yönelik yapılacak yatırımlar, canlılığı ile 
karmaşıklığın son sığınağı olan ve şehrin 
ne olduğunu hatırlatan yaşam alanlarını ve 
sosyal bir yapıyı bize yeniden sunacaktır.

İmaj 4.  
Carabanchel mahallesinden bir sokak 
görünüşü, Madrid.
Kaynak: Url-4

KAYNAKLAR
Url-1 <https://elpais.com/ccaa/2018/01/10/ma-
drid/1515605539_603043.html>, erişim tarihi: Eylül, 2020.
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Ciento dos años después, el mundo se 
encuentra sufriendo otra pandemia de 
efectos devastadores a nivel sanitario y 
económico. Sin embargo, y a diferencia de 
1918, el mundo de hoy es bien distinto al de 
entonces, con más del 55% de la población 
mundial viviendo en ciudades repartidas a 
lo largo y ancho del planeta.

En este contexto, el virus ha encontrado 
en las ciudades el lugar ideal para 
propagarse y ponerlas en el centro del 
debate: ¿Son nuestras ciudades y barrios 
lugares seguros ante una crisis sanitaria? 
¿Deberíamos repensar su diseño? ¿Están 
nuestras ciudades preparadas para vivir 
confinamientos prolongados? ¿Nos llevará 
el teletrabajo a un nuevo tipo de relaciones 
espaciales?... a las que cabría añadir, 
descendiendo a una escala más cercana, 
hasta la cuestión de la propia vivienda.

Todos estos temas están siendo puestos 
sobre la mesa desde que la “primera ola” de 
la pandemia golpeara Europa a finales del 
invierno. No es este el lugar, por el espacio y 
el tiempo limitados, de abordar todos estos 
temas, de los cuales cada uno de ellos daría 
para cientos de trabajos de investigación 
diferentes, sin embargo y a modo de 
esbozo, sí me gustaría plantear en estas 
breves líneas una serie de aspectos que 
empiezan a revelarse como clave, tras las 
experiencias vividas en los últimos meses 
en Madrid.

Uno de los aspectos que más controversia 
y alarma ha suscitado es el de la densidad 
urbana y ciertas tipologías edificatorias. 
Así, barrios con tejidos urbanos muy 
consolidados, densos y antiguos, han sido 
señalados como “focos de infección”, 

cıUDADES 
coMpLEJAS, 

cıUDADES 
RESıLıENTES. 

ApUNTES pARA UNA 
pANDEMıA GLoBAL 

Y URBANA
emergiendo en el imaginario colectivo 
casi al modo de los slumps del Londres de 
Dickens.

Se ha visto estas áreas como peligrosas 
bolsas de pobreza, zonas donde reinan los 
malos hábitos sociales frente a la pandemia, 
y cuanto menos, de albergar condiciones 
habitacionales prácticamente insalubres. 
Frente a esto, ha habido una eclosión de 
noticias en los medios de comunicación 
donde se nos hablaba del “éxodo de 
madrileños” a sus casas de la Sierra, para 
salir del foco (y los “guettos”) de Madrid.

Parece como si la edificación dispersa, 
aislada, en sprawl, de la Sierra madrileña 
apareciera como el refugio ideal para 
sobrellevar esta crisis. O como si 
obligados a quedarnos en Madrid, lo 
ideal fuera vivir en un barrio moderno, 
monofuncional y aislado del centro o de 

Antonio Antiquera 
Arquitecto, Urbanista

Gobierno de España, Ministerio de Cultura y Deporte

Imagen 1.
Calle en el distrito de Usera, 

Madrid. 
Fuente. Url-1 
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estos barrios, evitando así vivir en barrios 
más centrales, densos, de calles estrechas, 
viviendas antiguas y más agrupadas, 
con comercios, bares, tiendas... es decir, 
optar por la especialización, lo uniforme 
y lo segregados (en usos y modelos 
tipológicos) frente la ciudad tradicional, la 
ciudad compleja.

Y es que si hay un modelo de ciudad 
que vuelve a mostrar sus beneficios y 
bondades, una vez más, es el de la ciudad 
compleja, entendida esta como ciudad 
compacta, con mezcla de usos y funciones, 
y también, claro está, de clases sociales. 
En definitiva las ciudades de siempre. Una 
ciudad interrelacionada entre sus partes 
que funciona como un todo, pero donde a 
su vez, cada una de las partes podrían ser 
también autosuficientes, al contar con su 
propia complejidad, creando auténticos 
microcosmos.

Siguiendo con el ejemplo de Madrid, 
entre los barrios donde existe una cierta 
complejidad podemos citar los distritos de 
Carabanchel, Usera o Villaverde en el Sur, 
pero también los tenemos en otras zonas, 
como el de Chamberí al Norte, San Blas 
al Este o Lavapiés en la zona central de la 
ciudad.

Los primeros han sido confinados 
“selectivamente” en las últimas semanas, 
sin embargo, la vida en ellos pese a las 
restricciones impuestas, ha podido seguir 
desarrollándose gracias al pequeño 
comercio, redes vecinales, economía de 
proximidad y a una idea de comunidad muy 
arraigada, sentimiento que puede sonar 
muy abstracto pero que se ha revelado de 

una forma patente y esencial ante estos 
momentos de incertidumbre. Y es que en 
estos barrios, la complejidad urbana va de 
la mano de una idea de “identidad urbana”.

Frente a esto tenemos los nuevos 
desarrollos urbanísticos, monofuncionales, 
a los que si se les aisla, pasan a 
convertirse prácticamente (estos sí) en 
guettos, dependientes del exterior para 
prácticamente todo: pequeño comercio, 
transporte, servicios… y donde se 
agravaría mucho más si cabe la soledad 
del confinamiento, con sus devastadores 

Imagen 2 (arriba).
La ciudad ideal de 
Hilberseimer (c. 1925). 
Fuente. Url-2 
Imagen 3 (abajo).
Vista de Valdecarros, en 
Madrid. 
Fuente. Url-3

porque nuestra mente 
piensa que cualquier lugar 
donde no hay nada más 
que incertidumbre es 
oscuro y complejo.

Johann Wolfgang Von Goethe, 
Las Penas del Jove Werther

efectos psicológicos… y es que en estos 
barrios modernos no hay una percepción 
tan íntima del otro como la hay en 
los barrios tradicionales, son barrios 
despersonalizantes, donde las personas no 
se relacionan apenas entre ellas y viven en 
sus habitáculos. A lo sumo, pudiera haber 
una idea de “comunidad” dentro del bloque, 
pero nunca más allá. No hay una “identidad” 
que pueda dar lugar a esas redes de apoyo 
y colaboración mutua entre vecinos, 
tan importantes para hacer frente a los 
problemas de ansiedad o soledad, que ha 
generado (y sigue generando) esta crisis.

Si los barrios del Sur de Madrid han sufrido 
más los estragos de la pandemia, ha sido 
principalmente, a causa de una desigual 
distribución de equipamientos y recursos 
(una vez más, la ciudad segregadora 
hacia la que se tiende y que debilita la 
complejidad), y no tanto por una tipología 
urbanística o unos modos de vida que han 
querido demonizarse y condenarse por 
parte de las propias Administraciones que 
han sido las que han fracasado en su deber 
de mantener un equilibrio dotacional y de 
inversión pública en la ciudad, que hace 
mucho tiempo que dejaron de ver como un 
todo.

Vemos pues que cuando una ciudad o 
zona urbana fracasa o pasa a ser vista 
como un problema, esto es, cuando deja 
de ser una entidad resiliente, es cuando se 
lamina la complejidad. Y el mayor enemigo 
de esa complejidad es la segregación, 
la desigualdad y la especialización. 
Crear barrios-dormitorio, islas urbanas 
conectadas por carreteras, barrios 
surtidos únicamente por grandes centros 

comerciales, que además son los únicos 
catalizadores del ocio en aquellos barrios.

Tampoco las viviendas más modernas 
implican una mayor adaptabilidad o 
flexibilidad tipológica, diferenciándose 
de las más antiguas principalmente en 
una cuestión de calidad de materiales 
(aislamiento de muros, estanqueidad, 
etc.), que podría paliarse invirtiendo en 
la renovación y restauración del parque 
urbano existente.

Nos quedaría la cuestión del teletrabajo, 
algo que tampoco depende estrictamente 
de una tipología urbana o de la antigüedad 
de un barrio, sino nuevamente, de inversión. 
Si Vallecas tiene más dificultades para 
acceder al teletrabajo no es por su 
estructura urbana, si no por una falta de 
inversión pública en nuevas tecnologías 
en dichos barrios. De nuevo la inversión en 
recursos, en formación, en no dejar atrás 
estas áreas de la ciudad, que lejos de ser 
áreas decadentes, son lugares llenos de 
vitalidad, el último refugio de la complejidad 
y aquello que nos recuerda que la ciudad 
es, y debería ser siempre, una construcción 
social.

Imagen 4.
Calle del distrito de Carabanchel, 
en Madrid. 
Fuente. Url-4
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COVID-19 pandemisi, salgın hastalıklarla 
mücadelede suya erişimin ne kadar önemli 
olduğunu bir kez daha gösterdi. Yaşadığımız 
bu krizde her ülke, kent, mahalle ve birey 
önemli sınavlar veriyor. Bir kez daha 
anlıyoruz ki komşumuz hastaysa biz de 
hastayız. Başkasının suyu yoksa aslında biz 
de susuzuz. Gezegenimizde yaşayan 7,8 
milyardan fazla insanın kaderini bağlayan 
ortak varlıkların başında su geliyor. Dünya 
dediğimiz bu gemide ya hep birlikte 
üstündeyiz suyun ya da birlikte batıyoruz. 
Bizi bekleyen geleceği suya ve onunla olan 
ilişkimize bakıp anlıyoruz. Geleceği, bugün 
ve şimdi hep birlikte inşa ediyoruz.  

Küresel Su Krizi Ne Boyutlarda?

COVID-19 krizinin en önemli katmanlarından 
biri su krizi ve iklim değişikliği. İklim 
değişikliği yerkürenin ısınmasına neden 
olarak atmosferik olayların aşırılaşmasına, 
buzulların eriyerek deniz seviyesinin 
yükselmesine, kara parçalarının 
daralmasına, habitat ve biyoçeşitlilik kaybına 
ve daha pek çok olumsuzluğa neden oluyor. 
Şiddetlenen iklim değişikliğine bağlı fırtına, 
kasırga, sel ve kuraklık gibi aşırı iklim olayları 
suyu çeşitli biçimlerde kirletiyor. Örneğin 
aşırı yağışlar, çevrede bulunan patojenleri 
harekete geçirip nehirlere, kıyı sularına 
ve kuyulara taşıyarak; nehirlerin akışını ve 
içeriğini değiştirerek; kanalizasyon ve atık 
su arıtma tesisleri üzerindeki yükü artırıp pis 
suyla içme suyunun birbirine karışmasına 
neden oluyor (Cann vd., 2013). Kuraklık 
ise erişilebilir su arzında daralmaya neden 
olduğu gibi suyun kalitesinin azalması, tuzlu 
suyun yeraltı sularına karışarak kirlenmesi, 

SU KRİZİ, pANDEMİ 
VE oRTAK 

GELEcEğİMİZ

doğal ortamlara bırakılan kirleticilerin daha 
az seyreltilmesi sonucunda kirliliğin artması 
ve yeraltı su seviyelerinin düşmesi gibi 
olumsuzluklar doğuruyor (Avrupa Çevre 
Ajansı, 2018).    

Su krizinin başka bir boyutu da gelişmekte 
olan ülkelerin büyük çoğunluğunda 
yoksulluk, yolsuzluk ve politik istikrarsızlık 
gibi nedenlerle herkesin suya erişimi 
sağlayacak altyapıların yeterince 
kurulamıyor olması. Ancak, gelişmiş ülkeler 
de su krizinden muaf değil. Özellikle 1990’lı 
yıllardan bu yana kuvvetlenen bir eğilimle 
su hizmetlerinin ticari prensiplere göre 
yürütülüyor olması gerek gelişmekte olan 
ülkelerde gerekse gelişmiş ülkelerde 
yoksulların ve kırılgan grupların suya 
erişimini kısıtlıyor (Hall vd., 2009). Tüm 
bunların sonucunda, tüm dünyada temiz 
suya erişemeyen 2,2 milyar ve hıfzıssıhha 
hizmetlerinden mahrum 4,2 milyar insan 
yaşadığı (WHO/UNICEF 2019) gibi artık su 
krizi ABD, Avustralya, İspanya gibi gelişmiş 
ülkelerin de en önemli sorunlarından biri 
haline gelmiş durumda (WWF, 2006). 

Daha kötüsü, iklim değişikliği, artan 
nüfus, çevre kirliliği ve bozulması gibi 
çeşitli etkenlerle mevcut su krizi daha 
da büyüyecek gibi görünüyor. Nitekim 
Birleşmiş Milletler’in su, hijyen ve 
sanitasyona yönelik kalkınma amaçları 
en az ilerleme kaydedilen amaçların 
başında geliyor (WHO, 2014). Senede 3,4 
milyon insanın kirli su kullanımına bağlı 
hastalıklardan hayatını kaybetmesini 
durduramadığımız sürece ne COVID-19 
pandemisiyle ne de başka felaketlerle baş 
etmemiz mümkün olmayacak. 

Akgün İlhan
Su Yönetimi Uzmanı, Mercator-İstanbul Politikalar Merkezi Araştırmacısı

Sabancı Üniversitesi İstanbul Politikalar Merkezi 
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pandeminin Baş ülkesinde Su Krizi

Bu konuda ABD’de yaşanan su krizi önemli 
dersler sunuyor. Örneğin, New York’ta 
krizden önce 87 binden fazla insanın suyu 
borç nedeniyle kesilme noktasındaydı. 
Üstelik benzer durum bütün ülke için de 
geçerliydi. Food & Water Watch adlı sivil 
toplum kuruluşu, 2018 tarihli araştırmasında 
ABD’de son 15 sene içerisinde su 
faturalarının enflasyonun üç katı oranında 
yükseldiği ama hane gelirinin önemli ölçüde 
düştüğünü tespit etti. Aynı araştırmaya 
göre ABD’de 2016 yılı içerisinde 15 milyona 
yakın insanın suyu, faturasını ödeyemediği 
için kesildi (Food & Water Watch, 2018). 
Üstelik ABD’de suya erişimde yaşanan 
tek sorun suyun pahalı olması da değildi. 
Ülkede su ve kanalizasyon altyapılarının 
bakımı ve yenilmesi için yeterli yatırım da 
yapılmıyor. Bu nedenle, su ve kanalizasyon 
hizmetlerinin verimliliği ve kalitesi düşmekle 
kalmıyor hem su fiyatlarının yükselmesi hem 
de halk sağlının tehlikeye atılması sonuçları 
ortaya çıkıyor. 

Özellikle, nüfuslarının çoğu siyah ve 
hispanik olan Detroit, Flint ve Newark 
kentlerinde yaşanan su krizleri bunlara 
örnek olarak gösterilebilir. Detroit’te 
2014’ten bu yana su faturalarını 
ödeyemeyen 141 bin abonenin suyu kesildi 
(Swain vd., 2018). Aynı yıl Flint’de masrafları 
azaltmak amacıyla su kaynağı değiştirildi. 
Yeni kaynaktan gelen su, kurşunlu borularda 
paslanmaya sebep olarak 100 bin civarında 
insanın yüksek dozda kurşuna maruz 
kalıp zehirlenmesine yol açtı (Chavez vd., 
2017). Newark’ta da 2018 yılında su iletim 
borularındaki kurşunun şebeke suyuna 
karışması sorunu yaşandı. Boruların sökülüp 

yenilenmesinin maliyetinin yüksek olması 
nedeniyle suya antipas karıştırılarak çözüm 
aransa da bu yöntem başarılı sonuç vermedi 
(Nathanson, 2020). 2022 yılında ise artan 
fiyatlar nedeniyle halkın üçte birinden 
fazlasının su faturalarını ödeyemeyecek 
noktaya gelmesi bekleniyor. Dünyanın en 
gelişmiş ülkelerinden ABD’nin COVID-19 
krizinin küresel merkezi haline gelmesinin 
arka planında ırkçılık, çevresel adaletsizlik 
ve yoksulluk desenleri birbirine geçiyor 
(İlhan, 2020). 

coVıD-19 Krizi ve Suya Erişimde 
Gelişmeler

Tüm bu olumsuzluklara rağmen pandeminin 
başlangıcından bu yana suya erişim 
konusunda olumlu adımlar da atıldı. Fransa, 
İngiltere ve İspanya gibi Avrupa ülkeleri 
krizin başlamasının ardından borçları 
nedeniyle suları kesik hanelerin suyunu 
açmak, borç ertelemesi, indirimi ve hatta affı 
gibi uygulamaları hayata geçirmeye başladı. 
Kısa süre içerisinde sadece Avrupa’da değil 
dünyanın daha pek çok ülkesinde de benzer 
gelişmeler yaşandı. 

Türkiye’de ilk COVID-19 vakasının resmî 
olarak açıklanmasının hemen ardından başta 
yerel yönetimlerin girişimiyle yurttaşların 
borç nedeniyle kesilmiş sularının açılması 
ve kriz süresince su kesiminin durdurulması 
kararları alındı. Bu uygulamaları ekonomik 
olarak da sürdürülebilir kılmak için İstanbul 
Büyükşehir Belediyesi (İBB) Askıda 
Fatura adlı bir uygulama geliştirerek, 
hayırseverlerin belediye tarafından 
onaylanmış ihtiyaç sahiplerinin su ve 
doğalgaz faturalarını çevrim içi bir sistem 
üzerinden ödemesini mümkün kıldı. 

Bilmek için suyumu
Ve hazırlıklı değildim ve bildim
Ben suyun bir dakika durduğu
Durunca boğulduğu bir yerdeyim.

Edip Cansever, Su

Yerel yönetimler dayanışma konusunda 
birbirlerini örnek alarak Askıda Fatura 
uygulamasını Adana, Antalya, Aydın, İzmir, 
İzmit ve Mersin gibi şehirlerde de yürütmeye 
başladı (İlhan, 2020). Bunlara ek olarak, İBB, 
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 
ve Anıtlar Kurulu pandemiyle mücadele 
esnasında ücretsiz su sağlamak amacıyla 
tarihi sokak çeşmelerinin restorasyonunu 
hızlandırdı ve on yıllardır atıl halde bulunan 
bu çeşmelerden şebeke suyu akıtmaya 
başladı. Böylece dışarıda çalışanların, 
evsizlerin ve hatta kent hayvanlarının içme 
ve hijyen ihtiyaçlarını karşılamak için önemli 
bir olanak sağlanmış oldu.

ortak Geleceğimiz ve Su 

COVID-19 pandemisi sayesinde gezegenin 
geleceğini tehlikeye atan her türlü felaketle 
mücadelede suyu korumanın ve ona 
adil erişimi sağlamanın ne kadar elzem 
olduğunu anlıyoruz. Suyu koruduğumuz ve 
ona herkesin erişimini sağladığımız oranda 
krizler karşısında güçlüyüz. Tersi durumda 
ise su krizi diğer krizlere eklenip onları 
büyütüyor. Gezegeni saran su, kıtaları nasıl 
birleştiriyorsa, her birimizin hayatlarını da 
benzer biçimlerde birbirine bağlıyor. Bir 
damla su kirlendiğinde hepimiz kirliyiz. 
Bir damla eksildiğinde de hepimiz eksiğiz. 
Yaşadığımız pandemiyi bir sosyal öğrenme 
ve dayanışma fırsatına çevirmek bizim 
elimizde. Komşumuzun yaptığı doğrudan 
da yanlıştan da öğrenmek bizim kararımız. 
Geleceği şimdi, birlikte biz şekillendiriyoruz. 
Suyu “birleştiren” yapmak mı “ayrıştıran” 
kılmak mı? Geleceğimiz işte bu soruya 
vereceğimiz ortak cevaba bağlı.   
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2019 yılı sonlarında başlayan ve 
çoğunluğumuzun 2020 yılı başlarında 
tanıştığı COVID-19’un Dünya Sağlık 
Örgütü tarafından salgın hastalık olarak 
tanımlanmasından sonra bugüne kadar 
doğru bildiğimiz alışkanlıklarımız ve 
hayatımız birden bire değişti. Salgının 
açıklanması ile birlikte çoğunluğumuz 
zamanımızın çoğunu evde geçirmek ve hatta 
evden çalışmak durumunda kaldık. Eğitim 
uzaktan devam etti. Bir şekilde yeni normal 
dediğimiz hayata adapte olduk ya da olmaya 
çalışıyoruz. COVID-19 öncesi yaşantımızın 
aynı şekilde devam etmeyeceğini 
deneyimledik ve bundan sonra nasıl olması 
gerektiğinin planlarını yapıyoruz. Bencilce 
katlettiğimiz doğa ve kaynakların bizlerden 
hesap sormaya başladığını belirgin olarak 
algılamaya başladık. Bundan sonra bu tür 
olayları daha kolay atlatabilmek adına neler 
yapılması gerektiği üzerine çalışmalar, tüm 
dünyada devam ediyor. 

Bir mekânın şekillenmesinde salgın 
hastalıkların rolü her zaman önemli 
olmuştur. COVID-19 ile elde ettiğimiz 
yeni kazanımlar da mekânların yeniden 
şekillendirilmesi gerekliliğini ortaya 
koymuştur. Yeşil alanların, iç mekânlarda 
doğal aydınlatmanın ve açık alanlara 
görsel ve fiziksel erişimin halk sağlığı 
üzerindeki etkileri sürekli tartışılmaktadır. 
Yapılı çevrenin hastalıklara bağlı olarak 
şekillendirilmesi; hastalık riskini en aza 
indirmek adına açık ve kapalı mekânların, 
kentlerin, ürünlerin ve sunulan hizmetlerin 
yeniden tasarlanması üzerinde durulmasının 
önemi açıkça görülmektedir.  

Tarihe bakıldığında kentlerin, yerleşim 
alanları da dahil olmak üzere, maruz 

pANDEMİ SoNRASı 
YApıLı ÇEVRENİN 

YENİDEN 
ŞEKİLLENMESİ

kaldıkları sağlık ve güvenlik tehditlerine 
karşı şekillendikleri görülmektedir. 18. 
yüzyılda ortaya çıkan veba salgını Avrupa’da 
Rönesans şehirlerinin ortaya çıkmasına 
katkıda bulunmuş; 19. yüzyılda önemli üç 
kolera salgını sömürge şehirlerde küresel 
bir sağlık hareketine ilham vermiş; 20. yüzyıl 
İspanyol gribi, şehir ortamlarında salgınları 
ve pandemiyi kontrol altına alma stratejisi 
olarak farmakolojik olmayan müdahalelerin 
değeri konusunda bizi aydınlattığı 
görülmüştür (Lai vd., 2020). SARS ve 
COVID-19 ise bu yüzyılın en büyük tehdidi 
olarak karşımıza çıkmış ve insanoğlunun 
tüm alışkanlıklarını, yaşam tarzını tehdit 
etmiştir. COVID-19 küresel olarak farklı 
coğrafyalarda etkisini göstermiş; küresel, 
bölgesel ve yerel olmak üzere makro 
ölçekten mikro ölçeğe içinde yaşadığımız 
kentsel mekânları yeniden şekillendirmemiz 
gerektiğini açıkça göstermektedir. 

Tarihteki örneklerde de görüldüğü üzere, 
tedaviye yönelik klinik müdahalelere ek 
olarak, kentsel yapılı ortamların tasarımı ve 
planlaması şeklinde müdahaleler salgınların 
önlenmesi ve yönetiminde değerli bir 
role sahiptir. Aslında, bugün görmekte 
olduğumuz bina ve kent ölçeğindeki çoğu 
uygulama toplumun sağlık ve konforunu 
sağlamak adına daha önce alınan 
önlemlerden kaynaklanmış olabilir.  

COVID-19’dan sonra, anahtar soru: Bir kent 
özünde ne içindir? Büyümek mi, yatırım 
çekmek ve küresel rakiplere karşı rekabet 
mi? Ya da herkes için yaşam kalitesini en 
üst düzeye çıkarmak, yerel dayanıklılık ve 
sürdürülebilirlik oluşturmak mı? Aslında 
hepsi birbiriyle bağlantılı, ancak aralarındaki 
dengeyi yeniden elde etmek meselesi 

Sema Ergönül
Mimar

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi
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karşımıza çıkıyor. Politika ve ideolojinin 
ötesinde, çoğu insan iklim, hava veya virüs 
kaynaklı gelecekteki tehlikelere karşı 
güvenli ve sağlıklı bir ortamda yaşamak ister 
(Chatterton, 2020).     

Bu kapsamda, mimarların ve kent 
plancılarının salgın etkisini en aza 
indirmek için mevcut yapılı çevreyi 
nasıl iyileştirecekleri ve yenilerini nasıl 
şekillendirecekleri konusu gündeme gelmiş 
bulunmaktadır. 

pandemi Sonrası Yapılı Çevre

‘Maske, Mesafe ve Hijyen’ COVID-19 
pandemisi özdeyişi olarak literatürümüzde 
yerini aldı. Aşı bulunana kadar da 
pandemiden korunmak için alınacak kişisel 
tedbirler olduğunu artık hepimiz biliyoruz. 
Çoğumuz evden dışarı çıkmamaya çalışıyor, 
çıktığında da bu üç kurala uymaya özen 
gösteriyor, kimimiz evden çalışma yöntemini 
devam ettiriyoruz. Kısacası, evden çalışma 
hayatına çoğumuz alıştık ve hava almak 
ve fiziksel aktivite için yeşil açık alanlara 
gidiyoruz. Daha önce eğlence mekânı 
olarak gidilen AVM’ler artık sakınılası yerler 
olmaya başladı. Hatta çoğumuz online 
alışverişi sevdik. Hayatımız hep böyle 
devam etmeyeceğine göre bir şeylerin 
değişme zamanı çoktan gelmiş ve geçmiş 
bile. Kısacası, insanoğlunun rant uğruna 
tahrip ettiği doğa ve kentleri yeniden 
özüne döndürebilme sürecine başlamış 
bulunmaktayız.  

Madem ki kentlerin yapısı sağlık açısından 
önem arz ediyor, bu durumda Megahed 
ve Ghoneim’in (2020) de belirttiği üzere 
kent, konut, kamusal alanlar (açık alanlar), 

ofis alanları, yapı ve yapım teknolojileri 
konularında ileriye dönük iyileştirici 
çalışmalara ağırlık verilmesi ile yapılı 
çevrenin yeniden şekillenmesi mümkün 
olacaktır. 

Megahed ve Ghoneim (2020) pandemiden 
elde edinilen kazanımlar ile pandemi 
sonrasını iki ana yaklaşımla analiz etmiştir; 
iyileştirici etkileriyle doğaya doğru geri 
adım atma ve ileri teknolojiye doğru 
ileri adım atma. Doğaya doğru geri adım 
atma yaklaşımında kent ve mimari açıdan 
değerlendirmelere; ileri teknolojiye doğru 
ileri adım atma yaklaşımında ise yapım 
teknolojisi ve dijital dönüşüm konularına 
dikkat çekilmiştir. Her iki yaklaşımın 
kapsadığı alt açılımlar Şekil 1’de belirtilmiştir. 
Birçok kentsel yaklaşım, kentsel mekânların 
koruma ve savunma sistemini artırabilir, 
yüksek yoğunluk ve aşırı kalabalıklaşmayı 
önleyebilir. Üst yönetim, yerel yönetim ve 

İnsanlık, hiç durmadan bu muazzam birliği bozmaya 
ve yaşamın tüm unsurlarına hükmetmesini sağlayan 
araçlarla kendini yok etmeye çalışmayıp zaman ve 
mekân üzerinde elde ettiği zafer sayesinde sonsuza 
dek bir arada yaşayabilseydi, ne güzel olurdu!

Stefan Zweig, Yıldızın Parladığı Anlar

Doğaya doğru

Kentsel Yaklaşım

Yapım Stratejisi

Mimari Yaklaşım

Dijital Dönüşüm

Yatay genişleme
Daha az yoğunluklu 
kentler
Ademi merkeziyetçilik
Kentsel Tarım
Daha az araba, daha 
yürüyüş

Modüler yapım 
Uyarlanabilir yeniden 
kullanım 
Hafif ve uyarlanabilir 
yapılar 
Hijyen yapı 
malzemeleri

Kendi kendine yeten 
stratejiler 
Yeşil alanlara yeniden 
odaklanmak 
Az katlı binalar 
Daha iyi hava kalitesi

Evden çalışma 
Yapay zekâ 
Temassız teknolojiler

coVıD-19 Kazanımları

İleri teknolojiye doğru

•
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•
•
•

•
•

•

•

•
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İmaj 1.
Pandemi sonrası 
yapılı çevre.
Kaynak. Megahed 
ve Ghoneim, 2020
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Fotoğraf. Taksim Meydanı (İstanbul). Oğuz Büktel, 2020.

kent plancıları mevcut durumu gözden 
geçirmek, hatta eski kentlerin nasıl 
yapılandığını incelemek için bir adım geri 
gitmelidirler. Mimari yaklaşım, öncesinde 
binaların sağlıklı alanlarını arttırmış 
ve sürdürülebilirliği güçlendirmiştir. 
Salgın sonrası, acil durum mimarisinin 
oluşturulmasını hızlandıran inşaat 
tekniklerindeki yenilikler için ileriye doğru 
bakılmasının önemini vurgulamaktadır. 
Küresel salgın ile birlikte tamamen yeni bir 
dünyaya zorlanmış ve tüm faaliyetlerde yeni 
bir dijital normale girmiş bulunmaktayız. Bu 
dijitalleşme gün geçtikçe de artacak gibi 
gözükmektedir. 

Yeşil alan, doğal ışık ve evlerden ve diğer 
binalardan açık alana görsel ve fiziksel 
erişimin halk sağlığı ile güçlü ilişkisi 
olduğuna yönelik argümanlar bulunmaktadır. 
Çevresel ve mekânsal düzenlemeler, suyu 
ve yaban hayatı desteklemelidir. Sağlık, 
sosyal ve çevresel nedenlerden ötürü, 
tasarım unsurlarının geleneksel ve neo-
geleneksel kentsel ortamlara dahil edilmesi 
gerekmektedir. Bu nedenle, tasarımcıların 
ve sağlık uygulayıcılarının kentsel tasarımın 
fiziksel, zihinsel, sosyal ve ekolojik sağlık 
çıkarımlarına birden çok mekânsal ölçekte 
hitap etmesi çok önemlidir (Jackson, 2003). 

20. yüzyılın ortalarında başlayan halk sağlığı 
ve kentsel tasarım arasındaki kopukluk, 
ne yazık ki kentsel büyümenin de olumsuz 
yönde gelişmesine sebep olmuştur. Harvard 
Üniversitesi’nde yapılan çalışmalar kentsel 
mekânsal planlama ve tasarımda iki önemli 
hususu öne çıkarmaktadır (Garcia, 2020):

Kentsel mekânsal planlama ve 
tasarımında farklı uzmanlık alanlarının iş 
birliğinin vatandaşa sağlayacağı fayda,

Tasarım ve sağlık arasındaki bağlantının 
güçlendirilmesi, kent planlaması ve 
kentsel tasarıma sağlık hususlarının dahil 
edilmesi. 

Tasarımcılar, salgınların çoğunun 
önlenmesinde, kontrolünde ve 
yanıtlanmasında önemli bir rol 
oynamaktadır. Bu nedenle, tasarımcıların 
sürece dahil edilmesi artık bir seçim 
meselesi değil, bir görevdir (Garcia, 2020).

Sonuç olarak; 

Modern toplumda insan yaşamında çevresel 
bütünlüğün önemi gittikçe artmakta, çevre 
bileşenleri yaşam kalitesine büyük katkı 
sağlamaktadır. Kentsel mekânsal tasarımda 
çevresel, sosyal, sağlık ve refahı temel 
belirleyici olarak düşünmek sadece yaşam 
alanlarımızın ve ulaşımımızın kalitesini değil; 
hava, su, gıda, eğitim ve sağlık hizmetlerine 
erişimimizi de etkiler. Bu nedenle, insan 
sağlığı ve çevre ilişkisindeki olumsuz 
etkilerin azaltılması yönünde kentsel 
mekânlarda iyileştirici yöntem ve modellerin 
acilen oluşturulup hayata geçirilmesi 
gerekmektedir. Yapılı çevremizin yeniden 
şekillendirilmesi için bir sonraki pandemiyi 
beklemek yerine acilen harekete geçmek 
ve gereken iyileştirmeleri yapmak önem arz 
etmektedir. Ayrıca, halk sağlığı uzmanları, 
kent plancıları/tasarımcıları ve mimarların 
birlikte çalışmasının önemi de gittikçe 
artmaktadır. 

•

•
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Pandemide sokakların yok olduğuna tanık 
olduk. Pandemi sonrasına dönük değil; 
ancak pandemi sürecinde görünen durum 
ya evde ya iş yerinde kısılıp kalmak oldu. 
Sokaklar bomboştu, sessizdi. Sokakta 
kalan sandalye kapma oyununda yenilmişti. 
Geldiğimiz noktada sokakların artık pandemi 
sürecinin ilk başladığı günlerdeki gibi 
sessiz, kimsesiz olduğu söylenemez; ancak 
işyerlerine, evlere kısıldığımız bu dönemdeki 
emek süreçlerinin dönüşümünün mekânsal 
yansımaları pandemiden geleceğe bir tortu 
bırakacak. 

Bu yazıda, pandemi sürecinde iki ana 
ağırlık noktasında biriktiği gözlenen 
çalışma mekânlarının bugünü ve geçmişten 
geleceğe dönük toplanan ipuçlarını açmaya 
çalışacağım.  

TÜİK İşgücü İstatistikleri Mart 2020 
verilerine göre istihdam edilenlerin %57,6’sı 
hizmet sektöründe yer almakta idi. Hizmet 
sektöründeki çalışmalar büyük oranda 
pandemi sürecinin en başında durdu. 
“Normalleşme” ile yeniden harekete geçti; 
ancak pandemi sürecinin eğrisine göre her 
an yeniden durabileceğini görmekteyiz. 
Bu alanın işsizliği şok edecek kadar çabuk 
oluyor. Türkiye’de pandemi önlemlerinin ilan 
edildiği tarihin ertesinde İstiklal Caddesi’nin 
ani ıssızlığı, caddenin ekonomisini sırtlanan 
hizmet sektöründeki iş güvencesinin de 
incecik bir ipliğe bağlı olmasını anlatıyordu. 
Buna karşın fabrika, maden, şantiye sahaları 
hiç durmayan tesisler olarak çalıştı. Bir de 
mesainiz bitse bile çalışmanın hiç bitmediği 
evden çalışma düzeni ile yaygın biçimde 
tanıştık. “Hayat Eve Sığar” denilerek 
başlayan süreçte, üretimi hiç durdurmayan 
çalışma düzeninin 2 ana mekânsal biçimi: 

İŞ YERİNE 
KApATıLAN EV VE 

EVİ İŞGAL EDEN 
İŞ YERİ

kapalı çalışma kampları  (şantiyeler, 
fabrikalar, madenler) ve iş yeri olarak eve 
kapanış.

İş Yerine Kapatılan Ev

Konuyu tartışmaya bir bellek yoklaması ile 
başlamak istiyorum.

Endüstri devrimi ve sanayileşmenin etkisi 
sadece üretim biçiminde değil; emek 
süreçlerinde, mekânın kurgusunda, sosyal 
hayatta da etkisini göstermişti. Üretim 
yapılan ölçekler büyürken, bu büyümenin 
yarattığı dönüşüm yeni bir denetim ve 
iktidar tarzını ortaya çıkarmıştır. Üretimin 
ana kümesi olan fabrikaların etrafında 
mahalleler, kent ölçeğinde yerleşimler 
biçimlenmiş, farklı biçimlerde iktidar figürleri 
“kollayıcı” roller üstlenmişlerdir. Emeğin 
esnekleştiği, sendikaların etkisizleştiği 
ortamda kitlelerin direniş potansiyelinin 
kırılması, baskılanması farklı biçimlerdeki 
her tür iktidar figürü açısından gerekliliktir. 
Endüstriyel paternalizmdeki gözetleyici-
kollayıcı figür, sadece fabrika içerinde 
kalmayarak fabrika etrafında kurulan 
mahalleye, evlere, aşevlerine kadar sızar. 
Richard Sennet, paternalizm  kavramı için 
modern toplumdaki otorite imgelerinin 
aşırı uçlarından biridir ve başkalarının 
iyiliği için uygulanan iktidardır, der. “Kişileri 
böyle bir şeyi yapmaya zorlayan kalıtsal 
bir yükümlülük olmadığı gibi, bu yönde 
bir dinsel buyruk da yoktur. Başkalarının 
bakımını üstlenmek otoritenin bir lütfudur 
ve otorite bu lütfu kendi çıkarlarına hizmet 
ettiği sürece bahşedecektir.” (Sennet, 2014)

1814’te Amerika’da kurulan Waltham 
Fabrikaları bu kurguyu, işçilerin akşamları 

Deniz Öztürk  
Y. Mimar

Toplumcu Mühendisler ve Mimarlar Meclisi 
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vakit geçirebilecekleri dersliklerde dini 
eğitimi zorunlu kılarak denedi. 15-35 
yaş aralığında genç, bekâr kadınların 
çalıştırıldığı fabrikada patronlar, 
çalıştırdıkları genç kadınların ahlaklarını 
koruma görevini üstlendiklerini iddia ettiler. 
Fabrikada yatakhaneler kurdular. Çalışan 
kadınlar tüm iş zamanı boyunca ve iş 
çıkışından sabah tekrar işe gidene kadar 
gözetim  altındaydılar. Richard Sennet, 
bürokratik bir ortamda insanlar üzerinde 
anne-babalık otoritesinin kurulmasının, 
normal bir evdekinden daha etkili bir 
denetim sağladığını söyler. (Sennet, 
2014) Paternalizmin bu ilk versiyonundan 
gördüğümüz ise bu üretim tesisinde bir 
topluluk yaratma amacının olduğudur. 

Sanayileşmenin sadece üretim biçimine 
değil; emek süreçlerine, mekân kurgusuna, 
sosyal hayata da etkisi olduğunu 
söylemiştik. 19. yüzyılda bu etkiyle Batı’da 
farklı ülkelerde “şirket kasabaları” 
(company town) oluşmuştur. Özellikle 
öncülleri İngiltere ve Amerika’da kurulan 
bu fabrika-kasabalar, insan bedenini 
disipline etmeyi, bu disiplin mekanizmasını 
sadece üretim tesisinde değil işçinin evine, 
sokağına, gündelik hayatına kadar sokmayı 
amaçlamışlardır. İzole edilmiş tesis ve 
yaşam alanlarında, kârlılığı artıracak biçimde 
yorumlanmış olan bu mekanizmadan kaçış 
imkânı yok gibidir. Kuralların direkt patronlar 
eliyle belirlendiği bu kasabalardaki sosyal 
düzen, şirket çıkar ve kurallarına göre 
kurulmuştur. 

Yine ABD’den bir örnek, bahsettiğimiz bu 
izolasyona dayalı mekanizmayı çok açık 

anlatmaktadır. 19. yüzyıl sonunda inşa 
edilmiş olan Pullman Palace Car Company, 
bir fabrika olmanın ötesinde işçi evleri, 
kilise, belediye binası, mağazalar ve otel 
içeren bir kasabaydı. Fabrikada çalışan 
14.000 işçiden 12.600’ü bu kasabada 
fabrikanın işçi evlerinde barınmaktaydı 
(İmaj 1 ve 2). Evlerde kalabilmek için bazı 
yerlerdeki içki ve sigara yasağı, geceleri 
sokağa çıkma yasağı gibi şirketin katı 
kurallarına uymanız gerekmekteydi. Şirketin 
sarsılmaz denetiminin korunması için 
işçilerin kaldıkları mülklerin sahibi olabilmesi 
kesinlikle yasaktı. 1894 yılında ABD 
genelinde yaşanan büyük ekonomik krizin 
etkisiyle başlayan grev 2 ay sürmüş, kolluk 

İmaj 1.  
Pullman Fabrikası ve kasabası görüntüsü, 
1880.
Kaynak. Url-1

İmaj 2.  
Pullman Fabrikası 
yerleşkesi işçi konutları tip 
projesi, 1896.
Kaynak. Url-2

güçlerinin bastırdıkları grevin sonucunda 
13 işçi ölmüş, 57 işçi yaralanmıştı. Bu 
grev, Amerikan kapitalizminin en çarpıcı 
grevlerinden birisi olmuştu (Güler, 2014).

MÜSİAD’ın Mayıs 2020 tarihinde basına 
yansıyan “izole üretim tesisleri” projesi 
görsellerini görenlerin, haberlerini 
okuyanların aklına aynı cümleler düşmüştür: 
“Gerçek olamaz!”. Oysa bu bellek 
yoklamasının sonrasında şaşırtıcılığını 
kaybeden bir genetik aktarımın  söz konusu 
olduğunu görüyoruz (İmaj 3).

MüSİAD’ın projesine gelecek olursak; 
bu proje dersine çalışan kapitalistlerin 
projesi, kapitalizmin kodlarının 
güncellenmiş hali de diyebiliriz. Şu soruyu 
yanıtlıyor MÜSİAD: yeniden bir afet, salgın 
geldiğinde yine mi izole olacağız? Yanıtını 
da olumlu veriyor: “Evet olacağız; ancak 
üretimi durdurmayacağız.” Proje tanıtım 
dosyasında belirtildiği gibi temel dert, 
kapitalizm için Türkiye’nin güvenilir bir 
üretim merkezi olduğu mesajını vermek.

Pandemi öncesinde de MÜSİAD’ın projesine 
benzer öncülü alanlar, yapılanmalar 
vardı aslında. Organize Sanayi Bölgeleri, 
Serbest Bölgeler gibi 19. yüzyıl fabrika 
yerleşkelerine benzer, tellerle, duvarlarla 
çevrili izole alanlar kurulmuştu. Feryal 
Saygılıgil ve Güliz Sağlam’ın Kadınlar 
Grevde (2010) belgeselinde, 2006 yılında 
Antalya Serbest Bölgesi’ndeki bir serbest 
bölgede sendikal mücadelenin ne kadar zor 
olduğu anlatılmaktaydı. Belgeselde anlatıcı 
Novamed işçisi kadınlar ve örgütlü oldukları 

Petrol-İş Sendikası’ndan temsilciler, işçi 
sağlığını tehdit eden üretim sürecinden 
başlayarak şirketin çalışan kadınların 
evlerine kadar girme hamlelerine karşı 
durmaktaydılar. Belgeselde, fabrikanın evin 
en içine kadar girdiğini anlatan en çarpıcı 
örnek ise sanıyorum ki şuydu; şirket, kadın 
çalışanlar için hamileliği sıraya koymuştu, 
eğer ertesi gün depo sayımı varsa o 
gece sevişmemeleri için evlerine telefon 
açıyordu. 

Novamed Fabrikası örneğinde de 
bugün pandemi sürecinde gördüğümüz 
Dardanel Fabrikası örneğinde de Waltham 
Fabrikası’nda da gördüğümüz gibi kapalı/
kendini kapatan üretim tesislerinde 
çalışanların iş dışı yaşamlarına müdahale ve 
hayatlarını belirleme “normalleştirilir”.

Evi İşgal Eden İş Yeri

1887de yayınlanan Engels’in Konut Sorunu 
kitabı bize dönemin bağlama biçimine dair 
çok şey anlatıyor. İşçilere konut, bahçe 
gibi mülk vererek uygulanan yöntemin, 
onu yarı feodal bir tarzda kapitalistine 
zincirlemek demek olduğunu anlatıyor. 
Engels’e göre; işçilerin konut sahibi 
yapılmaları kapitalistlerin işçi üzerinde 
kurduğu tahakkümlerine bir yenisinin 
daha eklenmesidir. Ev dediğimiz mekân 
kapitalistin bir tahakküm kurma aracı 
oluverir.

Buradan “evde çalışma” biçime 
geçersek; İstanbul Politik Araştırmalar 
Enstitüsü’nün “COVID-19 Sonucunda 

İmaj 3.  
MÜSİAD’ın açıkladığı İzole Üretim Tesisleri 
proje görseli, 2020.
Kaynak. Url-3

Hayat sanki 
sadece gözlerimin 
eriştiği yerlerden, 
içinde yaşadığım 
zamandan ibaretti.

Sabahattin Ali, Yeni Dünya
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Evden Çalışabilirlik ve Eşitsizliğe Etkileri 
Çalışma Raporu”ndaki değerlendirmeye 
göre Türkiye’de işlerin neredeyse %75’lik 
kısmı evden yürütülememekte. Aynı rapor 
evden çalışabilirlik oranlarının, eğitim 
seviyesi, gelir düzeyi, sektörel bazda 
farklılıklar gösterdiğini; eğitim seviyesi ve 
gelir düzeyi yüksek, teknolojik imkânlarla 
sürdürülebilecek sektörlerde eğrinin 
yükseldiğini söylemektedir. 

Pandemi ile evlere taşınan iş yerleri, sadece 
bilgisayar, telefon ve internet üçlemesine 
sıkışmış; çalışanın yalnız, ekran başında ve 
evde olmanın esnekliğiyle bitmeyen şirket 
taleplerini karşılamaya çalışma uğraşı 
haline gelmiştir. İş günü mesai saatlerinin 
gecelere dek süren “Zoom” toplantılarıyla 
uzayıp gittiği ve fazla mesai ücreti alamadığı 
deneyimler pek çok çalışanın pandemi 
günlerinden hatırında kalacak ve öngörü 
odur ki pandemi sonrasına da tortusunu 
bırakacak yeni bir çalışma düzeni olacaktır. 
Evden çalışma biçimi, kapalı izole üretim 
tesislerinin çalışanın hayatını işgal etmesi 
gibi evdeki hayatı işgal etmektedir.  

Kapalı üretim tesislerinde çalışan da evde 
çalışan da izole olmuş, yalnız kalmıştır. 
Krizler dönemiyle artan atomize halimiz, 
kırılganlığımız salgın dönemiyle beraber 
derinleşme tehlikesiyle tehdit etmektedir. 
İhtiyacımız, bizi yaşatacak olan 
dayanışmadır. 
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Birçoğumuzun hayatında deneyimlediği 
en radikal değişimlerin sebebi olan 
koronavirüs salgını, küresel ölçekte toplum 
ve insanın davranışlarının değişmesinde 
etkili olurken (Url-1) yeni deneyimlerin de 
ortaya çıkmasına neden olmuştur. Bugünün 
deneyimleri gelecekte oluşacak olan yaşam 
şekilleri ve buna bağlı gelişecek yeni 
ürün kararlarının  temeli niteliğindedir. Bu 
nedenle, biz tasarımcılar için ürün tasarım 
sürecinin ilk aşamasını oluşturan kullanıcı 
araştırması ve kullanıcı ihtiyaçlarının 
tanımlanması yenilikçi ürün kararlarında 
önemini vurgulamaktadır (Cooper, 2019).  

Normallerimizin bir anda değiştiği ve 
bildiğimizin dışına çıktığı pandeminin 
ilk aylarında birçok insan durumu 
kabullenmekte zorlanırken hayata geçirilen 
zorunlu kapanma hali ve bilinmezliklerden 
dolayı öfke, tedirginlik ve korku  gibi 
duygular ile de başa çıkmak zorunda kaldı. 
Kamusal, kapalı veya toplu alanlarda 
hissedilen tedirginlik  duygusu insan 
psikolojisi üzerinde yıkıcı etkiler yaratmaya 
başlamıştı. Bu etkilerin üstesinden gelmek 
için birçok iletişim kanalından güçlü 
olmamızı destekleyecek çeşitli mesajlar 
verildi (İmaj 1). Bu beklenmedik değişim, 
kişiler üzerinde de yeni yaşam şartları 
sebebi ile beklenmedik sonuçlar yarattı.

Yeni Kullanıcı İhtiyaçları

İnsanlar, başta hissettiği “bilinmeyene 
doğru ilerleme” duygusunu “yeni kabullerle 
donatılmış dünyaya adapte olma” duygusu 
ile yer değiştirmeye başladı. Yeni kabullerle 
yaşamaya başladığımız  ilk dönemde, hayata 
adapte olabilmek için sığınaklarımızda -yani 
evlerimizde- kendi dünyamıza ait uğraşlar 

YENİ KULLANıcı 
İHTİYAÇLARı VE 

üRüN TRENDLERİNE 
BAKıŞ

bularak zaman geçirmeye başladık. Bu 
dönemde evlerini düzenleyen, ihtiyacı 
olmayan eşyaları bağışlayan/veren, 
çevresini tekrar organize eden, tamir 
eden, yeniden kullanımı destekleyen ve 
farklı sosyalleşme kanallarını benimseyen 
vb. konularda değişiklik yapan farklı 
kullanıcı profillerine  şahit olduk. Değişen 
ev merkezli yaşam şekillerine ofislerimizi 
sığdırdık ve sosyal hayatımızı yeniden 
düzenlemeye  başladık (İmaj 2).

Merve Özyurt  
Endüstriyel Tasarımcı

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi

İmaj 1 (üst).  
Koronavirüs pandemisi 

süresince karşımıza çıkanlar 
bize evde kalmamızı ve güçlü 

olmamızı söylerek pozitif ve 
mutluluk dağıtılmaya çalışıldı.

Kaynak. Url-2
İmaj 2 (alt).  

Tüm dünyada konaklama 
yeri kiralama sitesi olarak 

bilinen Airbnb’nin iş modelini 
farklılaştırması ve ev 

sahiplerinin birbirleri ile olan 
etkieşimlerini sağlamak için 

yaptığı güncelleme. 
Kaynak. Url-3



58 59

Dünya genelinde yapılan açıklamalar ve 
düzenlemeler, yaşamlarımızın bir süre bu 
“yeni” normallerde devam edeceğini ortaya 
koymaktadır. Önümüzdeki yıllara dair 
hissedilen belirsizlikler gerek işletmelerin 
gerek tüketicilerin değişen koşullar ile 
sürekli şekillenmeleri gerektiği sinyallerini 
vermektedir (İmaj 3). Ürün ve hizmetlerin 
yeni ihtiyaçları karşılamak için yeniden 
şekillenmesini destekleyen sistemin 
ortaya çıkmakta olduğunu söyleyebiliriz. 
Yeni ihtiyaçlar sebebi ile daha önce yer 
vermediğimiz ürünlerin hayatımıza girdiğini, 
yeni ürün gruplarının oluştuğunu ve günlük 
yaşantımıza adapte olduğunu görmekteyiz 
(İmaj 4). Evde geçirilen zaman ve değişen 
alışkanlıkları destekleyen yeni platformlar, 
ürünleri ve bunu destekleyen yeni ürün 
gamlarını oluşturmaya başladı. Örneğin, 
Dünya Sağlık Örgütü’nün bu dönemde 
yaşanılan fiziksel hareketsizliği küresel bir 
sağlık problemi olarak tanımlaması üzerine 
evde fiziksel aktivitelerin yapılabileceği 
alanlara/mekânlara ihtiyaç olduğu fark edildi 
ve farklı çözüm önerileri geliştirildi (İmaj 5) 
(Url-8). 

Teknolojinin, değişim ve gelişimde en önemli 
itici güçlerinden biri olduğuna inandığımız 
günlerde bir pandeminin dünyayı nasıl 
değiştireceğine şahit olduk. Sadece 
sağlık alanını ilgilendiren gelişmelerin 
yanı sıra sosyal normlarda, satın alma 
alışkanlıklarında ve çalışma modellerinde 
yaşanan değişimler  de ortaya çıktı. 
Hayatımıza giren “Sosyal Mesafe” kavramı 
ile yaşam şekillerimizin, genel kabullerimizin 
değişmeye başlaması çeşitli platformlar 
üzerinden yeni deneyimler sunarken 
sosyal bağlantılar kurulmasına da neden 
olmaktadır. Tüm yaş ve profillerde rastlanan 

en belirgin değişim, görüntülü iletişimin hızla 
hayatımıza girmesi oldu. Pandemi kaynaklı 
kapanma sebebi ile dijital teknolojiler sosyal 
hayatımıza hızlı adapte olmakla kalmayıp 
sağlık, eğitim gibi insan hayatı için kritik 
alanlarda da pandemi şartlarına uygun 
çözümleri evlerimize kadar getirdi. Pandemi 
ve izolasyon süreci, tasarım tarihinin belki 
de en hızlı form değişikliğine sebep oldu ve 
ürün, hizmet ve servislerin fizikselden hızla 
dijitale kaymasını sağladı. 

COVID-19 kapsamında birçok disiplinin 
bir araya geldiği çalışma modellerinin ön 
planda olduğu çeşitli online çalışmalar 

İmaj 3.
Farklı sektörlerde hizmetleri veren firmaların 
sağlık alanı ile ilgili çalışmalar yapması: 
Dyson CoVent Ventilator. 
Kaynak. Url-4

İmaj 4. 
(sol) Sanitasyon kiti. 
Kaynak. Url-5
(sağ) Maske Otomatı 
Kaynak. Url-6
İmaj 5. 
Fuse Project tasarım 
danışmanlık firmasından 
tasarımcı Yves Béhar tarafından 
geliştirilen evde spor yapma 
alışkanlıklarının gelişmesi 
üzerine gelişen bir ürün örneği. 
Forme, akıllı ayna konsepti ile 
antreman yapma ve sınıflara 
dahil olma konsepti üzerine 
geliştirilmiştir. 
Kaynak. Url-7

gerçekleştirildi. COVID-19 krizine çözüm 
arayışlarında yer almak isteyen tasarımcılar 
için “MIT COVID-19 Challenge”1 gibi tüm 
disiplinlere yönelik ya da “Designathon for 
Cure”2 gibi sadece tasarım alanına yönelik 
birçok firma ve uzman kişinin bir araya 
geldiği çözüm odaklı girişimler düzenlendi. 
Araştırmacıların açık kaynak olarak 
makalelerini küresel araştırma gruplarında 
paylaşması ve çeşitli veri tabanlarının 
birçok kaynağını açması bu süreçteki 
dayanışmanın göstergelerindendir. Örneğin; 
Ventilatör cihazı için gerekli parçanın üç 
boyutlu baskısı ile medikal ekipmanlarının 
açık kaynak kullanılarak basılması COVID-19 
ile mücadeledeki toplumsal dayanışmanın 
gücünü gösterdi. Agorize “Code Life 
Ventilator Challenge” ventilatörünü düşük 
bütçeli ve üretimini kolaylaştıran bu bilgi 
paylaşımını “açık inovasyon” örneği olarak 
gösterebiliriz (Url-9).

Dünya çapında birçok firma pandemi 
sürecinde destek olabilmek adına eğitim ve 
dijital araçların kullanılması üzerine ücretsiz 
hizmetler sağlamaya başladı. Evden çalışma 
sisteminin sürdürülebilirliğini destekleyen, 
sanal iş ortamı sağlayan dünya devleri bu 
iş birliğinde yer aldı. Eskiden sadece iş 
dışında kullandığımız dijital araçlar şu anda 
günlük ihtiyaçlarımız arasında yer almaya 
başladı. Yeni sistemin başlangıcı olarak 
varsayabileceğimiz dijital dünyaya olan 
zorunlu bağlılığımız  henüz cevaplanmamış 
soruları da barındırarak hayatımızda yerini 
aldı. Firmaların evde çalışma sistemi 
desteklerken sundukları çözümlerin yanı 
sıra mesai saatleri ve dinlenme zamanları 
gibi kavramların birbirine karıştığı pandemi 
dönemi bizi kontrol edemediğimiz bir 

dünyaya sürüklemektedir. Bu değişimlerin 
gelecekte bize yaşatacağı güvenlik, sağlık 
sorunları günümüzde tartışılmaktadır. 
Zamansız ve mekânsız çalışmaya olanak 
sağlayan yeni iş araç gereçleri daha ilk 
döneminde tüketiciler tarafında yıpranmaya 
sebep olmaya başladı. Pandemi döneminde 
insanlarda depresyon, anksiyete gibi 
psikolojik bozuklukların  neredeyse iki 
katına çıktığını gösteren araştırmalarla 
ortaya konmaktadır. Sürekli evde kalma ve 
evden çalışmanın yarattığı olumsuzluklar, 
insanların mümkün olduğunca açık havada 
kalmayı tercih etmesine sebep olmuştur. 
Bu tercihler ileride çalışma modellerinde 
kullanılacak araç gereç ve çözümlerin 
nasıl şekilleneceğine de yön verecek 
tercihlerdir. Şartların insanlar üzerinde 
farklı psikolojik etkileri olduğu gibi kullanıcı 
olarak farklı tercihlere de yönlenmelerine 
sebep olmuştur. Kapalı kaldığımız bu süre 
içinde bazı kullanıcılar bilişim teknolojilerini 
daha fazla kullanırken bazıları uzaklaşmayı 
kendi dünyalarında kalmayı tercih etti. Bu iki 
ayrı tercihi gelecekte göreceğimiz iki ayrı 
yaşam şekli ve kullanıcı profilli tanımı olarak 
belirtmek mümkün olabilir.

Pandemi döneminin zorunlu olarak yarattığı 
yaşam modeli değişikliklerinin yanı sıra 
ihtiyaçların karşılanması konusundaki 
tercihler üzerinde de etkisi olmuştur. Sosyal 
izolasyon süresi boyunca ihtiyaçlarımızı 
yakın çevremizde karşılamamız sebebi 
ile yaşamlarımız daha yerel ölçeklere 
indirgenmiştir. Özellikle sürdürülebilirlik 
çerçevesinde desteklenen yerelliğin ve öz 
kaynakların önemi günümüzde her konuda 
farkındalık kazanmıştır. Özellikle büyük 
şehirlerde yaşayanların mikro ölçekteki 

1 bkz. https://covid19challenge.mit.edu
2 bkz. https://www.designathonturkey.com

Zira dünya bir 
yönüyle baştan 
başa tasarım, 
diğer yönü ile 
de baştan başa 
istemedir.
Arthur Schopenhauer, İsteme ve 
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farkındalığı yeni alışkanlıkların gelişmesine 
neden oldu. Salgın döneminde sağlıklı 
yaşam ve taze besine ulaşma hedefi büyük 
şehirde yaşayanların kendilerine çözüm 
yolları aramalarına sebep oldu. Bazıları 
yaşam alanlarında tarım çözümlerine 
yönelik ürünler kullanarak kaynaklarını 
kendileri yaratmayı seçti. Bir diğer grup 
ise kaynaklara teknoloji üzerinden erişim 
sağlayarak ihtiyaçlarını yeni teknolojiler 
aracılığı ile karşıladı. Bazıları ise lokal ağında 
güvendiği ve bildiği kaynaklardan bireysel 
iletişim ile ihtiyaçlarını karşılamayı tercih 
etti. Tüm bu tercihler beklenmedik pandemi 
döneminin kişilerde yarattığı farklı psikolojik 
etkiler ve bu etkilerin kullanıcı tercihine 
yansıması olarak tanımlanabilir. 

Artık, toplumların “yeni normal” olgusuna 
nasıl hızla adapte olabileceğine tanık olduk 
(İmaj 6). Yeni bir sistem ortaya çıktı ve bu 
sistemin nerelere varacağı tartışılırken, 
herkes kendi normalinin nasıl olması 
gerektiğine karar vermeye çalıştı. 2020 
yılı için söyleyebileceğimiz ortak tanım 
“beklenmedik değişim”  olabilir. “Yeni 
normal” diye tanımlanan sadece hijyen 
kabullerinin ve sosyal mesafelerin değil 

değişen iş ve sosyal yaşamımızın yapısıdır. 
Değişimlerde günlük rutinlerimizi oluşturan 
şehir içi kamusal alan kullanımlarımız (İmaj 
7-8) yavaş yavaş değişmeye başlamakta ve 
bunun yanı sıra bireysel ulaşım trendleri 
daha da ön plana çıkmaya başlamakta 
ve bu ürünlere bağlı çözümleri de 
arttırmaktadır (İmaj 9). Bisiklet ve bireysel 
elektrikli bisikletlerin kullanımının artmaya 
devam edeceğini söyleyebiliriz. Kamusal 
alanlarda kullanılmaya başlanan temassız 
teknolojiler, yaşadığımız mekânlardan 
bulunduğumuz kamusal alanlara getirilen 
değişikliklere adapte olduğumuz şu 
günlerde ileride nasıl devam edeceğiz 
sorusu hepimizin aklında yer almaktadır. 

Geldiğimiz noktada pandeminin gerek 
sosyal gerekse ekonomik hayata 
getirdiği olumsuzlukların nasıl aşılacağı 
tartışılmaktadır. Uluslararası Para Fonu’nun 
(IMF) Dünya Ekonomik Görünümüne göre 
koronavirüs salgını Büyük Buhran’dan 
bu yana en kötü ekonomik gerilemeye 
neden olmuştur. Tahminlere göre küresel 
ekonominin 2020 yılında -3% oranında 
küçüleceği belirtilmektedir. Küresel 
ekonomiye olan etkisinde eşi görülmemiş bir 

İmaj 6 (üst).  
Maske ve siperlik gibi pandemi döneminde 
tanıştığımız ürünlerin günlük yaşam objesi haline 
gelmesi. (soldan sağa) (1)LG firmasının hava 
temizliyici filtreli maskesi (2,3) Louis Vuitton ve 
Burberyy firmalarının moda trendlerine uygun 
ürünleri (4,5) Asics ve Adidas firmalarının 
performans maskeleri 
Kaynak. Url-10
İmaj 7 (alt).   
“Sequel Seat” pandemi sonrası sinema deneyimi 
Kaynak. Url-11

İmaj 8.
Seymourpowell tasarım 
stüdyosu tarafından 
geliştirilen hijyen, sosyal 
mesafe konularını 
irdeleyen, ortak kullanım 
çözümlerini kapsayan 
havaalanı gibi yerlere özel 
kamusal araç tasarımı. 
Kaynak. Url-12

duraksama yaşatan salgın, insanların yaşam 
şekillerinden satın alma alışkanlıklarına 
kadar birçok konu ile ilgili değişim 
göstermiştir. Bu değişimden iş ve yaşam 
modellerinin çeşitli şekillerde etkilenmesi, 
toplumsal yapılarda değişikliklere neden 
olmaya başlamıştır. Özellikle çalışma ve 
iletişim kanallarının değişikliğe uğradığını 
ve yeni sisteme adapte olmaya çalıştığını 
görüyoruz. Birdenbire değişen kabuller, 
alışkanlıklar ve davranışlar bize yeni 
normalimizin ne olduğunu ve nasıl olacağını 
düşündürmeye başladı. Bu ne kadar sürecek 
sorularının yerini artık yeni düzene nasıl 
adapte olacağımıza dair düşünceler aldı.

COVID-19 deneyimlerinin olası yaşam 
şekillerine olan etkisi ve gelecek ile ilgili 
öngörülere dair görüşlerimi belirtmeye 
çalıştığım bu yazıda farkındalığını 
kazandığımız birçok konunun ortaya çıktığını 
söyleyebiliriz. Pandemi dönemi ile değişen 
yaşam şekilleri bizi yeni kabullerimize 
ve kararlarımıza yaklaştırdı. Özellikle 
endüstriyel tasarım perspektifinden 
bakıldığında değişen mekân-kullanıcı-ürün 
üçgenindeki ilişkiler, yeni ürün gamlarının 
oluşmasını sağlarken yeni oluşumları, 

iş birliği modellerini  de beraberinde 
getirmektedir. COVID-19 süresince ortaya 
çıkan sosyal mesafe, hijyen vb. ürünler 
biz tasarımcılara yeni normal ile ilgili farklı 
bir bakış açısı sunarken dijital araçların 
varlığının  da etkisini sürdüreceğini 
göstermektedir. 

İmaj 9.  
“Micromobility” kavramı ile ürün çeşitliliğinin 
artması.  
(sol) Hyundai Scooter. 
Kaynak. Url-13
(sağ)  Artan scooter popülasyonu için 
geliştirilen evrensel şarj istasyonu. 
Kaynak. Url-14
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Bir mimarlık eğitimcisi olarak bir gün yeni 
bir dünyaya uyandım. Bazıları için yıllardır 
yazılan ve hayali kurulan bir ütopyanın 
içindeydik, tümüyle dijital bir çağa adım 
attık, her şey bir önceki günden daha 
mükemmel. Eğitim tamamen sanal ortamda, 
uzaktan ve mesafeli yapılmaya başlandı. 
Herkes eşit olarak aynı eğitime ulaşabilecek, 
mekânsal ve bedensel engeller olmaksızın 
saf bilgi ile donatılacağız. Bugün ya da çok 
yakında ütopya gerçekleşiyor! Ama ben 
bu ütopyaya dair yazmayacağım. Burada, 
alışageldiğimiz gerçek dünya ile bize bir 
ütopya olarak sunulan sanal dünyanın 
dışındaki bir dünyadan bahsedeceğim. 
Eğitimin gerçek mekânlarının pandemi 
nedeniyle tehlikeli sayıldığı için bir anda 
terkedildiği, kurumların yıllardır yatırım 
yaptığı eksik sanal olanakların devreye 
girdiği ve biz eğitimcilerin öğrencilerle 
birlikte, gerçek ile sanal arasında geçici 
sezgisel öneriler olarak ürettiği eğitim 
mekânlarının dünyası.

Aşağıda size uyandığım yeni dünyayı 
anlatacağım, ama burayı dışından 
gözlemleyen bir gezgin değilim. Bir gezgin, 
ziyaret ettiği yeri kendi eviyle kıyaslar, 
onu eleştirir ya da özler, ama bilir ki evi 
geride bıraktığı gibi onu beklemekte. 
Benimse geri döneceğim, bıraktığım gibi 
bulacağım bir ev yok. Ev dediğim gerçeklik 
değişti, belki de hiçbir zaman böyle bir 
gerçeklik yoktu, burası hep burada ve 
bu anda var olmayanla birlikte yaşanan 
bir dünyaydı. Size bulunduğum yerden 
yaşadığım, hatırladığım ve hayal ettiğim 
kadarıyla yeni yaşamı, eğitim düzenini ve 
mekânlarını anlatacağım. Bu bir ütopya 
değil, ama bulunduğumuz durum içinden, 

DıŞ DüNYALAR YA 
DA BİR MİMARLıK 

EğİTİMcİSİNİN 
UğRAŞLARı 2

gelecek öngörülerine alternatif bugün 
ve buradaki karma bir gerçeklik. Eğitimin 
bundan sonra sadece maddi kısıtlardan 
uzak olduğu varsayılan sanal ortamda 
olacağına dair baskın söyleme karşılık, 
üretiminde etkin olduğumuz çoklu mekânı 
göstermek istiyorum. Bugün yaşadığımız 
durum ne bir ütopyanın gerçekleşmesi ne 
de verili olandan başkasını hayal etmeye 
engel olabilecek umutsuz bir son. Önerim, 
bugünkü durumumuzu çokluğuyla görmeye 
çalışarak yaşamın ve eğitimin geleceği için 
olasılıkları artırmak.

Bir Mart sabahı, 19 öğrenci ve bir yürütücü 
sanal bir “buluşma odasındayız (meeting 
room),” en azından kullandığımız internet 
platformu böyle diyor. Alışık olduğumuz 
stüdyoda olmadığımız için şaşkınız. Burada 
buluşma odasının ne anlama geldiğini 
bilmiyoruz. Oda isminin mekânsal bir 
göndermesi var, ama bildiğimiz bir odaya 
benzemiyor. Bu bir gerginlik yaratıyor. Her 
iyi akademisyen gibi sözlüğe bakıyorum, o 
bana duyularım ve hislerimle bulamadığım 
en doğru bilgiyi verecektir.  Room  ya da oda 
sözlüklerde ilk olarak dört duvarla çevrili 
bölme anlamına geliyor. Oda, dışarıdan 
ayrılmış ve içinde yaşamı sürdürmeyi 
sağlayacak bir olanak olarak evi de Eski 
Türkçeden imgelemimize çağırıyor. İçim 
rahatlıyor, demek bu buluşma odası kendi 
evimden, evimin bir odasından başka bir yer 
değil. Bu odanın malzemelerini, ısısını, ışığını 
hissediyorum, boyutlarını ölçebiliyorum, 
haritadan dünyada nerede olduğunu 
bulabiliyorum ve sokaktan apartmana, 
oradan da eve girdiğimde bu odaya nasıl 
ulaşacağımı biliyorum. Ama bu odada nasıl 
buluşacağımız ya da stüdyoda birlikte 
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yaptığımız eylemleri nasıl sürdüreceğimiz bir 
büyük bilinmez. Sözlüğe tekrar dönüyorum, 
bu konuda da söyleyeceği bir şey olmalı. 
İngilizce room  kelimesi, Türkçedeki oda 
kelimesinden daha açık uçlu, kelime 
bir şeyin gerçekleşmesi için olanaklar 
veya bir şey için kullanılacak bir boşluk 
anlamlarına da geliyor. O zaman, kendi 
eşyalar ve kitaplarla yığılı odamda olmayan 
olanaklar ve boşluk bu buluşma odasında 
bulunacak. Tekrar bir rahatlama… 20 
kişiyle yapılacak bir mimarlık stüdyosunun, 
gündelik yaşamımın geçtiği 20 metrekarelik 
odamda olması kadar endişe verici bir 
düşünce yok. O halde buluşma odası, 
odamın genişlemesine ve gündelik yaşamın 
odamdaki kargaşasından uzaklaşmama 
yardım edecek. Başımı sözlükten 
kaldırıyorum, diğerleriyle çoktan buluşmuş 
olduğumuzu hatırlıyorum. Bedenim yer 
değiştirmeden buluştuğumuz için henüz 
nereye geldiğimi ya da ne yaptığımızı tam 
anlamıyla kavramış değilim. Acaba diğerleri 
de böyle hissediyor mu? 

O ilk gün bu odayı nasıl kullanacağımızın, 
buranın ne olanaklar açacağının ve hatta 
burayı bizim var edeceğimizin farkında 
mıydık? Sanmıyorum. Fakat ilerleyen 
günlerde bu odayı defalarca inşa ettik, 
yıktık, tekrar yaptık. O günlerden birinde, 
öğrencilerden biri Trabzon’daki odasında 
uyuyakaldı; buluşma odasının yerlerini kendi 
yatağı kadar yumuşak hissetti. Başka bir 
öğrencinin üç küçük evcil ejderhası buluşma 
odasına dalıp yakalamaca oynamaya 
başlayınca hepimiz işe ara verdik kenara 
çekildik, neyse ki aramızdan biri ortak 
çalıştığımız işi saklamayı unutmadı da 
işimiz küçüklerin oyunu sırasında zarar 

görmedi. Öğrencilerden birisinin annesi 
elektrikli süpürgeyle arkada temizlik 
yapmaya başlayınca öğrenci kimsenin 
onu duyamayacağı ama onun her şeyi 
izleyebileceği bir köşeye geçmek zorunda 
kaldı. Öteki, sanal dünyadaki sonsuz 
eğlencenin cazibesine kapıldı; bedenini 
buluşma odasında hareketsiz bırakıp 
ortadan kayboldu. Mersin’deki öğrenci çok 
sıcak olduğu için odada fazla uzun süre 
kalamadı; o günkü işe serin kentlerdeki 
öğrenciler kadar katılamadı. Bir öğrenci 
odada yetiştirdiği fasulyesine tırmanıp 
gökyüzünde kayboldu ve sonra ondan 
bir daha haber alamadık. Bazen birkaç 
öğrenci birden odanın orasından burasından 
pencere açıyordu, o günlerde buluşma 
odasında dikkatler biraz dağılıyordu ama 
odadan geçiş yapan bulutların verdiği 
mutluluğu ve motivasyonu yadsımak 
mümkün değildi.

İlk günün ilerleyen saatlerinde, buluşma 
odası diye bir yer bulabilmiş miydik 
bilmiyorum ama kendi odamın içinden küçük 
odacıklar açıldığını gördüm, oradan açılan 
çok sayıda kapı başka odalara, onlar da 
başka odalara açılıyordu. Odalar o kadar 
küçüktü ki, her bir odaya neredeyse sadece 
bir beden parçası sığabiliyordu. Köşedeki 
odada bir yüz konuşuyor, onun yanında bir 
kafa düşünüyordu, altındakinde bir gövde 
duruyor, uzak kenarda bir kol çiziyordu, 
ortadakinde de bir el maket yapıyordu. 
Hiç birinin ötekini umursadığı yoktu, her 
biri aynı anda başka bir şey yapıyordu. 
Her bir küçük odanın zamanı da farklıydı, 
kolun zamanı o kadar yavaş akıyordu ki 
çizdiği çizginin noktalardan oluştuğunu 
gördük. Sol elin orada akşam olmuştu, 

Çünkü bir 
değişim her 
zaman üzerinde 
bir sonrakinin 
yapılanması için 
bazı tuğlalar 
bırakır.
Niccolo Machiavelli, Prens

detaylı bir maket yapması mümkün olmadığı 
için rüyadaymışçasına birbirine karışan 
dönüşen renkler ve biçimler üretiyordu. 
Onun yanındaki odada ise sağ elin maketi 
parlak güneş ışığında oynaşan gölgelerle 
adeta canlanmış gibiydi. Odanın tekinde 
zaman tekrarlı bir döngüydü, yapılan çizim 
temelden çatıya çizilip biter bitmez yeniden 
temele dönüp bir daha çiziliyordu. O el her 
yeni çiziminin öncekinden daha detaylı 
olduğunu yazsa da farkın ne olduğunu ben 
göremedim, ona inandım.

İkinci gün beden parçaları birbirine 
bakmaya, birbirini dinlemeye, birbirine 
uzanmaya ve birbirileriyle iş paylaşmaya 
çalıştı. Birinin yazdığını diğeri çizdi. Ötekinin 
anlattığını diğeri makete dönüştürdü. Biri 
yanlış anladı orijinal yaklaşımı bozdu, öteki 
kestirmeden gitti kendisine gösterileni 
sadeleştirdi, bir başkasının ışığı azdı eksik 
gördü fazla çizdi. Birinin masası küçüktü 
işin sadece yarısını tamamlayabildi, diğer 
yarısını herkes başka türlü hayal etti. 
Bir diğerinin interneti yavaşladığı için 
anlattıklarını uzun aralıklarla dinleyebildik, 
öteki de maketi yaparken yerler arasına 
uzun mesafeler koydu. Birinin teli olmadığı 
için ipten yaptığı maketinden öteki her 
şeyin asılıp sarktığı bir dünya hayal etti. Bir 
başkasının çiziminin kenarları görüntüye 
sığmadığı için diğeri duvarsız bir mekân 
hayal etti, dışarıya doğru sınırları olmayan 
bir yapı üretti.

Belki üçüncü gündü ya da on üçüncü, pek 
fark etmez, stüdyodaki büyük masanın 
etrafında hep birlikte çalıştığımız, hep bir 
ağızdan konuşup büyük kâğıdın orasına 
burasına aynı anda çizim yaptığımız günü 
hatırladık. Birkaç öğrenci masanın üzerine 

çıkmış kâğıdın uzak noktalarına uzanıyor, 
bazı öğrenciler anın heyecanıyla seslerini 
yükseltiyor, bazılarıysa bu karmaşada çizimi 
kaçış olarak görüp kendi kendilerine bir 
köşede detaylı işlemelerle uğraşıyordu. 
Ortak masa, bu mimari proje stüdyosunun 
vazgeçilmez mekânıydı. Konular birlikte 
çalışılır, işler yan yana konur, etrafında 
tartışılır, üzerinde birlikte üretilir, herkes 
birbirinin işini görür, birbirine laf atar, soru 
sorar, yorum yapar. Ortak masa görünürlük 
ya da mahremiyet sağlayabilir. İletişimi 
artırabilir ya da kendi işini başka türlü 
görmeye yardımcı olabilir. Tesadüfen yan 
yana gelen işler birbiri ile alış verişe başlar, 
malzemeler ve fikirler paylaşılır, çoğaltılır. O 
unutulmaz günde, küçük odalar arasında da 
bir masa kurabilir miyiz, ayrı odalarda değil 
aynı masada birlikte çalışabilir miyiz diye bir 
hayal kurduk.

Sonraki gün ortak bir masa kurmaya 
başladık. Masada herkes kendine göre 
bir yer buldu, ama stüdyodakinden farklı 
olarak, bu yere, bir günlük dahi olsa sahip 
olunamıyordu, o yerdeki varlığımızın sürekli 
müzakere edilmesi gerekiyordu. Bir boşluğa 
biri işini bırakıyor, yanına öteki geliyor, beriki 
ona cevap olarak kendininkini yerleştiriyor, 
masada yer kalmayana kadar işleri 
dolduruyoruz. Bir bakıyoruz, biri kendisine 
yer bulamamış ve masaya yerleşmemiş. 
Bir başkası o kadar çekingen değil, yer 
kalmadığını görünce her şeyi çekiştirip 
yeniden dizmiş. Bunu beğenmeyen bir 
diğeri tüm işleri küçültüp kenara almış ve 
kendisininkini ortaya yerleştirivermiş. Bu 
sırada, herkes işlere yorumlar yazmaya 
başlıyor, yorumlara yorumlar yapılıyor, 
yorumlara yapılan yorumlara yapılan yeni 
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yorumlar bunları izliyor. Bazı öğrenciler 
hızlı düşünüp hızlı hareket ediyor ve yerin 
çoğunu işgal ediyor, bazıları çok düşünüp az 
yazıyor ve masada kendisine yer kalmadığını 
fark ediyor. Birkaç öğrenci, stüdyodaki 
gerçek masanın üstündeki gibi tüm yüzeye 
yayılmış da ortak bir çizime başlamış, 
bazıları da köşelerde kendi dünyalarına 
dalmış.

Masa, zihinlerimizin ve bedenlerimizin 
uzantısı gibi işliyor gibi görünüyordu. 
Felsefeci ve mimarlık kuramcısı Elizabeth 
Grosz’un çok defalar okuduğum kitabına 
geri döndüm. Yazar, mekânla beden 
arasında içerme değil eklemlenme ilişkisi 
olduğunu söyler. Ona göre, zihinsel olan 
ile bedensel olan birbirinden ayrılamaz, 
zihinsel olan bedende kapsanmaz, beden 
basit bir kap değildir. Bunun yanında 
beden de mekânda kapsanmaz, mekân 
bedenle birlikte üretilir. Nasıl protez uzuvlar, 
aletler ve hatta araçlar bedenimizin bir 
parçası olarak algılanabiliyorsa mekân da 
uzantılarımız olarak hissedilebilir. Masa 
da eğer bedenlerimizin uzantısı ise, sanal 
masadaki hareketlerimizin gerçek masada 
öğrendiğimiz bedensel ilişkilerden izler 
taşıması şaşırtıcı olmazdı. Hâlâ bedenli 
düşündüğümüzü, bunun masadaki 
diğerleri ile ortaklıkları kolaylaştırdığını 
görüyorduk. Diğerine yer açmak, ona 
göre yerleşmek ya da onu beklemek, 
diğerinin de katılmasını ve onun da bana 
göre hareket etmesini sağlıyordu. Böylece, 
sanal mekândaki sanal hareketimizin diğer 
bedende karşılığı olduğunu fark ettik. 
Bizden başkasını üzebiliyor, kızdırabiliyor, 
heyecanlandırabiliyor, çekilmesine neden 
olabiliyor ya da harekete geçirebiliyorduk. 

Bir gün tesadüfen ortak masadan başımı 
kaldırdığım bir aralıkta buluşma odasına 
girmeden önce olduğum kişi olmadığımı 
fark ettim. Sesim çatallı çıkıyor, kelimeler 
ağzımdan dışarı zorlukla yol buluyor, uyku 
düzenim değiştiği için uzun süre güneşe 
çıkmamışım ve tenim beyazlamış, saçlarım 
kafamda çözülmez bir yumak olmuş, 
odamdan çıkmadığım için yürümeyi unutan 
bacaklarım üçüncü ve dördüncü kollar gibi 
işlemeye başlamış… Değişim sadece bende 
değil, evim de, pencereden gördüğüm çevre 
de farklı görünüyor. Ufuktaki tepelerde bir 
kule yükselmiş, sokağımda yeni apartmanlar 
inşa edilmiş, gösterişli kafeler açılmış, yan 
komşum taşınmış, odamda tüm yüzeyler bir 
parmak toz kaplanmış… Yolun karşısındaki 
apartman belediyenin yürüttüğü kentsel 
dönüşüm kapsamında yıkılmış daha yükseği 
ve daha genişi yapılmış da odam artık 
daha gölgeli olduğu için geç uyanmaya 
başlamışım. Uluslararası şirketler kentin 
dışındaki ormanların yerine dev konut 
siteleri, havaalanları, iş merkezleri kurduğu 
için orada tutulmayan yağmur bulutları 
bizim mahalleye bir gece bir gün yağmur 
yağdırmış, yaşadığım apartmanın zemin 
katını su basmış da evde sular kesildiği 
için günlerdir ne odam temizlenmiş ne ben 
yıkanmışım. 

Bunun üzerine, tüm eğitim planını 
değiştirmeye başlıyorum. Buluşma odasının 
da değişeceğini ve belki de çoktan değişmiş 
olduğunu düşlüyorum. Ben, burası, 
herkes, her yer değişirken tasarladığımız, 
çalıştığımız mekânlar ya da çalışma 
biçimimiz sabit mi kalacaktı? Sanmıyorum. 
Bize vaat edildiği gibi sanal mekân gerçek 
mekândaki değişimden etkilenmeyecek 

miydi? İnanmak güç. Bilgi söylendiği gibi 
tek ve evrenseldi de bilinmesi gerekenler 
için ders notlarını indirmemiz yeterli miydi? 
Araştırmalarım böyle söylemiyor. Eğitim 
planını çatallı çıkan seslere, beyaz tenlere, 
yumak saçlara, çok kollulara göre ve gölgesi 
büyüyen apartmanları, tutulmayan yağmur 
bulutlarını, su basan zemin katları, taşınan 
komşuları düşünmek üzere güncelliyorum. 
Ertesi gün öğrencilerle yeni bir buluşma 
odası inşa etmek üzere o günü bitiriyorum.

Bu yazıda geçen karakterler ve olayların gerçek kişi 
ve kurumlarla ilgisi yoktur, fakat anlatının başlatıcısı 
Collective Imaginations stüdyosudur. Pandemi ve 
uzaktan eğitim sürecinde stüdyoyu birlikte yeniden 
kurduğumuz, kendilerine bu süreçte Socially Distant 
Collective adını veren 2020 Bahar Yarıyılı, İTÜ 
Mimari Proje 4, Collective Imaginations stüdyosu 
öğrencilerine ve stüdyo yardımcısı yüksek lisans 
öğrencim Seçil Yatan’ a uzaktan çalışmayı sürdürme 
konusundaki çabaları, iyi niyetleri ve üst düzey 
çalışmaları için sonsuz teşekkür ederim.
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10 Mart 2020’de Sağlık Bakanlığı, Türkiye’de 
tespit edilen ilk COVID-19 vakasını açıkladı. 
1 Nisan 2020’de ise virüsün tüm ülkeye 
yayıldığı haberleri gelmeye başladı. Ülkedeki 
hayatı ve iş alanlarını az ya da çok etkileyen 
virüs, insanların gündelik yaşamlarını 
tümüyle yeniden organize etmeyi zorunlu 
hâle getirdi. 16 Mart 2020 haftasından 
itibaren dijital eğitimi gündemine alan 
üniversiteler, 2020 yılı Bahar dönemini 
teknik imkânları ölçüsünde dijital eğitimle 
tamamladı. 16 Mart 2020 haftasında YÖK’ün 
yönlendirmesi üzerine tüm dersleri için 
dijital eğitimin altyapı hazırlığına başlayan 
MSGSÜ’de Şehir ve Bölge Planlama 
Bölümü’nde Fuat Ercan  tarafından 
verilmekte olan “Türkiye’nin Güncel 
Sorunları”  lisansüstü dersi, bu sosyal 
izolasyon dönemini tüm katılımcıları için 
müthiş ve heyecanlı bir beraber öğrenme 
pratiğine çevirmiş olması sebebiyle bu 
yazının konusunu oluşturuyor. Aşağıdaki 
alıntıda “soğuk” yerine “pandemi”, “oklar” 
yerine “virüs/bulaşı” konulduğunda, 
yolculuğumuzun dinamikleri görünür hâle 
geliyor.

“Soğuk bir kış sabahı çok sayıda oklu kirpi, 
donmamak için birbirine bir hayli yaklaştı. 
Az sonra, oklarının farkına vardılar ve 
ayrıldılar. Üşüyünce, birbirlerine tekrar 
yaklaştılar. Oklar rahatsız edince yine 
uzaklaştılar. Soğuktan donmakla, batan 
okların acısı arasında gidip gelerek 
yaşadıkları ikilemi, aralarındaki uzaklık, 
her iki acıya da tahammül edebilecekleri 
bir noktaya ulaşıncaya kadar sürdü. … 
Sonunda, bir arada var olabilecekleri, 
nezaket ve görgünün belirlediği ortak 
noktada buluşurlar. Bu noktada, çevrenin 

SoSYAL İZoLASYoN 
DÖNEMİNDE 

TüRKİYE’NİN 
GüNcELİNİ 

YAKALAMAK

sıcaklığını hissetme arzusu kısmen 
karşılanır ama buna karşılık okların acısı 
hissedilmez.” 

(Schopenhauer, 1851)

Üniversitenin önerdiği dijital ders ortamını 
sağlayan platformdaki ilk buluşmada 
sohbetin konusu; bu platformu kullanmaya 
dair bebek adımlarının yanında sosyal 
izolasyon ve evde kapalı kalma hâlinin 
ruhsal durumlarımızda nelere sebep 
olduğu, pandemi koşullarıyla baş etmeye 
dair ilk hafta deneyimleriydi. Tüm sosyal 
çevrenin bu dijital sosyalleşme dönemine 
eşzamanlı olarak girmiş olması sebebiyle, 
dijital ortamın teknik arka planına çok 
çabuk uyum sağlandı. İzleyen birkaç 
haftada, dersin sosyal izolasyon dönemi 
öncesindeki birkaç haftasındaki anlatım ve 
işleyiş düzeni ile sosyal bilimlerin amacı, 
toplumun işleyişi ve yeniden üretimi, emeğin 
durumu, ders anlatımı ve konuya ilişkin 
tartışmalar yapılarak ders sürdürüldü. 
Fakat dersin konusu itibariyle Türkiye’nin 
güncel sorunlarını hedefleyişi, derse dair 
her konunun yoğun bir biçimde dünyanın 
ve Türkiye’nin içinde bulunduğu pandemi 
döneminin zeminini oluşturan konuları, 
sektörleri ve tüm bunlar arasındaki iç 
bağlantıları sorgulamaya açması ve 
muhtemelen derse katılan herkesin 
aklındaki şu iki soru, dersin sonraki 
haftalardaki işleyişini tümüyle değiştirdi: 
“Bu neden oldu?” ve “Bundan sonra ne 
olacak?”  Bu dönüşümde, dijital gerçekleşen 
ilk derslerde söylenen şu cümlelerin etkisi 
büyük oldu şüphesiz: “Şu anda bütün dünya 
eski yaşamına dönmek istiyor. Ama aslında 
bugünün sebebi, geçmişte yaptığımız 
şeyler. Ülkeler bu süreçten başarılı ya da 
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başarısız olarak çıkacak. Peki, başarının 
tanımı nedir? İnsan hayatı, sağlık, yatırım… 
Virüs, canlılar arasındaki düzeni tekrar 
kurarken, insan içine düştüğü çelişkiden 
nasıl çıkacak?”

Yaşadığımız sosyal izolasyon koşulları 
eğitim konusuyla ilgili keskin sınırlar 
getirse de olumlu sonuçlara da yol açtı. 
Yeni koşullar içinde okları sebebiyle bir 
araya gelemeyen kirpiler, salgına yol 
açan “homo economicus” değil; aslında 
“homo sociologicus / sosyal varlıklar” 
olduğumuzu hissettirdi. Bu hissiyat, 
süregelen akademik paylaşımı da etkiledi 
ve keskin sınırlarla tanımlanmış olan 
bilmenin disiplinlere bölünmüş halleri, 
salgın koşullarında değişmeye başladı. 
Bilmeye, bilgilenmeye dair süreç, 
hakikatle ilişkilenmek zorunda kaldı ve 
hakikatle kurulan bu bağ, bizleri derin 
bir sohbete yöneltti. Hakikatin kendisi; 
öğreten-öğrenen, hoca-öğrenci arasındaki 
hiyerarşik ilişkiyi yerinden etmeye 
başladı ve Türkiye’nin Güncel Sorunları 
dersini, Türkiye’nin Güncelliği sohbet 
buluşmalarına, kolektif bir beraberliğe 
dönüştürdü.  Yeni işleyişte sohbetlerin 
süresi giderek ders saatlerini aştı ve kimi 
zaman ocakta unutulan, yanan yemekler 
sohbet konusuna dahil oldu.

Bu düşüncelerle gelişen sohbete misafir 
olan ilk konu “maden”  olarak belirlendi ve 
ilk inceleme alanı pandemi süresince iller 
bazında belirlenen uygulama ve yasaklarda 
“30 büyükşehir ve Zonguldak” ibaresinde 
yer alan ve süreçten diğer kentlere göre 
daha fazla etkilenen Zonguldak kenti oldu. 
Kentteki hava kirliliği fazlalığını, ulus-devlet 
destekli imalata dayalı sermaye birikiminin 

önemli girdilerinden biri olan inorganik 
enerji, yani kömür madeni ile ilişkilendiren; 
buradaki işleyişi ve madende çalışan emek 
gücünün koşullarını tarihsel perspektifte 
sorgulayan ve Müge Yorgancı’nın yaptığı 
sunumu, Tuğçe Tezer’in yaptığı ve Soma 
madeninde çalışma koşullarını, emeğin 
durumu ve iş cinayetleri üzerinden 
inceleyen başka bir anlatı izledi. Ardından 
Şırnak’ta kömür madeni araştırmasını 
içeren sunuşunda Melek Karahasan, Şırnak 
kentinin gelişme ve işleyiş dinamiklerini 
verilerle açığa çıkarırken, bu ders üzerine 
konuşulan üç farklı madenin işleyiş 
farklılıkları, bunun emek gücüne ve madenin 
içinde bulunduğu kente yansımalarının 
tartışılması; “Hangi enerji?”  sorusundan yola 
çıkıldıktan bir süre sonra ulaşılan  “Neden bu 
kadar enerji?”  sorusuyla sonlandı. Maden 
ve pandemi konusuna dair son sunum ise, 
Didem Bıçkıcı’nın Zonguldak kentinde 

İmaj 1-2.  
“Türkiye’nin Güncel 
Sorunları” lisansüstü 
dersinden görüntüler.

kömürün kent üzerindeki ekolojik etkilerini 
ele aldığı çalışma idi. Uzun yıllardır hayatın 
maden sektörünün dinamiklerine göre 
belirlendiği bu üç kentin birbiriyle ilişkili 
olarak tartışılması, madene dair işleyişin bir 
kentin ekolojik, sosyal, ekonomik yapısı ve 
insan sağlığını; uygulanan birbirinden farklı 
maden çıkarma teknolojileri ve madenin 
karşıladığı enerji ihtiyacının ise çalışma 
koşulları, işçi sağlığı ve kentin maden 
üzerinden sosyal ve fiziksel biçimlenişini 
nasıl etkilediğini gösterdi.

Madenin ardından ekoloji çizgisi takip 
edilerek belirlenen “tarım” temalı 
sohbete tarım/ekoloji aktivisti Güneşin 
Aydemir konuk oldu ve öncelikle içinde 
bulunduğumuz süreci, toprağın canlılık 
etkisini yok ettiğimiz, doğal kaynakları 
tükettiğimiz, türleri ve aslında dünyayı 
yok ettiğimiz bir süreç olarak tanımladı. 
Ötesinde COVID-19 sürecini “başımıza 
geleceklerin, iklim değişikliğinin 
sonuçlarının bir simülasyonu” olarak ortaya 
koydu. Gıda krizi, hücre düzeyinde açlık, 
tarımsal döngü, iklim krizinin konu olduğu 
sunumun vurgusu; içinde bulunduğumuz 
krizin insanın yaban hayatıyla kopmuş 
evrimsel sürecinde geliştirdiği bağışıklık 
sisteminin bu virüsü tanımayışı ve aslında 
insanın dünya adı verilen bu yapıyla artık 
bir bütün olmaması üzerindeydi. Sohbetin 
devamında Melek Karahasan  “kendine 
yeten tarım ülkesi Türkiye” varsayımını 
sorgulamaya açarak “kendine yetme” 
sürecinin kapitalizmin içselleştirilmesiyle 
beraber kayboluşunu anlattı. Tarıma dair 
tartışmalar; Zeynep Korkmaz’ın emek-
sermaye çelişkisinin kırsal-kentsel sınıflar 
arasındaki çelişkiye dönüşümünü, bolluğun 

ortasında yok olan insanları, kentin kırla 
kurduğu karşılıksız beklenti ilişkisini 
“Urban Bias” (Lipton, 1977) üzerinden 
anlattığı sunumu; Müge Yorgancı’nın 
tohumun hikâyesini iklim değişikliği, “akıllı 
tarım”, “genetiği değiştirilmiş organizma” 
üzerinden ele aldığı anlatısı; Tuğçe Tezer’in 
mevsimlik tarım işçilerinin pandemi öncesi 
ve sonrası çalışma koşullarını İş Cinayetleri 
Almanağı ve güncel pandemi-emek raporları 
üzerinden ele aldığı sunuşu ile devam etti. 
Devamında Selma Değirmenci’nin 2000-
2017 yılları arasında tarımda gerçekleşen 
büyük dönüşümü, tarımda metalaşma 
sürecini ve “bildiğimiz tarımın sonu”nu, 
kırsal alanda “tarım dışı”nın dönüşümünü 
somut örneklerle ele aldığı sohbet “Acaba 
Urban Bias’a doğru mu gidiyoruz?” sorusuyla 
tamamlandı. İçinde bulunduğumuz 
döneme dair güncel tartışmaların pek 
çoğuyla ilişkilenen tarım konusunda 
farklı bir bakış açısını “Honeyland” filmi 
üzerinden Ecehan Balta’nın yaptığı 
sosyalist feminizm sunumu ve devamında 
Elif Hant’ın “Kadınlar üzerindeki tahakküm 
ile doğa üzerindeki tahakküm arasında bir 
bağdan söz edilebilir mi?” sorusuna cevap 
aradığı eko-feminizm anlatısı geliştirdi. 
Son olarak, Elvan Arıker  tarım konusuna 
farklı bir perspektiften yaklaşarak; tarımda 
gerçekleşen dönüşümün aynı zamanda 
tarımsal ürün ve dolayısıyla gıda sorunu ve 
giderek gıda güvenliğiyle ilişkilerini güncel 
verilerle anlattı. Tarıma dair sunuşlar; 
yeniden üretimin kaynakları olarak ifade 
edilen kadının görünmez emeği, emek gücü/
karşılığı ödenmemiş emek zamanı ve doğa/
tahrip edilen ve tüketilen yaşam ortamının 
günümüz kent-kır yerleşmelerindeki 
tezahürleri ve insan eliyle giderek bir ham 
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İmaj 3.  
Gündöndü.
Çizer. Saadet Tuğçe Tezer, 
2020.

maddeye indirgenmiş doğa, sistem içinde 
değeri giderek azalan kadın emeği ve emek 
gücünün tartışılmasıyla sonlandı. 

Maden ve tarımın ardından tarımsal üretime 
dayalı bir sanayi alanı olarak gelişen 
“tekstil sanayi”  konusunda önce Çağın 
Erbek, tekstil sektöründe birikimin değişen 
dinamiklerini daha önce çok çalışılmamış 
bir çerçevede, Türkiye tekstil sanayisinde 
malzemenin pamuktan polyestere dönüşüm 
süreci üzerinden, tüm sektörlerle ilişkisi ve 
politik arka planla beraber ele aldı. Tekstil 
sektöründe göçmen emeğini konu edinen 
Hülya Evcen  ise Türkiye gündeminde 
özellikle son on yıl içinde giderek daha 
fazla yer bulan dış göçün yoğunlaşması 
ve bu yoğunlaşmanın ülkenin yatırım ve 
istihdam yapısıyla ilişkilerini, göçmen 
emeğinin çalışma koşulları üzerinden ele 
alarak güncel verilere dayalı bir sunuş 
gerçekleştirdi. Saniye Dedeoğlu  işçileşme 
sürecinde ekonomik ve fiziki şiddetin, 
sömürünün şiddetinin artışını imalat sanayi 
içinde tekstil sektörü üzerinden ele alırken, 
ilaveten son yıllarda sosyal araştırmaların 
odaklandığı mevsimlik tarım işçiliği, kadın 
emeği, göçmen işçiler konularına değindi; 
toplumsal cinsiyete dair teorik bilginin 
sahada nasıl pratik edildiğini anlattı. 
Ardından Burcu ceylan  ve Nursemin Meral, 
ihracata dayalı dönemde tekstil sektöründe 
kadın emeğini İstanbul üzerinden ele aldı, 
İstanbul’daki konfeksiyon atölyelerindeki 
kadın işçilere ve çalışma koşullarına 
odaklandı.

Önceki haftalarda tekil alanlar olarak 
tartışılan tekstil sanayi ve doğanın -doğal 
kaynakları tüketen- bir karşılaşmasına 
sahne olan Ergene Havzası’nın hikâyesini, 
bu konuya dair önemli bir belgesel olan 
“Gündöndü” filminin yönetmeni Nejla 
Demirci  sanatçı perspektifinden anlatırken, 
Tuğçe Tezer  de Ergene Nehri’nin son 
yirmi yılda geçirdiği süreci planlama 
çerçevesinde ele aldı. Devamında Gülnur 
Güneş  Türkiye ve İstanbul’un sanayileşme 
verilerini kalkınma planları çerçevesinde, 
çevre, ekoloji ve sürdürülebilirliğe dair 
çıkarımlarıyla incelerken; Elvan Arıker, 
Çukurova örneği üzerinden Türkiye’nin 
sanayileşme, tarımsal üretimin değişimi ve 
kent formunun tarım-sanayi ile ilişkisine dair 
sunumunu gerçekleştirdi.  

Türkiye’nin güncelini anlama çabasında 
değinilmesi kaçınılmaz olan gayrimenkul 
sektörünün pratik/işleyiş ve akademik/
araştırma alanı arasında bir ara yüz 
oluşturması hedeflendi ve İlhami 
Akkum, Nahit Öztürkcan  ve Gözde 
Köseoğlu  sektöre ilişkin deneyimlerini 
paylaşırken; Altan Alaybeyoğlu  ise 
sermaye birikimi çerçevesinde Türkiye’de 
gayrimenkul yatırım ortaklıklarını ele aldığı 
sunumda Türkiye’deki sektörel pratiği 
kavramsallaştırma imkânını sundu.

Bengi Akbulut’un Türkçe edisyonunu 
Ethemcan Turhan’la beraber üstlendiği 
“Küçülme: Yeni Bir Çağ İçin Kavram 
Dağarcığı” kitabı üzerinden anlattığı 

Çimenlerin gölgeleri bir saatin elleri gibi dolanıp durur,
Ve karşı karşıya bakan kıtalarımızda el sallayıp çağırırız birbirimizi.
Her şey olmuş bitmiş.

Slyvia Plath, Çocuk Bakıcıları
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“degrowth  / küçülme” kavramı ise, dönem 
süresince konuşulan pek çok konuyla 
ilişkiselliklerin kurulmasına ve verimli bir 
tartışmaya olanak sağladı. Azize Aslan 
sürdürdüğü doktora teziyle küçülme ya da 
mega projeler yerine alternatif bir yaşam 
olanağı konusuyla sohbete konuk oldu. 
Ardından, “Bu kadar kötü ve derine kök 
salmış bir yanılgının doğuşu, insanlığın 
son üç-dört yüz yıl içinde doğaya karşı 
tutumunda ortaya çıkan felsefi, belki de 
dinsel değişikliklerle yakından ilintilidir” 
diyen Schumacher’in “Küçük Güzeldir” 
kitabı üzerinden çıkarımlarıyla Zeynep 
Korkmaz, pandemiyle başlayan dijital 
dönem boyunca içinden geçtiğimiz tüm 
sektör ve süreçlere değinen bir anlatı 
gerçekleştirdi. Bir süre aşımı da dönem 
süresi konusunda oldu ve akademik 
takvimle tanımlanan dönem bitse dahi 
paylaşmak istediğimiz ve merak ettiğimiz 
konular henüz bitmediğinden, dijital 
sohbetler yaz tatilinde de devam etti ve 
“ama aslında bugünün sebebi, geçmişte 
yaptığımız şeyler” ifadesiyle, yaşanacak 
olanları çok erken dönemde haber veren 
A. Gorz (anlatıcı Elif Hant), M. Bookchin 
(anlatıcı Tuğçe Tezer) sunumları ile devam 
etti. Katılımcılarının “sonu gelsin istemediği” 
kolektif heyecan, V. Schiva ve F. Capra 
anlatımları ve daha niceleriyle sürecek.

Sosyal izolasyon döneminde herbirimizin 
tekil olarak evlerimizde girdiği pandemiyi 

anlamlandırma ve “yeni normal”e geçiş 
sürecinde dijital iletişimin imkânları 
ve dijital de olsa bir araya gelme 
motivasyonumuzun yüksekliği kolektif 
bir heyecana dönüşerek Türkiye’nin 
güncelini farklı konular üzerinden hep 
beraber takip ettiğimiz unutulmaz bir 
döneme; herkesin bu kolektif heyecanı 
öncelediği, olumsuzdan çok olumlu 
anılar biriktirdiğimiz bir yaşam kesitine 
dönüştü. Bu bir araya gelişleri esas anlamlı 
kılan ise nedenler ve sonuçlar arasındaki 
iç bağlantılar, yani işleyiş ve oluş (bildung) 
sürecine bakmanın çoğulluğuna kendini 
bırakma, disiplinlerin tanımladığı sınırları 
sosyal izolasyon içinde açma imkânı 
sunmasıydı. “Normal” sosyal ortamın 
yarattığı/sebep olduğu oklarımızdan 
arınarak bir araya gelebilmenin imkânını 
ve bir zanaatkâr gibi bu kolektif birlikteliği 
her koşulda yeniden imal etmenin 
gerekliliğini hissetmek, sohbetlerin en 
büyük katkısı oldu.

Dünya ve daha çok Türkiye’deki salgın 
haberleri kötümser duygularımızı, kederli 
korkularımızı besliyor. Bugünlere neden 
olan, aslında bugün yaşadıklarımıza yol 
açan “olağan” geçmişe dönüşün yakın 
zamanda mümkün olmadığını da artık 
kavramaya başladık. Sosyal bir varlık 
oluşunun yanında insana özgü diğer bir 
armağan; umut etmek. Spinoza kederli 
korku ile umut etme arasındaki ilişkiye şu 

İmaj 4.  
“Türkiye’nin Güncel 
Sorunları” lisansüstü 
dersinden görüntüler.

şekilde ışık tutar; “Umut, akıbeti hakkında 
kuşku duyduğumuz gelecek ya da geçmiş 
bir olayın imgesinden doğan istikrarsız 
bir sevinçten başka bir şey değil mesela; 
korku deseniz, o da kuşkulu bir olayın 
imgesinden doğan istikrarsız bir keder. 
Dahası, bu duygulardan kuşkuyu kaldırıp 
attığınızda umut güvene dönüşür, korku 
da çaresizliğe.”  (Spinoza, 2000, s. 172) 
Haklı korkularımızı, kötümserliğimizi 
içeriğini doldurduğumuz umutla aşmak 
mümkün. İçeriğini doldurmak için ise 
duygu ve akla ihtiyacımız var. “Akıl umut 
olmadan serpilemez, umut akıl olmadan 
konuşamaz, … başka türlü bilimin geleceği 
yoktur, başka bir geleceğin bilimi yoktur.” 
(Bloch, 2012, s. 801). Burada anlatılan 
sosyal izolasyon ve dijital iletişim sürecinin 
sonunda geldiğimiz aşamada söyleyebiliriz 
ki; duygu ve aklın içini doldurduğu umut, 
yaşamı dönüştürecek deneyimlere 
yol göstermeden, sadece bilim değil, 
korkarız ki yaşamın kendisi de ellerimizin 
arasından kayıp gidecek. Pandemi 
günlerinin kederli korkuları içinde yukarıda 
anlatılan ümitvâr sohbet ortamı ve deneyimi, 
burada paylaşılan duygu ve düşüncelere 
imkân verdi. Endişeli ve korkulu zamanları 
bu deneyim süzgecinden geçirmek, 
devamını henüz bilmesek de içtenlikle 
merak ettiğimiz, heyecan duyduğumuz, 
zorunlu olmadan ama isteyerek okuma ve 
araştırmalarla dahil olduğumuz yeni bir 

iletişim biçimini getirdi. Belki de en önemli 
sonucu, henüz başlangıç aşamasında 
sorduğumuz “belki henüz bitmemiştir” 
sorusunu takiben “yeni normal”in arifesinde 
sormaya başladığımız “biz buna hep 
devam edelim”in içerdiği kolektif umudu, 
konuşmadan üretmemiz, paylaşmamız 
oldu. Görünen o ki, gelecek günler 
eskisinden daha kolay olmayacak. Ama yine 
görüyoruz ki, umut edebildiğimiz müddetçe; 
dönüştürmeye, üretmeye, paylaşıma dair 
yeni bir imkân hep önümüzde.
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Ne içindeyim zamanın,
Ne de büsbütün dışında;
Yekpare, geniş bir anın
Parçalanmaz akışında.

Tanpınar dört küçük dizeyle anlatıvermiş 
olup biteni. Pandeminin tarih algımızı 
nasıl etkilediğini anlatmaya çabalarken, 
“yapılmışı” olduğunu görünce zorlamamaya 
karar verdim. 

Her zaman yaratılan tarihin küçük veya 
büyük bir parçasıyız ama bazı anlar ve 
dönemlerde, bunu daha belirgin bir şekilde 
fark ederiz. Devrimler, ayaklanmalar, büyük 
kutlamalar, terör olayları vb. hepimizin 
tarihin bir parçası olduğunu hissettiğimiz 
anlar, günler, dönemler olur… Evet bu 
tarihsel bir an ve ben de bunun içindeyim 
hissi, az yaşanan ama güçlü bir histir.

Pandemi, bunu biraz ağır çekim ve çok daha 
uzun erimli bir şekilde hissettirdi hepimize. 
Tarihsel bir an, bir dönem yaşıyoruz. Ve 
milyarlarca insan şu anda aynı şeyi, tabii 
farklı algı düzeyleriyle yaşıyor. Bu düşünme 
biçimi ve izolasyonla birlikte, gerçekten 
de kendimiz ve çeşitli boyutlardaki “hayali 
cemaatlerimiz” ve deneyimlerimiz üzerine 
daha fazla düşünme şansı elde ettik. 
Bunların sonuçlarını uzun yıllar boyunca 
konuşmaya devam edeceğiz büyük 
ihtimalle…

Ve pandeminin içindeyken, iki tür, birbirlerine 
karşıt önerme arasında gidip geldik sıklıkla: 
“Bundan sonra hiçbir şey aynı kalmayacak” 
ve “hiçbir şey değişmeyecek”. Gerçek 
büyük ihtimalle ikisinin arasında bir yerlerde. 
Birçok şey değişecek, bazı şeyler ise aynı 
kalacak veya zaman içinde dönüşecek, her 
zaman olduğu gibi…

UYGARLıK, pANDEMİ, 
DEğİŞİM VE TURİZM

Konda ile İklim Haber’in işbirliğiyle 
gerçekleştirdikleri “Türkiye İklim Değişikliği 
Algı Araştırması 2020”, pandemi 
sürecinde gerçekleştirildi ve oldukça 
ilginç veriler ortaya koydu konuyla ilgili. 
Anket yapılanların yarısı, “İklim Krizi’nin 
pandemiden daha büyük kriz olduğunu” 
ifade ediyordu. Büyük ihtimalle, bir krizin 
içinde olmayı ve onu yaşamayı birçok 
insan ilk kez deneyimliyordu ama sonuç 
olarak, tarihin biteviye aynı akan, hiçbir 
şeyin değişmediği, toplumsal sabitlerin 
aslında “sabit” olmadığı ilk kez bu kadar 
açık görüldü. Bildiğimiz sabitler değişebilir, 
normal anormal hale gelebilir… Tarih 
tekdüze değildir ve hiç değişmeyecek 
sandıklarımız bir gün tamamen 
değişebilir.  Dolayısıyla biz de değişebilir ve 
değiştirebiliriz.

Aslında değişimin ve hatta değişim 
fikrinin bu kadar zor olması da ilginç. Hiç 
değişmemek istemek için çok mutlu ve 
huzurlu hayatlar sürdürüyor olmamız 
gerekir ki, dünyanın farklı bölgelerinde 
farklı sonuçlar olmakla birlikte, insanlığın 
genel mutluluk ve huzur düzeyinin çok 
yükseklerde gezindiğini söylemek pek 
mümkün değil. Ama alışılmış olanın, 
şimdiye kadar verili kabul ettiklerinin 
kaybedilmesi korkusu, yenilik arzumuzu 
baltalıyor büyük ihtimalle. Bütünsel olarak 
değişmek yerine, birçok şeyde olduğu gibi 
değişimin imitasyonlarını tercih ediyoruz 
çoğunlukla. Bu çok daha az riskli ama çok 
daha az özgürleştirici. Bu imitasyonların 
en önemlilerinden biri ise, turizm bence… 
Tam da bu nedenle, kitle turizminin, 
“kitlelerin afyonu” olduğunu iddia ettim 
EKOIQ dergisinin 89. sayısındaki Turizm 

Barış Doğru  
Yayın Yönetmeni

EKOIQ ve İklim Haber 
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dosyasında… Şimdi bu fikri biraz açmaya 
çalışalım… 

Ağrı Kesici olarak Turizm

Evet Karl Marks’ın yanlış anlaşılan birçok 
düşüncesi var ama “din” konusundaki 
cümlesi büyük ihtimalle bunlar arasında 
birinciliği alabilir: “Din toplumların 
afyonudur”. Öncesindeki cümlelerden izole 
edilmiş, tarihselliği atlanmış, “afyon”un o 
tarihteki işlevi göz ardı edilmiş bu ifade, 
uzun süredir serbest dolaşıma bırakılmış 
durumda. Öncelikle tam ifadeyi aktaralım: 
“Din, kalpsiz bir dünyanın kalbi, ruhsuz 
bir dünyanın ruhudur. Din yoksulların ah 
çekmesidir. Din toplumların afyonudur”. 
Afyonun, 19. yüzyılda ağrı kesici olarak 
kullanıldığını da ekleyelim. Bu açıklama, din 
gibi soyut ve ulvi kabul edilen bir toplumsal 
pratiği, maddi temellerine çok iyi oturtuyor…

Ve mutsuz insanların, toplumların tek 
“afyonu”, ağrı kesicisi din değil. İddiama 
göre, “turizm” de hiç fena sayılmayacak bir 
afyon. Sıkıcı, rutin, yorucu, insanın kendini 
gerçekleştirmesine yaramayan ve çoğunluk 
için çok da rahat yaşamasını sağlamayacak 
bir gelir getiren işlerde çalışan devasa bir orta 
sınıf var dünyanın dört bir yanında. Ve bu orta 
sınıf bir yandan, yaratılmış arzu nesnelerini 
satın alarak “mutlu” olmaya çalışırken, diğer 
yandan, yıllık izinlerinde, bu “sıkıcı” yaşamdan 
kaçma olanağını satın almaya uğraşıyor. Kitle 
turizmi de, bu büyük sıkıntıdan beslenen bir 
endüstri aslında… Ve her “başarılı” iş gibi, bu 
anlamda gerçek bir ihtiyaca yanıt veriyor. 
İnsanların “ağrılarını” dindiriyor. Bu noktada 
gerçek ihtiyaç, sıkıcı rutinden kaçmak 
ama kitle turizmi bunun yerine bir başka 
endüstriyel rutin inşa etmiş durumda. 

Genel olarak oteller ve tatil köyleri de buna 
göre örgütlenmiş ve inşa edilmiş durumda. 
Kendinizi dünyanın egzotik bir bölgesinde 
hissettiren bir mimari; sizi ne olursa 
olsun eğlendirmeye niyetli animatörler; 
kıtlığı, kısıtlılığı unutturacak sonsuz bolluk 
telkin eden açık büfeler… Aslında her şey, 
hayatlarımızın gerçekliğinin tam tersini 
işaret ediyor ve belirli bir süre boyunca 
(biraz da satın alma gücünüze göre) size 
dünyada bir cennet yanılsaması yaşatmaya 
çalışıyor…

Ama kitle turizmi aslında hiçbir gerçek 
deneyim yaşamanıza izin vermeyen bir 
faaliyet. Yakın yöredeki küçük yerleşim 
birimlerine bile gitmenizi istemiyor aslında: 
“Buraya gelmeyi ve 15 gün boyunca 
buradaki yanılsamayı satın aldın. Başka bir 
şey isteme”. Ama gerçek deneyim aslında 
dışarda. Gerçek doğa, gerçek insanlar ve 
farklı kültürler…

pandeminin Aynasında

İşin daha ilginç bir boyutu daha var aslında: 
Ağrı kesicilerin yan etkilerine benzer 
şekilde, turizmin de hem insanın kendi 
doğasına, hem içinde yaşadığı doğal hayata, 
hem de turizm faaliyetinin nesnesi olan 
insan topluluklarına son derece olumsuz 
yan etkileri var. Birleşmiş Milletler Dünya 
Turizm Örgütü (UNWTO), COP25 İklim 
Zirvesi’nde turizm sektörünün sebep olduğu 
ulaşım emisyonları hakkında yayımladığı 
raporunda, turizm kaynaklı taşımacılık 
emisyonlarının 2030 yılına kadar, insan 
kaynaklı CO2 emisyonlarının tümünün 
%5,3’ü kadar olacağı belirtmişti. 2018 
yılında Nature Dergisi’nde yayımlanan bir 
makalede ise, dünya turizm sektörünün 

Seyahat eden, büyük 
kentlere gidip gelen 
bu insanlara özlemle 
bakıyorum.’’Bir gün 
uzak dünyaları ben 
de tanıyacağım.’’ 
diye geçiyor 
içimden.

Tezer Özlü, Çocukluğun Soğuk 
Geceleri

küresel karbon ayak izine katkısı %8 
olarak belirledi (BM’nin raporunda birçok 
yan faktörün göz önüne alınmadığı ortaya 
çıktı). Ancak turizmin çevresel etkisi, hiç 
kuşkusuz ki, sera gazı emisyonlarıyla 
sınırlı değil… Biyolojik çeşitlilikten doğal ve 
tarım alanlarının tahribine kadar uzanan 
bir dizi çevresel etki sayılabilir. Sonuç 
olarak gerçek bir deneyim yaşamadan, bir 
yanılsamayla, gerçek değerleri (çevre ve 
kültürü) tahrip etmeyi başarabiliyoruz kitle 
turizmi sayesinde… 

Benzer şekilde kitle turizminin, birçok 
alanın kültürel ve sosyolojik dokusunun 
bozulmasından da sorumlu olduğuna kuşku 
yok. Girdiği bölgeye, önemli bir istihdam 
sağlamak ve ekonomik canlılık getirmekle 
birlikte, yüzyıllar içinde oluşmuş toplumsal 
yapıları, kültürel dünyayı, geleneksel 
sektörleri ve tarihsel dokuyu da paramparça 
etme potansiyeline sahip turizm. Bunun 
hem ülkemizde, hem de dünyanın dört bir 
yanında binlerce örneği mevcut. Dünyanın 
her yanında hızla yayılan Yavaş Şehir (Citta 
Slow) akımının, bu kültürel, çevresel ve 
sosyolojik tahribata bir karşı çıkış olarak 
ortaya çıktığını biliyoruz.

Gezmek, dolaşmak, herhalde insanlığın en 
eski aktivitelerinden biri. Homo Sapiens, 
Afrika savanlarından çıktıktan sonra birkaç 
on bin yıl içinde Amerika’dan Avustralya’ya 
kadar dünyanın hemen her noktasına ulaştı. 
Kuşkusuz ki bu yolculuğun temel güdüsü, en 
uygun beslenme ve yaşam şartları arayışıydı 
(kelimenin gerçek anlamıyla “ekonomi”, 
yani ev ekonomisi idi). Ancak insanlığın 
bir de, “ekonomi” güdüsünden bağımsız 
merak duygusu var. Başka insanları, başka 
iklimleri, coğrafyaları görmeye, tanımaya 

odaklı bu merak ve iletişim iştahı, insanlığın 
genlerine kazınmış bir özellik adeta… Birçok 
hayvan göç eder ama hiçbiri, sadece 
merak duygusunu tatmin için, çöllerin, 
tundraların derinliklerine, Güney Kutbu’nun 
sonsuz beyazlığına uzanmaz… Bu biraz 
insana mahsus ve gelişiminin nedenlerini 
yaratan bir özellik ve turizmin kökenlerini 
de, buralarda aramak herhalde çok yanlış 
olmaz.

Peki, insanlığın özüne böylesine temelden 
bağlı bir etkinlik, nasıl oldu da, mutsuz 
hayatlarımıza katlanmamıza yarayan bir 
imitasyona, bir ağrı kesiciye dönüştü? 
Bu, modern toplumun çelişkilerinden ve 
açmazlarından bağımsız bir soru değil 
ve yanıtı da, sadece turizmde değil, 
yaşadığımız uygarlığın derinliklerinde ve 
kuruşuz bir fırtınaya dönüşmekte olan 
krizinde yatıyor. 

Peki pandeminin aynasında, bunları ne 
kadar gördük? İzole evlerimizde, gerçek 
insani deneyimler, yolculuklar, başka 
insanlar ve doğa üzerine neler düşündük, 
hissettik? Bunların sonuçlarını yavaş 
yavaş göreceğiz. Ama en azından belki şu 
söylenebilir: İnsanlar, toplumsal sabitlerin ve 
hatta atmosfer konsantrasyonu gibi doğal 
sabitlerin bile değiştiğini gözleriyle gördüler, 
görüyorlar. Kendilerinin, başkalarının ve 
birbirimizle ilişkilerimizin değişebilmesine 
de artık daha çok şans verebilirler… Çünkü 
yekpare bir anın içinde, bir anda, kendimizi 
ne içinde, ne de dışında, bir aralığında 
buluverdik zamanın. 
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Tohumlar. Çizer. Saadet Tuğçe Tezer, 2020.

Hatırlarsanız bir dönem İnstagram 
profillerinde evlerde can sıkıntısından 
ekmek yapan insanlara çokça tanık olduk. 
Bu durum, “acaba insanlar ne yiyip ne 
içtiğine dair bilinçlenmeye başladı mı?” 
sorusunu akıllara getirdi. Kibele Projekt 
olarak söz konusu konuyla ilişkili pek 
çok uzmanı ve üreticinin nabzını detaylı 
bir biçimde takip ediyoruz. Bu takipler 
esnasında birinci ağızdan duyduklarımızın 
yanı sıra resmî kaynaklarla da süreci 
değerlendirmeye devam ediyoruz. 
Okuyacağınız yazıda da konuyu detaylı 
bir biçimde incelemek istedim. Zira 
bu yayının ana teması olan “Pandemi: 
ütopya ile distopya ara kesitinde mi, 
yoksa heterotopyanın bizatihi içinde 
mi?” sorusuna en iyi cevabı bu şekilde 
vereceğime kanaat getirdim. Dönemin ilk 
zamanlarında hepimiz bir yağma korkusu 
ile yüzleştik. Özellikle çeşitli zamanlarda 
gerçekleştirilen sokağa çıkma yasakları, 
kıtlığı yaşamış nesilden zaten beklenen 
stokçuluk hâline dair sosyal medyadaki 
bazı görüntüler ile birleşince oldukça 
korku vericiydi.  Bu dönemde herkesin en 
büyük endişesi ve buna bağlı olarak en çok 
istiflediği ürünler makarna ve tuvalet kâğıdı 
oldu (Url-1). Ülkemiz ekonomik durumunu 
düşündüğümüzde, özellikle makarnanın 
bu denli alım rakamı çok şaşırtıcı değildi. 
Kibele Projekt tarafından 12 Haziran 2020 
tarihinde gerçekleştirilen “Yeni Normalde 
Tüketim Algoritmaları” adlı yayında Sayın 
Akan Abdulla bunun çok büyük bir 
panik olmadığını, Türkiye’nin üretim 
kapasitesinin bu paniği aşmak için yeterli 
olduğunu vurgulamıştı. 

Bütün bunların yanı sıra Nisan, Mayıs ve 
Haziran aylarında İnstagram’da sıkça 

pANDEMİ 
SüREcİNDE EKMEK 

YApABİLDİK Mİ?

gördüğümüz ekmek yapma çabaları, 
Greenfluencer  olarak tabir ettiğimiz gıda, 
tarım, çevre gibi konularda içerik üreten 
kişilerin takipçi sayısındaki artış gibi gözle 
görülen niceliksel veriler, özellikle tarım-gıda 
konusunda çalışan insanları ümitlendirdi. 
İşin merkezinde olan kişiler, bu alanlara 
ilginin arttığını, insanların bilinçlenmeye 
başladığını dile getirmeye başladı. Yine o 
aylarda, change.org sitesinde tarım-gıdaya 
ilişkin pek çok kampanya başlatıldığına 
şahit olduk. Bahsi geçen kampanyalar 
arasında en başarılı örneklerden birini 
paylaşmak istiyorum: Zehirsiz Sofralar’ın 
tarım ilaçlarının yasaklanması konusundaki 
girişimi bugüne kadar görülmemiş bir 
ilgiyle karşılandı (Url-2). Hızla toplanan 
imzaların ardından T.C. Tarım ve Orman 
Bakanlığı, Zehirsiz Sofralar girişimin 2019 
yılı Kasım ayından beridir takipçisi olduğu 
ve 2020 yılında yayınladığı Ölümcül Tehlike 
raporunda belirtilen 16 pestisit maddeyi 
yasakladı ve benim bu yazıyı kaleme aldığım 
tarihte glikofosat bazlı bir takım ilaçları da 
uzman takibi aşamasına aldı. Konuyla ilgili 
bazı davalar açılmaya başlandı. 

Tarımla ilgili haber yapan, içerik üreten 
girişimlerin, gazetecilerin takipçi sayısı 
hızla artarken, tüm bunlar hem sektörü 
hem de konuyla ilgili hareket eden herkesi 
umutlandırmaya başladı. Realist bir bakış 
açısı insanların sokaklardan çekildiği için 
evlerde yeni ilgi arayışlarından kaynaklanan 
bir durum olduğunu savunsa da yeni 
bir deyimle gıda-tarım sosyal medyayı 
sallıyordu. 

Hızla yayılan ilgi tabiî ki sosyal medya ile 
sınırlı kalmadı. “Yeni Normalde Tüketim 
Algıları” başlıklı yayında Akan Abdulla 

Hasan Turunçkapı
Kurumsal Finans Yöneticisi

Kibele Projekt

https://www.youtube.com/watch%3Fv%3DD4ZHOYStjA8%26t%3D1210s
https://www.youtube.com/watch%3Fv%3DD4ZHOYStjA8%26t%3D1210s
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şöyle bir tez öne sürmüştü: “Yapılan 
araştırmalar, gıda konusuna bakışın 
özellikle bağışıklık kaygısı güttüğünü 
gösteriyor. İnsanlar ne yediklerine 
sağlıklarını koruyucu bir etken olması 
nedeniyle önemle bakıyor.” 

Özellikle salgının etkilerinin ilk zamanlarına 
geri döndüğü söylense dahi Türkiye 
özelinde ufukta bir karantina görünmüyor ve 
bizler de İnstagram’da sürecin başlarındaki 
etkiyi göremiyoruz. Normalleştikçe konuyla 
ilgili üretilen içeriklere ilgi azalmış durumda, 
fakat yine de tarım-gıda konusu ana 
akım medyada eskisinden daha çok yer 
bulmaya başladı. Özellikle mevsimlik tarım 
işçilerinin, üreticilerin ve ekosistemin 
sorunları pandemi etkisiyle yaşanan kıtlık 
korkusunun yarattığı gıda enflasyonu 
nedeniyle daha çok gündeme geliyor. Bu 
süreçte tarım-gıdaya yönelik farkındalığın 
arttığını gören ana akım medya gerek ana 
haber bültenlerinde gerekse  prime time’da 
bu konuya daha çok yer vermeye başladı1.

Önümüzde bir kıtlık olup olmadığını 
bilemeyeceğimiz kadar karmaşık bir 
süreçten geçiyoruz. Aslında Birleşmiş 
Milletler 3 Ağustos’ta yaptığı açıklamada 
bu denli net bir ifade kullanmamış olmasa 
ben gıda güvencemiz yok demeyi tercih 
ederdim. Zira kıtlık, günümüz Türkiye’sinin 
üretim miktarlarına baktığımızda pandemi 
hâlihazırda tedarik zincirini ne denli 
kırmış olursa olsun bakliyat ve temel gıda 
yönünden mümkün görünmüyor. Yine de 
tüketici çeşitli araştırma kuruluşlarının 
yayımladığı raporlarda bu endişeyi 
yaşadığını beyan ediyor. 

Durumun genel fotoğrafına şöyle bir bakış 
sergiledikten sonra şunları söylemek 
isterim. Günümüzde elimizde zevkleri, 
arzuları, yapısı ve yaklaşımları sürekli 
değişmekte olan bir tüketim toplumu var. 
Pandemi, tarım-gıda ekosistemi paydaşları 
için çok büyük bir fırsat yarattı. Kendini 
ifade etme noktasında oldukça önemli bir 
mesafe kat edilmesini sağladı. İnsanlar 
tarımsal üretimin ne olduğunu Marx’ın 
alinasyon (yabancılaşma) kavramındaki 
kehanetinde olduğu gibi unutmuştu. Çünkü 
kırdan kente çok yoğun bir göç süreci 
atlatmış insanoğlu, bu kuşakta kırdan uzak 
üçüncü kuşağını yetiştirmişti. Şehirlerde 
neredeyse ağaç görmeyen çocukların 
çağında yaşıyoruz.  Bu süreçteki kapanma 
hâlinin yarattığı boşluk durup düşünme, 
yenilenme fırsatı doğurdu. Görüyoruz 
ki bu yenilenme fırsatı insanları gıdanın 
çeşitli halleriyle tekrar tanıştırdı. Ekmek bu 
modanın en görünen yüzü olsa da turşular 
kuruldu; tarhanadan cips yapmayı deneyen 
modernistler çıktı. İnsanlar uğraş olsun 
diye bitki yetiştirmeye başladılar. Gıdanın 
hayatımızda ne denli yer tuttuğu tekrar 
ortaya çıktı; çünkü insanlar uzun bir süreçte 
restoranlara adım atamadılar (Url-3). Sektör 
küçüldü. Gıda israfı gündeme geldi. Fakat 
bütün bu fırsatlara rağmen bence bu ilgi 
çok abartılı bir biçimde ele alınıyor. Tarımsal 
ilgiyi canlı tutacak etmenler sanılanın 
aksine ilgi çekici içerikler değil tüketim 
biçimlerinin ve üretim olgusunun yeniden 
şekillenmesi (Url-1).  İnsanların bütün 
bu ilgiye rağmen tüketici kooperatifleri 
yerine gıda tüketimlerini hipermarketlerin 

1 Okuyucunun Dikkatine: Bu noktada şunu 
söylemeliyim. Elimde bu konu ile ilgili kaynak bir 
çalışma yok kaynak çalışmalar muhtemelen kasım 
sonu aralık başı gibi yayınlanan medya endeksleri 
ile netlik kazanacak bunlar sadece benim şahsi 
subjektif gözlemlerimden oluşan iddialardır.

(...) ekmek önemlidir çünkü. Ne kadar 
mutsuz olurlarsa olsunlar, aileler için 
sofraya konulan ekmek hayatın iplerinin 
hâlâ elde tutulduğunun kanıtıdır. 
Dağılmadık, bitmedik, bu soframız, bu 
ekmeğimiz, biz aileyiz, beraberiz demektir.

Ayfer Tunç, Aşıklar Delidir ya da Yazı Tura

internet şubelerine çevirmeleri, onca 
online buluşma ve toplantı organize 
edilmesine ve uzaktan bu süreçlerin 
yürütülebileceğinin görülmesine rağmen 
gıda-tarım konusundaki örgütlenmelerin 
güçlenememesi bu iddiamın en büyük 
kanıtı niteliğindedir.

Tabi bu durum haklı olarak sektörün 
paydaşlarının hareket kabiliyeti ile de 
ölçülebilir. Tarımsal hareketliliğin en 
yüksek olduğu zamanlarda yani ekim 
ve hasat zamanlarında ortaya çıkan 
pandemi, horeka  sektörünün pazardan bir 
anda çekilmesi ve çeşitli tedarik zinciri 
sıkıntıları nedeniyle oldukça zor günler 
geçirildi.  Üretici işçi veya malını satacak 
yer bulamadı. Pandemi nedeniyle alıcılar 
bazı köylere ve üretim alanlarına gidemedi. 
Karantina yolları tıkadı. Mevsimlik tarım 
işçilerinin zaten kaotik olan çalışma şartları 
çok daha kötüye gitti. Tüm bu karışıklık 
esnasında tarım gıda sektörü paydaşları da 
bu süreçlerle boğuşmaktaydı. 

Bütün bunların sonunda şunu söyleyebiliriz. 
Pandeminin yarattığı ilgi hâlâ sıcak ve taze 
bir yerde duruyor. Sektörün paydaşlarının 
acilen süreçleri ele alıp sektörü 
geliştirecek fonlar yaratmak üzere tüketici-
üretici ikilisinin ortak payda alanlarının 
geliştirilmesini sağlayarak bu ilgiyi sektörün 
çözümüne yönelik bir noktaya getirebilir. 
Bununla birlikte pandemi sanıldığı gibi 
tarım-gıda sektörünü kurtaracak temel 
enerjiyi üretemedi. Fakat yine de bu enerji 
için önemli temellerin atılmasına vesile oldu. 
Eğer sektörün paydaşları bu süreci kontrol 

edebilir ve bu enerjiyi doğru yönetmeyi 
başarabilirse –hâlâ fırsatımız var- ancak 
öyle bir tarım gıdası kurtulmuş ülke 
ütopyasına pandemi desteğiyle koşabiliriz. 
Aksi takdirde pandemi paniğinden 
üretilen bu enflasyon üreticinin sırtına 
binip ülkemiz adına tarım-gıdayı çok daha 
sıkıntılı bir hale sokacak gibi duruyor. 

KAYNAKLAR
Url-1 <https://www.ideasoft.com.tr/pandemide-internette-
en-cok-satan-urunler/>, erişim tarihi: Eylül, 2020. 
Url-2 <https://www.change.org/p/t%C3%BCm-
canl%C4%B1lar-i%C3%A7in-zehirsiz-sofralar-
tar%C4%B1m-zehirleri-yasaklans%C4%B1n-
zehirsizsofralar-bekirpakdemirli-tctarim>, erişim tarihi: Eylül, 
2020.
Url-3 <https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/
tr/Documents/consumer-business/COVID-19-etkisinde-
restoran-sektorunun-bugunu-ve-gelecegi.pdf>, erişim 
tarihi: Eylül, 2020.
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Fotoğraf. Zeynep Köyü (Şanlıurfa). Serpil Zeynepli, 2020. Fotoğraf. Zeynep Köyü (Şanlıurfa). Serpil Zeynepli, 2020.
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Fotoğraf. Yüreğir (Adana). Emir Ezmen, 2020.

Zamana kimi zaman doğrudan ve 
tarafsız kimi zaman da dolaylı ve taraflı 
olarak tanıklık eden fotoğraf, ilk dönem 
“daguerreotype” fotoğrafları tanımlamak 
için kullanılan “hafızası olan ayna” misali 
bize kendimizi gösteren, hatırlatan eşsiz bir 
bellektir.

“Etkili” olarak nitelenen fotoğrafların 
gücünü, fotoğrafı çeken kişinin o karede 
doğrudan nesne ile kurduğu birebir ilişki ve 
motivasyondan aldığı söylenebilir. Motive 
eden güç kuşkusuz fotoğrafçının o an,  o 
durumla karşı karşıya kaldığında karşısında 
duran sahneyi ve onun  nesnesini, ışığını ve 
gölgesini dikizlemekten ve kaydetmekten 
aldığı hazdır. Karşı karşıya kalınan münferit 
bir “an”a dair kısa süreli tanıklık ya da 
COVID-19 salgınında olduğu gibi sürece 
dayalı olarak karşısına çıkan “an”lar 
silsilesine şahit olma ve fotoğraf aracılığıyla 
tespit  etme ayrıcalığının fotoğrafçıya 
yaşattığı tatmin duygusu...  Yaşama dair 
her olgu, bu anlamda fotoğraf çeken kişiyi 
kışkırtır, harekete geçirir. Fotoğraf, fotoğrafı 
çeken ile fotoğrafa bakanı zaman, mekân ve 
olay algısı örgüsü içinde birbiri ile buluşturan 
iki boyutlu bir ara kesittir. 

Bu yayın içerisinde yer alan çalışmalar, 
Fotoğraf Bölümü Lisans derslerinden biri 
olan Temel Fotoğraf Bilgisi kapsamında 
öğrenciler tarafından çekilmiştir. Ders 
kapsamında, yukarıda sözü edilen temelde 
öğrencinin fotoğrafçı içgüdülerinin 
harekete geçirilmesine çalışılmış, COVID-19 
pandemi sürecine öğrencinin kendi 
iradesi doğrultusunda fotoğraf üzerinden 
tanıklığının sağlanması amaçlanmıştır. 

HAFıZALı AYNA

Fotografik tanıklıklarla oluşturulan arşivlerin 
insanlığa katkısı, zaman ilerledikçe, hafıza 
hatırlamak istedikçe yerini, değerini 
ve anlamını bulacaktır. Büyük bir şans 
eseri hem olayın tanığı olma fırsatını 
yakalamış ama bir yandan mağduru da 
olan fotoğrafçının kendi gözünden ve 
bakış açısından ortaya konan ve konacak 
milyonlarca fotoğraf, hem gelecek kuşaklara 
faydalanabilecekleri bir görsel bellek 
hem de sosyal bilimcilere, antropologlara, 
sosyologlara, psikologlara üzerinde 
çalışabilecekleri önemli bir kaynak olma 
özelliği taşıyacak, aynı zamanda olası 
benzer salgınlarda insanlığı daha iyi tepki 
verme, önlem alma, olumsuzluklardan ders 
çıkarma konularında önemli bir rehber olma 
işlevini sağlayacaktır.

Çetin Ergand ve Hürü Özlük 
Fotoğraf Sanatçıları

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi

Zamanın önüne 
çıkan her şeyi 
silip süpürmediği 
anlar da olabilir.
John Berger, Ve Yüzlerimiz, 
Kalbim, Fotoğraflar Kadar Kısa 
Ömürlü
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Fotoğraf. Karaköy Alt Geçidi (İstanbul). Serkan Böncü, 2020.

New York city’nin çok yönlü metro sistemi, 
Mart 2020’de şehir genelinde ortaya çıkan 
büyük salgının başlangıcı sırasında koronavirüs 
enfeksiyonunun ana iletim aracı değilse de önemli 
bir dağıtıcısıydı. Manhattan’da metro yolculuğunun 
neredeyse kesilmesi - Mart sonunda yüzde 90’ın 
üzerinde - bu ilçedeki yeni vakaların ikiye katlanma 
süresindeki önemli artışla güçlü bir şekilde 
ilişkilidir. Mart ayının ikinci ve üçüncü haftalarında 
yolcu sayısında en büyük düşüşün görüldüğü 
metro hatları, rotalarının geçtiği posta kodlarında 
sonraki en düşük enfeksiyon oranlarına sahip 
yerleri tanımlıyordu. Rapor edilen koronavirüs 
vakaları, posta kodu haritaları ve metro istasyonu 
turnike girişlerinin haritaları ile süperpoze 
edildiğinde metroyla kolaylaştırılmış hastalık 
yayılımına dair son derece tutarlı bir manzara 
ortaya çıkmaktadır (Harris, 2020). 
pandemi, metro ağı ile birlikte cadde ve 
sokaklardaki insan akışlarının tansiyonunu 
düşürerek yoğun yaya trafiğine alışık olduğumuz 
tüm transfer merkezlerindeki güzergâhların 
yoğun kalabalığını maskeli birkaç yolcuya 
bıraktı.  Mimar Sinan Güzel Sanatlar üniversitesi, 
Fotoğraf Bölümü öğrencisi Serkan Böncü’nün 
yakaladığı kareler bize alışmaya başladığımız yeni 
normalimizin kent görüntülerini sunuyor. 

Harris, J. E. (Nisan, 2020). The Subways Seeded the Massive Coronavirus 
Epidemic in New York City. Erişim: Ekim 2020, https://www.nber.org/papers/w27021
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Fotoğraf. Karaköy Alt Geçidi (İstanbul). Serkan Böncü, 2020. Fotoğraf. Karaköy Alt Geçidi (İstanbul). Serkan Böncü, 2020.



90 91

Fotoğraf. Gaziantep. Tahir Akkurt, 2020.

Salgın sona erdiğinde reklam fırsatları ile tekrar 
canlanan kent panoları, müşterilerini tamamen 
kaybetme tedirginliği ile pek çok işletmeye yine 
hizmet vermeye başladı.  müşterileri olmadan 
onları ayakta tutmak için acı çekiyor. Dış mekan 
reklam panosu alanı, otobüs durakları ve diğer 
toplu taşıma reklamları, mobil reklam panoları 
ve daha fazlası, görece karantina tedbirlerini 
geride bırakırken bir dönem için kentin bomboş 
kamusal açık mekânlarının hayalet görüntülerinin 
tamamlayıcısı olarak anılarda kaldı. Şehrin hâlâ 
durmaktan ziyade durakta olduğunu hissettiren 
eksik görüntüleri ile boş reklam panolarını 
“yaşadığımız zamanın bir metaforu” olarak 
tanımlayan sanatçı Giovanni Hänninen, görsel 
gürültüyü harika bir sessizliğe dönüştüren 
pandemiyi farklı bir algılayışla değerlendiriyor.  
Mimar Sinan Güzel Sanatlar üniversitesi, Fotoğraf 
Bölümü öğrencisi Tahir Akkurt, Gaziantep’in 
hayalet sokak ve caddelerine davet ediyor ve 
bir anlamda yarının belirsizliğini resmeden ışıklı 
reklam panolarını paylaşıyor bizimle.
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Fotoğraf. Gaziantep. Tahir Akkurt, 2020. Fotoğraf. Gaziantep. Tahir Akkurt, 2020.
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Fotoğraf. Mecidiyeköy Metro Geçişi (İstanbul). Muzaffer Demir , 2020.

Fotoğraf. Bakırköy (İstanbul). Sezgin Dereli, 2020.
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Fotoğraf. Zeytinburnu (İstanbul). Sezgin Dereli, 2020.

Yazının Çıkış Noktası

31 Aralık 2019’u 1 Ocak 2020’ye bağlayan 
gece ve sonrası aniden gelen Eylül 2020 ve 
yaşananlar. 

Yazı

Merhaba, siz bu yazıyı okurken bir yerlerde 
birileri koronavirüse yakalanıyor ve buna 
bağlı gelişen bir süreci yaşıyor olacak. Bu 
süreç kimileri için hafif, kimileri için ağır 
geçecek. Maalesef kimileri içinse bildiğimiz 
yaşamın geri sayım aracı sıfırlanacak. Peki 
ya neden ?

Çin’in, Wuhan kenti kaynaklı olduğuna 
neredeyse herkesin hem fikir olduğu 
koronavirüsün yayılması nedeniyle mi? [Bu 
yazı yazılırken dünya genelinde güncel sayı 
33 milyonu aşmıştı. (Url-1)]

Hem hayır, hem evet! Kafa karıştırıcı mı? 
Belki de.

Evet, çünkü bu bir salgın ve virüs bir şekilde 
insandan insana hızla geçme özelliği taşıyor.

Hayır, çünkü virüs insandan insana hızla 
geçme özelliği taşıyor olsa dahi insanlar 
yayılmanın önüne geçmek için almaları 
gereken önlemleri anlamsız bir şekilde 
almıyor ve önce başkalarının sonra 
kendilerinin hayatını, zamanını riske atıyor.

Bence sorunun hayır kısmı önemli.

Dünyayı, yaşamı, canlıları ve çevreyi 
önemseyen bilgi birikimine, kültüre ve 
sanata, insan yaşamına yatırım yapan, 
maddi gücü ne olursa olsun bu özellikleri 
kendinde barındıran biri neden başkalarının 
ve kendisinin hayatını alması gereken 
önlemleri almayarak riske atar?

BİR YAZ MEVSİMİ 
DAHA BİTTİ

veya

 ANİDEN GELEN 
EYLüL AYı VE 

SoNBAHAR ıŞığı
veya

ÇARŞAMBALAR VE 
cUMARTESİLERİN 

ARTıK FARKı YoK

Üstteki sorunun hayır cevabının önemi 
sonrası, sorulması gereken bir soru daha 
karşımıza böylelikle çıkmakta. Okumayı 
yaparken kendi cevaplarınızı lütfen veriniz. 
Hatta çevrenizde bunun hakkında küçükte 
olsa tartışınız, konuşunuz.

Cevap basit.

İnsan, alışkanlıklarını sürdürmeyi seven bir 
varlık.

Yaşamdaki konumu, kuvveti, etkisi fark 
etmeksizin alışkanlıklarının kendisine 
zarar vermesini dahi umursamadan 
onları devam ettiren bir varlık üstelik. 
Düşünsenize, “Sigara sağlığa zararlıdır!” 
uyarıları ve paketlerin üstünde sigara 
bağımlılığının insana verdiği fiziksel zararları 
gösteren görseller olmasına rağmen, 
sigara bağımlılığı sayısında düşüş olması 
gerekirken aksine artış meydana geliyor1 
(Eski bir sigara bağımlısı olarak sigarayı da 
bırakmanızı öneririm).

Fantastik varlıklarız!

Zıtlıkların efendisi, yıkım ve yapıcılığın 
yaşayan ve yaşayacak örnekleri, tarih 
boyunca var olmuş dini inanışlardaki 
yaratıcıların yerine kendini koymaktan 
asla çekinmeyen çoğu zaman küstah bir 
fantastik varlık.

Bir süre önce varlığını ciddi hissettiğimiz 
sistematik koronavirüs önlemlerinin 
devletler düzeyinde ekonomik etkilerinin 
finansal verileri negatif etkilemesi nedeniyle 
önlemler azaltılmaya ve normalleşme 
adımları atılmaya başlandı. Yaz mevsiminin 
etkisi ve normalleşme adımları nedeniyle 
rahatlayan insan varlıkları yukarıda 
bahsettiğim özelliğini (kendi zararına olsa 

Sinan Arslan
Fotoğraf Sanatçısı

Tilki Yapım

1 Sigara bağımlılığına ilişkin oranlar için bkz. https://
www.psikiyatri.org.tr/halka-yonelik/46/nikotin-
sigara-bagimliligi
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dahi alışkanlıklarını sürdürmekte inat etmek) 
hız kesmeden, tekrar ortaya çıkararak 
koronavirüsün yayılmasını ciddi boyutta 
arttırdı.

Süreç devam ediyor ve devam edecek. 
Nereye kadar mı?

Türkiye için konuşursak, vatandaşların 
alacakları önlemler ve uyulması gereken 
kurallara uymaları sayesinde vaka sayılarının 
düşmesi ile değil elbette. Hastalıktan kendini 
bu şekilde kurtaracak bir ülke var mı? Onu 
da bilmiyorum doğrusu. Çünkü insan, ne 
kadar gelişmiş olsa dahi içinde ilkellik 
barındıran bir varlık.

(Ayrıca, vatandaş diyorum ama devlet 
makamlarında yöneticilik yapanlarda 
vatandaş olduğu için özellikle yönetim 
kısmını ayrıca belirtmiyorum. Her suçun 
günahının vatandaşta olduğunu elbette 
düşünmüyorum.)

Muhtemelen, çeşitli ülkelerde faaliyet 
gösteren bir takım organizasyonlar bu 
hastalık için bir ilaç bulacak ve onun dünya 
geneline yayılması ile birlikte hikâye sona 
erecek. Maskelerimizi çıkartacağız.

Buradan yeni bir dünya düzeninin doğması, 
insanlığın yeni ve daha iyi bir yaşam şekline 
geçmesi, efsane bir ekonomik sistemin 
tüm dünyada bir anda yayılması ile dünya 
toplum refahının yükselmesi gibi çıkarımlar 
olacağını düşünmek tatlı bir hayalden öteye 
gitmeyecektir.

Her başlangıcın bir sonu olduğu gibi 
koronavirüs hikâyesinde geride bıraktığımız 
zaman uzun gözükse de kısa, ama 
onu sonuna doğru ilerleten bir süreç. 
Yaşam, tüm hızıyla devam edecek ve 

bizlerde yaşadığımız ülkenin etkilerini 
yaşamaya devam ederek kendi arayışımızı 
sürdüreceğiz.

Teknolojik gelişmeler ve iletişimin etkisinin, 
normal insanlar düzeyinde tahmin 
edilemeyecek etkilerinin yüksek gelirli 
şirketler tarafından araştırılması, piyasaya 
sürülmesi ve kullandırılması ile şekillenen 
jenerasyonlar önümüzdeki 50 - 100 yılın 
nasıl geçeceğini belirleyecek.

Unutmayalım, insanlık henüz çok genç 
ve gençliğini yaşıyor. Henüz yaşlanıp 
geri sayım aracının sıfırlanmasına çok 
var. Macerayı onu yaşayarak görecek, 
deneyimleyeceğiz.

Koronavirüs önlemlerinizi herhangi bir 
sebep ile sakın gevşetmeyin ve sahte 
güven duygusu nedeniyle önlemlerinizi 
gevşettiğiniz ortamlarda insanlara zarar 
verebileceğinizi, zarar görebileceğinizi 
unutmayın.

Yazının Sonu

Eğer iyi bakılacak olursa, hayatımızın tümü bir 
masaldan, bilgimiz bir aptallıktan, emin olduğumuz 
şeyler hikayelerden başka bir şey değillerdir; kısacası 
bu dünyanın tümü bir oyundan ve sürekli bir komediden 
başka bir şey değildir.

Michel Foucault, Deliliğin Tarihi
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1974, Adana için sıra dışı bir yıldır ve bu yılda 
yaşananlar, içinde bulunduğumuz COVID-19 
pandemisini yaşadığımız dönemle tuhaf 
bir biçimde örtüşmektedir. Yılın hemen 
ilk günlerinde, 27 Ocak 1974’te Çukurova 
Televizyonu  –resmi adıyla Adana-İçel TV– 
faaliyete geçer. Her ne kadar, başlangıçta 
günün sadece belli saatlerinde yayın 
yapılsa ve bir paket program sürekli tekrar 
edilse de şehirde televizyona olağanüstü 
ilgi gösterilir. Üstelik link arızası nedeniyle 
yayınlar sürekli kesintiye uğramakta (Yeni 
Adana, 8 Mayıs 1974, s. 1) ya da çatışmalı 
bir coğrafyadan, Şam’dan yapılan yayınlar 
nedeniyle (Yeni Adana, 29 Mayıs 1974, 
s. 1) sağlıklı olarak izlenememektedir. 
Hoş, şehrin televizyonla tanışıklığı da 
Şam’dan yapılan yayınlardır zaten. Biraz 
bu nedenledir ki, Çukurova Televizyonu 
yayına başladıktan altı ay sonra yapılan bir 
yoklamada Adana’daki televizyon alıcısı 
sayısının 4.000 olduğu anlaşılmıştır. Dahası, 
şehirde en az 40.000 kaçak televizyonun 
bulunduğu da tahmin edilmektedir (Yeni 
Adana, 29 Haziran 1974, s. 1). Şehrin 
televizyon tutkusu gazete haberlerine, 
köşe yazılarına yansır: “Evlerde, vitrinlerde, 
kahvehanelerde… Büyük bir sessizlik içinde 
televizyon izlenmektedir, insanlar öylesine 
bağlanmışlardır.” Ama buna karşın daha 
şimdiden şehirde bir tutku haline gelen bu 
cihazın başından insanları ayırmak çok güç. 
O kadar ki, televizyon programının olduğu 
geceler sinemalar ve tiyatrolar bile rağbet 
görmüyor (Yeni Adana, 24 Mayıs 1974, s. 3). 
Sadece beş yıl önce yapılan bir yoklamaya 
göre (Coş, 1969), şehirde 35’i salon/kışlık, 
75’i açık hava/yazlık olmak üzere 110 sinema 
işletmesinin bulunduğu düşünülürse, bu 
yeni aracın nasıl bir kültürel yapıyı tehdit 

İÇERİSİ – DıŞARıSı: 
coVıD-19 pANDEMİSİ 

GüNLERİNDE 
ADANA’DA SİNEMA 

DENEYİMLERİ

ettiği biraz olsun anlaşılabilir. Televizyon, her 
şeyin önündedir artık.

Yine de şehir tamamen içeri çekilmemiştir; 
toplumsal ve kültürel hayat dışarıda akıp 
gitmektedir: Erciyes, Set, Nur, Alsaray, İpek, 
Ünal, Güleröz, Arı, Arzu, Sun, Asri, Çelik 
ya da Kışlık Sular gibi salon sinemaları 
gösterimlerine devam etmektedir. Adet 
olduğu üzere 23 Nisan’da yazlık sinemalar 
da –o hafta çocuklara ücretsiz gösterimler 
yaparak– faaliyete geçmiştir. Sular, Köşk, 
Gar, Site, Yeşilevler, Yavuzlar, Bahar, Aile, 
Narlıca, Çamlı, Şehir, İstiklâl, Işık  veya 
Çiçek gibi yazlık sinemalar, Affedilmeyen 
(Türker İnanoğlu, 1970), Malkoçoğlu Ölüm 
Fedaileri (Süreyya Duru, 1971), Ağrı Dağı’nın 
Gazabı  (Zeki Ökten, 1973) ya da Namus 
Borcu  (Yılmaz Duru, 1974) gibi çoğu birkaç 
sezon öncesinin filmlerini iki film birden 
programlarıyla göstermektedir. Sadece 
sinemalar değil, neredeyse tamamı açık 

Aydın Çam
Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü, Sinema Anabilim Dalı

Çukurova Üniversitesi 

Fotoğraf 1.
Bir saha çalışması sırasında 

Işık Sineması.
Aydın Çam arşivi, 2019.
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havada faaliyet gösteren çay bahçeleri, 
bira bahçeleri, dondurmacılar, kulüpler, 
gazinolar ve pavyonlar da faaliyettedir. 
Gazino Seyhan, Yıldız Gazinosu, Gazino 
Milano, Kuyubaşı Gazinosu, Acar Derya Aile 
Gazinosu  ve Olimpiyat Mimoza Aile Çay 
Gazinosu  son derece zengin programlarıyla 
konuklarını ağırlamaktadır. Kimler yoktur 
ki? Fatoş, Olcay, Aytaç, Hilda, Sema, İlkin, 
Hale, Ece Han, Ümran Onur, Ayşin Ünal, 
Gülsen Karakuş, Mısırlı Dansöz Amal, 
Şovmen Toni Keyt… Dışarıda olmak için 
onlarca, yüzlerce neden… Dışarıya olan 
talep öylesine büyüktür ve buna karşılık 
mekân öylesine sınırlıdır ki insanlar piknik 
yapacak yer dahi bulamazlar. Ceyhan’da 
halkın park ve bahçelerde yer bulamayınca 
mezbaha bahçesinde ve asri mezarlıkta 
piknik yapması haber olur (Yeni Adana, 8 
Mayıs 1974, s. 3).

Şehirde hayat böylece akıp giderken, ulusal 
ve uluslararası politika çok çatışmalıdır 
ve henüz şehrin üzerine düşmese de 
savaşın gölgesi yaklaşmaktadır. Bir yandan 
Bülent Ecevit ve Necmettin Erbakan’ın 
liderliğindeki CHP – MSP Hükümeti, 
özellikle Süleyman Demirel’e karşı iktidarını 
korumaya çalışırken, diğer yandan Ege’de 
Yunanistan’la kıta sahanlığı krizi –tekrar 
ve tekrar– yaşanmaktadır. Bu krizin çok 
bilindik bir göstereni, Çandarlı araştırma 
gemisinin Ege Denizi’ne petrol aramak için 
açılmasıdır (Yeni Adana, 28 Mayıs 1974, s. 
1). Kısa süre sonra Çandarlı  limana dönecek 
ve mesele belki de bilmem kaçıncı kez 
soğumaya bırakılacakken 15 Temmuz’da, 
Kıbrıs’ta Yunanistan’ın desteklediği Rum 
Ulusal Kuvvetleri, Makarios’a karşı bir 
darbe gerçekleştirir. Makarios İngiltere’ye 

sığınır ve hemen ardından Bülent Ecevit 
onunla görüşmek üzere İngiltere’ye gider. 
Ne var ki, bu görüşmeler beklendiği gibi 
ilerlemez ve Türk Silahlı Kuvvetleri 20 
Temmuz’da Kıbrıs’a çıkar. Savaşın gölgesi, 
tüm karanlığıyla şehrin üzerindedir artık. 
Çıkarmanın hemen ardından Adana, Hatay 
ve İçel Sıkıyönetim Komutanlığı bir bildiri 
yayınlar. Buna göre, “21–22 Temmuz 
1974 gecesinden itibaren uygulanmak 
üzere Adana, Hatay ve İçel illeri hudutları 
içerisinde karartma yapılacaktır. Bütün 
binalardaki ışıklar dışardan görülmeyecek 
şekilde perdelenecek ve motorlu araçlar 
karartılmış ışık tertibatı ile seyredeceklerdir” 
(Yeni Adana, 22 Temmuz 1974, s. 1, 5). 
Karartma nedeniyle yazlık sinemalar uzun 
süre kapalı kalır. Karartma uygulaması biraz 
olsun gevşetildiğinde 45 yazlık sinema ilk 
gün hasılatlarını Türk Silahlı Kuvvetleri’ne 
bağışlayarak yeniden faaliyete geçer (Yeni 
Adana, 2 Ağustos 1974, s. 1). Sinemalar 
açılsa dahi, şehir savaşla iç içedir. Yapılan 
ilk çıkarmanın ardından Rum savaş esirleri 
Adana’ya getirilir (Yeni Adana, 1 Ağustos, 
1974, s. 1). Ocak 1975’ten itibaren Kıbrıslı 
Türk mülteciler de şehre yerleştirilir.

Belki en güçlüsüdür ama sinemacıların 
üzerindeki tek baskı, savaş değildir. Türk 
lirasındaki değer kaybı şehrin ekonomik 

Fotoğraf 2.  
Zafer Sineması’ndan geriye 
kalanlar: Makine dairesi, 
ofisler ve loca duvarları.
Aydın Çam arşivi, 2019.

ve toplumsal hayatını altüst etmektedir. 
Pahalılık halk için baş edilemez durumdadır. 
Adana’da ve Çukurova Bölgesi’nin diğer 
şehirlerinde pahalılığı telin mitingleri 
düzenlenir. Şehirde ilk olarak 15–22 Mayıs 
1969 tarihleri arasında gerçekleştirilen 
Altın Koza Film Şenliği’ne 1973’te beşinci 
kez yapılmasının ardından, ekonomik 
güçlükler nedeniyle 1992’ye değin ara 
verilir. Bunun en önemli nedeni, belediyenin 
neredeyse tek nakdî gelir kaynağının 
sinema biletlerinden alınan rüsum olması ve 
sinemaya talebin azalmasıyla birlikte önemli 
gelir kaybı yaşamasıdır. Malî çıkmazdaki 
Adana Belediyesi, sinemaların kaçırdığını 
iddia ettiği rüsum vergisini toplamak için 
yeni bir teşkilat kurar. Adana Belediyesi 
Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Fevzi 
Acevit’in girişimi ve Belediye Başkanı Ege 
Bağatur’un onayıyla CHP Gençlik Kolları 
üyeleri geçici kadrolara istihdam edilerek 
bir sinema kontrol grubu oluşturulur. 
Her sinemanın kapısında bir görevli 
kontrolör bulunmaktadır ve ayrıca gezici 
başkontroller (serkontroller) tarafından 
denetim yapılmaktadır. Denetimler 
sayesinde belediyenin gelir kaybı büyük 
ölçüde önlenir ve bu gelir kaleminde daha 
önceki dönemlere göre şaşırtıcı büyüklükte 
bir artış görülür (Acevit, 2006, s. 66-67). 
Başkan Bağatur, Çukurova Televizyonu’nun 
hizmete girmesine rağmen, bir önceki yılın 
iki katı kadar rüsum geliri elde ettiklerini 
açıklar. Buna karşın Sinemacılar Derneği’nin 
kongresinde, Belediye’nin sinemacılara 
şiddetli baskı yaptığı, bunun devamı halinde 
sinemaların direnişe geçeceği kararı alınır 
(Yeni Adana, 25 Haziran 1974, s. 1). Artık 
sinemacıların bu çıkışına karşı bir hamle 
midir, yoksa gerçekten de Belediye’nin 

bütçesi mi yetmemiştir, şimdilik bilemiyoruz 
ama Bağatur, “festivalin tam olarak sanata 
odaklanmadığını” öne sürer ve Altın Koza 
Şenliği o yıl için yapılmaz (Yeni Adana, 
5 Temmuz 1974, s. 1). Ama sinemalar da 
kapanmaz; 11 Ekim’de kapatılması planlanan 
yazlık sinemalar havaların sıcak gitmesi 
nedeniyle 29 Ekim’e kadar çalışma kararı 
alır (Yeni Adana, 22 Ekim 1974, s. 1). Hatta 
Sular  sineması gibi, pek çoğu 10 Kasım’a 
kadar faaliyetine devam eder. Sonbaharla 
birlikte salon sinemaları da yeniden 
gösterime başlar ve üstelik tıklım tıklımdır: 
“700’ü aşkın seyirci alabilen Adana’daki 
bazı sinemaların halini görmek isteyenlerin 
gece 21 matinelerine gidip bakmaları yeter. 
Sinema önünde birikmiş yüzü aşkın insan… 
İçeride pastırma misali istiflenmiş seyirci ve 
hâlâ içeri alınmak istenen vatandaş. Kapıda 
Belediye’den bir görevli… Görevliyi kontrol 
eden bir ekip. Sinemaya iğne atsan düşecek 
yer arar. Nefes almak oldukça güç” (Yeni 
Adana, 30 Ekim 1974, s. 1, 5).

***

İnsanların, hele de Adana gibi sanayi 
kentlerinde yaşayan insanların sinemaya 
ilgisi her zaman olağanüstü olmuştur. 
Miriam Bratu Hansen, özellikle erken 
döneminde sanayi ve liman kentlerinde 
sinemaya olan ilgiyi Michel Foucault’nun 
heterotopya kavramsallaştırmasıyla 
açıklar. Foucault (2011, s. 292), gerçekdışı 
mekânlar olarak ütopyaların ve bütün 
uygarlıklarda karşılaşılan, ütopya olmayan 
ancak buna karşın farklılık arz eden 
mekânların yani heterotopyaların hüküm 
sürdüğünü söyler. Heterotopyalar çok 
özel mekânlardır; örneğin ilkel toplumlarda 
kriz heterotopyaları olarak adlandırılan 

belli bir heterotopya biçimi vardır; bunlar 
kriz dönemindeki bireylere ayrılmış kutsal 
mekânlardır. Bir toplum tarih boyunca bir 
heterotopyayı çok farklı biçimde işletebilir. 
Her heterotopyanın toplum içinde belirgin 
ve kesin bir işlevi vardır ve aynı heterotopya, 
içinde bulunduğu kültürün eşzamanlılığına 
göre şu ya da bu işlevi edinebilir. Foucault 
(2011, s. 298) bu noktada, sinemayı ütopya 
ve heterotopya olarak düşünmemizin 
yolunu açacak şu önermeyi ileri sürer: 
“Heterotopyanın kendi içlerinde bağdaşmaz 
olan birçok mekânı tek bir gerçek yerde 
yan yana koyma gücü vardır.” Hansen, 
Foucault’nun heterotopyayı tanımlarken 
kullandığı “tek bir gerçek yerde, kendi içinde 
bağdaşamaz olan birkaç mekânı yan yana 
koyma gücü” ifadesinin, sinema uzamını 
tam olarak karşıladığını düşünmektedir: 
“Sinema, nihayetinde iki boyutlu bir 
perdede üç boyutlu bir uzamın izdüşümünü 
görebileceğiniz yerdir. Bu mekânsal 
konfigürasyon, sihirli fener (magic lantern) 
gösterisi kadar eski ve tarihi boyunca 
sinemaya özgü olsa da Foucault’nun 
heterotopya kavramı, erken dönemden 
klasik sinemaya geçiş sırasında daha 
spesifik bir tarihsel deneyimi tanımlamak 
için daha ileri götürülebilir” (Hansen, 1991, 
s. 107). Filmler ve filmlerin içsel evrenine 
özgü mekânlar farklı zamanları, fizikî 
mekânları ve yerleri bir araya getirerek 
bir heterotopik manzaralar  (heterotopic 
landscapes) oluştururlar. Sinema mekânları 
da bu heterotopik manzaraları yok-yerlere 
taşıyarak yeni heterotopik mekânları vücuda 
getirir. Katmanlı heterotopyalar…

Hansen, erken dönemin sinema 
zincirlerinden Nickelodeon  ile sinemasal 
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mekânın nasıl heterotopyaya dönüştüğünü 
örnekler: “Nickelodeon, göçmenlerin 
dünyasının merkezinde –merkezinde olmasa 
bile o dünyanın sınırları içinde– yer alan, 
sıradan ve kolayca erişilebilen gerçek bir 
yerdi. Ama aynı zamanda, çeşitlilik biçimini 
belirleyen ayrılık ilkesine göre çeşitli, 
genellikle uyumsuz ve bazen imkânsız 
mekânların veya manzaraların yan yana 
gelmesiyle hazzı sağlayan fantastik bir alana 
açıldı. Yabancıyla tanıdığın, eskiyle yeninin 
ve sıradan olanla egzotiğin karmakarışıklığı, 
filmleri göçmen deneyiminin somut bir 
bağlantısı haline getirdi” (Hansen, 1991, s. 
108). Yine Hansen’e göre sinema mekânları, 
özellikle kadınlar için heterotopyalar 
oluşturmaktadır: “Sinema, kadınların 
bağımsız müşteriler olarak kendi başlarına 
gidebilecekleri ve aileyi merkeze alan 
mekânlardan farklı biraradalık  biçimlerini 
deneyimleyebilecekleri bir yerdi. Özel bir 
alanda bireysel tüketime dayanan kitlesel 
piyasa kurgusunun aksine, sosyal bir 
deneyime olanak sağlayan sinema, izleyici 
olarak kadınlara hitap ediyordu. Bu nedenle, 
özellikle kadın heterotopyası olarak işlev 
gördü. Çünkü zaten tartışılan heterotopik 
niteliklerine ilaveten, eşzamanlı olarak özel 
ve kamusal alanların cinsiyetlendirilmiş 
sınırlarını temsil ediyor, mevcut sınırlara 
karşı çıkıyor ve onları tersine çeviriyordu. 
Sinema, her cinsiyetten ve yaştan 
kentlileşmiş işçi sınıfına olduğu gibi, 
kadınlara da ayrı bir alan sağladı” (Hansen, 
1991, s. 118). Benzer biçimde Annette Kuhn 
da (2004), 1930’ların İngiltere’sinde yerel 
sinema deneyimlerini, sinema salonlarını ve 
arabalı sinemaları merkeze alarak sinemasal 
mekânların dış dünyayla olan ilişkisini, bu 
mekânlara dair izleyicilerin deneyimlerini 

ve anılarını irdeler. Heterotopik mekânlar 
olarak sinema salonları dünyadaki sinema 
ile sinemadaki dünyanın  etkileşime geçtiği 
yerlerdir ve film izleme deneyimleri de 
bu etkileşimle biçimlenir. Pekiyi, tüm bu 
önermeler bir sanayi kenti olan Adana’da, 
1960–1975 dönemi için de geçerli olabilir 
mi?

Öncelikle, bugün her ne kadar çökmüş olsa 
da, Adana bir sanayi kentidir –ya da bir 
zamanlar öyleydi–. Adana’da şehirleşme 
ve sanayileşme pamuk üretimiyle iç içe 
geçerek şekillenir. Çukurova Bölgesi, 
Amerikan İç Savaşı nedeniyle hammadde 
sıkıntısı çeken Büyük Britanya sanayisine, 
pamuk üretebilecek alanlardan biri olarak 
belirlenir. Pamuk üretiminin gerektirdiği 
işgücü ihtiyacıyla birlikte bölgedeki 
yerleşim politikası köklü bir şekilde değişir 
ve şehirleşme başlar. 19. yüzyılın ikinci 
yarısından itibaren ulusal pamuk üretiminin 
merkezi konumundaki şehirde, hâlihazırda 
tarıma dayalı üretim, sanayi ve ticarete 
yönelik faaliyetler 1940 yılından itibaren 
olağanüstü bir büyüme gösterir. Tarımsal 
üretim önemini korumaya devam ederken, 
Cumhuriyet döneminin ilk anakentlerinden 
biri olarak hızlı bir sanayileşme süreci 
yaşanır. 1907’de Simyonoğlu Fabrikası  adıyla 
kurulan Adana Millî Mensucat Fabrikası, 
şehirde sanayinin lokomotifi konumundadır. 
1937’de faaliyete geçen Sümerbank’ın 
pek çok iştiraki de Adana’da yerini alır. 
Sanayileşme, 1948’de Truman Doktrini 
ve Marshall Planı’nın ilanı; 1950’deyse 
Demokrat Parti’nin iktidarı devralmasıyla 
yeni bir ivme kazanacaktır. Bu ivmeyle 
Adana’ya çok sayıda tarım aracı ve tarıma 
dayalı sanayide kullanılacak araç-gereç 

girişi olur. Bunu olağanüstü bir sanayileşme 
takip eder: 1951’de PAKSOY Ticaret ve 
Sanayi AŞ ve Hacı Ömer Sabancı’nın sahibi 
olduğu BOSSA Ticaret ve Sanayii AŞ 
kurulur; bu, sonradan devasa bir holdinge 
dönüşecek yapının ilk adımlarındandır. 
1953’te Güney Sanayii ve Ticaret AŞ Ahmet 
Sapmaz tarafından faaliyete geçirilir. Bunu 
Ahmet Sapmaz ve Hacı Ömer Sabancı 
ortaklığıyla kurulan SASA Suni ve Sentetik 
Elyaf Sanayi AŞ takip eder. Aynı yıllarda 
kentin genişlemesine bağlı olarak inşaat 
malzemesi üreten fabrikalar faaliyete 
geçer. 1954’te kurulan Çukurova Çimento 
Sanayi Türk Anonim Şirketi ve Çukurova 
Makine İmalat ve Ticaret AŞ, alanlarındaki 
en büyük işletmelerdendir. Bu kadar 
büyük bir ekonomi, tabii ki kendi finans 
sistemini de yaratacaktır: Şehrin büyük 
sermayedarlarının girişimiyle 1948’de 
Akbank, 1955’te Pamukbank kurulur.

Çukurova’daki tarımsal üretim Adana 
sanayileşmesine yön verdiği gibi toplumsal 
yapıyı da biçimlendirmiştir. Tarımda artan 
işgücü ihtiyacı Adana’nın farklı niteliklerde 
aldığı göçlerle karşılanır. Adana’nın kırsal 
alanlarından şehir merkezine göç, başka 
şehirlerden Adana’ya göç, mevsimlik 
göç... Şehirde 1990’lara kadar Türkiye 
ortalamasının üzerinde seyreden bir nüfus 
artışı yaşanır. Kent–kır nüfus oranlarına 
bakıldığında da Adana’nın Türkiye geneline 
göre daha erken bir dönemde kentlileştiği 
görülür. Örneğin, 1970’de Adana’da kent–kır 
nüfus oranı eşitlenmiş, 1990’daysa kentli 
nüfus %70’i bulmuştur; bu oran aynı yıl 
Türkiye geneli için %60 olarak gerçekleşir. 
Adana’nın 1980’e kadar kentleşme dinamiği 
tarımsal üretime ve tarımsal üretime 

dayalı sanayinin gelişmesine bağlı kalır; 
şehre yönelik hareketin temel güdüsünü 
de bu dinamikler belirler. 1980’li yıllara 
gelindiğindeyse şehir, farklı dinamikler 
nedeniyle göç akımına uğrar: Güneydoğu 
Anadolu illerinden kaynaklanan bir göç. 
1990’dan itibaren Adana’ya yönelen göç, 
istatistiki verilerde negatif değerlere geçer. 
Bir başka deyişle Adana’nın verdiği göç, 
aldığı göçü geçer. Ancak istatistiki olarak 
gözlemlenen bu durum, Adana’ya yönelen 
nüfus hareketlerinin önemini yitirdiği 
anlamına gelmez. Adana, günümüzde 
de hâlâ, farklı nitelikte göç akımlarına 
uğruyor. Mevsimlik tarım işçilerinin göçü 
1980’lerden beri devam ederken, 2011’den 
bu yana Türkiye’ye yönelmiş Suriyeli 
göçünden yoğun etkilenen illerden biri de 
Adana’dır. Göç olgusu, Adana’da kentleşme 
dinamiklerini ve süreçlerini etkileyen 
unsurların başında gelir (Aksu Çam, 2019).

Tüm bu dönemler boyunca, tıpkı Hansen’in 
ya da Kuhn’un önerdiği gibi, sinema 
Adana’da da hem yerleşiklerin hem de 
göçmenlerin en önemli kültürel etkinliği 
ve toplumsallaşma mekânıdır. Özellikle 
1960–1980 yılları arasındaki dönem, Adana 
sinemalarının altın çağıdır. Şehirdeki açık 
hava ve salon sinemalarının sayısı bu 
dönemde zirveye ulaşmıştır. Nezih Coş’un 
bu dönemde gerçekleştirdiği taramaya göre 
Adana’da 35’i salon, 75’i yazlık olmak üzere 
110 sinema işletmesi faaliyet göstermektedir 
(1969, s. 19–26). Yine aynı çalışmaya göre bu 
işletmelerin sandalye ve koltuk kapasitesi 
86.900’ü bulmaktadır. Şehir merkezinin 
1970’teki nüfusu 525.668 kişidir (TÜİK 
– 1970 Genel Nüfus Sayımı Veri Tabanı). 
Şehrin merkezî nüfusu, Coş’un aktardığı 

86.900 seyircilik kapasiteye oranlandığında 
sandalye/koltuk başına yaklaşık altı seyirci 
düşmektedir; olağanüstü bir ilgi. Bugün 
bu ilginin izlerini sadece şehirdeki sinema 
mekânlarının yıkıntılarında değil, şehir-dışı 
alanlarda sürdürdüğümüz araştırmalarda 
da görmekteyiz. Mersin’in bir sahil köyünde, 
Kargıpınarı’nda karşılaştığımız 800 koltuklu 
bir salondan ve yaklaşık 1.000 sandalyeli 
açık hava - teras sinemasından müteşekkil 
sinema mekânına, köyün aynı dönemdeki 
1.500 kişilik nüfusunu düşünerek şaşkınlıkla 
bakakalmıştık. Böylesine sınırlı sayıda 
seyircinin olduğu bir yere, bu kadar 
büyük bir sinemanın yapılması ilk bakışta 
tuhaftı, ancak köyü çevreleyen on binlerce 
dönümlük turunç bahçelerinde çalışmak 
için her yaz yine on binlerce tarım işçisinin 
geldiğini öğrendiğimizde taşlar yerine 
oturuyordu. Sinema, bölgedeki tarım 
işçileri için yapılmıştı. Bu bize Endişe’de 
(Şerif Gören & Yılmaz Güney, 1974) tanıklık 
ettiğimiz, pamuk tarlalarında çalışan 
işçilerin çadırlarının arasında, çocuklara 
film gösteren sinema çerçisini anımsatmıştı. 
Sinema, Adana’da her zaman işçilerin, 
yoksulların, sıradan insanların teveccühüyle 
karşılaşmıştır. Her ne kadar varsıllar için de 
lüks ve disiplinli sinema mekânları yapılmış 
olsa da…  

***

1974’te yaşananlar, Adana’nın sinema 
tarihiyle birlikte düşündüğümüzde, bizi 
bugüne ve geleceğe dair bir dizi soruyla 
karşı karşıya bırakır: Dışarı çıkmak, 1974’te 
ekonomik krizin ortasında ve savaş 
koşullarında dahi, neredeyse bir refleks 
olarak icra edilmişken, bugün ve yarın 
için de aynısını öngörebilir miyiz? 1974’te 

Ben istiyorum ki; 
film, siz sinema 
salonunu terk 
ettikten sonra 
başlasın.
 Jacques Tati 
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sinema gibi, yüzlerce insana aynı anda yeni 
kapılar ve pencereler açan bir mecrayı 
tehdit eden ve onları eve, kapanmaya teşvik 
eden televizyonun seyir deneyimine etkisini 
bugün daha açık bir biçimde görebiliyoruz. 
Hâl böyleyken, tüm ailenin bir arada 
olduğu deneyimin de geride bırakılarak 
neredeyse her bir bireyin akıllı telefonu 
ya da kişisel bilgisayarıyla kendi seyrine 
daldığı bugün için ne söyleyebiliriz? Dahası, 
öyle ya da böyle, bir biçimde devam eden 
ancak giderek şehrin çeperlerine itilen 
sinema mekânlarını gelecekte ne bekliyor? 
Bugün Adana’da farklı kapasitelerde 
ve farklı sayıda salonlardan müteşekkil 
altı sinema kompleksi (Adana 01 Burda 
Cinema Pink, ArıPlex, Cinemaximum M1, 
Metropol, Optimum Avşar ve Park Adana 
Cinens) bulunuyor. Bu komplekslerin 
dördü alışveriş merkezlerinde (AVM) 
yer almaktadır. Sinema deneyimi, şehir 
deneyiminden ziyade bir AVM deneyimine 
dönüşmüş durumdadır. Bununla beraber, 
bir zamanlar iletişim ortamı ve toplumsal 
alan olarak işlev gören sinemaların, 
mekânın dönüşümüyle birlikte insanları bir 
araya getirme işlevini yitirdiğini, sessizliğe 
büründüğünü ve bir bakıma bireyi salonda 
sadece filmle ilişki kuran içsel bir deneyime 
zorunlu kıldığını söyleyebiliriz.  Mekânın 
deneyimlenmesindeki bu dönüşümün 

sonuçlarından biri olarak da sinema 
birleştirici değil de ayrıştırıcı mecralarda 
icra edilmekte ve deneyimlenmektedir artık.

Buna karşın Adana’da 2020 yazında, 
pandemi koşullarında yapılan bir dizi açık 
hava sineması etkinliği, şehrin dışarıya 
çıkma talebinin hâlâ ne kadar canlı olduğunu 
gösteriyor aslında. İlk olarak, Haziran 
ayının ikinci yarısında, kapatılmanın hemen 
ardından ve sinemalar da henüz faaliyete 
geçmemişken Yüreğir Belediyesi, Seyhan 
nehrinin kıyısındaki Millet Bahçesi’nin 
geniş otoparkında bir dizi arabalı sinema 
etkinliğine ev sahipliği yaptı. Geniş bir 

Fotoğraf 3 (üst).  
Yüreğir Millet Bahçesi’nde 
arabalı sinema.
Fotoğraf 4 (alt).  
Yüreğir Millet Bahçesi’nde 
Müslüm’ü izleyenler
Aydın Çam arşivi, 2020.

otoparkın sinema mekânına dönüştürülmesi 
epey ironik, çünkü Adana’daki açık hava 
sinemalarının büyük bölümü geçtiğimiz 
yıllarda otoparklara dönüştürülmüş. İlk kez 
bunun tersini görmekteyiz. Üstelik arabalı 
sinema deneyimine de Adana’da ilk kez 
tanıklık etmekteyiz. Ayla  (Can Ulkay, 2017), 
Müslüm  (Ketche & Can Ulkay, 2018) ve  Cep 
Herkülü: Naim Süleymanoğlu (Özer Feyzioğlu 
& Hilal Saral, 2019) filmleriyle sadece üç gün 
için planlanan gösterimlerin, yoğun talebin 
ardından 7. Koğuştaki Mucize  (Mehmet Ada 
Öztekin, 2019) filmiyle başlayarak tüm yaza 
yayılmasına karar verildi. Bu gösterimlere, 
aynı günlerde 1. Lig’den Süper Lig’e 
yükselmeye çalışan Adana Demirspor’un 
play-off karşılaşmalarının da dahil edildiğini 
söylemeliyiz. Bu gösterimlerin hemen 
hepsinde, saha araştırmalarımızda defaten 
dinlediğimiz seyir deneyimlerinin –çok 
daha fazlasıyla– yeniden yaşandığına 
tanıklık ettik. Bugün neredeyse sadece 
salonlarda gerçekleştirilen seyrin, salonun 
fizikî mekânının dışına çıktığında olağanüstü 
çeşitlenmesini ve sinema mekânlarının 
heterotopik mekânlara dönüşmesini izledik. 
Bugüne değin, Çukurova Bölgesi’nde 
gerek saha ziyaretleri sırasında tespit 
ettiğimiz gösterim mekânları gerekse 
görüşmelerde aktarılan tanıklıklar (örneğin 
Çam ve Şanlıer Yüksel, 2019), bize 

geleneksel sinema mekânlarından son 
derece farklı gösterim mekânları olduğunu 
kanıtlamaktadır. Bu mekânların fizikî 
yapıları, fizikî dünyadan yalıtılmış sinema 
deneyimini zorunlu kılan kapalı ve karanlık 
salonların aksine bu deneyimi fizikî dünyayla 
bütünleştirmektedir. Ağaçların dallarının 
arasından sızan projektör huzmeleri, bir 
okul ya da kahvehanenin kerpiç duvarına 
gerilen iptidai perde, bir masanın üzerine 
ya da sehpaya kurulan projektörler, derme 
çatma makine daireleri, kahvehaneden 
ödünç alınan sandalyelerle ya da okullardan 
temin edilen sıralarla kurulan oturma düzeni, 
çoğu zaman bu sandalyeler ya da sıralar 
yetmediği için evlerden getirilen kilimlere, 
yaygılara ya da minderlere oturanlar… 
Oturarak, yatarak, ayakta ya da at sırtında 
film izleyenler… Kendi adıma, arabalı sinema 
etkinliğinin –araba sahipliğinin sınıfsal 
bağlamı nedeniyle– sadece orta-üst sınıftan 
insanların katılımıyla gerçekleşeceğini 
düşünmekteydim. Kimi zaman 250 
arabanın ve 2.000’i aşkın seyircinin katıldığı 
gösterimlerin, tüm sınıfları ve etnik kimlikleri 
“seyirci” potasında erittiğini görerek, çok 
ama çok yanıldığımı anladım.

Bir diğer sinema etkinliği de, yine şehrin 
tarihinde benzeri olmayan bir biçimde 
gerçekleştirildi. Bu kez Adana Büyükşehir 
Belediyesi Şehircilik Atölyesi tarafından 

27. Uluslararası Adana Altın Koza Film 
Festivali  kapsamında düzenlenen gösterim 
etkinlikleri, sinemayı yine Seyhan nehrinin 
kıyısına ama perdeyi çok sıra dışı bir yere, 
nehrin üzerine taşıdı. Adana tarihinde Irmak 
ya da Garaj gibi, Seyhan nehrinin kıyısında 
faaliyet gösteren açık hava sinemaları 
olmuştu ama ilk kez seyircilerin nehrin 
üzerinden, gondollardan izleyebilecekleri 
gösterimler düzenleniyordu. Gondolda 
Film Gösterimleri adıyla düzenlenen 
etkinliklerde seyirciler Selvi Boylum Al 
Yazmalım  (Atıf Yılmaz, 1978), Züğürt Ağa 
(Yavuz Turgul, 1985) ve Arkadaş  (Yılmaz 
Güney, 1974) gibi filmleri izleme olanağı 
buldular. Arabalı sinema etkinliklerinin 
mekânına göre çok daha sınırlı bir 
alanda –ve fizikî mesafenin çok daha sıkı 
uygulandığı biçimde– yapılan gösterimlere 
sekiz gondoldaki yaklaşık 40 kişinin yanı 
sıra, nehir kıyısı boyunca yerleştirilen 
sandalyelerdeki yüz ve perdeyi gören çay 
bahçelerindeki bir o kadar seyirci eşlik etti.

Yakından tanıklık ettiğimiz tüm bu 
deneyimler, Foucault’nun birbirlerine karşıt 
konumlandırdığı heterotopik mekânların 
ütopik mekânlarla örtüşebileceğini, 
hatta ona dönüşebileceğini gösterir mi, 
bilemiyorum. Ancak, bu deneyimlerin bu 
olasılığı mümkün kıldığını düşünüyorum. 
Diğer yandan Hansen ve Khun’un işaret 

Fotoğraf 5.
Gondolda Film Gösterimleri.
Aydın Çam arşivi, 2020.
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ettiği gibi, heterotopik mekân olarak sinema, 
toplumsal alan yaratma gücünü hâlâ 
koruyor. Geçmişteki tüm krizleri bir biçimde 
atlatıp, sinemaya gitmeye devam ettik ve 
COVID-19 pandemisi sırasında gördük ki, 
yalıtım ve kapanma kadar toplumsallaşma 
ve açılma da hayati bir ihtiyaç. Fizikî sağlık 
kadar zihinsel sağlığımız da önemli ve 
toplumsallaşmak, diğer insanlarla iletişime 
geçmek ve ilişkiye girmek zihinsel sağlığımız 
için gerekiyor. Sinemaya gitmek bunu 
sağlıyor aslında: Hem oradayız hem de 
değiliz. Bir ayağımız sinemasal evrendeyken 
diğer ayağımız hâlâ bu dünyaya basıyor. Bir 
yandan sinema mekânında onlarca, yüzlerce 
kişiyle bir aradayız ama diğer yandan 
çoğu zaman sadece filmle ilişki kuruyoruz. 
Sinemaya gitmek dışadönük ve açık, film 
izlemek içe dönük ve kapalı eylemler. 
Sinema tıpkı modernlik gibi, tıpkı sanat gibi, 
tıpkı yaşam gibi çelişkilerle dolu. Yönetmen 
Derviş Zaim, toplu olarak bir araya gelip 
film izleme pratiğinin insan var oldukça 
devam edeceğini, hiçbir zaman ortadan 
kalkmayacağını düşünüyor: “İnsanlar bilet 
alıp toplu olarak bir yerlerde film izlemeye, 
insanlık var oldukça devam edecekler. 
Çünkü bunun ayinsel bir tarafı var (...) 
Bizim onlarca, yüzlerce, binlerce kişiyi bir 
araya getirip topluca bir şeyi izlemeyle 
ilgili motivasyonumuz, irademiz, isteğimiz 
hep baki kalacak. İnsanlık var oldukça 
hep baki kalacak. Ne olursa olsun… Yani 
on bin sene önce Çatalhöyük’te nasıl bir 
yere gelip beraberce şaman din adamlarını 
izlemeye gidiyorlarsa, 16. yüzyılda 
Tophane’de Karagöz–Hacivat oyununu 
izlemeye gidiyorlarsa ya da 20. yüzyılın 
başında Galata’da bir birahanede Charlie 
Chaplin filmini izliyorlarsa; o birliktelik, 

bir araya gelme durumu bundan sonraki 
zamanlarda, insanlık var oldukça devam 
edecektir” (Zaim, 2018, s. 37). Sanırım bu 
çok güçlü önerme, önümüzdeki dönemde de 
geçerliliğini koruyacak.
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Bu yazıda Montreal’deki tiyatrocu 
arkadaşlarımla beraber yaşadığımız 
tuhaf ve özel bir tiyatro yapma deneyimini 
tiyatronun her dem heterotopya’ya meyilli 
doğası üzerinden okumaya çalışacağım. 
Foucault, heteretopya kavramını mekân-
zaman ilişkisinde oluşan bir tür başkalık 
durumuyla açıklar: toplumsal ve tarihsel 
olarak önceden tasarlanan zaman-
mekân biçimlerinin ve bu biçimleri anlama 
şeklimizin bir sebeple artık işlememesi 
sonucu heterotopya evrenine ışınlanırız. 
Belki de distopya ya da ütopyadan en 
önemli farkı budur heterotopyanın: hayali 
bir yer ya da durum değildir heteretopya, 
hâlihazırda yaşadığımız zamanın ve 
mekânın içine sızar ve anlam bozucu yapısı 
gereği bize gerçekliği anlama biçimlerimizi 
sorgulatan bir zaman-mekân kesişimi 
olarak karşımıza çıkıverir aniden. Bu bahsi 
geçen ‘başka zaman, başka mekân’ tanımı 
üzerinden tiyatroyu bir heterotopya olarak 
okumak yeni bir durum değil, bunu yapmış 
pek çok araştırmacı var bugüne kadar 
(Solga). Fakat pandeminin zorlu koşulları 
altında tiyatro yapmaya çalışmak tiyatronun 
kendinden menkul heterotopyası içinde 
bile beklenmedik zorluklar ve çözümler 
üreten bir sürece dönüştü dünya çapında 
pek çok tiyatrocu için. Hatta diyebilirim 
ki burada anlatacağım deneyim tiyatro 
heterotopyasının uç beyliklerinde 
geçmektedir. 

2019’un sonunda Montreal’in  (ve tüm 
Kanada’nın) en önemli yeni tiyatro oyunu 
metni ve yazarı geliştirme merkezi olan 
Playwrights Workshop Montreal’den (PWM) 
İngilizce yazdığım son oyunumu,  Şarap ve 
Helva’yı, geliştirmek ve metni son haline 

poST-pANDEMİ 
DÖNEMİNDE pRoVA 

YApMAK: 
BİR HETERoTopYA 

DüZLEMİ oLARAK 
TİYATRo EMEğİgetirmek için beraber çalıştığım genç 

tiyatro ekibi Sort-of-Productions’la beraber 
önemli bir fon aldık. Bu imkânı 2020 yazının 
başında kullanmayı planlıyorduk, fakat 
2019 sonu ile 2020 yazı arasında dünyayı 
değiştiren pandemi süreci yaşandı ve hâlâ 
da yaşanıyor. Bu fon kapsamındaki planımız 
bir yönetmen ve oyuncularla beraber 
oyunu detaylı olarak çalışmak, metinde 
işleyen ve işlemeyen alanları tespit etmek 
ve düzenlemekti. PWM’in kendi prova 
mekânını kullanacaktık bu süreçte. Bütün 
bunların yanı sıra bir de yakın gelecekte 
olmasını planladığımız tam bir prodüksiyon 
için bu fırsatı bir ön prova dönemi olarak 
değerlendirip tiyatro için çok gerekli 
olan grup ruhunu oluşturmaya başlamayı 
hedefliyorduk. Yani aslında bu bir haftalık 
süreç okuma, yeniden okuma, doğaçlama, 
yeniden yazma, dramaturji kurma 
denemelerini odak alan bir laboratuvar 
olarak hayal edilmişti. 

Deniz Başar
Şehir Plancısı, Oyun Yazarı ve Tiyatro Araştırmacısı

Concordia Üniversitesi Humanities Bölümü Doktora Öğrencisi

Fotoğraf 1.
Soldan sağa fotoğraftakiler: Sort-Of-

Productions kurucu ekibinden oyuncu Sue E. 
(Callender), yönetmen Art Babayants, (önde) 

oyuncu Gregory-Yves Fénélon, (en sağda) 
oyuncu Christopher Marlot

An: Arkada yönetmenimiz Art Babayants 
Sue’ya biraz sonra canlandıracakları ana dair 

bir takım açıklamalarda yapıyor: oynanacak 
anın duygusu ne? komedisi nerede? durum 

hangi noktada değişiyor? Biraz önde (fotoğrafın 
en sağında) oyuncumuz Chris Art’i dinliyor, 

sonuçta Sue’nun söyleyeceği cümleleri yere 
düşürmeden üzerine alması lazım… En önde de 

Greg metni çalışıyor. Provanın doğası gereği 
olan pek çok beraber düşünme ve beraber var 

olma anından bir tanesi. 
Halime Aktürk arşivi, 2020.
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Fotoğraf. Öndeki oyuncu: Gregory-Yves Fénélon. Arkadaki oyuncu: Sort-of-Productions kurucu ekibinden 
Ollie V (Olivia Siino)
An: Provadan bir an. Sanırım burada yönetmenimiz Art Babayants bir şeyler açıklıyor.  
Halime Aktürk arşivi, 2020.

Künye
Oyun: Şarap ve Helva (Orjinal adı: Wine and Halva)
Oyun Yazarı: Deniz Başar
Yönetmen: Art Babayants 
Oyuncular: Christopher Marlot, Gregory-Yves Fénélon, ve 
Sort-Of-Productions kurucu 
ekibi, Sue E (Callender) ve Ollie V (Olivia Siino), 
Tasarımcı: Candan Seda Balaban 
Videografiker : Halime Aktürk
Yapımcılar: Sort-Of-Productions (Sue E ve Ollie V) 
Açıklama: Playwrights Workshop Montreal’in maddi desteği 
ile 10 Ağustos 2020 Pazartesi ve 14 Ağustos 2020 Cuma 
günleri arası Montreal’deki farklı açık hava mekanlarda 
günde beş saat buluşarak Şarap ve Helva oyunu prova 
edilmiştir. Salı ve Çarşamba günleri provalar Zoom 
üzerinden yapılmıştır. Aşağıdaki fotoğraflar 13 Ağustos 2020 
Perşembe günü Montreal kent merkezinde Jeanne-Mance 
Park’ında olan prova esnasında video-tasarımcımız Halime 
Aktürk tarafından çekilmiştir. 

2020’nin Mart ayında Kanada COVID-19 
salgını sonucu genel karantinaya girip 
bütün tiyatro aktiviteleri askıya alınınca bu 
önemli imkânı nasıl kullanacağımız bizim için 
ciddi bir soruya dönüştü. Ben ve beraber 
çalıştığım tiyatro ekibindeki insanların 
tamamı (siyahi genç oyuncular, siyahi trans 
performans sanatçıları ve Orta Doğulu 
göçmenler) her ne kadar kafası çalışan 
ve yetenekli insanlar olsak da Kanada 
tiyatrosunun kapılarını sonuna kadar açtığı 
insanlar değildik sonuç olarak, bu nedenle 
elimize geçen bu önemli imkânı ne zaman 
biteceği belli olmayan bir pandeminin 
sonuna erteleyip elimizden kaçıramazdık. 
Dolayısıyla, pandemi sebebiyle bu bir 
haftalık metin odaklı prova süreci hem bu 
tarif edilen şeylerin hepsine hem de hiç 
öngöremediğimiz bir biçimde çok daha 
fazlasına dönüştü. 

Bu heterotopya’nın kurulumunu anlatmak 
için merkezde duran oyundan ve ekibin nasıl 
toplandığından bahsetmemiz gerekiyor. 
Ben Şarap ve Helva  oyununu PWM’in her yıl 
ücretsiz olarak otuz yaş altı oyun yazarları 
için açtığı Young Creators Unit’in [Genç 
Yaratıcılar Birimi] 2018-2019 dönemine 
katıldığım esnada yazdım (“2018-2019 
Young Creators”). Oyun, benim Kanada’da 
bizatihi yaşadığım ve beni derinden etkileyip 
dönüştüren kurumsal ırkçılığa maruz kalma 
deneyimim ve bu deneyimi benimle beraber 
yaşamasa da birinci elden bendeki etkilerini 
gözlemleyen çok kıymetli bir Kanadalı 
dostumla olan ilişkim üzerineydi. Oyun, 
içerik olarak ortalama Kanada seyircisini 
bilinçli olarak rahatsız edecek bir şekilde 
yazılmıştı. Kanada’nın genel geçer ahlakının 
ırkçılık temelli tabanını, çok övündükleri 

kurumlarını nasıl ırkçılık üzerine inşa 
ettiklerini ve bu sistemin kazananlarını 
deşifre etmeyi amaçlıyordum yazarken. 

Fakat sadece içerik üzerinden 
yapabileceğim bir şey değildi bu 
kadar derinden inşa edilmiş bir sistemi 
tiyatronun heterotopyası içinde kısa 
süreli de olsa görünür kılmak. Derdimi 
anlatabilmek için oyunun yapısında Kanada 
tiyatrosunda neredeyse sorgulanamaz 
bir kutsallık düzeyine erişmiş ve üzerine 
hiç düşünülmeden ha bire tekrar edilen 
gerçekçi sahne estetiğini de temelden 
değiştirmem gerekiyordu. Dolayısıyla, 
oyunu bizim Türkiye’de anlatı tiyatrosu 
dediğimiz türde yazdım. Kuzey Amerika ve 
Batı Avrupa’da post-dramatik tiyatronun 
(Lehmann) alt türlerinden biri olarak 
görülebilecek bu teatral yapı, özellikle 
son yirmi yılda Orta Doğu’nun anlatı 
geleneklerinden gelerek çağdaş Türkiye 
ve İran tiyatrosunda bambaşka bir şekle 
bürünmüş ve yepyeni ihtimallere gebe bir 
kanal açmış durumda. Dolayısıyla bu çağdaş 
gelenekten etkilenerek (bkz: Koyuncuoğlu 
ile söyleşim) ben de Şarap ve Helva’yı hem 
beni gerçekten etkileyen bir tiyatro biçimini 
kullanarak hem de Kanada tiyatrosunun hiç 
alışık olmadığı bir estetiği sahneye getirerek 
yazmayı tercih ettim. Böylece, Kanada’nın 
sessiz ve derinden ırkçılığı ile ilgili 
meselelerimi her ne kadar İngilizce olarak 
yazdıysam da yine de kendi kelamımla 
anlatabildim. 

Engin Geçtan, İnsan Olmak kitabının 
en başında soğuk bir günde karşılaşan 
kirpilerle alakalı bir fabl anlatır: “Kirpiler 
ısınabilmek için birbirlerine sokulurlar, ama 
dikenleri birbirine batar. Birbirlerinden 

Benim hayatım sürekli bir büyük oyundan ibaretti.
Bununla birlikte, prova başlayınca her şeyi
unutuyordum; ikinci piyesteki oldukça uzun olan
rolüme kaptırıyordum kendimi. Sonra kısa bir ara verilince, 
uyanıyordum.

Oğuz Atay, Tehlikeli Oyunlar
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ayrıldıklarındaysa soğuktan rahatsız olurlar. 
İleri geri hareket ederek sonunda dikenlerini 
batırmadan birbirlerini ısıtabilecekleri en 
uygun uzaklığı bulurlar” (Geçtan). Nedense 
kendi prova sürecimizi düşününce aklıma 
hep bu fabl geliyor. Pandemi sebebiyle 
kapalı yerlerde prova yapmamız imkânsız 
olduğu için PWM’in prova mekânını 
kullanamaz olmuştuk. Bir haftayı maskelerle, 
açık hava parklarda buluşarak ve birbirimize 
durabileceğimiz en yakın mesafede durarak 
geçirdik. 

Bizim de kirpiler gibi ısınmaya mı ihtiyacımız 
vardı? Bir grup insan azimle durabileceği en 
yakın mesafeyi bulup tam da o mesafenin 
kıyısında bir hafta boyunca günde dört 
saat neden durur? Hele ki bu insanlar bir 
Temel fıkrasının kahramanları gibi çok farklı 
etnik gruplardansa: bir Ermeni, bir Türk, 
bir Kürt, iki Haitili, bir Ghanalı, bir İtalyan, 
bunların bazıları da yarı Kanadalı… Bir de 
bu gruptaki insanların pek çoğunun cinsel 
yönelimlerinin düz cinsellikle tanımlanamaz 
olduğu hesaba katılınca bahsi geçenin ne 
kadar put kırıcı bir tiyatro cemaati olduğunu 
daha iyi anlayabiliriz sanırım. Bu durumda 
fantastik bir şeyler var, tam da zeminimizi 
heterotopyaya doğru kaydıran.     

Oyunun konusu da zaten aslında tam da 
bir heterotopya kurmak üzerineydi, yani 
iki kişinin çevrelerindeki dünyanın içinde 
kendilerine azimle bir başka dünya kurması 
üzerine.  Şarap ve Helva  oyununda yaklaşık 
dört yıllık bir süre zarfında başta birbirleriyle 
hiçbir ortak özelliği olmayan iki kişinin, 
Türkiye’den gelen doktora öğrencisi genç 
bir kadının ve adı oyunda New Stockholm 
olarak geçen bir Kuzey Amerika kentinde 
doğup büyümüş beyaz bir eşcinsel erkeğin, 

adım adım derin bir dostluk geliştirmesi 
takip ediliyor. Oyunu üç tane ‘anlatıcı’ 
olarak tanımlanan (Çetin Sarıkartal’ın 
deyimiyle) sahne cini  oynuyor ve oyun 
boyunca hem bu iki karakteri hem de bu 
iki karakteri çevreleyen bütün insanları, 
söylem biçimlerini, düşünme biçimlerini 
ve durumları canlandırıyorlar. Seyirci oyun 
boyunca bu iki ana karakteri pek çok farklı 
kentte izliyor: Berlin, New York, Toronto’nun 
eğretilemesi olan New Stockholm, son 
olarak da İstanbul. İçinde bulundukları 
kentlerin değişen doğası gereği 
karakterlerin kimlikleri ve varlıkları çok farklı 
anlamlar kazanıyor oyun boyunca. Çünkü 
Berlin’de ya da New York’ta eşcinsel olmakla 
İstanbul’da eşcinsel olmak aynı şey değil. 
Keza İstanbul’da Türk olmakla Berlin’de, 
New York’ta ya da New Stockholm’da Türk 
olmak da aynı şey değil. Mekânla beraber 
değişen kimliğin doğası belki de metnin en 
önemli meselesiydi aslında.  

Oyunun Kanada tiyatrosu için pek çok 
anlamda norm dışı yapısı dolayısıyla beraber 
çalışabileceğim insanları bulmam mucize 
kabilinde bir durumdu1. Dolayısıyla en 
sonunda dertlerimizi ortaklaştırabileceğimiz 
insanlar olarak bir araya geldiğimizde, belki 
de hiç şaşırmamamız gereken ve hiç de 
tesadüf olmayan bir biçimde, grubun yarısı 
siyahi, öbür yarısı da Orta Doğulu oldu. Hem 

Fotoğraf 2.
Soldan sağa fotoğraftakiler: Oyunun yazarı Deniz Başar, 
Oyunun yönetmeni Art Babayants, oyuncular Christopher 
Marlot ve Gregory-Yves Fénélon
An: Provaya başlamadan hemen önce. Lojistik konular 
üzerine konuşuyoruz. Metin düzeltmeleri yapıldı mı? Yeni 
metinler basıldı mı? Oyunculara dağıtıldı mı? Aksesuvarlar 
ne alemde? Hangi sahneye odaklanıyorduk bugün?
Halime Aktürk arşivi, 2020.

1 Bu sürece dair verdiğim üç parçalı detaylı bir 
röportaj için
“In Conversation With Deniz Başar: ‘Wine&Halva’ – 
A Play That Tests The Limits Of Friendship Within 
Canadian Institutional Racism (Part I). Röportajı 
yapan: Marjan Moosavi. The Theatre Times, 4 
Temmuz 2020, Erişim: 30.07.2020, thetheatretimes.
com/in-conversation-with-deniz-basar-winehalva-
a-play-that-tests-the-limits-of-friendship-within-
canadian-institutional-racism-part-i/. 
“In Conversation with Deniz Başar: ‘Wine & Halva’ 
– A Play That Tests The Limits of Friendship Within 
Canadian Institutional Racism (part II).” Röportajı 
yapan: Marjan Moosavi. The Theatre Times, 6 
Temmuz 2020, Erişim: 30.07.2020, thetheatretimes.
com/in-conversation-with-deniz-basar-wine-halva-
a-play-that-tests-the-limits-of-friendship-within-
canadian-institutional-racism-part-ii/. 
“In Conversation with Deniz Başar: ‘Wine&Halva – A 
Play That Tests The Limits of Friendship Within 
Canadian Institutional Racism (part III).” Röportajı 
yapan: Marjan Moosavi. The Theatre Times, 7 
Temmuz 2020, Erişim: 30.07.2020,  thetheatretimes.
com/in-conversation-with-deniz-basar-winehalva-
a-play-that-tests-the-limits-of-friendship-within-
canadian-institutional-racism-part-iii/.  

Kanada’nın normatif tiyatrosuyla hem de 
Kanada kurumlarının ve toplumunun bize 
olan yaklaşımıyla derdi olan bir grup insan 
göçmen bir Türk kadının yazdığı bir oyunu 
toplamda yirmi saat, küresel bir pandeminin 
ortasında azimle Montreal parklarında prova 
etti. Geri dönüp baktığımda hâlâ hem şaşırıp 
hem seviniyorum bunun olabilmiş olmasına.  

Beraber böylesi bir oyun üzerine bu 
şartlar altında çalışmak hepimizi pratik, 
estetik, toplumsal ve tabii ki ahlaki pek 
çok tartışmanın ortasına attı. Mesela, çok 
yetenekli siyahi trans bir oyuncunun ses 
ve nefesini kullanacak teknik bilgisinin 
olmaması o insanın aynı zamanda 
sistematik olarak tiyatro kurumlarından 
dışlandığı gerçeği göz önüne alındığında 
profesyonellik dediğimiz şey hakkında 
ne söyler? Mesela, biz bütün bu süreci 
azimle yönetmeye çalışırken fon aldığımız 
kurumun başındaki beyaz insanın sanki bu 
kamusal fonu kendi cebinden vermiş gibi 
davranarak ısrarla hepimize çok tacizkâr 
e-mailler atması ne demektir? Mesela, 
Kanada standartlarında imkânsızlıktan 
imkân üretmeye alışık bir grubun Türkiye’nin 
bambaşka ve çok fiziksel problemleriyle 
de derinden uğraşan bir metni anlamaya 
çalışması ne anlama gelir? Mesela, 
kamusal alanda bir araya geldiğimizde, 
özellikle provalar geceye doğru uzanırken, 
gruptaki siyah insanların varlığı sebebiyle 
gereğinden fazla dikkat çeken bir ekibe 
dönüşmemiz George Floyd cinayeti 
sonrası ne anlama gelir? Mesela, gruptaki 
herkesin kendi kişisel tarihinde birden fazla 
(ve farklı yönlerden gelen), sistematik ve 
kurumsal şiddet deneyimi atlatmış olması 
bizi Kanada kurumlarının içten içe hep talep 

ettiği tertemiz ve ütülü bir profesyonelliğin 
neresine koyar? Provalarda başladığımız 
tartışmaların doğal bir uzantısı olarak ucu 
bucağı olmayan böylesi sorular kafamda ve 
ekipteki herkesin kafasında dönüp durmaya 
devam ediyor hâlâ.  

Bu bir haftanın sonunda çıkan oyun 
fragmanımızı burada bulabilirsiniz 
(“Wine&HalvaTrailer”). Bu bir haftalık 
heterotopya bize uğurlu geldi: Montreal 
Sanat Konseyi’nden (Conseil des arts de 
Montréal) oyunun kısa bir gösterimini açık 
havada yapmak için ikinci bir fon aldık, 
üstelik de herkesin emeğini sonuna kadar 
ödeyebileceğimiz, kimsenin cebinden bir 
şey harcamayacağına emin olabileceğimiz 
bir miktar. Üstelik bu sefer bol ödüllü 
muhteşem kostüm tasarımcısı Candan 
Seda Balaban’ın yaptığı kendinden sosyal 
mesafeli kostümlerle bir okuma provası 
gibi değil de gerçek bir performans gibi 
oynanacak oyunun bu kısa gösterimi. 
Dolayısıyla, şimdi yine gün aşırı parklarda 
bahçelerde, evsizlerle muhabbet ede ede 
tiyatro provası yapıyoruz. 27-28 Eylül’de 
yolunuz Montreal’den geçerse sizi de 
gösteriyi yapacağımız Zeppelin Bar’ın arka 
bahçesine bekleriz (3518 Avenue Lacombe, 
H3T 1M1). Olur da gelirseniz eğer, hep 
beraber durabileceğimiz en yakın mesafede 
durup bir heterotopyanın gözümüzün 
önünde oluşmasını izleriz. 

Gelirken maskenizi almayı unutmayın ama. 
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Not.1

Sayfa 42, 52 ve 74’te yer alan infografilerde 
kullanılan verilerin kaynakları için bkz.

ınfografi 1.

Hakyemez, c.  (2019). TSKB Tematik Bakış 
Raporu: Su: Yeni Elmas. Erişim:  30.10.2020, 
http://www.tskb.com.tr/i/assets/document/
pdf/TSKBBAkis_SUYeniElmas_Subat2019.
pdf

<https://www.unicefusa.org/infographic-
world-water-crisis>, erişim tarihi: 
05.10.2020

ınfografi 2.

Aytun, U. ve Özgüzel, c. (2020). İstanpol 
Politika Raporu: COVID-19 Sonucunda Evden 
Çalışabilirlik ve Eşitsizliğe Etkileri: Türkiye 
için Politika Önerileri.  Erişim:  30.10.2020, 
https://d4b693e1-c592-4336-bc6a-
36c134d6fb5e.filesusr.com/ugd/
c80586_3edea1ef72b34649a969eb6ad-
f6928b7.pdf

ınfografi 3.

Flight Radar 24. Erişim: 30.10.2020, https://
www.flightradar24.com/data/statistics

İstanbul İstatistik ofisi.  (2020). İstanbul 
Turizm Bülteni, Haziran 2020. Erişim: 
30.10.2020, https://istatistik.istanbul/
bulten.html?id=27

NoTLAR

Not.2

Sayfa xiv, 07, 12, 18, 20, 28, 30, 32-34, 
46, 50, 62, 82-84 ve 86-94’te yer alan 
fotoğraflar, Fotoğraf Bölümü Lisans 
derslerinden biri olan “Temel Fotoğraf 
Bilgisi” kapsamında öğrenciler tarafından 
çekilmiştir.

Not.3

Sayfa 16, 24, 48 ve 96’da yer alan zaman 
çizelgesi 1950’den günümüze gelen 
“Sinemada Salgın ve Felaket”  temalı 
senaryoların bir kısmını yansıtmaktadır. 
Filmler, aşağıdaki referanslardan derlenerek 
oluşturulmuştur.

<https://www.thewrap.com/20-virus-
outbreak-movies-from-the-seventh-seal-
to-contagion-photos/>, erişim tarihi: 
22.10.2020

<https://www.imdb.com/list/
ls002913604/>, erişim tarihi: 22.10.2020

<https://onedio.com/haber/insanligi-yok-
edebilme-potansiyeli-olan-virus-salginlarini-
konu-edinmis-22-gorulesi-film-575207  >, 
erişim tarihi: 22.10.2020

http://www.tskb.com.tr/i/assets/document/pdf/TSKBBAkis_SUYeniElmas_Subat2019.pdf
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