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"Her türlü çevre, konut, sağlık, eğitim, iş, güvenlik başta olmak üzere,
vazgeçilmez yaşam unsurlarından kopmayla yüz yüze gelen toplum tarihinde
ilk defa köklü çözüm bulamamanın, yani kaos’un cenderesine girdiğini fark
etmektedir. Çözümsüzlüğün baş döndürdüğü bir süreçtir bu. Kaos durumunu
anlaşılır kılmadan, sanki normal düzende yaşıyormuşuz gibi düşünür ve
davranırsak temel yanlışlara düşmekten, dolayısıyla çözüm yerine
çözümsüzlüğü tekrar yaşamaktan kurtulamayız."
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EDİTÖR

Sonsuz
bir sömürü alanı
olarak görülen
ve talan edilen
ekosistemin
önemli oranda
tahrip edildiği
günümüzde,
pandemi doğanın
bir intikamı
olarak okundu.
Ancak bu
gerçeklik küresel
güçlerin doğa
tahribatına karşı
tedbirler
almasına yol
açmadı.

2019 yılının aralık ayında Çin’in Wuhan
eyaletinde, daha sonra Covid-19 olarak adlandırılacak virüs ortaya çıktığında, kimse
dünyanın her tarafına yayılacak ve yıllarca
sürecek bir küresel salgınla karşı karşıya olduğumuzu tahmin etmemişti. Ancak üzerinden iki yıl
geçtiği halde bu salgın hala dünyanın gündeminde. Covid-19 uygarlık tarihi boyunca insanlığın başına gelmiş ilk salgın değil ancak
uzay çağı olarak tanımlanan 21. yüzyıldaki tıbbın, aşıya rağmen bu virüsü kontrol altına alamaması şaşırtıcı. Nihayetinde bir felaket
şeklinde yayılan bu virüs dünyanın birçok
yerinde etkisini hala sürdürmektedir.

Dünya genelinde hâkim olan küresel güçler ve
devletler karantina, kapanma ve sosyal mesafe
gibi tedbirlerle salgını kontrol altına alamadı.
Üstelik bu kriz yalnızca sağlık alanında değil
siyasi alandan toplumsal alana kadar yaşamı alt
üst etmeye devam ediyor. Pandemiyle bağlantılı olarak küresel düzeyde yaşanan ekonomik
krizle birlikte süregiden savaşlar, bunun önemli
bir sonucu olarak ortaya çıkan mülteci krizi, eş
zamanlı olarak gerçekleşen ekolojik tahribatlar ve
toplumsal cinsiyet alanında yaşanan kriz 2021
yılında yaşamı durdurma noktasına getirdi.
Sonsuz bir sömürü alanı olarak görülen ve talan
edilen ekosistemin önemli oranda tahrip edildiği
günümüzde, pandemi doğanın bir intikamı olarak
okundu. Ancak bu gerçeklik küresel güçlerin doğa
tahribatına karşı tedbirler almasına yol açmadı.
Aksine pandemi sürecinde dahi ekolojik yıkıma
dayanan politikalar küresel düzeyde yürürlükte
kalmaya devam etti. Özellikle son iki yılda salgın yayılmaya devam ederken, iklim kriziyle
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bağlantılı olarak seller, orman yangıları ve kuraklık meydana geldi. Tüketimin had
safhada olduğu bu dönemde üretim durma noktasına geldi. Bunun doğal sonucu ise
ekonomik krizin gittikçe derinleşmesi oldu. Bu süre zarfında salgın krizi yerini
ekonomik krize bırakmasa da yoksulluk bugün başat bir sorun olarak gündemdeki
yerini koruyor. Ancak bu yoksulluktan her zaman olduğu gibi en çok ayrımcılığa ve
şiddete maruz kalanlar etkileniyor.

Öte taraftan, her ne kadar salgın başladığında sağcı otoriter liderler yönetimindeki
rejimler salgını ciddiye almayıp önemli tedbirler almasa da, bu süreci iktidarlarını
pekiştirmek için bir fırsata dönüştürmekten geri durmadı. Büyük kitlelerin eve kapatıldığı dönemlerde işçiler fabrikalarda çalışmaya devam etti. Teknolojinin
sağladığı online erişimini fırsata çeviren şirketler çalışma saatlerini bütün güne
yayarak emekçileri daha fazla sömürmeyi amaç edindi. Sağlık kriziyle daha da
derinleşen ekonomik, siyasal, toplumsal, çevresel ve toplumsal cinsiyet krizine karşı
yurttaşların tepkileri bu süreçte daha ciddi biçimde baskılandı. Başını kadınların,
emekçilerin ve göçmenlerin çektiği ayrımcılığa uğrayan gruplar daha ciddi bir
biçimde şiddetin hedefi haline geldi. Bu dönem kadınların uzun soluklu mücadeleleri
sonucu elde ettikleri kazanımlara erkek rejimlerce el konuldu.
Yaşanan bu krizden sonra yaşamın eskisi gibi olamayacağı çokça ifade edildi ancak
bu dönüşüm seyri ve yol açtığı sonuçların okuması önemli bir ihtiyaç olarak hala
önümüzde durmakta. Bu ihtiyaca binaen Jineoloji Dergisi olarak bu sayımızda küresel düzeyde yaşanan pandeminin yol açtığı toplumsal, siyasal, ekonomik, ekolojik,
sağlık ve toplumsal cinsiyet krizine yer veriyoruz.

Bu sayımızda bir yandan pandeminin yol açtığı sonuçları okumaya çalışan, krizin
neden bu kadar derinleştiğini sorgulayan yazılar, bir yandan da geçirmekte
olduğumuz sürecin toplumun farklı kesimleri açısından panoramasını sunan
yazılara yer verdik.

Pandeminin yol açtığı toplumsal, siyasal ,ekonomik, ekolojik sorunların,
cinsiyetçiliğin derinleşmesine yol aldığı açık. Saymızın ilk yazısını Nagihan
Akarsel kaleme aldı. Akarsel “Geleceği Tahayyül Etmek İçin” başlıklı yazısında
Covid-19’u kapitalist sistemin yapısal bir krizi olarak pandemi sürecini ele aldığı
yazısında tam da bunu yapıyor.

Nazan Üstündağ ise bu dosyamızda “Pandemi ve Ulus Devlet” başlıklı yazısında;
ulus devlet rejimlerini inceleyerek pandemi sürecinde bu devletlerin nasıl bir sınav
verdiğini odağa alıyor.
“Kürdistan’da Pandemi ve Sömürge Toplum Gerçeği” başlıklı yazıda ise Ruşen
Sekvan, pandemiyi Kürdistan özelinde inceledi.
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Zöhre Bozacı bu dosyamızda “Esas Virüs Kapitalizmin İdeolojisi
Endüstriyalizmdir” yazısıyla kapitalist sistemin endüstriyel üretiminin
kritiğini pandemi ile bağ kurarak yaptı.

Suprabha Seshan ise Hindistan’dan seslenerek; bizleri ekolojik yıkımların
yaşandığı coğrafyalara götürerek “Pandemik Hüzünler” yazısını kaleme aldı.
Seshan yazısında ekolojik yıkım ile pandemi ilişkisini ele almaya çalışıyor.

Jineoloji Akademisi’nin pandemi sürecini merkeze aldığı tartışmalardan ise
“Bilimcilik ve COVİD-19’dan Sağlıklı Çıkmanın Yolu” yazısı kaleme alındı.
Yazı pandemi krizinden çıkış yollarına kapı aralıyor.

Juliana Díaz Lozano ise bizleri pandemi sürecinin ciddi biçimde etkilediği
Arjantin’e götürerek burada feminizmin başını çektiği kolektif güçlerin krize karşı
mücadelelerini “Sürdürmek, Harekete Geçirmek ve Devrimleştirmek:
Pandemide Feminist Öğrenmeler” başlıklı yazısında dile getiriyor.
Pandemi kriziyle beraber kadınların maruz kaldığı ekonomik şiddetin boyutlarını
Diskar, “COVID-19 Salgınının Kadın İşgücü Üzerindeki Etkileri” başlıklı
raporuyla gözler önüne seriyor ve istatistiki verilerle yaşanan-yaşatılan etkiyi
paylaşıyor.

Şilan Bingöl küresel düzeyde ciddi bir kriz şeklinde süregiden mültecilere yönelik
şiddeti ''Savaş ve Sömürgeciliğin Yerinden Ettikleri: Yok Sayılan ve Yeniden
Başlanılamayan Hayatlar'' yazısıyla değerlendiriyor.

Pandemi sürecinde şiddetin hedefine oturtulan ama konuşulmayan büyük grubu ise
Nejla Kurul “Gençliğin Kederli Işıltısından Yaşlılığın Sevinçli Sönümlenişine!”
yazısıyla dile getiriyor. Yaşlılık algısını ve pandemi sürecinde yaşlıların maruz
kaldığı ayrımcılığı inceliyor.

Pandemi özel sayımızın son yazısında ise Ayşe Berktay yeni yaşamın imkanlarına
kapı aralıyor. “Pandemi Yeni Yaşama Çağırırken” başlıklı yazısıyla Berktay,
sömürgeci, baskıcı, cinsiyetçi ve tahrip edici kapitalist modernite düzeninden yeni
yaşamı kurma imkanlarını irdelemeye çalışıyor.

Pandemi krizi ve yarattığı etkileri ve yeni yaşam arayışlarını ele almaya
çalıştığımız bu dosyamızda, dünyanın farklı coğrafyalarından sözünü ve
yüreğini bizimle buluşturan ve emeği geçen tüm kadınlara teşekkür ediyoruz.
“Yeni yaşam” emekle, mücadeleyle, özgürlükte buluşan kadınlarla yaşanacak
diyor, iyi okumalar diliyoruz.
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Geleceği Tahayyül Etmek İçin…
Nagihan Akarsel

Viral enfeksiyon virüslerin neden olduğu bütün rahatsızlıklar için kullanılan
bir kavram. Virüs ise yeryüzündeki hemen her ekosistemde bulunan biyolojik varlığın en bol türü olarak tanımlanıyor. Canlı hücreleri enfekte edebilen yani bulaşan bir yapıya sahip. Kendilerini yaşayan hücrelerin içinde
kopyalayabiliyorlar. Her türlü canlıdan bulaşması mümkün. Ayrıca dijital
alanda da virüs kavramı verileri tahrip eden bir bilgisayar programı olarak
yer alıyor.
Covid-19 virüs salgını bir diğer adıyla korona virüs de Mart 2020’de Çin’in
Wuhan kentinde ortaya çıktı. Dünyaya büyük bir hızla yayıldı. Dünya
Sağlık Örgütü 14 Mart 2020 itibariyle dünyada pandemi ilan etti. Dünya
genelinde 14 Kasım 2021 itibariyle 253 milyon 105 bin 861 kişi korona
virüsüne yakalandı. 5 milyon 98 bin 522 kişi Covid-19 hastalığı sonucu
yaşamını yitirdi. İnsanlara 7,5 milyar aşı dozu verildi.

Bu giriş yaklaşık iki yıldır yaşadığımız pandemi krizinin verilerle kısa bir
özeti. Ancak yaşanan bunun çok çok ötesi. Çünkü Covid-19 virüsü bir
sağlık krizi olmanın ötesinde kapitalist modernitenin yapısal krizi ve bu
kriz yaşamımıza kastediyor. Bir yaşam ve toplum kırımı yaşanıyor. Bu
konuda kapsayıcı ve bütünlüklü bir yaklaşıma ihtiyaç olduğu açık.
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Bu dönemi yaşama dair temel yönelimimizi ifade eden felsefe ve “en gelişkin anlam
yorumu” bilim ile ele almak çok önemli. Felsefe bilgilerin eleştirisini, sistematizasyonunu gerçekleştiren en genel bilim, bilimlerin bilimidir. Felsefe insanın
yaşamını, değerlerini ve amaçlarını sorgulayan, bu alanda insan yaşamının ve eylemlerinin kendilerine dayanacağı en genel ilkelerin bilgisidir. Abdullah Öcalan beş
ciltlik Demokratik Uygarlık Manifestosu’nda sosyal bilimi felsefe olarak ifade etmektedir ve Özgürlük Sosyolojisi kitabında; “Sosyal bilim olarak felsefe tıpkı doğuş
sürecindeki gibi bir rolü günümüzde de oynamak durumundadır. İktidarlaşmış
bilime karşı felsefeye dönüş özgür toplumun çıkış ilkesidir” demektedir.

Zira iktidar ve sermaye güçlerinin elinde olan bilim tehlikelerin kaynağı durumunda.
Bilim adına bilimcilik yapılıyor. Bilimcilik iktidarın bilimdeki hakikat payını kendi
tekeline alarak tahakkümünü güçlendirmesi anlamına geliyor. Küresel ısınma, iklim
değişikliği, silahlanma, açlık sorunları, pandemi başta olmak üzere yaşanan krizler,
son beş yüzyıla damgasını vuran toplum, yaşam ve kadın kırımları bunun bir sonucu.
Çünkü yaşamı ve toplumu nesneleştirmek ve bunu en çok da kadın şahsında yapmak bilimciliğin en temel yöntemlerinden biri. Bu nedenle varolan bilime şüpheci
yaklaşmak temel bilimsel yöntem oluyor. Abdullah Öcalan Özgürlük Sosyolojisi
kitabında böylesi bir yaklaşıma olan ihtiyacı şöyle dile getiriyor:
“Bana göre kapitalizmin en büyük tahribatı, yaşamın tanımını yok etmesidir.
Bilim ve iletişimin en güçlü çağında yaşadığımız söylenir. Fakat bilimin bu
olağanüstü gelişmesine rağmen, halen yaşamı ve toplumsal bağlamını tanımlamaması oldukça tuhaf gelmektedir. O zaman sormak gerekir: Neyin
bilimi ve kimler için bilim? Bu soruların yanıtı verildikçe, sosyal bilimcilerin neden en temel soruya, yani “Yaşam nedir ve toplumla bağı nasıldır?”
sorusuna yanıt vermedikleri anlaşılacaktır.”

Bilimciliğin bir diğer yöntemi de an ve geleceği belirsizleştirmek. “İnsanlığın Tarih
Öncesinin Sonu ‘Dünyalıların Geleceği'” adlı metninde antropolog Marc Augé,
“Çağımızın en büyük çelişkisi, bilimsel gelişmelerin sonsuz büyük ve sonsuz
küçüğün keşfini olanaklı kılmasına karşın, bir türlü geleceği tasavvur etmeye cesaret edemiyor olmamızdır.” diyerek çok önemli bir tespitte bulunuyor. Şimdiyle
geleceğin belirsizleştiği ve geleceksizlik anlatılarının çoğaldığı bir çağda mümkün
olan ütopyaya dair değerlendirmelerde bulunuyor.
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İktidar güçlerinin yaşam ve toplum karşıtı politikaları ile belirsiz gelecek dayatmalarının en son örneği pandemi krizinde yaşandı. Bu anlamda pandemi sürecinde
bilgi üretim sürecinin yaşam üretim süreci olduğunun bilincinde olmak hayati
önemde. Yaşam ve toplum ile bağı köklü olan aynı zamanda geleceğe dair ütopyası
olan bir sosyal bilim ihtiyacı çok belirgin. Jineolojî kadın gerçeğine dayalı bir
araştırma yönteminden yola çıkan ve buna dayanarak yaşam bilimi olma iddiasında
olan bir sosyal bilim. Auge’nin tespitine cevaben geleceği tasavvur etmeye dönük
cesareti oluşturan bilgi ve değerler sistemini yaratma iddiasında. Yaşam krizini
yaşam bilimi olan jineolojî ile aşmak mümkün. Her şeyden önce varoluşumuza karşı
duruşumuzu değiştirmek için buna ihtiyacımız var.
Bu temelde yazıda yöntem olarak ilk başta varolan durumu değerlendirmeye, Covid19 krizi ile birlikte neler olduğuna, neler yaşadığımıza bakacağız. İkinci olarak bu
durumu analiz eden filozofların görüşlerine yer vereceğiz. Distopya ve ütopya
arasında gidip gelen pandemik tartışmalara değineceğiz. Son olarak da Jineolojî ile
nasıl bir çözüm önerebileceğimize dair bir tartışma yürütmeye çalışacağız.
Ne Oldu?

Pandemi küresel bir kriz olarak yaşamımızda yer aldı. Birçok yerde farklı
deneyimlensede hükümetlerin aldığı ortak kararlar ile şekillendi. Pandemi ile birlikte 16 Mart 2020’den itibaren okullar başta olmak üzere çok sayıda kamu ve özel
alan kapatıldı. Üretim, eğitim ve iş başta olmak üzere toplumsal ilişkiler hızla
çevrimiçi alana taşındı. Bu yeni yaşam tarzının eğitim ve öğretimi de ona göre şekillenmeye başladı. Fiziksel mevcudiyet ve toplu tartışma seminerleri kaldırıldı. Bir
hayat deneyimi olan eğitim sanallaştı ve öğrenciler bir ekrana hapsedildi. Yüz yüze
eğitimler sona erdi. Dersler çevrimiçi formatta verildi, veriliyor.

Kriz en çok sosyal farklılıklardan beslendi. Küreselleşmenin kârı maksimize etme
amacına uygun bir şekilde kurgu tamamlandı. İlk başta tüm insanlığı eşitleyen bir
süreç olarak işlense de zamanla herhangi bir eşitliğin olmadığı görüldü. Sosyal ve
ekonomik güvenceden yoksun olan kesimlerin yaşadığı zorlanmalar daha net ortaya çıktı. Özellikle göçmenler, mülteciler, kadınlar, yoksullar gibi sürekli bir
tahakküm ile karşı karşıya olan kesimlerin pandemi sürecinde yaşadıkları zorluklar
daha da arttı. Eşitsizlikler, mağduriyetler, ayrımcılıklar büyüdü. Nüfusun belleği
olan yaşlılar ile yaşam kaynağı olan kadınlar ve üreticisi işçiler bu krizin en çok
kaybedenleri oldu. Bu durumu doğru tahlil edemeyen devrimci sosyalist güçler geleceğe dair öngörülerinde net bir düşünce ve eylemin sahibi olamadı. Bu tür durumlarda sağlık, eğitim ve ekonomi başta olmak üzere halka dönük güçlü sosyal
politikaların olmadığı görüldü. Hem devletler nezdinde hem de alternatif sistem
iddiası olan sosyalist devrimci demokratik güçler nezdinde bu açığa çıktı.

10

JINEOLOJÎ
Jin

Jiyan

Azadî

Yaşamın bütün boyutlarında ihtiyaç odaklı anlamsal ve yapısal inşalar gerçekleştirmenin önemi anlaşıldı.

Bu kriz ile beraber insan olgusu saf bir biyolojik varlığa indirgendi. Foucault’nun
politika ile biyolojinin iç içe geçtiğine dair tespiti bu dönemde somut olarak yaşandı.
Biyo-politika ile siyaset ve biyolojik yaşam ilişkisi aynı zamanda siyasal çatışmaların da merkezinde yer aldı. Bedenler en büyük tehlike olarak ilan edildi. Bu
tehlikeye karşı geliştirilen karantina tedbirleri belirsizliği derinleştirdi. Yaşamın
temel momenti olan toplumsal ilişkiler digital bir dünyaya endekslendi. Yaşamını koruması için öne sürülen temel şart bedenin hijyeni ve sosyal mesafe oldu.

Ölüm korkusu insanlığın ruhsal ve düşünsel dünyasını kuşattı. Hayata anlam katan
sosyallik, yakınlık, dokunmak ve dolaşmak yasaklandı. Temel hakların kısıtlanması
doğal karşılandı. Belleğimiz, hatıralarımız anlamsızlaştırıldı. Devletler aldıkları
olağanüstü önlemlerin yanına ölüm listelerini dizdi. Ölüler sayılar haline geldi. Tek
başlarına, cenaze törenleri olmadan defnedildi. Günlük enfeksiyon çeteleleri kuruldu. Biyo-politik karantinalar dayatıldı. Kitlesel bir histeri ve korku ortamı oluştu.
İnsan nefesi, vücut ısısı telefonlar üzerinden denetlenerek tehlike alarmları verildi.

Distopik dünyanın ilk emareleri Asya’da dijital gözetleme rejimleri olarak belirdi.
Virologlar ve epidemiyologlarının yanısıra bilişimciler ve makroveri uzmanları da
virüs ile mücadelede yerini aldı. Her anın gözlendiği, her tıklama, her temas ve
sosyal medyadaki her aktivitenin kontrol altında olduğu bir sistem oluşturuldu.
Puanlama sistemi üzerinden bu yapıldı. Sınırsız bir veri alış verişi söz konusu oldu.
Çin’de özel alan diye bir kavram kalmadı. Örneğin Pekin’de istasyondaki insanların vücut ısısı kameradan kontrol ediliyor ve eğer yüksekse anında o istasyondaki
herkese telefon ile mesaj gönderiliyor. Sosyal medyada karantinayı kontrol etmek
için dronların kullanıldığına dair tartışmalar oldu, oluyor. Yine teknik veriler
üzerinden enfekte olması olası insanları bulmak için dijital araştırma ekiplerinin kurulması da bir diğer boyut. İnsanları kontrol eden dijital bir biyo-politikaydı söz
konusu olan. Kore’de virüs bulaşan birinin bulunduğu binaya yaklaşan herkese
corona app aracılığıyla alarm sinyali verilmesi, Tayvan’da sms ile virüs bulaşan yerler hakkında yapılan bilgilendirme, virüs bulaşan kişileri arayan izsürücüler bunlara örnek olarak verilebilir.

Olağanüstü hal o kadar olağan gösterildi ki bunun bir yaşam tarzı olarak benimsenmesi için çeşitli politikalar üretildi. Faşizme varan tüm bu uygulamalar tek kurtuluş yolu olarak gösterildi. Virüsten korunmak için gerekli olduğu söylenen bütün
tedbirler, ne kadar bilimsel olduklarıyla savunuldu. Karantinalar, seyahat kısıtlamaları, sokağa çıkma yasakları ilan edildi. Toplumsal ilişkiler dijital alana taşındı.
Aşı uygulamaları yaşamanın temel şartı olarak öne sürüldü. Göçmenlere sınır
kapıları kapatıldı. Sermayedarlar sağlıklarını koruyabilsinler diye çalışmaya zorlanan çok sayıda işçinin görünmezliği daha da derinleşti.
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Kadınlar pandemi sürecinden en fazla etkilenen kesimlerin başında yer aldı.
Aile içinde kadına yönelik şiddet arttığı gibi kadınların ev içi emek yükleri de
arttı. Tüm dünyada sağlık ve sosyal sektörlerde çalışanların yüzde 70’i kadın
olduğu halde kamusal yaşamdan da uzaklaştırılan ilk kesim kadınlar oldu. Zira
"Krizlerin cinsiyeti vardır.” Bakım işi kadınların doğal sorumluluğuymuş gibi
ele alındığı için işten çıkarılmaları doğal ele alındı. Örneğin kadın işçilerin
ağırlıkta olduğu hemşirelik, temizlik, öğretmenlik gibi bakım işleri yaşamı
yaratan üretimler olduğu halde değersizleştirildi. Çünkü kapitalizm kâr ile
bağlantılı bir sistemdir. Temel amacı daha fazla kar elde etmektir ve piyasanın
ihtiyaçlarına göre şekillenir. Bunu da daha çok nesne üretimi üzerinden
geliştirir. Yani kapitalizm nesnelerden beslenir. Amacına uygun bir şekilde her
şeyi nesneleştirir. Özne ise erkek iktidarıdır ve onun temel gücü paradır. Kadın
bedeni, emeği ve dünyasının en çok nesneleştirdiği yerdir. Kadının statüsü
doğurduğu çocuk sayısı, cinselliği ve ucuz işgücü ile belirlenmektedir. İlk
başta yaşamak için zorunlu olarak yapıldığı iddia edilen bütün bu uygulamalar
son iki yılda bir yaşam tarzı haline getirilmeye çalışıldı, çalışılıyor.
Distopya ve Ütopya Arasında Pandemik Tartışmalar

Bununla beraber bütün bu uygulamaların insan yaşamını korumanın ötesinde
anlamlar taşıdığı sıkça tartışıldı. Pandemi sürecinin geçici olduğuna inanmak
isteyen insan sözün, bilimin, rasyonel düşünce tarzının ve tahlillerinin yeterli
olmadığını gördü, yaşadı. Bir yandan uygarlığın yıkılmaya başladığını belirten
teoriler diğer yandan medeniyetin sadece felç olduğunu belirten görüşler öne
sürüldü. Virüsün kaynağına ilişkin bilimsel düşünceden uzaklaşma, aşırı
kentleşme, doğadan uzaklaşma, laboratuvar üretimi başta olmak üzere çokça
görüş dile getirildi. Bütün bunlar gelecek hakkındaki tahayyüllerimizi de etkiledi. Giorge Agamben, Slovaj Zizek, Tithi Bhattacharya, Yan Lianke, Byung
Chul Han başta olmak üzere birçok filozof değerlendirmelerde bulundu. Yan
Lianke hatırlamanın önemine değinerek şöyle dedi:
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“Geçmişte ve günümüzde bireyler, aileler, toplumlar, çağlar ya da ülkeler neden trajediler ve felaketlerle karşı karşıya kaldı? Ayrıca tarihteki felaketlerin bedeli neden on binlerce sıradan insan hayatıyla ödendi?
Bilmediğimiz ya da sorgulamadığımız (ve uysallıkla dinlediğimiz) sayısız unsur arasından biri öne çıkıyor: Biz insanlar (ırk olarak hepimiz,
karıncaya benzer önemsizliğimizle) unutkan canlılarız” .

Yüzyıllar önce gelişen salgınları unuttuğumuz hatta 18 yıl önceki SARS
salgını ile Covid-19 salgını aynı olduğu halde hatırlamadığımız ve
dolayısıyla hesap sormadığımız için aynı “ölüm oyunu”nu yaşadığımızı
belirtti.

Oysa “Her çağın nevi şahsına münhasır hastalıkları vardı.” ve bu salgınların belleği vardı. M.Ö 430’da Atina’da görülen ve Atina halkının yüzde
otuzunu öldüren Atina vebası, M.S 541’de Doğu Roma’da görülen
Jüstinyen Vebası buna örnek olarak verilebilir. Diğer yandan 1346-1353
yılları arasında ortaya çıkan ve 18. yüzyıla kadar tüm dünyada yüz milyon
insanın ölümüne neden olan Kara Veba, yüz bin insanın ölümüne neden
olan Büyük Londra Vebası (1665-1666), 16. yüzyılda Kuzey Hindistan’da
ortaya çıkan koleranın 6. büyük pandemi olarak dünyada ne kadar kırıma
neden olduğu biliniyor. 20. yüzyılda görülen İspanya Gribi ile Mart
2020’den bu yana gündemimizde olan Covid-19 da bunun bir sonucu.

Ve bu salgınların nüfus politikaları başta olmak üzere halk sağlığı, çevre
sorunları, etik estetik sorunlar, iktidar ve sermayenin azami kâr kanunu ve
bu eksende gelişen politikaları ile bağlantısı vardı. Dolayısıyla 21. yüzyılın
başında baş gösteren Covid-19 salgınını ele alırken bunların farkında
olmak önemlidir. Zira iktidar en çok belleksizlikten beslenir. Kapitalist
sermayenin her çağın başlangıcında yaşamı ve toplumu dizayn etme politikası sağlık alanında da salgınlar yoluyla oluyor. Virüs ile beraber bu
dizayn sağlık temelinde tüm yaşamı etkileyen bir norma dönüştü.
Milenyumun tam da başında gündemimize giren SARS virüsü başta olmak
üzere yakın ve uzak tarihte gündemimize giren salgınları hatırlamak ve
bunlarla baş etme yöntemlerine odaklanmak, en başta dikkat etmemiz
gereken yöntem oluyor.
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Bu dönemde ayrıca küresel neo-liberalizmi sorgulama, küreselciliği baş sorumlu
olarak görme gelişti. Giorgio Agamben, “Bir Salgının İcadı” , “Öğrencilere Ağıt”
ve “Yüz ve Ölüm” makalelerinde virüsün bir istisna hali olduğunu ve bu halin normal bir yönetim paradigması olarak bilinçli kullanıldığını ifade etti. Bu istisna
halinin gerçek bir militarizm ve kolektif panik hali yarattığını belirtti. Terörizmin bahane olarak kullanılamadığı durumlarda salgınların icat edildiğini vurguladı.

Slavoj Zizek, salgını şimdiye kadar yaşayageldiğimiz haliyle devam edemeyeceğimizi
ve radikal değişimin gerekli olduğunu gösteren bir işaret olarak değerlendirdi. Herkesin
aynı gemide olduğunu belirten Zizek, kuraklık, sıcak hava dalgaları, iklim krizi gibi
durumların da yaşandığını ifade ederek bu tür durumlarda paniğe kapılmadan küresel
koordinasyon oluşturmanın önemini belirtti. Komünizmin ulus devlet egemenliğini
kısıtlayabilecek küresel bir organizasyon türü olarak bu dönemden çıkışın temel gücü
olduğunu anlattı. Will Hutton da benzer şekilde dedi:
“Şimdi, krizlere ve salgınlara yatkın, her tür düzenlemeden azade serbest piyasa
küreselleşmesi kesinlikle ölmekte. Ama karşılıklı birbirimize bağımlı olduğumuzu, kanıtlara dayanan kolektif eylemin önceliğini kabul eden başka bir küreselleşme biçimi doğmakta.” .

Virüs ile beraber oluşan panik durumunu ölçüsüz olarak değerlendiren Güney
Koreli Byung-Chul Han ise bu tepkinin dijitalleşmeyle alakalı gösterildiğini ifade
ederek, “Gerçeklik, direnç, düşman kendini virüs kılığında yeniden gösteriyor.
Virüse gösterilen bu şiddetli ve abartılı panik reaksiyonu gerçekliğin sebep
olduğu bu karmaşa üzerinden açıklanıyor” diyordu. Zizek’in virüsün kapitalizme
ölümcül bir darbe indirdiği ve gizli kalmış bir komünizmi uyandırdığı
düşüncesine katılmayan Han; “Bunların hiçbiri gerçekleşmeyecek. Çin artık
dijital polis devletini pandemiye karşı başarılı bir model olarak satabilecek.
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Üstelik sisteminin üstünlüğünü daha da gururla gösterecek ve pandemiden sonra,
kapitalizm daha da güçlü bir şekilde devam edecek.” diyerek virüsün kapitalizmi
yenemeyeceğini söylüyordu.

Bu dönemin distopyası kapitalist ekonomiyi yeniden başlatacak tekno-totaliter bir
sistem olurken, ütopyası da fayda üstüne kurulu moleküler bir toplum modeli oldu.
Çin başta olmak üzere Asya’nın bazı ülkelerinde yaşanan dijital gözetim rejimi
tekno-totaliter bir sistemin ilk denemeleri olarak nitelendirildi. Tekno-totaliter sistem teknoloji ile sağlamlaştırılan ve mutlak itaati gerekli kılan devlet iktidarıydı.

Bu dönemin ütopyası da fayda üstüne kurulu moleküler toplum modeli oldu.
Toplumsal dayanışma ve bilimsel zeka ile küresel karantinadan kurtulmanın imkanları araştırılırken, neye ihtiyacımız olduğu, neyin üretiminin faydalı olduğu başlıca
gündemlerdendi. Birikim ve ekonomik büyüme baskılarının olmadığı bir
toplumsal şekillenme mümkün mü tartışmaları yapıldı. Kapitalizmin dayattığı
tekno-totaliter denetim sistemine karşı üretim ilişkilerini yeniden düzenlemenin
gereği açığa çıktı. Bu üretim ilişkilerinde faydalı olanın üretiminin ve kullanım
değerinin esas alınması tartışılan temel noktalardan biri oldu.

Piyasanın ihtiyaçları yerine insan odaklı bir toplumun nasıl olabileceği üzerine
çalışan Tithi Bhattacharya, toplumsal yeniden üretimi, yaşamın idame ettirilmesini
ve yeni kuşaklara aktarılmasını sağlamak için gereken faaliyetler ve kurumlar olarak
tanımlayarak bunları “yaşamı yaratan” faaliyetler olarak adlandırdı. Koronavirüs
krizi ile birlikte bakım işi ve yaşamı yaratan işlerin toplumun işi olduğunun
netleştiğini ifade eden Bhattacharya’nın “İhtiyacımız olan şey ise küresel olarak
karşılıklı birbirimize bağımlı oluşumuzu ciddiye alan ve uluslararası ilişkilerin
genelde temelini oluşturan eril gerçekçiliğe karşı duran geniş çaplı bir bakım politikası…” önerisiyle toplumların pandemi gibi krizlerle başa çıkabilmesinin önemli
koşullarından birine işaret etti.
Analizler Alternatif Üretemedi

Çağ çözümlemeleri yine pandemi ile birlikte gündemimize giren teoriler gelecek tahayyüllerini de belirlemektedir. Ancak varolan durumu analiz etmek
yeterli değildir. Zizek’in virüsün gizli bir komünizmi uyandırdığı yönündeki
belirlemesi önemli olmakla beraber bunun nasıl olacağına dair bir perspektifi
yoktur. Aynı durum Agamben ve Byung-Chul Han başta olmak üzere birçok
filozof için geçerlidir.
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Avcı toplayıcı topluluklardan, tarıma dayalı toplumsallığa oradan sanayi devrimine
ve şimdilerde bilişim teknolojisine uzanan homosapiensin “en gelişkin çağında” bir
virüsün insan yaşamını bu kadar etkilemesi herkes için cevaplanması gereken bir
soru olarak hâlâ yanı başımızda duruyor. Öznesi mitsel bağlamda seçkin insan, dinsel bağlamda tanrı, bilimsel bağlamda Descartes’in cogito’suyla bağlantılı etkin
özne olan kapitalist sistemin şimdiki öznesi virüs ya da siborg muydu sahiden?
“Sürmekte olan viral kıyameti en iyi öngören filozof Donna Haraway’dir” diyordu
Franco Bifo Berardi. Donna Haraway, 20. yüzyıldaki teknolojik gelişmelerle
bağlantılı tarihin yeni öznesinin siborg ya da Türkçe anlamıyla mahlukat olduğunu
ifade ediyordu. Küçük yaratıkları ifade eden mahlukat kavramı virüs anlamına
geliyor. Staying With The Trouble adlı kitabında tarihin öznesi olan insanın artık
evrimin faili olmadığını belirtiyordu. Günümüzde ayrıca ağdaş özne ya da dijital
yurttaştan da bahsedilmektedir. Ağdaşlık bilişim çağında toplumsallığın sanal
ortamda gelişen biçimi olmakta, ağdaş özne ise bu sürecin aktif öznesi olarak
sunulmaktadır. Sistemin toplumsal anlamda ördüğü sanal ağda çevrimiçi
eğitim, bilgi ve belge alma, sanal ansiklopedi, iş arama, internet bankacılığı
vb. birçok etkinlikte bulunulmaktadır. Varolmak sanalda varolmaktır. Her
alanda sanal bir özgürlük alanı oluşmakta bu da toplumsal sorumlulukları zorlamaktadır. Ancak yerine yeni bir özne ikâme edilememekte, bu tek gerçek
olarak dayatılmaktadır. Bilişim teknolojisinin gelişmesi ile beraber bu olağanlaştırılmakta toplumsal doku belirsizliğe mahkum edilmektedir. Pandemi ile
beraber bu yaşamanın temel şartı olarak dayatılmaktadır.

Ağdaş özne ya da dijital yurttaşlığı yine siborgu tek doğru olarak kabul edemeyiz.
Bu kapitalizmin yarattığı toplumsal duruma isim ve tanım koymaktır. Ama faili ve
nasıl dönüşeceğini tartışmayan bir durumdur. Bir iktidar sistemi ve onun bilimcilik
anlayışı ile oluştu ve bunun öznesi erkek egemen sistemdir. Buna karşı toplumsal ilişkileri canlandırma ve güçlendirme yöntemlerine odaklanmak durumundayız.
Abdullah Öcalan’ın Özgürlük Sosyolojisi kitabındaki, “Kadın etrafında
geliştirilecek bilim doğru sosyolojiye atılan ilk adım olacaktır” belirlemesi
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buna bir çağrıdır. Bu nasıl olacak? Bunun için sosyal bilim ihtiyacının farkında
olmak, üretim ilişkilerini yeniden ele almak, yaşam tarzına dönük alternatifler üretmek önemli. Bu anlamda yaşamın her alanına jineolojî ile bilimsel dokunuşlar yapmak yaşam krizinin çözümüne de götürecektir.
Jineolojî ile Anlamsal ve Yapısal İnşa

Pandemi süreci ile beraber bilimler arası ilişkiyi sağlayacak bir sosyal bilim
ihtiyacı daha da belirginleşti. Bilimin felsefi düzlemde yeniden ele alınması
temel bir ihtiyaç olarak başgösterdi. Yaşamın anlamına dönük bilgi ve değerler
sistemini yaratmanın önemi açığa çıktı. Çünkü virüs ile en çok yaşanan anlam
yitimi oldu. Bu anlam yitiminden beslenen kapitalizmin kendini daha fazla
güçlendirdiği, ilişkileri dijital alana taşıdığı, aşı uygulamaları ile olağanüstü hali
daha da olağanlaştırdığı bir gerçek. Distopya olarak öne çıkan uygulamaların
kapitalist modernitenin ilk denemeleri olduğu belirginleşti. Yine sosyalizm ihtiyacı
en fazla gündeme gelen konuların başında yer almakla ve faydalı olanın üretimine dayalı moleküler bir toplum modeli ütopya
olarak tartışılmakla beraber bununla belirtmek isYaşama
tenilenin ne olduğu anlaşılamadı. Bunun nasıl
olacağına dair bir çözüm gelişmedi.
dair temel yöneli-

Yaşama dair temel yönelimimizi ifade eden
mimizi ifade eden sosyal
sosyal bilim ile varoluşumuza karşı duruşubilim ile varoluşumuza karşı dumuzu değiştirmek mümkün. Bilgi üretim
ruşumuzu değiştirmek mümkün. Bilgi
sürecinin bir anlam aynı zamanda anlamlı
üretim sürecinin bir anlam aynı zamanda
yaşam üretimi süreci olduğunun bilinciyle
hareket etmek önemli. İnsan yaşamının
anlamlı yaşam üretimi süreci olduğunun
temel dinamiği olan toplumsallığa
bilinciyle hareket etmek önemli. İnsan
dayanan jineolojî bu anlamda bilimler
yaşamının temel dinamiği olan toparası ilişkiyi de sağlayabilecek bir özelliğe sahip. Çünkü kadını salt bir cins
lumsallığa dayanan jineolojî bu anolarak değil sosyolojinin özü, toplumun
lamda bilimler arası ilişkiyi de
özü ve tortusu, sistemin özeti olarak ele
sağlayabilecek bir özelliğe
alan kadın eksenli bir bilimdir. Temel bilme
sahip.
dayanaklarını yaşama ve topluma olan saygısından almakta, toplumsal köklerinden beslenmektedir.
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Özgürlük eksenli etik estetik ölçülere göre bilgi yapılanmalarını oluşturmaktadır. Köklerinden beslenen güçlü bir bellek, ekolojik ve özgürlükçü bir paradigma, ihtiyaca ve faydalı olana dayalı üretim ilişkileri, bütünlüklü ve kapsayıcı
bir sosyal bilim anlayışı bu potansiyeli gerçekleştirmede jineolojînin temel
avantajlarıdır.
Byung-Chul Han, Yorgunluk Toplumu kitabında farkında olunmayan bir paradigma değişiminin olduğuna dikkat çekiyor ve geçmiş çağlar ile 21.yüzyıl
arasındaki farklılıklara vurgu yapıyor. Geçtiğimiz yüzyılın tümüyle soğuk savaş
lügatçesinin etkisi altında olduğunu vurguluyor ve küreselleşme ile olan bağlantısına vurgu yapıyor. Zira Byung-Chul Han’ın dediği farkında olunmayan paradigma değişimi çağın öznesi, hastalıkları, eğitim yöntemleri, ekonomik
arayışları başta olmak üzere yaşamın bütün alanlarında görülüyor. Hastane,
hapishane, kışla ve fabrikaların yerini gen laboratuvarları, bürolardan oluşan
gökdelenler, alışveriş merkezleri, fitness salonları, bankalar ve havaalanları
almıştır. Artık bir disiplin toplumu değil performans toplumu söz konusu olan.
Duvarların yerini ekranlar alırken, deliler ve canilerin yerine depresifler ve
mağluplar yerleşti. Yasak, emir ve kanunun yerine motivasyon, girişim ve proje
ikame edildi. Ancak bunun yerine neyin konulacağı çok tartışılmadı.

Bu konuda Abdullah Öcalan, yüzyılın başında Eylül 2000’deki bir avukat
görüşmesinde, ABD’li bir düşünürün, “İnsanlık felakete doğru gidiyor. Bütün
bunlar sınıflaşmayla mı oldu?” sorusuna dikkat çekerek gezegenimizi kurtarmak için paradigma değişiminin önemini vurgulamıştı. Bu sorunların
demokratik kuruluş ile aşılabileceğine ve politik öznenin kadın öncülüğündeki
özgürlük mücadelesi olduğuna dikkat çeken Öcalan, ilerleyen yıllarda beş ciltlik
Demokratik Uygarlık Manifestosu ile çağ çözümlemelerini ve paradigma değişiminin teorik temelini oluşturdu. Abdullah Öcalan’ın sunduğu demokratik ekolojik ve kadın özgürlüğüne dayalı demokratik modernite paradigması ve yarım
yüzyıla varan özgürlük mücadelesinin Rojava’da sisteme kavuşması aynı zamanda bu çelişkilere çözüm stratejisini oluşturmaktadır. Sağlık alanına dönük
çözüm önerileri de bu genel bütünlüklü yaklaşımdan beslenmektedir. Yaşamın
kutsallığını koruyan bilgi ve değerler sistemi, sağlığını kendi öz imkanlarıyla koruyan bir toplumsal sağlık sistemi, şifacılık geleneğini güncelleyen bir diyalektik, koruyucu hekimlik gibi konularda bu anlamsal ve yapısal inşaya dayanan ve
ayrıca ele alınması gereken jineolojî odaklı konulardır.
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Sonuç Olarak;

Jineolojî yeni bir bilim olmasına rağmen kökleri üzerinde yeşermenin özgüvenine
dayanmaktadır. Kadın bilgilerinin yaşam ve toplum bilgileri olduğunun bilinciyle
kaynak araştırmalarını güçlendirmesi hayati değerdedir. Bilimsel tarih ile siyasal
tarihin birbirine en yakın olduğu, iktidarın pandemi başta olmak üzere çeşitli biyopolitika uygulamaları ile düşünsel ve ruhsal anlamda yaşamımıza kast ettiği
çağımızda bütünlüklü ve kapsayıcı bir yaklaşımla alternatifi üretmesi en temel
ihtiyaçtır. Anlamsal inşa yaşamdan süzülen bilgilerle olur. Hissedilmeyen bilginin
anlamı yoktur. Yaşama dokunmaz, toplumsal sorunlara çözüm üretmez. Tam tersine iktidarı besler, yıkıcı olur. Mevcut erkek egemen sistem en çok bu yıkıcılıktan
beslenmektedir. Bu nedenle jineolojî ile bilmek ve olmak aynı anlamı karşılamaktadır. Bilmek aynı zamanda olmaktır. Abdullah Öcalan’ın Kapitalist Uygarlık
kitabında dile getirdiği gibi: “Sorun çok bilmek değildir, bilmeye göre yaşamaktır.
Bilmeyi tüm boyutlarıyla bilim, felsefe, sanat-bütünsellik içinde toplumun zihniyet hali olarak sürdürmek toplumsal varoluşun özüdür. Çağımızın yıktığı
gerçeklik budur.” Bu yıkıcılık pandemi krizi ile bir kez daha karşımıza çıkmıştır.
Tithi Bhattacharya’nın kapitalizmin yaşamı özelleştirirken ölümü toplumsallaştırdığı
belirlemesi çarpıcıdır. Bilmenin, anlamın ve anlamlandırmanın önemi ile bağlantılı bilgi ve değer üreten, kavram kuram ve kurumlara ruh katan yapısal inşalar
yaşam krizi dahil olmak üzere tüm krizlerin çözümüdür.

Kaynakça
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Pandemi ve Ulus-Devlet
Nazan Üstündağ

Büyük boyutlu felaketler, tarih boyunca iktidarın yeniden şekillenmesinde, sermaye
birikiminin biçim değiştirmesinde, yeni tahakküm teknolojileri geliştirilmesinde ve
sermaye ve devlet tarafından komünal kaynaklara el konulmasında önemli rol oynamıştır. Büyük savaşlar, doğa felaketleri ve salgınlar sonucunda ortaya çıkan toplumsal güvensizlik ve aciliyet hissiyatı, olağanüstü iktidar biçimlerinin
normalleştirilmesine, doğallaştırılmasına ve sorgulanmadan kabullenilmesine yol
açar. Ancak unutulmamalıdır ki aynı zamanda bu tür durumlar, büyük muhalefet
hareketlerinin gelişmesine, iktidarı sürdüren taşların oynamasına ve önceden kestirilemeyen toplumsal dönüşümlere de sebep olabilir. Bugün dünyayı etkisine almış
pandeminin uzun dönemde bunlardan hangisine (ya da belki ikisine de) sebep olacağını kestirmek zor. Nitekim iki ihtimalin de nüvelerini görmek mümkün. Bu yazıda bu farklı ihtimalleri değerlendireceğim. Öncelikle pandemiyle birlikte hem
devlet aygıtları hem de sermaye açısından gerçekleşen değişimlere daha sonra ise
ortaya çıkan yeni muhalif taleplere bakacağım.
Aynı anda hem devlet aygıtı ve sermaye lehine hem de muhalefet lehine gerçekleşen değişimlere bakmak, sadece gerçekliği kavramak açısından değil aynı zamanda
üretilecek özgürleştirici siyasetler açısından da önemlidir. Her krizin var olan düzenin taşlarını oynatan bir imkan olduğu düşüncesindeyim. Bu imkânı enine boyuna
irdelemek; dünyada her zaman var olagelen eşitlik ve özgürlük taleplerinin belli bir
bağlamda hangi lügatler, söylemler ve eyleyişler içinde var olduğunu anlamak ve
hangi aktörlerin hareketlendiğini, öncüleştiğini görmek ve buna uygun siyasi söylem ve pratik geliştirmek açısından önem taşıyor. Özellikle pandemi bağlamında
özgürlük taleplerinin sağda birikim yaptığı, aşıya ve kısıtlamalara karşı sağın şikayetleri ve siyasileşmesinin görünür kılındığı bir ortamda devlet tahakkümü kadar
soldan yükselen serzenişlerin ve eyleyişlerin de belirginleştirilmesi önemlidir.

20

JINEOLOJÎ
Jin

Jiyan

Azadî

Pandemi ve Devlet Tahakkümü

Pandeminin başladığı, yaygınlaştığı ve yaşamı en fazla kısıtlamalara maruz bıraktığı dönemde, devlet ve egemenlik eleştirisi ile ünlü düşünür Georgio Agamben, oldukça pesimist bir yazı kaleme aldı. Ona göre kısıtlamalar, insanların evlere
kapatılması ve eve kapatılanların tüm bireysel ve kamusal özgürlüklerinden gönüllü
bir biçimde ve kurallara uyumlu şekilde feragat etmeleri, günümüzde yaşamın tamamıyla salt bir biyo-yaşama, yani yalın bir hayatta kalma arzusuna indirgenmiş olduğunun en felaket örneğiydi. Yaşam, zevk alınacak bir biçimden çıkmış, yaşama
sanatı denilebilecek ve kişilerin biçim verdiği yaşam içeriği, topyekûn boşaltılmıştı.
İnsanlar, hayatta kalması gereken biyolojik varlıklara indirgenmiş ve buna çok kısa
bir sürede ve hiç isyan etmeden razı olmuşlardı. Devletler ve sermaye, bundan ellerinden geldiğince yararlanacak, yeni kararnameler ve kanunlarla özgürlüklerin tamamen üzerinden geçecek ve 2020 yılı, son yüzyılda gerçekleşen tahakküm
rejiminin doruğa ulaştığı yıl olacaktı.

Agamben’in bu pesimist saptamaları, başka düşünürler tarafından ciddi bir eleştiriye
tabi tutuldu. Bu eleştirilere göre Agamben, hepsi birbiriyle ilintili üç hataya aynı
anda düşüyordu. Birincisi; insanların birbirlerine karşı duydukları sorumluluk hissi,
dünyanın pandemi ile yerle bir olmasından duydukları korku ve buna karşı özgürlüklerinden feragat etmeleri, korkulanın aksine toplumsal olanın hala dirençli ve
ayakta olduğunun göstergesiydi. Her ne kadar devletlerin bundan yararlanacağı açık
bir tehlike olma statüsünü korusa da özgürlükten feragat, biyolojik yaşama indirgenmenin aksine insanın toplumsal sorumluluk içinde hareket edebilme kapasitesini
açığa çıkartarak umut veriyordu. İkincisi; insanların kapasiteleri aynı zamanda en
ağır koşullarda bile yaşam sanatından vazgeçmeyecek bir potansiyel taşıyordu. Nitekim özellikle pandeminin ilk döneminde ortaya çıkan dayanışma biçimleri veya
zoom ve internetin yoğun kullanımı ile sürdürülen kamusallık, insanlığın biyolojik
bir yaşama indirgenmeye karşı acil bir biçimde ortaya çıkardığı yaşam sanatına dair
örneklerdi. Üçüncüsü ve buna bağlı olarak ilginç olan ve söz etmeye değer olan ise
insanların nelerden vazgeçtiği değil neleri oluşturduğu, neyi özerkliğinin sınırı olarak kabul ettiği ve elbette ortaya çıkan binbir çeşit ve hepsi de sermaye ile ilintili
zevk alma biçimleriydi.

Öte yandan her ne kadar Agamben’in felaket öngören teorisini abartılı bulsalar da
düşünürler, pandeminin yol açtığı birkaç konuda fikir birliğine vardılar. Birincisi;
pandemi, en açık olarak gerçekten de insanların özellikle kendini vatandaşlık üzerinden tanımlayan insanların devletin kısıtlayıcı gücünü çok çabuk ve hiçbir isyan
göstermeden kabul etmelerine neden oldu. Kısıtlayıcı kurallara karşı çıkma, soldan
değil sağdan gerçekleşti. Bireysel özgürlükler temelinde gerçekleşen bu karşı çıkış,
özgürlük söylemini ele geçirdi ve böylelikle özgürlük ve sosyal sorumluluk arasındaki yakın ilişkiyi kopardı. Maske takma, evde kalma, kısıtlı sayıda kişiyle görüşme,
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eğitim ve üretimin ev içine sokulması sol tarafından neredeyse hiçbir itiraz gerçekleşmeden kabul gören gelişmelerdendi. Özellikle Türkiye gibi ülkelerde yaşlı denilen nüfusa dair yapılan seyahate yönelik özel kısıtlamalar, yaş ayrımcılığı üzerinden
sorunsallaştırılacağına sevinçle onaylandı. Bu esnada kimlik kontrollerinin kolluk
güçleri gibi tüm firma ve mağazaların gündelik işleyişine dahil edilmesi ise hiçbir
tepki görmeksizin olağanlaştı. Bir diğer deyişle insanlık, tıpkı Agamben’in söylediği
gibi pandemi karşısında kendilerini ulus-devletin tahakkümcü korumasına fazla da
itiraz etmeden teslim etti.

İkinci olarak; pandemi, güçsüzleştiği söylenen ulus devleti, pandemi bağlamında
ortaya çıkan ulusal çıkarlar söylemi ile birlikte güçlendirdi. Avrupa Birliği dahi bu
akıma karşı duramadı. Hatta Avrupa Birliği’ne üye ülkeler, sınırlarını kapatarak birbirleri ile tıbbi malzeme, aşı ve ilaç konusunda rekabete girerek gerçek bir enternasyonalizme dayanmasa da yine ulus aşırı bir birlikteliğin örneği olan Avrupa
fikrinin altını oydular. Diğer taraftan aşıların para karşılığı satın alınması, Almanya
ya da ABD gibi zengin kuzey ülkelerinin pandemiyle mücadelesini hızlandırırken
Hindistan’dan Suriye’ye, oradan Afrika kıtasına kadar onlarca güney ülkesi, pandemi ve yoksullukla aynı anda baş etmeye zorlandı. Bu ülkelere aşı patentlerinin verilmesi teklifi, kuzey ülkelerinde “haksız rekabet” olarak nitelendirildi. Böylelikle
virüs, yaşama şansı bulduğu ülkelerde mutasyona uğrayarak ve biçim değiştirerek
tekrar kuzey ülkelerine musallat oldu ve buralarda yasakların kalkmasını engelledi.
Bir diğer deyişle bir yandan ulus-devlet yapısı bir yandan sözde kaybolmaya yüz tuttuğu söylenen küresel bloklar, pandemi karşısında güçlendi. İnsanlığın henüz yeni
bir örgütlenme biçimini ortaya çıkaramadığının karnesi oldu.
Üçüncü olarak; ulus-devletler, yasakları ve yaptırımları eşitsiz dağıtarak, büyük sermaye lehine davranarak, belli sektörleri bizzat ihya ederek, belli sektörlerin de ihya
edilmesine göz yumarak ekonomiye olan müdahalesini arttırdı, sermaye birikim süreçlerine doğrudan müdahale etti ve kayırdı. Amazon’dan Getir’e kadar onlarca internet pazarlama şirketi, ucuz motosiklet işçilerini kullanarak karlarını arttırdı.
Yasaklara dayanamayan küçük esnaf ise birçok yerde ya devletin yardımına veya
kredilere mahkûm edildi ya da tamamıyla yok oldu. Devletler, çoğu zaman vatandaşlarına asgari gelir sağlamak konusunda kapasitesiz ve isteksiz davrandı ve derinleşen eşitsizlik biçimlerine kaygısız kaldı.

Dördüncü olarak; ulus-devletler, pandemiyi bahane ederek belli protestoları ve muhalefet etme biçimlerini daha fazla kontrole tabi tutarken sağ muhalefete daha toleranslı davrandılar. Sol muhalefetten gelen eşitsizlik eleştirilerine karşı duyarsız ve
aldırmaz kalırken sağdan gelen ve maske takmamaya ya da rahat alışveriş yapmaya
indirgenmiş bireysel özgürlük taleplerine kulak tıkamakta zorluk çektiler. Çoğu
zaman pazar temelli olarak tanımlanan, satma ve satın almaya yönelik özgürlük taleplerini meşru görüp yasakları buna göre hızlıca esnetirken örneğin; kadınların
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eğitim ve öğretime devam edilmesi ve böylelikle ev içi ücretsiz emeğin yükünün hafifletilmesi taleplerini uzun zaman geçiştirdiler.

Tüm bunlar olurken devletler, aynı zamanda üniversiteler ve hapishaneler gibi kurumların üzerindeki tahakkümlerini arttırdılar. Pandemi bahanesiyle hapishanelerin
dışarı ile ilişkisini kısıtlayarak hapishaneler üzerindeki denetimi arttırdılar. Üniversitelerde online yapılan derslerin standartlaştırılması ve kayıt altına alınması suretiyle dersler üzerinde iktidarın kontrolünü pekiştirdiler. Ayrıca pandemi için alınan
önlemlerin başında gelen ve yukarıda da bahsettiğim gibi çocuk bakımı ve eğitiminin eve çekilmesi ile kadınları dolaylı olarak tahakküm altına aldılar ve böylece görünmez kadın emeğine dayalı bir toplumsallığı daha da meşrulaştırılmış oldular.
Aynı zamanda ulus devletler, cezalar ve yasaklar vasıtasıyla kolluk güçlerinin kamusal müdahalesinin de çapını genişlettiler.

Son olarak ise pandemi, batı ülkelerinde zaten sorun olarak görülen göçmenlerin
daha da eşitsiz ve adaletsiz bir konuma indirgenmesine ve bunun meşrulaştırılmasına neden oldu. Göçmen kampları, tıpkı yaşlıların yaşadığı huzur evleri gibi pandeminin en çabuk yayıldığı yerler oldu. Göçmenlerin hedef olarak seçtiği Avrupa,
ABD ve Avusturalya gibi kıtalar, sınırlarını tamamen kapattılar. Pandemi sürecinde
sadece Portekiz’de, sağlık hizmetlerinden tam olarak yararlanabilmeleri için tüm
göçmenlere geçici vatandaşlık hakkı tanımanın pandemiye karşı etkili bir politika olduğu görüldü. Diğer ülkelerde özellikle kaçak göçmenlerin tedavi ve aşıya ulaşmaları imkânsız hale geldi. Türkiye ya da Belarus gibi
ülkeler, göçmenlerin aşı ve tedavi haklarının adaletsizliğine göz kapamakla kalmadı, aynı zamanda
Pandemi, bir yangöçmenleri birer kimyasal silahmışçasına diğer
ülkeler üzerinde tahakküm kurabilmek amadan bize ne kadar toplumcıyla şantaj aracı olarak kullandılar.

sal varlıklar olduğumuzu

Kısaca tekrar etmek gerekirse pandemi, bir
hatırlattı ve insanlığın salt biyoloyandan bize ne kadar toplumsal varlıklar oljik yaşama indirgenmeyi kolay
duğumuzu hatırlattı ve insanlığın salt biyolojik yaşama indirgenmeyi kolay kolay
kolay kabul etmeyeceğinin bir teyidi
kabul etmeyeceğinin bir teyidi oldu. Öte
oldu. Öte yandan ise pandemiyle
yandan ise pandemiyle birlikte, devletlerin
birlikte, devletlerin hak kısıtlahak kısıtlamaları ve kolluk güçlerinin gündelik hayattaki görünürlüğü ve müdahalesi
maları ve kolluk güçlerinin
meşrulaştı. Bugüne kadar dijitalleşmeye ve
gündelik hayattaki görünürveri tabanları üzerinden yönetilmeye karşı çıkanlar dahi hızlıca yeni düzene ve bu düzenin
lüğü ve müdahalesi
herkesi kodlamasına rıza gösterdi. Bununla birlikte
meşrulaştı.
ulus-devletler sınırlarını sabitledi ve egemenliklerini
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bir kez daha ilan etti. Okullar, hapishaneler ve hastaneler gibi kurumlarda devlet tahakkümü ve evlerde kadının görünmez emeğinin sömürüsü arttı. Dünyada zaten
var olan eşitsizlikleri izleyerek katlanan salgın, biçim değiştirerek tekrar Avrupa’ya
girse de ulus devletler, insanlığın ve pandeminin küreselliği gerçeğine gözlerini kapattılar. Özgürlük talebi ve dili, sağ tarafından gasp edilirken devletler, sağın ve
solun itiraz ve isyanlarına pandemi bahanesiyle farklı ve eşitsiz şekillerde cevap
verdi. Özgürlüğü toplumsallıktan ve toplumsal iyilikten boşayan sağ söylemler;
maske takmama, aşı olmama gibi haklar üzerinden kendini tekrar kurdu. Sol ise
sağlık ve eşitlik arasındaki ilişkiyi söylemsel olarak kurup bunu özgürlükle birleştiren muhalif bir öznellik yaratmada ve talebe çevirmede etkisiz kaldı.
Sol Muhalefet

Yukarıda da belirttiğim gibi pandemi ile birlikte devletin müdahale alanlarını
genişletmesi, özgürlükleri kısıtlaması, olağanüstü hali normalleştirmesi, kolluk
güçlerini güçlendirmesi, sınırları kapatması ve kurumlar üzerindeki tahakkümünü arttırması; sol muhalefet tarafından beklenen tepkiyi geliştirmedi. Aslına bakacak olursak tam tersine çoğu zaman sol muhalefet sağcılara karşı
devletin yanında taraf tuttu. Halk sağlığını savunarak kısıtlamaların normalleşmesine katkıda bulundu. Bireysel olarak anlaşılan ve pazara dayalı özgürlük
söylemine karşı başka bir özgürlük söylemini yaşamsallaştıramadı. Öte yandan ve buna rağmen solun pandemi krizinden tamamıyla güçsüzleşerek ve
düzen içi olarak çıktığını söylemek de yanlış olacaktır.

Geçen iki yıl boyunca pandeminin ortaya çıkardığı ve sol muhalefetin çevresinde
birleştiği en önemli konu, neo-liberal kapitalizmin yarattığı eşitsizlikler oldu. Öncelikle hemen hemen her ülkede -istatistikler görünür kılsın ya da kılmasın- pandemi, ırk ve sınıf eşitsizliği ile paralel bir etki yaptı. Pandemi, Almanya’da
göçmenleri, ABD’de siyahları, Hindistan’da kent yoksullarını vurdu. Bunlar, hayat
şartlarındaki zorluklar sebebiyle bağışıklık sistemleri yeterince güçlü olmayan, sağlığa erişimleri kısıtlı olduğu için geç teşhis konulan ve çalışma koşulları ve yoksulluk sebebiyle çok ciddi ek sağlık sorunları olan gruplardı. Üstelik dünyadaki tüm
ülkelerde kapanma, sadece orta sınıfların ev içinde-ofis dışında çalışmalarına izin verirken ulaşım ve ulaştırma sektörü başta olmak üzere emekçi kesimler ya sokakta çalışmaya ve hastalığı kapmaya devam ettiler ya da tamamen yoksullaşarak hastalığın
yanı sıra açlıkla da başa çıkmak zorunda kaldılar.

Bunun yanı sıra neo-liberalizm sonucunda ortaya çıkan sağlık sektöründeki sorunlar, örneğin özelleştirme ile birlikte hasta bakıcı ve hemşire sayısındaki azalmalar,
devlet hastanelerine yatırım yapılmaması ve sağlık güvencesinin sadece kimilerine
ulaşır olması, pandemiyle başa çıkmada yaşanan güçlüklerle birlikte görünür oldu.
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Devletlerin pandemiyle başa çıkmakta yaşadığı güçlükler, ilk zamanlar komünleri ve toplumu harekete geçirdi ve çeşitli ülkelerde mahalle örgütlenmesine dayalı, yaşlıları gözeten ve sağlık çalışanlarını destekleyen özerk yapılar ortaya
çıktı. Bu yapılar, şimdilik dağılmış gibi gözükse de toplumun kendi kendini örgütlemesi konusunda önemli bir deney ve miras oldu. Aslında bu yapılar, bir yanıyla toplumun kendi öz savunmasını nasıl geliştireceğine dair birer örnek olarak
da aklımızda durmalılar.
Öte yandan devletler aşı bulunduktan hemen sonra ortaya çıkmış ve bir anlığına
parıl parıl parlamış eşitsizliklerin üstünü örttüler. Sağlık alanındaki istatistiklerin tamamını aşı üzerinden tarifleyerek tüm ayrışmayı “aşı olmak” ya da “olmamak” bağlamına indirgediler.
Pandeminin getirdiği bir ikinci hareketlenme, ABD merkezli oldu. ABD’de pandemi esnasında siyahlara karşı artan polis şiddeti, dünya çapındaki ırkçı sitemlerin sorgulanmasına yol açtı. Kolluk güçlerinin, polisin ve hapishanelerin
ortadan kalkmasını amaçlayan Abolition hareketi, dünyada yeni bir anti-faşist ve
anti-devletçi dilin ortaya çıkmasına katkı sağladı. Dünyanın hemen her yerinde
sömürgecilerin heykellerini kırma eylemleri yapılırken sayısız Abolition örgütü
kuruldu. Bu da bundan sonra sol cephenin nerelerden kurulabileceğine dair bize
önemli ipuçları veriyor.

Yukarıda da bahsettiğim gibi pandeminin görünür kıldığı bir başka mesele ise kuzey
ve güney ülkeleri arasındaki fark oldu. Önceleri batıyı vuran ve batıdaki devletin
pandemi ile savaştaki başarısızlığı vesilesiyle neo-liberal kapitalizmde sermaye ve
devlet iş birliğini ortaya çıkartan pandemi, daha sonraki zaman diliminde aşılanmadaki eşitsizlik sayesinde aynı sistemin nasıl bir sömürgeciliğe de dayandığını
gösterdi. Aşıların paralı satılması ve böylelikle dünyada sağlığa eşit erişim fikrini
hiçe sayan düzen sonucu güney ülkelerinde pandemi olağanca hızıyla devam ediyor. Bir yandan da virüs mutasyona uğrayıp batı ülkelerine geri döndükçe aşıya rağmen vaka sayısı kontrol altına alınamıyor.
Sonuç

En başta da belirttiğim gibi büyük bir felaket olarak karşımıza çıkan Covid-19 pandemisi, tarihsel açıdan hem yeni baskılara ve tahakküm biçimlerine hem de iktidarın dayandığı belli başlı taşların oynamasına sebep oluyor. Devletlerin, tahakkümü
arttırırken ve ulus-devlet sınırlarına çekilirken görünür olan başarısızlığı, sistemsel
sorgulamaları da beraberinde getiriyor. Polis saldırıları ile somutlaşan ırkçılık, kapitalizm ile iş birliği yapan devletçilik, kadının görünmez emeğine dayalı sömürü,
sınıflar ve ülkeler arasındaki eşitsizlik; bu sorgulamaların en belirgin olanlarıdır.
25
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Bu sorgulamalar ile birlikte dünyada uzun zamandan beri ilk kez eşitliğe dayalı talepler öne çıkıyor. Üstelik bu eşitliğin devlet tarafından sağlanmasına yönelik umutlar tükenirken, toplum kendi kendine yetme ve kaynakları bölüşme konusunda yeni
deneyimler ve miraslar ortaya çıkartıyor.

Pandeminin kötü yüzü ise özgürlük fikrinin sağ tarafından gasp edilmiş olması oldu.
Bireysel özgürlüklere karşı toplumsal özgürlük fikrini geliştirmek konusunda kadük
kalan sol, bu alanda söz geliştirme kapasitesini hızla yitiriyor. Ancak evrensel olarak ortaya çıkan “polis lağvedilsin” fikri ile “dayanışarak toplumu savunma” fikrinin ittifakı ihtimali, bu alanda da yeni açılımların mümkün olduğunu gösteriyor.
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Kürdistan’da Pandemi ve Sömürge Toplum Gerçeği
Ruşen Sekvan

2019 sonlarında ortaya çıkan, etkileriyle 21. yüzyılın en büyük krizlerinden biri haline gelen Covid-19 pandemisinin önü, gelinen noktada henüz alınabilmiş değil.
İçinde bulunulan krizler çağında; cinsler arası, ekolojik, ekonomik her türlü kriz,
pandemi süreciyle daha da derinleşerek farklı boyutlar kazanmıştır. Pandemi süreci,
21. yüzyılın tüm krizleriyle beraber pandemi için ana hat olan sağlığın da krizini
kat kat derinleştirmiştir. İktidarlar yaşamın her alanını çarpıtarak kendi egemenliğini
sürekli kılmaya çalışır. Din, politika, bilim, felsefe, ekonomi bu alanlardandır. Sağlık alanı da iktidarların egemenliklerini sürdürdükleri temel alanlardan biridir. Bu
krizli sürecin merkezinde olan sağlık; egemenlerin politikalarını dayatarak otorite
güçlendirme bahanesi yaptığı bir alan olarak çok daha fazla kullanılmış ve sömürülmüştür. Kürdistan’da da bu süreç, piklerle beraber inişli çıkışlı olsa da sonuçlarıyla beraber de oldukça ağır ve sancılı süregelmektedir. Burada sürecin çok daha
ağır geçişinin en temel sebebi; sömürge ve sömürgecilik hakikatidir.

Pandemi süreci, ilk bakışta kaba bir pozitivist anlayışla dahi değerlendirildiği zaman,
Kürdistan halkları için sağlık hizmetine erişimi daha imkansız hale gelmiştir. Anadil, sağlık hizmetlerinin evrensel anlamda temellerinden biridir. Dil, insanın kendini anlatmasındaki en önemli araçtır. Kendini doğru anlatamayan bir yurttaşın
doğru hizmeti ve tedaviyi alabilmesi de mümkün olmamaktadır. Kürdistan’da, hiçbir hizmet gibi sağlık hizmetlerinin anadilde olmayışı yılların sorundur. Pandemi
süreci gibi zor bir süreçte dahi anadilde hiçbir çalışma yapılmamış, pandemiye dair
verilen sağlık hizmetleri anadilde olmadığından, sonuç alıcılığa da olmamıştır. Bu
süreci çok daha krizli bir hale getirmiştir. Aksine anadilde kimi sivil toplum örgütleri tarafından yapılan çalışmalar engellenmeye çalışılmıştır. Anadilin yaşamda engellenişi, yeni bir politika olmayıp anadilde bir çocuk parkı tabelasının dahi iktidar
tarafından yasaklanışı da yılların sorunudur.
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Pandemi sürecinde en çok etkilenen kesimlerden biri de işçi ve emekçi sınıfıdır.
Bunun Kürdistan’da yansımaları da tüm dünyada olduğu gibi ağır olmuştur. Bölgede
on yıllardır süregelen savaş politikaları geçim kaynaklarını oldukça kısıtlamış, toplum mecburiyetten mevsimlik işçilikle geçimini sağlamaya çalışmaktadır. Pandemi
sürecinde mevsimlik işçiler de tamamen işsiz bırakılmıştır. Bunun gibi birçok işçi
emekçi kesimi, sonucu bir şeye hizmet etmeyecek politikalarla açlığa ve yoksulluğa mahkum edilmiştir. Hayvancılıkla geçimini sağlayan ve yaylada hayvanlarını
otlatan kişilere, pandemi tedbirleriyle hiçbir alakası olmayan ve ödeyemeyeceği cezalar kesilirken, büyük otel ve fabrikaların çalışmasının durmaması için emekçiler
insanlık dışı koşullarda çalışmaya mahkum edilmişlerdir. Bunlardan kaynaklı da
pandemi süreci işsizlik krizi ve ağır bir ekonomik krize de dönüşmüştür. Bu krizli
süreçler insanların yaşamlarına son vermelerine varabilecek büyük krizlere de yol
açmıştır.

Pandemiye dair geliştirilen politikalarda bölgesel özgünlüklerin hiçe sayıldığı alanlardan biri de toplumsal yaşamın şekillenişidir. Kürdistan’da yaşam daha toplu ve
daha toplumsaldır. Aileler daha geniş, sosyal yaşam ortamları dahi daha toplu ve iç
içedir. Taziye, düğün, bayramlar gibi bir arada kalabalık geçirilen zamanlar oldukça
fazladır. Covid-19 virüsünün bulaşması ve yaygınlaşması için bu or- tamlar riskli ortamlardır. Pandemi sürecinde, yine iktidarın buna dönük geliştirdiği politikalar ya
bunu görmezden gelen ya da yasaklar ve cezalarla önünü almaya çaışan bir noktada
olmuştur. Pandemi süreci, her süreçte olduğu gibi yerellerin özgünlüklerinin gözetilerek politikalar yürütülmesi gereken bir süreçtir. Kürdistan’da kayyımlarla da beraber yerelden yönetimin önüne tamamen geçilmiş, bu pandemi sürecinde de daha
büyük sorunlar oluşturmuştur. Ancak en küçük topluluktan, sokaklardan ve mahallelerden başlayan, halkın yerelden yönetime katılımını sağlayan politikalar, pandemi sürecini aşabilmeyi sağlayabilir. Ama geliştirilen tek politika yine yukardan,
tek elden geliştirilen yasak-ceza politikaları olmuştur. Hatta toplumun temeli olan
bu toplumsallığın bu yasaklarla parçalanması da egemenlerin işine gelmiş, bu her anlamda genel bir politikaya dönüştürülmeye çalışılmıştır. Sonraki süreçte toplumsal
her eylem, etkinlik, buluşmaya keyfiyetçi bir tutumla ‘izin verilmemesi’ ve buna
gerekçe olarak pan- deminin gösterilmesi de bunun en net göstergesi olmuştur.

Salgının ilk başlarında yine bir politika olarak geliştirilen sokağa çıkma yasaklarının bile buradaki yansımaları farklı olmuştur. Sokağa çıkma yasaklarının, Kürdistan belleğindeki yerinin çok ayrı olduğu, su götürmez bir gerçekliktir. Özellikle
2015-2016 yıllarındaki sokağa çıkma yasakları, halkın belleğinde çok tazedir. Pandemi sürecinin başında 2020 Mayıs ayında sokağa çıkma yasaklarında ortaya
çıkan bir görüntüde, Nusaybin’de devletin kolluk kuvvetlerinin bir sitenin bahçesindeki çocukları silahla kovaladığı, havaya ateş açtığı görülmüştür. Daha sonra
buna dair yapılan açıklama ise pandemi tedbirleri çerçevesinde olduğuna inandırı28
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cılık olmayınca, site bahçesinde oyun oynayan çocukların ‘taş attığı’ kılıfı uydurulmuştur. Bunun gibi birçok örnek, sokağa çıkma yasakları sürecinde yaşanmıştır. Bu
yasak, ceza yaklaşımlarının her biri de yine bu belleğin bir parçası ol- maya devam
etmektedir. Sömürge toplumlarını ceza ile sindirme, bu cezaların bedelinin çoğu
zaman yaşam dahi olduğu ve kurulu iktidar düzeninin bu tavrı, pandemi sürecinde
olağanlaştırılmaya ve daha kalıcı hale getirilmeye çalışılmıştır.

Pandeminin en başından beri çalışmaları yürütülen ve Covid-19 virüsüne karşı geliştirilen aşıların da salgın politikalarında yeri büyüktür. Bağışıklama yani aşı; patojene karşı vücudun dirençli hale gelmesi, savunmayı öğrenmesidir. Covid-19
pandemisinde de ilk süreçten bu güne, aşı ve aşıya dair tartışmalar çok önemli bir
yer tutmaktadır. Aşı bulunduktan ve üretildikten sonra hızlı ve yaygın bir şekilde
aşının yapılmasında da Kürdistan yine ikinci planda kalmıştır. Temelde aşıya dair
oluşan büyük güvensizlik, devletin aşı politikalarıyla daha da derinleşmiştir. Geçmişte yapılan bozuk kızamık aşıları sonucu görülen binlerce SSPE vakası, Kürt halkının belleğidir ve aşıya dair oluşan güvensizliğin bir boyutudur. Bunun yanında
geçmişte Kürdistan’da kadınların bilgi sahibi olmadan doğum kontrol yöntemlerine zorlanması, bazen doğum kontrol yöntemlerinin habersiz uygu- lanması, gebelikte kimi kadınların türlü ve doğru olmayan gerekçelerle kürtaja zorlanması gibi
birçok örnekte, soykırım tehdidi altında olduğu halkın belleğinde yer edinmiştir.
Esasında genel varoluşuna dair olan bu güvensizlik, devletin tüm politikalarıyla ilgilidir. Aşıya dair gelişen ‘kısırlaştırma’ söylentisi de bu soykırım kıskacında olma
belleğine eklenince, genel bir güvensizlik ortamı oluşmuştur. Aşılanma oranları,
uzun bir süre genel ortalamanın çok altında seyretmiştir. Yine sivil toplum örgütlerinin yaptığı belli başlı çağrılar ve çalışmalar sonucunda kısmi de olsa aşıya dair
güvensizlik giderilmeye çalışılmış, ancak bölge aşılamada çok geride bırakılmıştır.

İlk dönemlerinde şeffaf yürütülmeyen pandemi süreci, bir süre sonra çarpık verilerle
iktidarın çıkarları doğrultusunda manipüle edilmeye başlanmıştır. Sayısal verilerin
yanlış verildiğine dair tepkiler oluşturulup bu durum sivil toplum örgütleri tarafından deşifre edildikten sonra, bu noktada kısmi geri adımlar attırılmıştır. Buna dönük
tepkilere karşılık her gün yayınlanan sayıların ve renklerin olduğu rengarenk bir harita üzerinden süreç ‘şeffaf yürütülmeye’ çalışıldı. Bu haritaya dair değerlendirilmesi gereken en temel gerçeklik; zaman zaman renkler yer değiştirse de bu haritanın Türkiye ve Kürdistan olarak, iki bambaşka parçanın birbirine yapıştırılmış
olması gibi oluşuydu. Kimi zaman mavi iller Kürdistan, diğer renk Türkiye iken
kimi zaman da salgının seyrine ve dalgalara göre tam tersine döndü. Salgının seyri
ve dalgalanışı da, pikleri de aslında birbirinden çok farklı olsa da bu durum bölgesel bir farklılığa indirgenmeye çalışıldı. Yıllardır anlatılmaya çalışılan hakikat, bir
harita ile kör göze parmak misali devletin sağlık bakanlığının her gün yeniden tescillediği bir kanıt oldu.
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Tüm bu örnekler çoğaltılabilir. Bu ayrımcı politikaların temeli, sömürgecilik üzerinden çözümlenmelidir. Sömürge bir toplum, bu krizli çağda krizleri daha derinden
yaşamaktadır. Var olan krizli halin üzerine sömürge olma halinin eklenmesi, krizi derinleştirmektedir. Dünya Sağlık Örgütü sağlığın tanımını: ‘Fiziksel, ruhsal, sosyal
komünlerinin tam örgütlenmesiyle mümkündür.’der. Yerel ve bölgesel özgünlüklerin yereldekiler tarafından bilindiği, hakim olunduğu; durumlara buradan doğru yerelden yurttaşlarca, doğru bakışın geliştirildiği ve öz güçle çıkışın sağlanabildiği bir
mekanizma, sağlık sisteminde en önemli yerdedir. Temelde bu iki nokta üzerinden
geliştirilecek politika, hem kapitalist sağlık sisteminden hem de pandemilerden çıkışta, en elzem noktalardır.

Sağlık sisteminde var olan temel sorun, kapitalist modernitenin her alanda yarattığı gibi bağımlılık sorunudur. Kendini bunun üzerinden var eder ve yeniden yeniden üretir. Bu bağımlılık; sağlık bilgisine bağımlılık, sağlık
hizmetine bağımlık ve bedene yabancılaşmadan gelmektedir. Sağlık sisteminde var olan krizli hal için çıkış noktası birinci olarak; bu bağımlılık ilişkilerini kırarak profesyonelleşmeden çıkıp amatör tarzla inşadır.
Profesyonelleşme, var olan kurulu düzende insanı ve doğayı nesneleştirerek,
bağımlılık ilişkilerini yeniden üreten, kendini metalar üzerinden var eden bir
durum geliştirmektedir. Amatörlük ise, toplumun kendine yetebilmesini
amaçlayan, yani metalar odaklı değil çözüm odaklı bakan, öz güçten beslenen ve bağımlılık ilişkilerini ortadan kaldıran bir yaklaşımla gelişir. Covid-19 virüsü, her ne kadar
Covidyeni bir virüs olsa da salgın hastalıklarla mü19 virüsü, her ne
cadelede, toplumun büyük belleğinin silinmesi asıl sorundur. Pandemilerin
kadar yeni bir virüs olsa da
salgın hastalıklarla mücadelede, üstesinden asıl gelecek olan, amatör bir
toplum odaklı düşünme ve hareket
toplumun büyük belleğinin silinmesi ruhla
tarzıdır. Çıkışta bir diğer nokta ise bu
asıl sorundur. Pandemilerin üstesinden bahsettiğimizin, yerellerden merkeze
yatay örgütlenme tarzı ile yani özyöneasıl gelecek olan, amatör bir ruhla
tim ile kurgulanmasıdır. Bu da sokak ve
toplum odaklı düşünme ve hareket
mahallelerden başlayan, sağlık komüntarzıdır. Çıkışta bir diğer nokta ise bu lerinin örgütlenmesiyle mümkündür.
bahsettiğimizin, yerellerden
Yerel ve bölgesel özgünlüklerin yereldemerkeze yatay örgütlenme tarzı kiler tarafından bilindiği, hakim olunduğu; durumlara buradan doğru yerelden
ile yani özyönetim ile kuryurttaşlarca, doğru bakışın geliştirildiği ve
gulanmasıdır.
öz güçle çıkışın sağlanabildiği bir mekanizma,
sağlık sisteminde en önemli yerdedir. Temelde bu
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iki nokta üzerinden geliştirilecek politika, hem kapitalist sağlık sisteminden
hem de pandemilerden çıkışta, en elzem noktalardır.

Kürdistan genelde iki yüz, özelde kırk yıldır sürdürülen savaşla, savaş gerçeğini en
derinden yaşayan yerlerdendir. Zaman zaman şekil ve boyut değiştirerek sürekli
devam eden bu savaş halinde pandemi sürecinin de çok derinden ve daha ağır yaşandığı yerlerden biri olmuştur. Soykırım kıskancında olduğu belirlemesini yapan
bir halk için, pandemi gerekçesiyle geliştirilen her politika egemenin tahakkümünü
daha da arttırdığı bir aracın olması ötesine gidememiştir. Bu krizli yaşamın çıkışında yeni yaşamın inşasından; toplumsal her alanın inşası ile toplumsal yaşamın inşasından başka yol mümkün değildir. Bu noktada yeni bir yaşam için sağlığın
inşasında da en önemli şey doğru ilkeler çerçevesinde geliştirilecek bir sağlık algısıdır. Bu algı ve perspektif oluşturulduktan sonra, buna dönük geliştirilecek politikalardan sonuç alınabilir. ‘Maske, mesafe, hijyen’ gibi alt yapısı oluşturulmadan
halka dayatılan bir söylemin baştan aşağıya yanlış bir sisteme oturtulması, geldiğimiz yerde olduğu gibi yeni krizlerden başka bir şey oluşturamaz. Doğru bir sağlık
algısı da ataerkil sömürüye hizmet etmeyen, hiyerarşik olmayan, kadınların özne
olduğu, toplumsal birikimi önemseyen ve toplum katılımını önceleyen bir sağlık algısının oluşturulmasıyla mümkündür. Halk sağlığının temelleri de, sömürgeciliğe
karşı verilen mücadelenin temelleri de budur. Ancak bu yeni yaşamla tahakkümsüz, pandemisiz ve özgür bir dünya yaratmak mümkündür.

Kaynakça
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Esas Virüs Kapitalizmin İdeolojisi Endüstriyalizmdir
Zöhre Bozacı

Bulunduğumuz çağda kapitalist modernite sistemi azami kâr yasasıyla doğaya, insana, topluma karşı geliştirdiği saldırıyı en üst aşamaya getirerek, doğallığa karşı
en büyük savaşı geliştirmiş durumdadır. Eğer gerekli tedbirler alınmazsa canlılığa
dair hiçbir şey kalmayabilir. Son tahlilde doğa da SOS sinyallerini vermeye başladı.
Hiç kimsenin tahmin etmediği yerde ve zamanda intikamını alıyor ve ekolojik denge
yeniden sağlanmadığı sürece almaya da devam edecek gibi. Kapitalist modernitenin en üst aşamasının yaşandığı günümüzde ekolojik kriz ile toplumsal kriz iç içe
geçmiştir. Birbirinden ayrı, parçalı ele almak çözümden çok çözümsüzlüğü getireceğinden, bütünlüklü ele almak en doğrusudur. Çünkü doğa ile toplum, doğa ile
insan farklılıklarıyla bir arada, birlikte birbirini tamamladığı sürece anlam kazanır.
Ne zaman kapitalist modernite tarafından birbiriyle bağı koparılarak birbirine yabancılaştırıldı o zaman yaşam anlamsızlaştı. Son tahlilde yaşama kanser ve virüsler
damgasını vurmuş durumda.

Bu bağlamda bakıldığında günümüzde tüm canlılara karşı, ölüm makinasının yerini
alan ve onun gibi çalışan koronavirüsün kapitalist ideolojinin ürünü olduğu aşikardır. Bu ideoloji tarafından doğallığa müdahale sonucu koronavirüs ortaya çıkar.
Özellikle ortaya nasıl çıktığına dair yalan yanlış açıklamalar yapılarak algı oluşturulmaya çalışıldı. Koronavirüsün oluşması ve yaygınlaşması iktidarcı-devletçi sistemden ve kapitalist modernitenin endüstriyalizm ideolojisinden kopuk ele
alınamaz. Dolayısıyla yaşananlar bir doğal afet, doğal bir hastalık değildir. Kapitalizmin azami kâr elde etmek için doğaya ve topluma yönelttiği tüketici saldırı sonucunda ortaya çıkan biyolojik bir saldırıdır. Kapitalist modernitenin icat ettiği
nükleer silahtan daha fazla tüm canlıları tehdit etmekte, hatta yok olmasına neden
olmaktadır. Böylesi korkunç bir durumun ve gelişmenin önüne nasıl geçilir?
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Nasıl bir alternatif oluşturulur? gibi soruları çoğaltabiliriz. Verilebilecek en uygun
cevap hem canavarlaşan hem de yeni canavarlar üreten ve üretmeye devam eden kapitalist modernitenin, azami kâr yasasıyla geliştirdiği endüstriyalizm ideolojisine
karşı alternatif ideolojik duruş, örgütlenme ve eylem geliştirmektir. Yani demokratik modernitenin ekolojik toplum perspektifiyle komünal ekonomi ve eko-endüstriyi yaşamsallaştırarak, gerekli örgütlenmeleri bir an önce hayata geçirerek. Ancak
bu tarz örgütlenmeler yaşamsallaştırıldıkça toplum, insanlık, doğa sağlığına, yaşamda anlamına kavuşur. Sorular sorarak hem virüs yaratan sistemi hem de alternatif
sistemi derinlikli irdelemeye devam edelim.
Korona İnsanlığın Kaderi mi? Panzehiri Nedir?

Bu aşamaya nasıl gelindi, korona insanlığın kaderi mi? Pandemi sürecinin insan
psikolojisi üzerindeki etkileri nasıldır ve panzehiri nedir? Yukarıda da belirtildiği gibi kapitalist modernite endüstriyi kendi azami kar hırsı için kullanarak
doğayı, -evreni ve insanlığı- toplumsallığı kısacası tüm canlılığı yok etme aşamasına getirir. Bunu yaparken ahlak ve vicdan ölçüleri kâr hırsı olduğundan,
günümüzde yaşanılmaz koşulları oluşturur. İnsanlara ‘Her şey kanserli, her şey
virüslü. Hiçbir zaman doğa ile toplum, doğa ile insan arasında simbiyotik ilişki
olmadı. Doğal, komünal, sağlıklı, özgür bir yaşam yaşanmadı.’ algısını, düşüncesini aşılar. Yaşam hep kanserli ve virüslü, kapitalist tekelci sermayedar ise
tek kurtarıcıdır. Tamamen yok olmak istemiyorsan kapitalizmin ölçülerine ve
kurallarına uy denmektedir. Adeta ölümü göstererek sıtmaya razı etmeye çalışır. ‘Geleceğe dair farklı umutlar beslemen anlamsız. Yaşam bundan sonra da
böyle olacak, senin yapabileceğin farklı bir şey yok.’ zihniyetini oluşturur. İnsanlarda gelecek umudunu yok etmeye çalışır ve kaderci yaklaşımı aşılar. Özellikle korona pandemi sürecinde yaşatılan panik, korku, güvensizlik ve
umutsuzluk duygusu, algısı yaygınlaştırılarak insan ve toplum arasında uçurum oluşturulur. Amaç toplumları daha fazla denetim altına alarak, istedikleri
tarzda yön vermektir. Egemenlerin, sömürenlerin tarihine bakıldığında bu yöntemi hep uyguladıkları görülür. İnsan zihiniyetini, psikolojisini çok iyi çözdüklerinden kendilerine alternatif oluşmaması için ezilenlerde panik ve korku
duygusunu yaratarak kendilerine itaat etmelerini sağlar. Furedi, “Korku, kaygı
gibi duygular tüm topluma yayıldığında, insanları korkuyu ortaya çıkaran unsurlar yönetmeye başlamaktadır. ” der. Karşılarında güçlü direnişler olmadığı
sürece, bu yöntem çoğunlukla sonuç alıcı olmuştur. İnsanları gönüllü itaat ediyor gibi yansıtır. “Bu süreçte güven eksikliğine dayalı olarak insanları belirli
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bir davranışa ya da inanca ikna etmek suretiyle ‘rızalarını üretmek’ önemli bir propaganda aracı olarak da kullanılmaktadır.” diye belirtir ünlü düşünür Chomsky.

Günümüzde pandemi sürecinde iktidarlar tarafından alınan kararların pratikleşme
aşaması bu ideolojik yaklaşıma pratik örnektir. Korona pandemi süreçlerinde özellikle alternatif eylemlerin ve örgütlenmelerin önüne geçmek için ulus-devlet iktidarları, insanları eve kapatmak için küresel boyutta medya yoluyla yaydığı yalan
yanlış bilgilerle, insanların korku ve panik duygusuna kapılmasını sağlar. İnsanların çoğu buna sorgusuz itaat eder. Her an her yerde virüse yakalanacağı korkusu, her
yerin kirli olduğu (özellikle ortak yaşam alanları) düşüncesi insanları gönüllü olarak eve kapatır. Kendi hapisevlerinde gönüllü tutsaklardır. Özellikle kentlerde kapitalizmin yaşam ilkelerinden biri olan bireycilik kendi komşusunu bile sormama,
tanımama yaklaşımı korona ile en üst aşamaya ulaşır. Avrupa ülkelerinin birçoğunda
insanlar tek başına yaşayan komşusunun öldüğünü, ancak cesedi koku yaydığında
fark ediyor. Komünal yaşam adına, toplumsallık adına korkunç bir durum. Toplumsallıktan, ahlaki ve vicdani duygulardan tamamen kopmadır. Pandemi süreçlerinde yalnız yaşamayı tercih eden veya yalnız yaşamak zorunda kalan yaşlılar en
fazla zorlanan ve ölüme terk edilen kesim olur. Kimi Avrupa ülkelerinde özellikle
gençler tarafında oluşturulan ortak dayanışma grupları, yalnız yaşayan insanlara
pandemi sürecinde dayanışma elini uzatmaları hala komünal ruhun ölmediğini gösterir. Salgının bulaşma ve ölüm riskinin olması nedeniyle insanların panik bir şekilde
alışverişe yönelmesi, gıda ve temizlik maddelerinin stoklanması had safhaya ulaşır.
Bu süreçte tek kullanımlık plastik malzemelerin aşırı tüketilmesi doğayı daha da
kirleterek ekolojik dengenin bozulmasını derinleştirir. Aşırı tüketim ve ihtiyacından
daha fazla stoklama, küresel tekelcilerin aşırı kar elde etme mantığına hizmet eder.
Sağlık da tekelcilerin elinde olduğu için zenginler en iyi şekilde sağlık hizmetlerinden yararlanırken emekçi, yoksul halk doğru düzgün yararlanamaz ve koronadan en
fazla etkilenen, yaşamını yitiren kesim olur. Sağlık, toplumun değil kâr amacı güden
kesimlerin elinde olduğu için bu alanda en büyük adaletsizlik yaşanır. Bu durum
pandemi sürecinde daha fazla açığa çıkmıştır. Pandemi sürecinde tekelcilerin kâr
elde etmelerinde düşüş olmaması ve daha fazla kar elde etmeleri için emekçilerin çalışması zorunlu kılınarak sağlıkları daha da kötüleşir. Çalışma koşulları, sağlıklı olmadığı gibi daha da ağırlaştırılır. İşsiz kalmamak için her koşul altında çalışır
emekçiler. Bu dönemde zenginler daha zenginleşir, yoksullar daha da yoksullaşır.
Emekçilerin sağlığı fiziken, ruhen ve zihnen daha da bozulur. Eşitsizliğin, adaletsizliğin ve sömürünün daha da arttığı bir dönemi yaşarlar. Emek sömürüsünün artmasıyla toplumsal kriz daha da derinleşir.

34

JINEOLOJÎ
Jin

Jiyan

Azadî

“Sağlığını kendi öz imkânlarıyla koruyamayan toplumun temeli, varoluş ve özgürlüğü ya tehdit altındadır veya tümüyle yitirilmiştir. Sağlık bağımlılığı genel bağımlılığın bir göstergesidir, fiziki ve ruhi sağlık sorunlarını çözmüş bir toplumun
özgürleşme imkânı elindedir. ” diye belirtmektedir Öcalan. Sağlık toplumsallaştığı
oranda toplum kendi öz imkânlarına kavuşur. Kendi yaşam hakkını kendi korur.
Buna en iyi örnek doğal toplum dönemindeki bilge kadınlar veya şifagerlerdir. Doğadan edindikleri bilgiyi toplumun hizmetine sunmak için bilgiyi bilince dönüştürerek pratikleştirirler. Bunu büyük bir emek ve yoğunlaşma ile sağlarlar. Bundan
kaynaklı toplum, doğanın bize sunduğu şifalı bitkilerin tedavi edici özelliklerini
bilen ve tedavi için kullanan şifagerlere daha fazla güvenir ve tercih eder. Şifagerler kâr mantığını esas almadıkları için doğa ve toplum arasındaki dengenin yeniden
sağlanması için mücadele eder. Günümüze kadar bu özelliğini koruyarak gelen şifagerler, bilgi ve deneyimlerini ortaklaştırır ve topluma yaydıkları oranda çoğalırlar. Eğitim, örgütlenme, gönüllülük ve eylem mücadele esasları olmak zorundadır.
Hem toplumu eğitir hem de bilgisini gönüllü olarak toplumla paylaşarak doğal tıbbın topluma mal olmasını sağlar. Doğayla bütünleşen insan-toplum, günümüzdeki
teknik-bilimsel gelişmeleri toplum ve doğa sağlığı için kullanır. Kendi öz dinamiklerine kavuşarak gelişen doğal tıp, toplumsallaştıkça tekelcilerin hizmetinde olan, bağımlılık geliştiren modern tıbba karşı direniş ağını
oluşturarak öz savunmasını geliştirir. Varlığını ve özgürlüğünü güvence altına alır. Özcesi, insanlar bilinçlendikçe toplumsallaşır, toplumsallaştıkça
Gelinen aşama
örgütlenir, örgütlendikçe direnir, direndikçe öztoplumsal krizle ekolojik
gürleşir, özgürleştikçe sağlıklarına kavuşur.

krizin daha da derinleştiği ve içiçe

Gelinen aşama toplumsal krizle ekolojik
geçtiği süreçtir. Bu aşamada sorunları
krizin daha da derinleştiği ve içiçe geçtiği
süreçtir. Bu aşamada sorunları birbirinden
birbirinden ayrı, parçalı ele almak
ayrı, parçalı ele almak çözüm yerine çöçözüm yerine çözümsüzlüğü doğurur.
zümsüzlüğü doğurur. Günümüzde yaşaGünümüzde yaşanan bu krizler diyaleknan bu krizler diyalektik olarak birbirine
bağlıdır. Toplumun ekoloji, ekonomi, entik olarak birbirine bağlıdır. Toplumun
düstriyalizm ve sağlık sorunları birbirleekoloji, ekonomi, endüstriyalizm
riyle ilişkili ve bağlantılı gelişir. Bütünsellik
ve sağlık sorunları birbirleriyle
içerisinde ele alındığında birbirini olumlu etkiler ve çözüm gelişir. Demokratik moderniteilişkili ve bağlantılı
nin demokratik, ekolojik, kadın özgürlükçü
gelişir.
paradigması ışığında sağlığın toplumsallaşması,
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ekonominin komünalleşmesi, eko-endüstri ve toplumsal ekoloji yaşam bulduğunda ve örgütlendirildiğinde, kapitalist modernitenin ve onun endüstriyalizm
ideolojisinin panzehiri oluşur.
Eko-endüstri mi Endüstriyalizm mi?

Yukarıda da belirtildiği gibi toplum, dünya ve insan sağlığının bozulması ekolojik
kriz ve toplumsal sorunların artmasıyla bağlantılıdır. Bu sorunların artmasını
sağlayan kapitalist modernitenin endüstriyalizm ideolojisidir. “Sorun endüstrinin
kendisinde değildir. Kullanılış tarzındadır. Toplumun varlık gerekçeleriyle bütünleştirilmiş bir endüstri dünyayı insan için, hatta tüm yaşamlar için “üçüncü doğa” haline getirmede belirleyici rol oynayabilir. ” Endüstri tek başına nötrdür. Kim için,
nasıl kullanıldığı önemlidir. Toplumun hizmetinde kullanıldığında, beslenme ve
ekonomik ihtiyaçlarını karşıladığında, doğayla uyumlu olduğundan pozitiftir, sorun
oluşturmaz. Çünkü bu kullanılma biçiminde kâr elde etme, sermaye oluşturma, biriktirme mantığı ve düşüncesi yoktur. Kapitalist tekelcinin hizmetinde olduğunda
azami kâr, egemenlik ve hakimiyet aracı olarak kullanıldığında negatiftir, sorun üretir. Toplumu, doğayı, evreni her yönüyle parçalar, en küçük hücresine kadar sömürmeyi esas alır. Bunu da kâr amaçlı kullandığı bilim ve tekniğiyle yapar.

Endüstriyalizm doğallığın düşmanı olduğundan en büyük darbesini tarım ve hayvancılık alanında geliştirir. Bilim ve teknikteki gelişmeleri ve buluşları aşırı kâr
mantığı doğrultusunda doğallığı, komünallığı yok etmek için kullanır. Abdullah
Öcalan, “Endüstriyalizm tarımı can evinden vurmuştur. İnsan toplumunun asli unsuru, varlık aracı olan tarım, endüstri karşısında büyük yıkım yaşamaktadır. On beş
bin yıldır insanlığı var eden bu kutsal faaliyet bugün kendi haline bırakılmıştır.”
diye belirterek tarımın, toprağın toplumun varlığını sürdürmede ne kadar önem arz
ettiğini belirtir. Tarımın endüstrileştirilmesinde, aşırı kâr elde etmek amacıyla daha
fazla üretim için GDO’lu tohum ve kimyasal madde toprakta kullanılır. Bu doğal tarıma müdahaledir. Hem toprağın döngüsüne müdahaledir hem de toprağın zehirlenmesini ve kirlenmesini sağlar. GDO’lu tohum tek kullanımlıktır. Elde edilen
üründen tohum elde edilmez. Üretici her yıl yeni tohum almak zorundadır. Bu da
çiftçinin, üreticinin tohum şirketlerine bağımlı olması demektir. Canlılığa ve çiftçinin bin yıllarca süre gelen ‘kendi tohumunu kendi saklama kültürüne’ müdahaledir.
Ona has ürünü yoktur artık. Tekelci kapitalist nasıl isterse öyle olur. GDO’lu ürünlerin sağlıksız olması, seri üretim sonucu toprağın verimsizleştirilmesi, kimyasal gübre ve ilaçların kullanılması sonucu toprakta canlıların yok edilmesi,
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zehirlenmesi, zehirli gazların havaya salınması, endüstriyel tarım yerleri için ormanların yok edilmesi, iklim krizinin gelişmesi toplumun, insanın ve doğanın sağlığını bozar.

Azami kâr mantığı doğrultusunda tekelci sermayedarlar, ormanların yok edilmesiyle hem hayvanların yaşam alanlarının hem de bitki türlerinin yok olmasını
sağlar. Biyo çeşitliliğin azalması, ekolojik dengenin bozulması, hayvanların
yaşam alanlarına müdahale sonucu hayvanlarla insanların yakın temasının artması ve iklim krizine bağlı olarak sıcaklıkların yükselmesinin enfeksiyon hastalıklarının yayılmasını kolaylaştırdığı, farklı çalışmalarla tespit edilmiştir.
Kapitalist tekelciler tarafından endüstriyel hayvan yetiştiriciliği küresel boyutta dünyaya dayatıldığından beri, tıp dünyasında yapılan araştırmalar sonucu hastalıkların
nasıl oluştuğunu ortaya koyar.
“Son otuz yılda, nerdeyse çoğu aktüel Covid-19 gibi hayvansal zoonotik
virüs olan otuzdan fazla insan patojeni belirlendi. Salgınlar kentleşmenin
bir ürünü. İnsanlar beş bin yıl önce belli bir yoğunlukta kentlerde toplaşmaya başladıkları zaman enfeksiyonlar da eşzamanlı olarak çok sayıda insana zarar verebildiler ve ölümcül etkileri de çoğaldı. Bugünkünde
olduğu gibi kentleşme süreci küreselleştikçe salgın tehlikesi genelleşti. ”
Kanser gibi büyüyen kentler bugün, bütün hastalıkların yuvası, toplumsal ve ekolojik krizlerin, ekonomik sorunların gelişim merkezleridir. Son dönemde küresel
boyutta yaygınlaşan korona virüs doğallığa yapılan müdahale sonucu ortaya çıkan
kapitalist üründür. O zaman kapitalist modernite ortadan kalkmadığı sürece virüs
farklı şekillerde veya isimlerde kendini yaşatmaya devam eder.
Endüstri Toplumsallığın Gelişmesine Hizmet Eder

Unutmayalım ki varlık-yokluk ikilemi sonucu oluşan evrende her şey kendi döngüsü, ahengi çerçevesinde oluşur, gelişir. Her canlı kendi oluşum anında var olur.
Koşullar, zaman ve mekân önemlidir varoluş aşamalarında. Büyük bir aheng, uyum
ve farklılıklarıyla birbirini tamamlama esas ilkelerden biridir. Ekosistemde yaşayan
tüm canlıların birbirleriyle olan ilişkileri, tıpkı bir zincirin halkaları gibi iç içe bağlı,
uyum içerisinde, birbirini yok etmeyen bir diyalektikle işler. Bir ekosistemin oluşumunda evrim zincirinin halkalarındaki gibi önce bitkiler, daha sonra hayvanlar

37

JINEOLOJÎ
Jin

Jiyan

Azadî

en son insanlar gelir. İnsanın yaşamını sürdürebilmesi için bitki ve hayvanlara ihtiyacı vardır. Birinci doğayla toplumsal doğa (ikinci doğa) birbiriyle simbiyotik ilişki
içerisinde gelişir. İnsan, doğal yaşamda onlarsız varlığını sürdüremez. Simbiyotik
ilişkide (karşılıklı bağımlılık ilişkisinde) birbirini yok etme, birbiri üzerinde tahakküm kurma yoktur. Sürekli karşılıklı birbirleriyle ilişki halinde olma, birbirini tamamlama eastır. Simbiyotik ilişki ortadan kalkarsa biyolojik türler yok olmayla
karşı karşıya kalır. Biyolojik türlerin kendilerini geliştirme koşulları yok olursa biyolojik dengesizlik gelişir. Zamanla canlılık ortadan kalkar.

Endüstri, tarihin derinliklerine bakıldığında özellikle neolitik dönemde toplumun
ihtiyaçlarını karşılama amaçlıdır. Bu dönemde tarım devriminin gerçekleşmesi çığırsal bir gelişmedir. Bu devrim, toprak ve tarım üzerinden kadın eksenli bir sistemin ürünüdür. Komünal yaşam, doğayla uyumlu, kâr mantığının olmadığı,
bilim-teknik toplumun ve doğanın yararına kullanıldığından sağlığa zarar vermeden
gelişir. Toplum-insan zihnen, ruhen ve fiziken sağlıklıdır. Var olan hastalıklar da şifager (bilge kadın) öncülüğünde doğadan elde ettiği bilgi ve deneyimleri sonucu giderilir. İyi bir gözlemcidir ve sezgileri güçlüdür. Şifa için kullandığı ilaçları doğadan
topladığı bitkilerden elde eder. Bağrından çıktığı birinci doğayla muhteşem bir
uyum, sevgi, saygı, ahenk ve bilgi edinme vardır. Toplumsallık, toprak ve tarımla var
olur, gelişir. Yaşam bütünlüklüdür, kurnaz erkek egemen zihniyeti tarafından henüz
parçalanmamıştır. Kurnaz erkek tarafından kadın yaşamdan, ekonomiden koparılıp
tahakküm altına alındığında doğa da tahakküm altına alınır. Birbirine paraleldir tahakküm altına alınmaları. Bu açıdan kadının, toplumun ve doğanın sömürülmesini
birbirinden kopuk ele alamayız. Özgürleşmeleri de birbirleriyle bağlantılıdır.

Kapitalist modernite kendi azami kârı için nasıl toplumda bozulmalar yarattıysa,
gözü kara bir biçimde azami çıkarı için doğayı da aynı şekilde tahrip ederek bozar.
Doğada kendi kârı için her şeyi adeta bir virüs gibi yiyor, tahrip ediyor, yok ediyor.
Doğada var olan hangi şey onun için ne kadar kâr getirir ne kadar sermaye eder? Doğanın dengesi bozulur, canlılık yok olur, toprak kirlenir, atmosfer kirlenir, iklim değişikliği doğal yaşama zarar verir, bütün bunlar onun için bir şey ifade etmez. Ahlakı
ve vicdanı kârdır, paradır. Biz esas virüse (kapitalizme) karşı güçlü bir ideolojik
duruş, örgütlenme ve eylem geliştirmediğimiz oranda, bugün koronavirüs adıyla
gelecekte farklı adlarla, şekillerle doğanın insanlığın ve toplumların sağlığını her
daim bozmaya devam eder.

Dünya gezegeninde küresel düzeyde, kapitalist tekelcinin azami kâr mantığı sonucu
kirlenmeyen, el değmeyen, yok edilme aşamasına gelmeyen, sağlığı bozulmayan
bir şey kalmadı günümüzde (ormanlar, dağlar, okyanuslar, denizler, temiz içme suyu,
yer altı ve yer üstü kaynakları, temiz hava, toprak, hayvan türleri vb.). Kapitalist
modernitenin küresel düzeyde yarattığı krizlere karşı küresel düzeyde demokratik
modernitenin sistemleştirilmesi ile toplum, insanlık yeniden umudunu kazanır.
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Koronavirüsün küresel düzeyde yayıldığı dönemde iktidarların toplum üzerinde geliştirdiği baskı, tahakküm ve yoksulluğu derinleştiren politikaları ve kararlarına
karşı dünyada kimi ülkelerde toplumun direngen ruhu (komünal ruh) yer yer kendini açığa çıkarır. Ortadoğu’da, özellikle demokratik özerk yönetimin yaşamsallaştırılmaya çalışıldığı Rojava’da, kadın öncülüğünde kendini gösterir. Hala savaşın
ve şiddetin devam ettiği topraklarda, demokratik modernitenin ‘demokratik, ekolojik, kadın özgürlükçü’ paradigmasının pratikleştirilmesi insanlık için büyük bir
umudun filizlenmesidir. “Kapitalist modernitenin, endüstriyalizm ideolojisinin bir
ürünü olan koronavirüsle nasıl mücadele edilir?” sorusuna cevap aranılan tartışmaların yapıldığı demokratik platformlarda çözümler üretilmeye çalışılır. Rojava’da halkların toprakla bağı güçlüdür. Kadın yöneticiler öncülüğünde Rojava’da,
tükenmemiş olan tarım kültürünün daha da geliştirilmesi kararı alınır. Bu kapsamda
herkesin üretim içerisinde olabileceği, hayvancılık, arıcılık, bahçecilik, ziraatçilik
vb. alanlar da kâr mantığı güdülmeden, komünal ekonominin geliştirilmesi için
kooperatif tarzı örgütlenmelerin oluşumuna gidilir. Özerk Yönetim ise gerekli yardım ve yatırımlar yaparak teşvik eder.

Kapitalist hegemon devletler yatırımlarını daha çok savaşa yaparken, Rojava Özerk
Yönetimi toplum, insan, doğa sağlığının ve komünal ekonominin gelişmesi için
yatırımlar yapar. Toplumla, halkla birlikte aldıkları ortak kararları yürütür, pratikleştirir. Özellikle yerinden yönetim sisteminin temel ayaklarından biri olan halk
meclisleri, kadın meclisleri bu süreçte önemli rol oynar. Doğal tohuma sahip çıkılması ve doğal tarımın yaygınlaşması, yerel kaynakların doğru kullanılması ve
üretimlerin doğayla uyumlu yapılması için kadın önemli rol üstlenir ve güçlü
çözüm üretir. Özgür, eşit, adaletli bir yaşama en fazla kadının gereksinimi olduğundan, kendini her alanda bilinçlendiren ve örgütleyen kadın Rojava’da kapitalist
virüse karşı anti-virüs konumundadır. Demokratik modernite paradigmasının, yaşamın her alanında pratikleştirmesine öncülük yapar. Demokratik modernitenin bilimsel alanı jineolojî ile kapitalist modernitenin pozitivist bilimine alternatif olarak,
özellikle de bilim ve tekniği tekelci zihniyetin elinden kurtararak toplumun, doğanın hizmetine sunarak meydan okumaktadır. “Endüstriyalizm sanıldığından daha
fazla ideolojik, militarist ve sınıfsal karakterdedir; ideoloji olarak bilim ve tekniktir. ” Demokratik modernitenin bilimi jineolojî, kapitalist modernite zihniyetli tüm
dinci, milliyetçi, cinsiyetçi, bilimci söylem, kavram, kuram ve kurumlara karşı alternatif olacaktır. Birçok alanda alternatif olmaya başlamıştır.
Korona pandemisi sürecinde kadın devriminin geliştiği Rojava’da ve dünyanın birkaç ülkesinde jineolojîk bakış açısıyla, Jineolojî Akademisi’nin yaptığı araştırmalar ve çalışmalar sonucu hazırladığı belgesinde önemli tespitlerde bulunur:
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“Kadının devrim sahasında gelişen tıbbi ve toplumsal tedbirler şüphesiz
Kürdistan’ın diğer alanlarını da etkilemiştir, dünya halkları için de bir
umut olmuştur. Dünyanın birçok yerinden kadınlar dayanışma çağrıları
ile kendilerini ruhsal, düşünsel koruyarak hem salgın hastalığa karşı tedbir geliştirmiş hem de öncü Kürdistanlı kadınların yanında olduklarını
ifade etmiştir. Bu da korona salgınına karşı dünya kadınlarının dayanışmacı ruhu olarak görülebilir. Venezuellalı bir ana, ekolojik ve kadın özgürlükçü Jinwar kadın köyü meclisinden erkek şiddetine karşı perspektif
isterken, İtalya, İspanya, Fransa, Almanyadaki birçok kadın, kapitalist
sistemin koronaya yaklaşımını mercek altına almıştır .”

İspanya, İsveç, Katalonya ve Almanya’da bu konuda araştırma yapan jineolojî araştırma ekipleri; “Kapitalist modernitenin krizli yapısı Avrupa toplumlarını küresel
felaketlerle yüz yüze bırakırken, sol hareketlerin küresel salgın olarak isimlendirilen korona hastalığını beklemediklerini, herhangi bir ön hazırlık yapılamadığını ve
gelişen ani durum nedeni ile kapitalist sistem tarafından toplumların evlere kapatılmaya çalışıldığı ” şeklinde tespitlerde bulunur. Bu araştırma sonucundan da anlaşıldığı gibi kendini gelişen çağ değerlerine göre yenilemeyen, gerekli paradigmal
değişimi yapamayan sol hareketler ön görülerini de kaybeder. Bundan kaynaklı kapitalist sistemin toplum üzerinde yarattığı sorunlara çözüm üretme ve umut ışığı
olma da yetersiz kalır. Yine aynı yazıda bu duruma dair şu tespitler yer alır:
“Dijital medyadan da anlaşıldığı gibi küresel salgın olarak ifade edilen korona
hakkında alınan tedbirler halkları evlere kapatma, sosyal tecrit uygulama,
hiçbir sosyal, ekonomik, sağlık tedbiri alınmadan kitleler açık havadan uzaklaştırıldı. Her gün farklı duyum ve bildirimlerle halk ve özellikle kadın ve
çocuklar birçok cinsiyetçi saldırı ile yüz yüze bırakıldı. Ekonomik kriz derinleştikçe Amazon ve Reihnmetall gibi şirketler daha zenginleştirildi. Teknolojik kavramlar ve insanlığın daha fazla denetime alınmaya çalışıldığı
yöntemler uygulandı. Güçsüz ve yalnız bırakılan toplum üyeleri her uygulamayı sorgulamadan kabul etmek zorunda bırakıldı. İnsanlık yalnız bırakılarak yalnız ölümlere terk edildi. Toplumun ölü gömme ve can suyu verme
gelenekleri basitleştirildi, toplu ölümlere toplu mezarlar yapıldı. Geliştirilen
korku atmosferinden hastalığın baş gösterdiği ülkelerde olağanüstü hâl mekanizmaları gündeme girdi. Kitlelerin mevcut sistem karşıtı tepkilerini dile
getirdiği gösteri, protesto haklarının gösterildiği ülkeler de sokağa çıkma ya-
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saklarının uygulanması özel ve psikolojik savaşların insan sağlığını koruma
adı altında uygulanmasıdır. Halklar bu şekilde denetim altına alınmaya çalışıldı. Hatta toplumun tüm kesimlerine yetecek tıbbi donanımın olmadığı belirtilerek birçok insan evlerinde ölüme terk edildi. Yaşlı insanların bulunduğu
koruma evleri, ölüm evlerine döndü. Halkların gösteri alanları olan sokaklar
yasaklandı, fakat devletin askeri, polisi, hırsızı, dolandırıcısı, faşisti sokaklara
akın etti.”

Almanya’da gözlemlerini paylaşan jineolojî ekibi ise birçok kırsal alanda toplumsal yardımlaşmanın olumlu olduğunu belirtmiştir. “Özellikle ülkelerinden göç etmek
zorunda kalan halklara dönük yapılan dayanışma çalışmaları çok önemli dostlukları
da ortaya çıkarmıştır. ” diye vurgulamıştır.

Jineolojî araştırma ekiplerinin yaptıkları araştırmalar da gösteriyor ki özellikle Avrupa ülkelerinde iktidar koronavirüs pandemi sürecinde halkları, toplumları daha
fazla denetim altına alır. Genellikle kendi sistemlerine karşı alternatif eylemlerin
gelişmemesi için kendine göre tedbirler alır. Sık sık sokağa çıkma yasağı kararını
bunun için alır. Kadına yönelik şiddetin (psikolojik, ekonomik ve fiziki olarak) en
fazla geliştiği dönemdir. Bu yaşananlara karşı küresel düzeyde ortak dayanışma ruhunu geliştiren yine kadın olmuştur. Bu ruh, Rojava‘da gelişen kadın devriminin
ruh eşidir. Direngen, dayanışmacı, paylaşımcı ve özgürlükçü ruh küresel boyutta
dalga dalga gelişir.
Sonuç Yerine

Birinci doğa ve ikinci doğa (toplumsal doğa) arasındaki optimal denge, erkek egemen aklı ve eliyle azami kâr amacıyla ne zaman müdahaleye uğrar, o zaman aralarındaki muhteşem uyum bozulur. Bu uyumun yerini krizler alır. Evrenin-doğanın öz
iradesine ve toplumun-kadının öz iradesine, özgür yaşam iradesine müdahale ederek tahakküm altına alır. Kapitalist modernite ideolojisi olan endüstriyalizm ile azami
kâr için doğallığa ve komünalliğe ait ne varsa sömürmeyi, tahakküm altına almayı
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ve işine yaramıyorsa yok etmeyi esas alır. Doğallığa karşı yapaylığı, komünalliğe
karşı bireyciliği geliştirir. Kendi tekeline aldığı bilim ve teknikteki buluşları canlılığa karşı kullanarak kârı için adeta zehir saçan, kanser ve virüs üreten canavar
konumuna gelmiştir. Doğanın, toplumun tüm canlıların sağlığı bozulmuş durumda. Ezilen-sömürülen toplumları, insanları yoksulluk, açlık ve işsizlikle karşı
karşıya bırakarak kendine muhtaç eder. Baskı, şiddet, talan ve sömürüyle adeta
kendini alternatifsiz kılmaya çalışır. Ne kadar kendini güçlü ve alternatifsiz kılmaya çalışsa da komünal yaşam değerlerini kendinde taşıyan demokratik modernitenin insanlığa umut olmasının önünde engel olamaz. Alternatife dair
Öcalan, şöyle der:
“Tüm topluluklar ekonomik faaliyetlerinde ahlaki ve politik boyutla bağlantılı olarak, ekolojik ve endüstriyel unsurları bütünlük içinde ele alır.
Bunlar birbirlerine kopmaz bağlarla bağlantılıdır. Bireycilik ve tekelciliğin parçalayıcı pençelerine bir şey bırakılmaz. Eko-ekonomi ve eko-endüstri tüm toplumsal faaliyetlerde göz önünde tutulur. Bu temelde sadece
çevreyi yeniden onarmak ve tarımı canlandırmak, köyü en sağlıklı çevreye sahip yaşam alanına çevirmek için hazırlanacak projeler bile tek başına tüm işsizliği ve yoksulluğu ortadan kaldırma potansiyeline sahiptir
Öcalan bunu diyerek virüsün ta kendisi olan kapitalist modernite ile nasıl mücadele edilmesi gerektiğini ortaya koyar. Sağlığın, ekonominin, ekolojinin ve endüstrinin toplumsallaştırılması oluşturulan krizlerin temel çözümüdür. Yeter ki
doğayı, tarımı canlandıracak kuantumik etkiler yaratalım. Toplumun-insanın doğadan yabancılaşmasına, kopmasına neden olan kapitalist moderniteye can suyu
olan, virüse yaşam alanı açan her şeyi önce reddederek daha sonra da alternatifini oluşturarak doğayla, kendi özümüzle bütünleşelim.
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Pandemik Hüzün
Suprabha Seshan
Çeviri: Rojda Yıldız

Evrenin yaşamındaki bu ilk ve tek imha sürecinde insanlarla doğanın diğer
kısmı arasındaki ilişki üzerinde düşünmek zor. Jineolojî dergisi bir makale
yazmamı istediğinde, tam da bunu yapmamı istedi.

Pandemi bütün ölümcüllüğüyle sermayenin canlı dünyaya yönelttiği saldırıda önemli bir rol oynuyor. Özgürce uçuşan DNA zincirlerinin ortalığa salıverdiği felaketlerin arasında devasa altyapı projeleri tehditkâr bir şekilde
beliriyor; içlerinde tıbbi, yeşil ve dijital olanlar da var. Bunlar yaşam ağını
yok etmekte kararlı. Bu imha projesinden daha fazla hastalık, bozukluk,
enfeksiyon, enfestasyon ve yıkım fışkıracak.

Yeryüzünün canlı bedeni ile askerileştirilmiş, teknokratik endüstriyel kapitalist üstünlükçü zihniyet arasındaki ilişkiyi ele almamızın önemli olduğu
kanısındayım. Yeryüzünün canlı bedeni sizi ve beni, insan türünden sevgili ailelerimizi ve arkadaşlarımızı, halklarımızı ve insan-olmayan yakınlarımızı içerir. Bu makalede askerileştirilmiş endüstriyel teknokratik
kapitalist üstünlükçü zihniyeti Patriark olarak isimlendireceğim.

Söz konusu olan türlerin pasif jeolojik süreçlerde daha önce uğradığı toplu
ölümlerden farklı eylemli/etkin bir imha olayıdır. Günümüzdeki eylemli
imha olayında kölelik, ekolojik kırım ve soykırım vardır. Bütün bunlar olurken Covid-19’u anlama çabası, odada silahlı bir psikopatla karşı karşıya
olan bir arkadaşımızın ya da aile üyemizin %0.05 olan doğal bir rahatsızlıktan ölme şansını anlamaya çalışmak gibidir.
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Patriark için tahakküm, kargaşa, hastalık, güçten düşürme, işkence, kölelik, mutsuzluk, korku, bağımlılık, ölüm esastır, vazgeçilmezdir. Yaşayan dünyanın yeniden yapılmış bedenleri bir araya getirilerek kurulan ve varoluşunun aslî niteliği
imha olan patriark, her şeyi tüketene kadar durmayacaktır. Misyonu çevre kırım
ve soykırımdır.

Sermayenin temel itici gücü hayatın tamamını (insan bedenleri, kalpler ve zihinler
dahil) zapt etme zorunluluğudur. Onu söküp parçalarına ayırmadan, insan türü ile
insan-türü-dışındakiler arasındaki kalıcı ilişkilerin daha örtük, hemen göze çarpmayan yönlerini geliştiremeyiz.

Patriark kimi insanları dokunmatik modaliteler haline getirmeyi, kimilerini de kısıtlayıp hapsetmeyi sever. Hatta kimi yerlerin bütün sakinlerini modern uygarlıkların gaz odalarında–havası, suyu, toprağı kirli kentlerde–boğarken diğerlerini de
endüstrilerinin fırınlarının yarattığı çölleşmiş arazilerde yakar.

Bu tarz imha uzunca bir süreden beri, belki de 1492 dolaylarında Avrupalıların Amerika yerlilerine battaniyelerle çiçek hastalığı hediye etmesinden bu yana devam ediyor. Kimileri bu sürecin çok daha önceleri, uygarlıklar doğarken, bin yıllar boyunca
kendilerini besleyen topraklarda yavaş yavaş büyüyen sayısız küçük kültürden farklı
ve ayrı, madenciliğe dayalı, askerileşmiş hiyerarşik kurumlaşmaların doğuşuyla birlikte başladığını düşünüyor. Sermayenin, özellikle endüstriyel, teknokratik, askerileşmiş sermayenin doğası alçaklıkta yeni bir zirvedir. Patriark doymak bilmez;
yakında kendi bedenini yiyip bitirecek.

Güney Hindistan’da Batı Gat dağlarının yağmur ormanlarındaki bir toplulukta yaşayan bir doğa ve doğal kaynaklar koruyucusuyum. Yok olma tehlikesindeki türleri
koruyorum, yağmur ormanları habitatını sağaltıyor ve gençleri eğitiyorum. Burada
çok sayıda kadın varız. Burada yaşayan ve çalışan erkeklerle birlikte bu biyomu yaratan ve hepsi de bağımsız/kendi başlarına birer varlık olan bitki ve hayvanlar hakkında yakın bilgi sahibiyiz. Bu insan-olmayanlar veya insan-dışında-olanlar aynı
zamanda besinlerimizi, ilaçlarımızı, ekoloji ve kültürlerimizi, maddi ve manevi zeminlerimizi sağlıyor. Buna karşılık bizler de onları korumaya, beslemeye ve bu korkunç zamanları atlatmalarını sağlamaya çalışıyoruz. Yaşam ağı içinde birbirimizden
ayrılamazlığımızı kabul ederek hep birlikte kolektif bir ekoloji üzerinde çalışıyoruz. Bu ayrılamazlık en iyi fiziksel varlıklarımızda; hücrelerimiz, sıvılarımız ve dokularımızda; duyularımız, uzuv ve sinirlerimizde ve her bir organ ve folikülde
gözlenebilir. Bütün bunlar-bedenler, kültürler, biyomlar ve ekosferler-teknolojikleşmiş kapitalist patriyarkanın zehirli güçlerince yok ediliyor.

Görün-emeyen, bilin-emeyen bir mikro varlığın, diğer insanlar üzerindeki etkilerini incelemek derin ve ateşli dileğim. Kökleri varoluşlar-arası-oluşa dayalı karşılıklı bağımlılık ilişkilerinin gizemini koruyarak mahremiyet içinde
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büyüyüp serpildiğine inanıyorum. Bu, varlıklar arasında, erkekler, kadınlar ve
diğerleri arasında bir dans; yetişkinler ve çocuklar; insanlar ve insan-olmayanlar; bitkiler, hayvanlar, mantarlar, bulutlar, rüzgarlar, yağmur, kayalar, dağlar, algler, okyanuslar ve ormanlar arasında bir dans. Bu karşılıklılık, virüsleri
de ve bu arada SARS-CoV-2 virüsünü de kapsıyor.
Pandeminin, gezegen düzleminden hücresel düzleme tüm yaşamın yok edilmesinin (tüm-yaşam-kırım/omnicide) cehennemî ışığında incelenmesi gerektiği kanısındayım. Viral salgının arka planını görmezden gelemeyiz. Sürmekte olan çeşitli
“-sit”leri (“kırımları”), ekosit (çevre kırımı), kadın kırımı (gynocide), bakterisit (bakteri kırımı–bakteri öldürücüler için kullanılır), fungisit (mantar ve küf kırımı–mantar ve küf öldürücü ilaçlar için kullanılır), vermisit (solucan ve kurtçuk kırımısolucan ve kurtçuk öldürücüler için kullanılır), çocuk-bebek kırımı, erbisit (yabani
otların yok edilmesi), soykırımı, iklim kırımını ve hatta kozmik kırımı–bir kozmik
bedenin, gezegenin yok edilmesini unutamayız. İklim bezirganlarının iddia etiği
gibi bir felaketin başlangıcında değiliz. Tersine, bütünüyle tasavvur edilemez bir
dehşetin sonuna çok yaklaşmış bulunuyoruz. Sermayenin pandemi sürecinde yaptığı düzenleme ve ayarlamalar patriarkın son hamlesinin doğrudan algılanmasını
daha da zorlaştırıyor. Patriark çeşitli korkutma taktikleriyle talihsiz kölelerini daha
fazla dehşete düşürüyor. Yerli halklar, marjinalleştirilmiş sınıflar, ırklar ve kastlar, kadınlar ve çocuklar gibi kendisine tabi kıldığı herkes üzerine muazzam aygıtlarını
sürüyor. Bu aygıtları son ormanlar, sular, rüzgârlar ve habitatlar üzerine seferber
ediyor. Yukarıda saydıklarımızın insan ve insan-olmayan hepsini “yönetilecek kaynaklar” başlığı altına süpürüyor. Kendisinin yaşamasını sağlayan dünyanın bedeninden yeni düşmanlar icat ediyor.

Batı Gatların yağmur ormanlarına hizmet eden bir ekolojist olarak; tüm yaşamım boyunca bir biyomun sömürgeci-yeni sömürgeci-kapitalist endüstriyel saldırı sonrasında nasıl iyileşebileceği üzerine çalıştım, bunun bilgisine ulaşmaya çalıştım.
Biyomun çoğu saldırılardan ve tahribattan sonra iyileşebileceğini ve kendini ve gezegeni tazelemek için elinden gelenin en iyisini yapacağını ben de biliyorum, biyom
da biliyor. Fakat Patriark dediğimiz karşı taraf ivme kazanıyor, mesafe alıyor. Çünkü
bütün diğer kaynakları bitirdiği için kendi kendini tüketmeye başlayan Patriarkın
biriktirdiği cephane–gezegenin yaşayan bedeninden yapılmış ve toparlanmış bir
cephane–kendini maskeliyor, farklı gösteriyor. Bu tam kopukluk halinde Patriark
kendi kendini yiyen korkunç bir yaratık olarak insanları ve insan olmayanları ve
dünyadaki canlı varlıklar topluluğunu daha da güçsüzleştiriyor. Sağduyuya açık gibi
görünse de, değildir. Hayata ve özellikle de hayatın metabolik ve yaşamı doğuran
güçlerine ihtiyaç duyup el koyduğu halde hayata da açık değildir. Doğal dünyanın
dostu olduğunu söyler ama kendisini ondan çok çeşitli biçimlerde koparır. Patriarkın dilinin onu kendi bedenine, dünyanın ve insanların bedenine yabancılaştırdığını
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görmek zor değildir. Yaptıkları onu insanlardan ve insan-olmayanlardan gittikçe
daha fazla ayırır oysa onlarsız yok olması an meselesidir. Benim açımdan patriarkın çarkının durmak zorunda olduğu konusunda hiç kuşku yok. Samimi gözlemim
onu sadece insan-olmayanların durduracağıdır. Çünkü insanlar, insan olmayanların
karşı karşıya olduğundan daha sinsi bir tehdit ile karşı karşıyadır. İnsan-olmayanlar
patriark’a insanlar kadar bağımlı değildir. İçimizdeki ve dışımızdaki diğer türlerin,
bedenlerimizde yaşayan türlerin hiçbiri (onlar olmadan bu sözde insan varlığına
sahip bile olamayacağımız mikrobiyomlar ve makrobiyomlar) Patriark’a bağımlı
değildir. Patriarka hiçbir şey için ihtiyaçları yoktur.

Dünya Sağlık Örgütü’ne göre bugüne kadar Covid-19 yüzünden insan nüfusunun
%0.05’i öldü. BBC’nin bu haftaki haberlerinde aşı yapılmadığı takdirde önümüzdeki yıla kadar Avrupa’da yarım milyon kişinin daha öleceği söylendi. Eğer bu verilere inanacak ve tahminlere güvenecek olursak belki de Covid-19 nedeniyle
toplamda 5 milyon kişi ölmüş olacak. Böylesine korkunç bir şeyi önlemek için her
şeyi yapmak zorundayız tabi ki. Ancak insan türünün çeşitli akut ve kronik hastalıklarından kurtulup iyileşmesi için belirleyici olan insanların içinde yaşayacağı habitatın, temiz havanın, temiz suyun ve doğal ilişkilerin geri gelmesidir. Akciğerlerin,
karaciğerlerin, diğer organların temizlenmesi, duyuların açılması için, nehirlerin ve
sulak alanların, okyanusların ve yeraltı sularının, kadim engin ormanların ve insaninsan-olmayan ilişkilerinin yeniden canlanması için Patriarkın durdurulması gerekir. İnsanlar aynı zamanda insan-olmayanlara da
bağımlıdır. Kimi seçmeli? Patriarkı mı, hayatı mı?

Akciğerlerin, karaciVirüsün ahlaki bir mesajının olmadığının söyğerlerin, diğer organların te- lendiğini duydum fakat daha çıplak gerçeklik
mizlenmesi, duyuların açılması şu ki virüs beraberinde güçlü bir ekolojik
mesaj taşıyor; dünya yeniden doğurgan ve
için, nehirlerin ve sulak alanların,
bereketli hale gelmezse, pandemilerin dookyanusların ve yeraltı sularının,
ğanın harika bir yaratımı olan ancak savaşkadim engin ormanların ve insan-insan- ların, sermayeye kuşaklar boyu köleliğin,
olmayan ilişkilerinin yeniden canlan- dijital silahların zehrinin ve öldüresiye
uyuşturuculuğunun ve radyasyonun ve
ması için Patriarkın durdurulması
zorla göç ettirilmenin ve ücret köleliğinin ve
gerekir. İnsanlar aynı zamanda
kadınlara, çocuklara, beyaz olmayanlara ve
yerli halklara yaşatılan korkunç şiddetin ve
insan-olmayanlara da bağımlımanevi
ıstırabın zayıflattığı insan türünün, ve
dır. Kimi seçmeli? Patriarkı
Patriyarkın kapitalist endüstriyel teknokratik aymı, hayatı mı?
gıtında dişli olmasına ihtiyaç duyduğu herkesin
yok oluşunu hızlandıracağına dair bir mesaj.
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Laboratuvarda icat edilmiş olsun veya olmasın, virüs insan bedenlerine giren, misyonunu yerine getirirken semptomlara neden olan, kendini çoğaltan, konakçı genomlar ile karışan, yeni koşullar yaratan, bize kendi yordamınca meydan okurken
bir biyolojik varlıktır ve her enfeksiyon ya da enfeksiyon sayılan her şey gibi bağışıklık sistemlerimizi zorlar. Başka virüsler başka koşullar yaratır bunların pek çoğu
da faydalıdır. Bazıları da faydalı değildir fakat yararlar hastalıklara ağır basar.

Hatta bizleri saran, her düşüncemizi, nefesimizi ve eylemimizi hem doldurup hem
içine alan ve her beden ve biyomda bulunan çok geniş virüs topluluklarından oluşan virom denilen bir boyut bile vardır. Virüsler dünyada en bol bulunan biyolojik
varlıklardır. Bizi biz yapan onlardır. Canlı kozmosun her hali gibi burada da olan şeylerin çoğu yararlıdır ve genetik kimliklerimizi yaratan viral hayat yeni yaşamlar doğurur gibi görünmektedir. Evrimle ilgili çalışmalar, zaman zaman meydana gelen
kesintilere veya yıkıcı olaylara rağmen bütün hayatların yeni hayatlar doğurduğunu
göstermektedir.
Virüs eğer icat edilmiş bir şeyse, köpek ırkları, bitki ırkları ve hatta kusursuz
insan kastı yaratma/insan ırkını iyileştirme çalışmalarının ürünleri gibi icat edilmiş/yapılmış bütün diğer varlıklardan farkı yoktur. Üstünlükçü sınıfın baskısıyla
öteki sınıfların ya da yaratıkların sevgileri, hayatları ve tutkuları üstünlükçü projeye (endüstriyel çiftlikler, fabrika işçiliği, evcil hayvan endüstrisi, bitki endüstrisi, monokültür tarım, endüstriyel balıkçılık, nehirlere kurulan barajlar, kenar
mahallelerdeki insanlar, insan kaçakçılığı, ev işçiliği, parya halklar ve bir çok
başka tabi kılma biçimi) hizmet etmek üzere hakimiyet altına alınır, içlerinden işe
yaramayanlar ayıklanıp yok edilir, tüketilir, amaca uygun yönetilir, köleleştirilir,
gasp edilir ve biçimlendirilir.

Bazen köpekler vahşileşir. İnsanlara saldırırlar. Bu köpekler toplanıp kapatılır, kısırlaştırılır veya öldürülür; bunun yarattığı sansasyon bir süre devam eder. Bazen
kuşaklar boyu evcilleştirme ve köleleştirme sonrasında veya volkanik patlama gibi
doğal bir afet sonrasında veya modern uygarlığın neden olduğu çölleşme nedeniyle
bitkiler yabanileşir. Yabanileşen bitkiler insanların başka amaçlarla denetim altında
tuttuğu toprakları ve daha yararlı sayılan başka bitkilerin alanını istila eder. Sorun
yaratan bu yeni bitkiler erbicitlerle öldürülür, kökleri kazınır ve başka bir proje için
biyokütle haline getirilir. Buna da biyolojik istila bilimi ve uygulaması gibi yeni
isimler verilir. Bazen insanlar da yabanıllaşır. Sistematik olarak yoksun bırakıldıkları kontrolü ve özneliği geri almaya çalışırlar. Dünya liderlerinin ve diğer üstünlükçülerin hedefi haline gelirler. Şimdi de virüs vahşileşiyor, viral hale geliyor.
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Buna getirilen çözümler kapatmalar, kısıtlamalar, korku tacirliği ve çeşitli aşılar gibi otoriter teknikler oluyor.

Bu örneklerin hepsinde saldırganlar, konakçılar, patojenler ve kurbanlar aslında patriarkın projelerine koşulludur.
Zaten bu virüsün ve hızla evrimleşen soyunun bütün aşıları alt edebileceğini hepimiz biliyoruz. Patriarkın virüse, aşılara ve insanlara ihtiyacı olduğunu hepimiz biliyoruz. Patriarkın bütün projeleri için hayata ihtiyacı var. Patriarkın en
nefret ettiği şey insana ve insan olmayan ötekilere bağımlılığıdır. Ona göre,
keşke hepimiz makine olsaydık!

Kapatmalar sırasında makinelerin durdurulması insan ve insan olmayan herkesi etkiledi. Çok sayıda insan içeriye kapatıldı. Diğer insanlar ve insan olmayan sokaklara akın etti. Sokaklara akanların coşkusu, (eve ulaşma telaşındaki) kapananların
yaşadığı trajediyi etkisiz hale getirdi. Birçok araştırma hava, su ve kara trafiği durunca, çoğu alanda biyolojik çeşitliliğin arttığını gösteriyor. Bu bizim Batı Gat’taki
yurdumuzda da böyle oldu. Tatlı su yaşamı, derelere ve nehirlere akan pestisitlerden
bir süreliğine nefes aldı. Böcekler, (tedarik zincirleri çöktüğü için şimdilik bulunamayan) böcek zehirleri engeli olmaksızın üredi. Her yerde insanlar balkonlarda,
bahçelerde bahçıvanlık yapmaya başladı, kimileri de avlanmaya ve toplayıcılığa
döndü. Bazı insan-olmayanlara zarar verebilecek bu durum yine de genel olarak
başka bir yaşam tarzına dönüş ve çok daha doğrudan bir varoluştu. Arkadaşlarımız
ormanda hayvanların daha yakınlara geldiğini gördüklerini ve yasadışı avlanmada
bir miktar artış yaşandığını bildirdiler. Erkekler ellerine alışveriş çantası yerine silah
almak zorunda kaldı. Erkekler her zaman yiyecek için avlanmışlardır. Bu eski yaşam
biçimi şimdi yasadışı hale gelmesinin tek nedeni Patriarkın başka tür bir bozulmayı
meşrulaştırmış olması ve toprağın kendi endüstriyel sistemlerini ve makinelerini ve
bunları çalıştıran ve artık bütünüyle onlara bağımlı olan köleleri beslemek üzere
Patriarkın güçleri tarafından parçalanıp yutulmasıdır. İnsanın orman üzerindeki gerçek etkisi, erkeğin ağaca, erkeğin nehre, kadınların bitkilere, insanların müştereklere
etkisi, Hiroşima sonrası biyomun tamamına yapılan saldırıya kıyasla çok azdır.
Göğüs göğüse savaşla Round up, Endosulfan veya Agent Orange gibi nükleer veya
kimyasal silahların kullanılmasını bir tutamayız.
Kapatmalar sırasında okyanuslarda trafik azaldığı için, su altında balinaların yeniden birbirlerinin şarkılarını duymaya başladığını işittim. Arkadaşlar trol ve ağ avcılığının neredeyse tamamen durması nedeni ile belirli kıyı bölgelerinde Olive Ridley
kaplumbağalarının nüfusunun kısa bir süre için arttığını söylüyor. Uçaklar
havalanmadığı için hava kirliliği azaldı, büyük göçmen kuş sürüleri savaş
uçakları, kargo ve yolcu uçakları tarafından engellenmeden özgürce uçabildi.
Hava kirliliği yüzünden gözlerim yanmadan, Bangalore sokaklarında yürüyebil-
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menin harika olduğunu kendimden biliyorum. Şehirde daha önce hiç görmediğim
kadar kuş ve kelebek gördüm. Hayatın direnci, kendini iyileştirme gücü açık. Neler
yapabileceğini her zaman görmek mümkün. Kendi bedenimin, insanların ve muhteşem yeryüzünün direncini, iyileşme gücünü biliyorum.

Aynı dönemde insan nüfusunun %4’ten fazla artması bir yaşam formunun diğer
yaşam formları üzerindeki etkisini karartıyor, fakat insan iradesi artık Patriarkın projeleri tarafından, kapitalizm tarafından kırılmış, denetim altına alınmış durumda.
Makinelerdeki, endüstriyel altyapıdaki ve (çevre kırımı veya soykırım yaratan) invazif tıptaki büyümenin etkisi ise insan nüfusundaki artışın etkisini gölgede bırakıyor; küçük, gözle görünemeyen bir yaşam formunun insan türünün bir kısmı
üzerindeki etkisini ise daha da fazla gölgede bırakıyor.
Ayrıca gençlerin intihara eğilimli hale geldiğini ve bu büyük hapislik yani kapatmalar sırasında akıl hastalığı oranlarının yükseldiğini de duydum. Evrenin geri kalanına zaten yabancılaşmış olan modern insanlar daha da yalnızlaşmış durumda.
Yerli halklar yalnızlığın ve ruhsal çöküntünün panzehirinin insan ve insan-olmayanların oluşturduğu topluluklar olduğunu biliyorlar. Patriark ile cellatları, milyonları yaşarken ve ölürken sevdiklerinden ayırıyor. Bundan daha dehşet verici bir şey
düşünemiyorum.

Bir yağmur ormanı aktivisti olarak günlük işim, yeni saldırıları engellemek için insanlar ve insan-olmayanlar arasından müttefikler bulmaya çalışmak. Bu kolay bir iş
değil çünkü çoğu insan kapitalizmin sözde yararlarını
harika buluyor, hayatın hiç olmadığı kadar iyi olduEvrenin
ğunu düşünüyor. Çevrenin zehirli hale getirilmesi
geri kalanına zaten
yoluyla bedenlere yapılan saldırının bağışıklık
yabancılaşmış olan modern
sistemlerine verdiği büyük zararı ve bunun
yeni hastalıkların kontrolsüz ve hızlı bir şeinsanlar daha da yalnızlaşmış
kilde yayılmasının gerekli ön koşulu olduğu
durumda. Yerli halklar yalnızlığın
görülemiyor. Çoğu insan yaşam sağlayıcı,
ve ruhsal çöküntünün panzehirinin
hastalık sağaltıcı ve ölümden kurtarıcı saydığı modern kapitalist sistemlere bağımlı
insan ve insan-olmayanların oluşturdurumda yaşıyor. Bir kişi veya bir şey Tanrı
duğu topluluklar olduğunu biliyorlar.
gibi hayat veren ve ölümü kontrol eden haPatriark ile cellatları, milyonları
line geldiğinde, aynı zamanda yatıştırabilir,
yoksun bırakabilir, kurtarabilir, hapsedebiyaşarken ve ölürken sevdiklir ve öldürebilir. Pandeminin dehşet verici
lerinden ayırıyor. Bundan daha
başarısı insan iradesinin kontrolünün böyle
dehşet verici bir şey
müthiş bir şekilde ele geçirilip patriarkın
düşünemiyorum.
amaçları doğrultusunda kullanılmasını sağlamak
olmuştur.
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Bu nedenle henüz bütünüyle ele geçirilmemiş olanlar arasında ittifaklar arıyorum.
Yeniden yabanlaştırma ve onarma/iyileştirme ile uğraşan biri olarak, endüstriyel, askerileştirilmiş, teknokratik, dijitalleşmiş sermaye yangınlarında yakılan,
sakatlanan, zehirlenen, canlı dünyadan yeniden yapılandırılanları kurtarmak
benim baş görevim. Arkadaşlarım, yoldaşlarım ve ben, insanlar ve insan olmayanları için sığınaklar kuruyoruz. Bitki ve hayvan yakınlarımız ile kadınlar,
çocuklar, marjinalleştirilmiş ve yerli halklar ve patriarkın projelerinden kopup
kurtulmak isteyen herkes için güvenli evlere, geçiş evlerine (rehabilitasyon
merkezi) ve yoğun bakım birimlerine ihtiyaç olduğunu görüyoruz. Bu son saldırılara direnebilmek için insanların ve insan olmayanların birbirini desteklemesine imkan verecek her türlü yeniden bir araya gelme, yeniden ilişkilenme
olanağına ihtiyacımız var. Yeniden yabanlaştırmanın kıymetli ve önemli bir
uğraş olduğunu düşünüyorum.

Yaşam ağının, hâlâ azımsanmayacak büyüklükteki yaşam topluluğunun bir
üyesi olarak, bu topluluğun bir üyesi olan virüsün aynı topluluğun başka bir
üyesi olan insan üzerindeki etkilerini çözmeye çalışıyorum. Ne yazık ki, Patriarkın, modern endüstriyel, askerileşmiş sermayenin misyonunu ele almadan,
insan-olmayan yakınlarımızla gerçek ilişkilerimizi inceleyemeyiz.

İnsanlar ve bölgemin ağaçları, filleri, kelebekleri ve ormanları, ve rüzgarları, toprakları ve sularıyla muhteşem gezegenimiz projesi için bizlere ölü
olarak ve canlı olarak ihtiyaç duyan patriarkın kölesi durumundadır. Kurtuluşun nasıl gerçekleşeceği gerçek bir sorundur. Patriark evrenin tüm yaşamı
boyunca eşi benzeri görülmemiş bir tahakküm zorunluluğuyla ölü ağaca,
canlı ağaca ve yabanıl ağaca (ormanların ekosistem hizmetlerine) ihtiyaç
duymaktadır. Ölü suya, canlı suya ve yabanıl suya (sulama, gel-git enerjisi
ve hidroelektrik için) ihtiyaç duymaktadır. Ölü rüzgâra, canlı rüzgâra ve yabanıl rüzgâra (klimalar, vantilatörler ve türbinler için) ihtiyacı vardır. Ölü
bitki ve hayvanlara, canlı bitki ve hayvanlara ve yabanıl bitki ve hayvanlara
(yiyecek ve ilaçlar için ve şimdi de iklim-kurtarıcı biyolojik çeşitlilik için)
ihtiyaç duymaktadır. Şimdi ölü mantarlara, canlı mantarlara ve yabanıl mantarlara (daha fazla biyolojik çeşitlilik için) bile ihtiyacı vardır. Ölü virüslere,
canlı virüslere ve yabanıl virüslere (evrim ve şimdi de aşılar için) ihtiyaç
duymaktadır. Ölü insanlara, yaşayan insanlara ve yabanıl insanlara (araştırma, ticaret, savaş ve kölelik için) ihtiyaç duymaktadır.

Covid-19’u patriarkın, insanları yok eden ve insanları kurtaran egemen sınıftaki üstünlükçü güçlerin projesi olarak görüyorum. Hayatlarımızı avuçlarının içinde tutuyorlar çünkü onlar insan-insan olmayan varlıklar-arası
varoluşun, varoluş ağının ta kendisinin efendileri haline geldiler. Hakiki
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ilişkileri, sevgilerimizi, topluluklarımızı ve bunların bir zamanlar nasıl olduğunu ve kırsal alanın bir zamanlar nasıl olduğunu hatırlama kapasitemizi yok ederken yeni ihtiyaçlar ve bağımlılıklar yaratarak hem hayat
verirler hem de hayatın temelini ortadan kaldırırlar. Hayat böylesine güçlü
olduğu ve ormanlar böyle kendi kendilerini iyileştirir ve doğurgan olduğu
için, dünya liderleri, teknokratlar ve şirket liderleri yaşamın sayısız güçlerini kendi projeleri için denetim altına almak, kullanmak ister. Daha önceleri küresel Güney’de toprak, baharat, bir takım bitki ve hayvanlar ve köle,
ağaç, su, maden peşine düşen patriark, şimdi de her yerde ekosistemler, gezegensel güçler (gel-gitler, gün ışığı, bulutlar, biyomlar-bizzat evrimin kendisi-ve köle avına çıkmıştır. Yutup bitirmeye çalıştıkları hayatın coşkusu
ve bütünlüğüdür.

Toprağın, her günün her anında canlandığının tanığıyım, bu yüzden yaşamın bütün güçlerinin iş başında olduğunu biliyorum. Hayatın doğurganlığı
durdurulamaz, her türlü koşulda artar, kabarır. Tıpkı endüstriyel çiftliklerde
imkânsız koşullar altında yavrulayan domuzlar gibi, savaş sırasında aile
yetiştiren kadınlar ve erkekler gibi ya da bütün iklim değişikliklerine rağmen genç ormanlar yaratan ormanlar gibi hayat her yerde ve her zaman hayatı doğurur. Birbirini sarıp sarmalayan, iç içe geçmiş ormanlar, rüzgârlar
ve sular muazzam yaratıcı güçleriyle kapitalist sanayiciler için tehdit oluşturur. Çünkü kapitalistlerin asla yapamayacağı şeyi hayat neşeyle, mutlulukla başarır. Onlar henüz hayatı yaratamıyorlar, yalnızca hayatı kendi
kendini yaratmaya zorlamaya çalışabilirler. İster silah tehdidiyle, ister nükleer patlamalarla ya da her canlının hücresinde dioksinlerle olsun, erişip
yararlanmak istedikleri yenileyici, canlandırıcı güç hayattır. Genetik ve jeotermal mühendislik sadece bu yolda atılmış adımlardır.

Ben de doğanın bir yaratığıyım. İçi bu canlı, yarı-canlı, vahşi, yarı vahşi,
yabanıl, evcil, köleleştirilmiş, ıstıraplı varoluş tarzının ne olduğu konusunda özel bir tutkuyla, merakla dolu bir yaratık. Bedenim ve zihnimle, duyularım ve diğer yetilerimle bütün bunların parçası olduğumun farkında
olarak, yaptığım, olduğum her şeyde, bedensel varlığımın her yönünde varoluşlar-arası olma halini deneyimliyorum. Buna benimdir bile diyemiyorum çünkü ormanın emeğini, çabasını ciğerlerimle, tenimle, içgüdülerimle
ve zihnimle hissediyorum. Burada yıllar geçirdikten sonra yaşadığım uyanış budur. Hepimizin ayrılmaz biçimde iç içe geçmiş olduğumuza dair inkar
edilemez gerçeğin farkına vardım. Bu gerçek, bütünüyle içinde olduğum tartışılmaz, her daim yaşamsal anayapının/matrisin ekoloji olduğudur. Bu gerçek, benim de her eylemim ve eylemsizliğim ile uykumda hatta rüyalarımda
bile bu matrise yani ekolojiye katıldığımdır. Patriarkın gölge projesinin
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ayırdına varırken doğal dünyanın hayatı doğurma hizmetinin ayırdına vardım.
Ekoloji kendini çoğaltır, kendinden beslenir ve kendini geliştirir. Patriyarkanın en
son ve en yıkıcı avatarı olan kapitalizm, kendini çoğaltır, kendi gerçeğini gizleyerek yaşar ve başka türlü gösterdiği halinden beslenir.

Patriark kendisini bir tanrının suretinde kurmaz, yaşamın coşkusunu hakimiyeti altına alıp kendi yararına kullanmaya çalışır. Ancak yaptığı, yaratmanın içeriğini değil
şeklini taklit eden zehirli/toksik bir kopyadır. Yok etme, toptan imha peşindedir.
Oysa hayat, tam tersine, topluluk ve sevgi, neşe, oyun ve varoluşlar-arası oluş ve doğurganlık ve güzellik üzerinden varolur, çoğalır ve gelişir.

Bu düşüncelerle ve olağanüstü görevinizde Kürt kadınlarıyla dayanışma içinde, hayatın Patriarkı dişlisi, çarkı ve makinesiyle tamamen alt etmesi için, harekete geçme
çağrınıza katılıyorum.
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Bilimcilik ve Covid-19’dan Sağlıklı Çıkmanın Yolu
Jineolojî Akademisi

İnsanlık, özgürlük ütopyalarını yaşamsallaştırarak, kapitalist modernitenin kaos
ve krizli yaşam biçimlerinden arınabilir, kendi yaşam tercihlerini ifade edebilir. 21. yüzyıl özgürlük ütopyası olan toplumlara, özgürlük zeminini ve zamanını sunabilecek imkânlara sahiptir. Özgürlük taleplerini dile getiren ve
ideolojik-paradigmasal düşünce gücünü bir araya getiren toplumsal, kültürel,
tarihi ve demokratik değerlerin toplamı bu zemini göstermektedir. Yaşam tercihleri ve alternatifler netleştikçe, çoğaldıkça toplumlar, halklar ruhsal, zihinsel anlam bütünlüğü içerisinde kendisi olma tercihini daha fazla
değerlendirebilmektedir. Abdullah Öcalan, “Ütopyalı özgür yaşam seçeneği,
bir evrensel bayram halidir.” belirlemesiyle demokratik toplum hedefi olan
özgür yaşamı tanımlar.

‘Evrensel bayram hali’ olarak ifade edilen yaşam biçimi, geçmiş ve geleceğin
özgürlük anı olan bugün, şimdiki an biçiminde yorumlanabilir. An’ın özlenen
ve beklenen yaşam biçimi, öncelikle düşüncede somutlaşır. Herkesin hayali
olan özgür yaşamları düşünmek, belki de içinde yaşadığımız dönemin ağır psikolojik, sosyal, kültürel, ekonomik, ekolojik krizlerini aşmanın moral değeri
olacaktır. Tartışmalarımızda bu moral ve ahlaki değerlere bağlı kalarak, süreci
yorumlamanın olumlu yanını gözlemlemeye çalıştık.
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Günümüzde toplumların maddi ve manevi yapısallığı yani kutsalları, üretimleri,
kültürleri, tarihleri, ahlaki ve politik değerleri gibi varlık gerekçeleri, bütünsel anlam
derinliği temelinde ele alınırsa, insanlığın kök hücreleri olarak görülebilirler. Maddi
ve manevi yapısallıklar hem büyüleyici hem şiirsel hem estetiktir, hatta belki de
daha tam olarak tanımlanmamıştır. Toplamının adı, yaşam olmaktadır. Her olgunun
tamamlayanı olduğu gibi, yaşamın da tamamlayanı ölümdür. Form kazanmış ve görünür olan her enerji potansiyeli, akışkanlığı ile yaşamı meydana getirmektedir.
Yaşam ve ölüm arasındaki en ince, estetik ve hassas denge toplumların bu yapısal
bütünlükleri ile anlam bulmaktadır.

Toplumsal denge ve muhteşem uyumunu sağlayan güzel evrenimize, egemen
erkek aklı ve eli ile yapılan dış müdahale bu dengeyi sarsmakta ve anlam bulanıklığına yol açmaktadır. Yaşadığımız çağın anlam bulanıklığı, toplumsal-evrensel denge ve uyumuna yapılan müdahalenin sonucu olarak görülebilir.
Kutsalı, anlam bütünlüğü ve sırlı yaşamı zedelenen toplumlar, insani duygular
olarak öne çıkan, korku, panik, kaygı, endişe ve toplamı olan stresli ruh halini
yaşar. Bu ruh hali, yaşamın sırlı, şiirsel, hoş sedalı ahengini zorladıkça, birey anlamsızlık içerisinde boğuşur ve uzun vadeli düşünemez duruma gelir. Günübirlik ve çok kısa vadeli çözüm arayışlarına başvurur.

Kutsal değerleri ile kendisini tanımlayan insan toplulukları; bu kutsal değerlerle
yani yurtseverlik, toplumsallık, ekolojik hisler, tarih bilinci, kendini savunma
yöntemleri, sağlıklı yaşam imkanları, düşünceyi canlı tutan sürekli eğitim hali,
doğanın dengesini özünde somutlaştıran eşyaşam ilişkileri ve özellikle toplumsal gelenekleri ile her zaman çözüm arayışlarını geliştirmektedir. Bu çözüm yöntemleri birçok coğrafya ve halklarda farklı olabilmekte, dolayısı ile izafi çözüm
yolları da gelişebilmektedir. Bu da renkli ve birbirini tamamlayan çözüm yöntemleri biçiminde yorumlanabilir. Her çözüm yöntemi, yaşama dair bir yenilik ve
anlamlılık olmaktadır. Bu temelde ölüm-yaşam ikilemi arasındaki en ince ve kısa
an telafi edilebilmektedir.
Yağmur ve Sevgi Yokluğuna Odaklanan Paradigma Farklılığı

Bin yıllardır devam eden, yaşam akışını bu kadar etkileyen ve insanlığı anlık çözüm
yollarına zorlayan koşullar nelerdir? Abdullah Öcalan tarafından, 21. yüzyıl kadının özgürlük yüzyılı olarak ifade edildi. Bu ifadeye bağlı olarak, yaklaşık yarım
yüzyılın direniş değerleri temelinde Rojava Devrimi kadın öncülüğünde gerçekleşti.
Kadınların öz iradeleri ile özgürlük yüzyılını başlatmaları, Öcalan’ın kadın hakikatini dile getirirken, somut ve yaşamsal verilere dayandığını göstermektedir. Biz de
bu gerçeğe dayanarak, dünya genelinde yaşanan sosyal, siyasal, kültürel, ekolojik
ve ekonomik kaos halini, yaşamın olmazsa olmazı olan sağlık alanını jineolojî
merceğinden değerlendirdik.
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Her yerde sürekli kaos, kriz, çözümsüzlük, soykırım, imha, inkâr, asimilasyon ve
savaş argümanlı her türlü kavram kullanılmakta, yaşam bu kavramlarla dolup
taşmaktadır. Günlük literatürde, sevgi, saygı, özveri, güven, empati, moral gibi
manevi, hissel kavramlar kullanılamaz hale gelmiş durumdadır. Kültür ve sanat
alanı dahi belirtilen savaş kavramlarının argümanları olarak kullanılabilmekte,
aile-ev içi, devletler içi-arası savaşlarla dolup taşan diziler, filmlerin yapımına,
etkinliklere trilyonlar harcanmaktadır. Sağlıklı yaşamın kaynağı olan spor alanları, başta futbol turnuvaları, at ve boks yarışmaları olmak üzere, adeta bir savaş
arenasına dönüştürülerek, dünya toplumları kamplara bölünmekte, düşmanlık
duygularıyla taraflaştırılmaktadır.
Günlük dil, savaş ve intikam dili olarak değişmiş durumdadır. Diğer yandan oluşturulan duyguların yaşamdaki karşılığı milliyetçilik, dincilik, cinsiyetçilik biçiminde,
öldürme ve soykırımın yaşam tarzı haline getirilmektedir. Latin Amerikalı Kızılderili bilge Hehaka Sapa’nın yüzyıl önce yaptığı şu belirleme günümüz düşünce dünyasını yansıtır gibidir. Şöyle diyor Hekaka Sapa: “Bizim şarkılarımız çoğunlukla
yağmur üzerinedir, çünkü bizde yağmur çok az yağar ve çok özlenilen, istenilen bir
şeydir. Dikkat ettim, siz beyazların şarkılarının çoğu aşk ve sevgi üzerinedir” der.

Demokratik ve özgür yaşam iddiası temelinde mücadele eden halkların da temel
kavramları, sözleri, şarkıları; barış, kardeşlik, eşitlik, öz savunma, anadilde eğitim,
sosyal, siyasal haklar ve özgürlükler üzerinedir. Demokratik uygarlık savunucuları
ve devletli uygarlık-kapitalist sistem savunucularının karşı karşıya bulunduğu, ciddi
bir mücadele yaşanmaktadır. İki yaşam çizgisi somutlaşmış durumdadır. Demokratik modernitenin düşünce ve yaşam şekli ile kapitalist modernitenin düşünce ve
yaşam şekli arasında seyreden bu iki akış, çok ciddi yol ayırımlarını beraberinde
getirmektedir. İki çizgi arasında gelişen bu mücadelede, bilgi ve bilinci yerinde ve
doğru yorumlamak önemli olmaktadır.

Belirttiğimiz bütün kaotik olguları bir araya getirdiğimizde, epistemolojik yöntemlerle ya da diğer bir deyişle bilgi bilimi yöntemi ile ele alma gereği ortaya çıkmaktadır. Yaşanan kaoslu, krizli süreçleri doğru analiz edebilmek için, doğru
bilgi şarttır. Bilgi, bilince dönüştüğü oranda, yeni alternatifler ortaya çıkarabilmektedir. O zaman günümüzün bilgi yapılanmasının ne kadar doğru ve toplumsal olduğuna bakmak gerekecektir. Çünkü geliştirmek istediğimiz analiz ile
ulaşmak istediğimiz sonuç, toplumsal hakikatler olacaktır. Toplumların hakikat
gerçekliği de maddi ve manevi yapısallıkta, dolayısı ile ahlaki ve politik çözüm
perspektifleri ile somutlaşmaktadır.
Günümüzün bilgi bilimi ve teknik-teknolojik gelişimi ön plandadır. Sürekli gelişmiş bilgi ve bilim değerlendirmeleri yapılmaktadır. Aslında evrende ve dünya
üzerinde yaşanan birçok doğal afet ve devletli sistem kaynaklı afetlerin önünü
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alabilecek düzeyde olduğu belirtilmektedir. Deneyimlediğimiz yaşam tecrübelerimizde biz de buna tanık olmaktayız. Her sistem kendi bilimsel yöntemlerini,
bilim yapılanmalarını geliştirmektedir. İçinde bulunduğumuz yüzyıl, kapitalist
sistemin yaklaşık beşyüz yıldır kendisini tüm toplumsal alanlarda kurumlaştırdığı
bir sürece denk geliyor.

Kapitalist modernitenin bilim yapılanması, yaşanan sorunlara çözüm geliştirmek
yerine, sorun üretmenin kaynağına dönüşmüş durumdadır. Küresel açlık, susuzluk, doğal afet, savaş ve katliamların yol açtığı sorunların kaynağına inmemekte,
insanlığın yükselen yardım çağrılarına çözüm geliştirmemektedir. Kapitalist sistemin bilimi devlet, iktidar çıkarları için ve tüm çözüm imkanlarını denetimi altına alarak, halklara karşı kullandığı coronavirüs salgını sürecinde bir kez daha
ortaya çıkmıştır. İnsanlığın özgür yaşam iradesi yok sayılmakta, çok ince yöntemlerle iradi duruş ve düşünce gücü kapitalizmin iktidarcı bilim yöntemleri ile
işlevinden uzaklaştırılmaktadır. Bu nedenle “yaşanan kaos ve krizlerin kaynağı,
bilim yöntemlerindedir”, diye değerlendirebiliriz. Yanlış ve eksik bilgi, kaos ve
krizleri de beraberinde getirmektedir.
Günümüzde yaşanan sosyal, kültürel, düşünsel, tıbbi sorunlara karşı, sosyal bilimler ve sosyal bilimlerin alt disiplinleri olarak isimlendirilen tarih, ekonomi, ekoloji,
sağlık alanı, belli tanımlar çerçevesinde çözüm zeminleri yaratmaya çalışmaktadır.
Aslında ahlaki ve politik toplum ölçülerine ve yaşam tarzına göre verimli olabilseler, toplumsal çözüm yollarını da geliştirebilirler. Örneğin;
toplumsal, ekolojik hareketlerin kolektif çaba ile
anında çözüm olabilecek kapasitede olduğuna inaKapitalist modernıyoruz. Değişim-dönüşüm endeksli ve sosyal,
siyasal, ideolojik amaçlı örgütlenen kadın,
nitenin bilim yapılangençlik hareketleri var. Sadece bu hareketler
ması, yaşanan sorunlara
öncülüğünde mevcut sorunların ya da sorunçözüm geliştirmek yerine, sorun sallaştırılan konuların çok kısa sürede halküretmenin kaynağına dönüşmüş ların öz iradeleri ile çözülebileceğine
durumdadır. Küresel açlık, susuz- inanıyoruz. Yine her dönemin fedai kahramanları, hareketleri olan öncü devrimci haluk, doğal afet, savaş ve katliamla- reketlerin yaşam perspektiflerinde bu
sorunlarla mücadele etme iddiaları çok güçrın yol açtığı sorunların
lüdür.
Değişim ve dönüşümün ana dinamik
kaynağına inmemekte, insanlıgücü olan devrimci hareketlerde öncülük
ğın yükselen yardım çağrıla- edecek potansiyel ve birikim, modernizmin
rına çözüm
sınırına takılan sosyal bilimi ve alt disiplinlerini
aşmış görünmektedir. Yerel ve bireysel dügeliştirmemektezeyde de toplumsal duyarlılık temelinde herkesin
dir.
üzerine düşen sorumluluk payı vardır.
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Pozitivist Bilim Sorun mu Çözüm mü Üretmekte?

Jineolojî olarak, erkek egemenlikli zihniyete dayanan kapitalist sistem krizini
analiz etmekle beraber, onu aşma iddiasını taşıyan tüm bu değişim-dönüşüm güçleri üzerinde analizler yapmayı da önemli görmekteyiz. Bu değişim-dönüşüm
güçlerinin önemli olduğunu düşünüyoruz. Aslında belli bir çaba da görülmekte
fakat evrensel ve kollektif düşünceye dayalı dayanakların daha güçlü olması gerektiğine inanıyoruz. Küresel sorunlara karşı küresel çabalar, kollektifler daha
çözümleyici olabilir.
Yaşanan kaos ve krizlere ilişkin analizler yaparken sorulması gereken soruları tespit etme gereği duyduk. Coronavirüs salgınına karşı neden çözüm geliştirilmiyor?
Mevcut bilimsel yapılar ve verilerle mi gündemler ele alınıyor yoksa toplum üstü,
var olan olguları anlaşılmaz kılarak farklı olumsuz ruh hallerini, psikolojik, sosyal
yargıları daha da derinleştiren temelde mi yaklaşılıyor? Abdullah Öcalan, bilimi “en
gelişkin anlam yorumu” olarak tanımladı. Yaşamsal bütünlük, büyük anlam yorumu
ve toplumsal kutsalların bu kadar güçlü olmasına karşın, mevcut bilimsel yöntemler neden görünür ve somut değildir?

Bilimsel yöntemler, kollektif akıl ve toplumların özgür yaşam tercihlerine dayalı
geliştirilmediğinden, toplumların yaşam biçimlerinde ya da geniş anlamı ile toplumsal doğada büyük ayrışmalara neden olmaktadır. Bu ayrışma, düşünsel ve sosyal kopukluğa, her olguya yaklaşımda daha da parçalanmaya neden olmaktadır.
Özellikle toplumsal konular söz konusu olduğunda sosyal bilimler işlevsizleşmektedir. O zaman neden pozitivist sosyal bilimler bu kadar güçlendirilirken, çözümsüzlük odağı olmaktadır. Çıkış amacı ne kadar özgürlükçü ve çözüm odaklı olursa
olsun, günümüz sosyal bilimleri, sağlık hizmet alanları, ekonomik güç birlikleri,
ulusal ve kıtasal birlikler iflas etmiştir. Sonuç, yine kapitalist sistemin varoluş gerekçesine dayanmaktadır. “Bilimin yeniden anlam yorumuna ihtiyaç vardır” tespiti,
tüm kadın-toplum-yaşam alanlarının temel perspektifi olabilir.

İçinde bulunduğumuz zamanı, “Bilimin paradigmatik devrimi gerçekleştirme
zamanıdır” diye belirtti Öcalan. Çünkü bilinmektedir ki en krizli, kaoslu süreçler yenilik ve alternatif zeminlerini de doğurabilir. Bu zeminler, jineolojîyle
çıkış yapacak alternatif çıkış yolları olmaktadır. Kapitalist modernitenin bilimsel yöntemlerini reddetmek, toplumsal ihtiyaçları devlet dışı karşılayacak
toplumsal bir örgütlülüğe ulaşmak, demokratik özgür yaşam tercihini geliştirmeye hizmet eder. Özgür yaşam tercihini geliştirmeye hizmet edecek bilimsel
verileri ortaya çıkarmak için zaman ve mekanı iyi değerlendirmek, düşünsel
devrim imkanlarını da beraberinde getirecektir.
Bilgi ve bilime dayalı alternatifler zengin, farklı olabilir. Çözümler, her alan ve toplum için farklı olmakla birlikte, toplumsallığı güçlendirmeyi amaç edindiği oranda,
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devlet ve iktidarı aşmaya katkı sunar. Bilgi, toplumsal hakikat süzgecinden geçirildikçe, toplumsal bilinç ile değişim dönüşüme hizmet eder. Bilgi ve bilinç, toplum
ve insan aklı ile somutlaşır ve form kazanır. Form haline geçen bilgi, toplumsal ihtiyaçlar temelinde yorumlanır, yeni anlamları da beraberinde getirir. Toplumsal doğa
ve doğa sürekli değişim dönüşüm içerisindedir ve mayasını-öz kimyasını kaybetmeden bu değişim dönüşüm akışına katılmaktadır. Günümüz bilgi yapılanmasının
mutlak, parçalı, iktidar endeksli, doğa, toplum ve kadın kırımı üzerine kurulu olması, tekrar eden sorunların kaynağıdır.

Ulaşılmak istenen, en olumsuz dönem ve olgulardan en olumlu sonuçlar geliştirmektir. Bazen umudun karanlık kuyuların dibinde olduğunu bilerek, karanlıktan çıkışın umudu yükseltilebilir. Bazen de bilgelik zamanlarının şifacı kadınları gibi
hissel, duyusal, düşünsel sezgisel bilgiler kullanılarak çok farklı açılardan kolektif
aklın yöntemleri geliştirilebilir. Her türlü kötü ve çirkin yaratıma karşı, iyi ve güzeli
kadın zekası ve yaşam bilgisine dayalı geliştirebilmek mümkündür. Kadın bilimi,
toplumsal hakikate daha yakın durmaktadır. Hakikat algısı, iyi ve güzele uyarlandığında parçalanmış anlam yorumu, pozitivist algı biçimlerinden arınabilir.

Bilim-aydınlanma çağı olarak kapitalizmin çıkış sürecinden bugüne, bilimsel
veriler ışığında dünyanın birçok yerinde yaşanan krizlerin nedenlerine ve bilimsel çözüm yöntemlerine eğilebiliriz. Tarih boyunca, toplumsal olgular sorunsallaştırılmış, bu yöntemle ve modern kölelik biçimleri ile toplum üyeleri
kılcal damarlarına kadar kendisinden, temel değer yargılarından uzaklaştırılmıştır. Yaşam duruşu ve düşünsel üretiminde direniş ruhunu süreklileştiren kadınlar üzerinde uygulanan birinci, ikinci cinsel kırılmalar, tarihsel toplum ve
bilgi yapıları üzerine de uygulanmıştır. Bilgi ve bilimsel yöntemlerdeki çarpıklık adeta cinsel kırılmalara eşdeğer durumdadır.
Coronavirüs Salgını mı Özel Savaş mı?

Günümüzde kapitalist modernite, insanlığın temel değerlerine yönelik geliştirdiği
saldırı ve düşünsel sapmalarla toplumsal kırılmaları gerçekleştirmektedir. Merkezi
uygarlıklar bir zihniyet sapması olarak, toplumlara baskı aracı olarak geliştirilir.
Ekonomik alanda çıkarlar temelinde anlaşılmaz hileler ve gaspçı yöntemlerle halkların emeği kendilerine karşı kullanılmıştır. Bilim alanı doğayı, insanı yok edici silahların üretildiği, savaş rantlarının meşrulaştırıldığı alana dönüştürülmüştür. Bunlar
şimdiye kadar bilinen, eleştirilen ve demokratik kesimlerce en fazla mücadele alanları olarak görülen olgulardır. Fakat, dünyadaki tüm insanları aynı gün ve saatte evlere kapatan, her tür toplumsal bağı yasaklayan ve insanlığa ölümün eşiğini gösteren,
küresel bir salgın gibi yakıcı bir gerçeklikle karşı karşıya kaldık. Alternatif yaşam
ve sistem arayışı ve mücadelesi içinde olan güçler olarak bu tür durumlara yeterince
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hazırlıklı olmadığımız ortaya çıktı. Devletli sistem çözümünü aşan, alternatif hareket ve mücadele tarzını açığa çıkarma yönümüz eksik kaldı.

Birçok ülkede, sistem krizinin görünen yüzünü protesto eden, teşhir eden, kabul etmeyen demokratik ve özgürlük talebini dile getiren mücadeleci halkların, kadınların, bu hastalık nedeni ile evlerine kapanması istendi. Toplum, kadınlar evlere
kapatılırken, Türkiye gibi ülkelerde infaz yasası düzenlemeleri ile dışarı salmak için
yöntem aradıkları özel savaş elemanları, hırsızlar, tecavüzcüler rahatlıkla sokaklara
bırakıldı. İnsanlar eve kapatılırken, devletler stratejik planlarını kurguladığı görüşmelerine, askeri yığınaklarına, ekoloji karşıtı projelerini yürürlüğe koymaya devam
ettiler. İstatistiklere bakılırsa, virus daha çok yoksulları vurdu, virüse karşı geliştirilen tedbirlerle de en çok yoksulların yaşamlarına müdahale edildi. Covid-19 iktidar
sahiplerini es geçtiği için mi bulaşmadı, yoksa sömürgeci zihniyet bunu ezilen kesimlere, uluslara karşı bilinçli olarak mı kullandı gibi teoriler de geliştirildi. Geliştirilen aşıların kimlere, nasıl ulaştığı-ulaşmadığı konusunda da sınıfsal, etnik, cinsiyet
temelli ayrımcılıkla bağlantılandırılan tartışmalar gelişiyor. Bu sorular ve soru işaretleri yaşanan sürecin çelişkilerinin yansıması olarak hala gündemde.

Her savaşın özünde ekonomik çıkarlar kadar, belki daha da önemlisi ideolojik bir
savaş olduğu biliniyor. Coronavirüs salgınıyla toplumlar üzerine çökertilmek istenen havanın çaresizlik, moralsizlik, açlık, kimsesizlik, güçsüz, iradesiz ve örgütsüz
bırakma, toplumsuzlaştırma olduğunu söyleyebiliriz. Sadece yaşlıları değil, insanlığı nefessiz bırakarak öldürmeye alıştırma biçimi hem psikolojik hem biyolojik bir
savaş, özünde ideolojik bir savaş olarak sürmektedir. Bu ideolojinin özünde, tıpkı
IŞİD’in kafa kesen, insanları canlı canlı cayır cayır yakan, ölümün ve tecavüzün her
biçimini başta kadınlar olmak üzere halklara gözünü kırpmadan uygulayan, kindar
bir saldırganlık var. Korku yaratarak, can alarak, can yakarak, tarihsel, toplumsal
ve kültürel mirastan intikam alan, ahlaki ve insani değerleri yerle bir ederek uygulanan ‘şok doktrini’dir.

‘Şok doktrini’ devletli sistemin, özel savaş merkezlerine bağlı olarak, ekonomik ve
siyasi krizlerini aşmak ve küresel egemenliğini pekiştirmek için uyguladığı politikaları içerir. Ekonomik krizler, savaş ve işgaller, darbeler gibi IŞİD, Covid-19 salgını da ‘şok doktrini’nin uygulanma biçimleri olarak birbirini tamamlamaktadır.
Önce katliamdan, tecavüzden, kırımdan geçirip, hareketsiz, etkisiz kılarak şoke
etme, sonra ideolojik, politik, ekonomik stratejiyi hayata geçirme birbirini takip
eder. Küresel sömürünün önünü açma, teknolojik uygulamalar, cinsiyetçi yaşam
alanları ve biçimlerini dizayn etmenin, insan-toplum ilişkilerini sıfırlama ve tamamen devlete bağlama, muhtaç ve mecbur kılma operasyonlarıdır. Günübirlik yürütülen bu operasyonların, ekonomik, askeri, siyasi, biyolojik ve toplumsal sonuçları
ve geleceğe dönük amaçları üzerinde derinlikli durmak zorundayız. Tahlil etmek
kadar, boşa çıkarmanın bilgi ve deneyimini biriktirmeyi, yaşama geçirme yol ve
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yöntemlerine kafa yormayı önemsemeliyiz. Ne devletler ne de toplumlar salgın öncesi gibi ekonomilerini, yaşamlarını ve politikalarını sürdürecektir.

Yaşamlarımız ve yaşam alanlarımız üzerine çöken bu karabasan nereden ve nasıl ortaya çıktı sorusu önem taşıyor. Ekolojik mücadele son on yılların en dinamik mücadele alanını oluşturuyor. Ekolojik dengeyi tahrip eden, ozon tabakasını delen,
ormanları ekonomik ve teknolojik talan için yok ederek, insanlığı nefessiz bırakmak isteyen devletli uygarlığın en uç saldırganlığı ile karşı karşıyayız. Mesela dünyanın ciğerleri olarak bilinen Amazon ormanlarının aylarca müdahale edilmeden,
tüm dünyanın gözleri önünde cayır cayır yakılması ne anlama geliyordu? İddialara
göre, 5G teknolojisinin pürüzsüz alanlara ihtiyaç duyduğu ve ağaçları sevmediği
belirtiliyor. Beton yığını metropol kentlerin gökdelenleri bu teknoloji için bir engel
oluşturmamakta, doğanın masum çocukları, yeşilin, rahat nefes almanın muhteşem
harikaları bozgunculuk yapmaktadır. İnsanlığın üzerine yıkılan endüstriyalizm ve
aşırı kentleşmenin toprak, tarım, ağaç, doğal akarsu, yeşile düşman ilerleyişinin nerede duracağı belli değil. En tehlikeli laboratuar denemeleri canlılar üzerinde yürütülen deneylerden oluşuyor, hayvan klonlamadan insan klonlamaya dair gündemler
çok yakın tarihe ait. Toplumsal etikten ve felsefeden kopan bilimin, iktidar ve savaş
tekelleri elinde nasıl ve hangi yöntemlerle kullanıldığının bilgisine yeterince sahip
değiliz. Bu anlamda ne düzeyde yıkıcı, öldürücü, doğayı, toplumu ve gezegenimizi
tahrip edici, ne düzeyde insanlık, doğa ve gezegenimiz yararına olduğunun somut
bilgisinden yoksunuz. Ancak yaşayarak, tarihsel ve güncel tanıklığın dili ve sonucu,
toplumdan ve kadından uzaklaşan ve ulaşılmaz kılınan bilginin, yıkıcı, yok edici,
hastalık üretici olduğu ve tekelci sömürü çarklarını hızlı döndürmek için kullanıldığı
ortaya çıkıyor.

Toplum yararına, hastalıkları iyileştirme, canlı ve cansız doğayı tanıma, tahlil etme
anlamında olumluluk içeren bilimsel araştırmalar, başlangıç amacından sapmış durumda. İnsan yararı yerine, devlet ve tekel yararının ne düzeyde öne çıktığının görülmesini sağlayan bir dönemden geçiyoruz. Sağlık sistemlerinin hızla çökmesi,
toplumlar kadar devletlerin de çaresiz kalması, toplum yararı yerine, savaşa, silahlanmaya yapılan yatırımların sonuçlarını bir kez daha görünür kıldı. Bu anlamda
sistem tarafından pompalanan gündemler yerine, toplumsal hakikatten sapmayan,
gerçek bilgi ve bilinci takip etmenin yollarını keşfetmek zorundayız. Virüsün derinleşen sistem krizi ve egemenlik savaşlarıyla bağını kurmak önem taşıyor.

Manipüle edilen bilgilerle toplum ve yaşamın seyri de manipüle edilmekte, insanlık kedinin fareyle oynadığı gibi kısır bir döngüye hapsedilmek istenmektedir. Devletli sisteme her yönüyle teslim ettiğimiz yaşam ve yaşam alanlarımızı nasıl
toplumsallaştıracağımız ve ekonomiden siyasete, sağlıktan eğitime kendi kaderimizi kendi ellerimizle nasıl kuracağımızın aciliyetini görmek önemli. Virüs salgınını,
sistemin doğa ve toplum üzerinde kurduğu sınırsız tahakkümün ve müdahalenin
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sonuçlarından biri olarak yorumlamak mümkün. Bu anlamda üzerinden uzun
zaman geçmesine, çeşitli aşılar geliştirilmesine rağmen can almaya devam eden
ve tüm dünyada ölümlerin beş milyonu aştığı Covid-19 salgınını ve gelişim
seyrini irdeleyebiliriz.
Virüslerin Doğa ve Toplumsal Doğadaki Yeri

Corona, Latince kökenli couronne sözcüğüne dayanır ve taç anlamına gelmektedir. Fransızca’da da couronne, aynı anlama gelir. Yunanca koronis, Hint-Avrupa dillerinde korono halka, çember anlamlarında isimlendirilir. 2019 Aralık
sonunda tespit edilen Covid-19, daha önceki coronavirüs türlerinden farklı özellikler taşıyarak, soğuk algınlığı biçiminde ciğerlere yerleşip nefessiz bırakarak
ölümlere yol açmaktadır.
Kürtçe’de soğuk algınlığı hastalığı için bapeş, bahor, zekem, serma girtin gibi
isimler kullanılır. Kürtçe kavramlar, değişen hava koşullarının insan yaşamına
etkisini ifadelendiren kavramlardır. Sadece değişen dengeleri ifade etmekte, ne
olumsuz ne de olumlu anlam taşırlar. Birçok ülkedeki grip, influenza gibi isimlerle benzer niteliktedir. Kürtçe’de hastalığa sebep olan virüse ve hastalığa verilen isim de aynıdır; soğuk algınlığı. Yine dikkate değer diğer bir yan, belli bir
hastalık veya bulaşıcı etkiye neden olan virüs ve bakteriler dişil öğe olarak ifade
edilmektedir. Çoğalma kabiliyetine bağlı olarak coronavirüsün özel çaba gerekmeden kendi doğası gereği,
rahatlıkla bulaşabildiği durumu da gözönüne
alındığında, bu tanım çok abartılı sayılmaz.
Kürtçe’de soğuk al-

Latince’de virüs, ‘bir tür zararlı mikroorgagınlığı hastalığı için bapeş,
nizma’ sözcüğünden alıntıdır ve zehir anlabahor, zekem, serma girtin gibi
mında kullanılmaktadır. Tıp sözlüklerinde
isimler kullanılır. Kürtçe kavramvirüsün canlı olmadığı belirtilmektedir. Çoğalma, genetik özellikler taşıması, seçicilik
lar, değişen hava koşullarının insan
özelliklerinden kaynaklı, canlı olduğunu sayaşamına etkisini ifadelendiren kavvunanlar da vardır. Vücuda bulaşan zehir
ramlardır. Sadece değişen dengeleri
olarak tanımlanan virüsün, canlı olmadığını
belirtmek, pozitivist bilimin canlı ve cansız
ifade etmekte, ne olumsuz ne de
olgusunu nasıl tanımladığıyla ilgilidir. Virüolumlu anlam taşırlar. Birçok ülsün belli bir süreden sonra öldüğü, hastalığın
kedeki grip, influenza gibi
bulaştığı bireylerin daha sonra iyileşebildiği, fiziksel temasın olmaması durumunda virüsün
isimlerle benzer nitegüçsüzleştiği ifade edilmektedir. Bununla beraber
liktedir.
Covid-19 virüsünün defalarca mutasyon geçirdiği,
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yani mekan ve koşullara göre biyolojik olarak dönüşüm gerçekleştirdiği bilinmektedir. Bunlar yüzeysel ve çelişkili değerlendirmeler olmakla birlikte, canlı ve cansızlık çelişkisini aydınlatmaya ışık tutmaktadır.

14. yüzyılın sonundan itibaren kullanılan virüs kavramı, zehir olarak tanımlanırken,
18. yüzyılda ‘bulaşıcı hastalığa neden olan ajan’olarak kayıtlara geçer. 19. yüzyıl sonundan günümüze ise yapılan araştırmalarda milyonlarca türde virüs olduğu ispatlanmıştır. Virüsler, yeryüzündeki hemen her ekosistemde bulunan biyolojk varlığın
en bol türünü oluşturuyor. Çoğalma, genetik özellikler taşıması, canlılar üzerinde
uzun süre etkili olma ve yok olma özellikleri düşünüldüğünde, canlı olarak kabul
etmek mümkündür. İlk kez 1964 yılında İskoçyalı June Almeida tarafından tespit
edilen coronavirüs, mutasyon geçirerek daha önce de salgınlara ve normal olmayan
ölümlere yol açmıştır.
Bilimcilik ve Coronavirüs Salgını

Pozitivist bilim, nesne olarak gördüğü, cansız olarak tanımladığı virüsü öldürmeye
çalışmaktadır. Kapitalist sistemin çıkarları gereği anlamlandırılmamış ve işlevi somutlaşmamış her canlı, nesne olarak görülmektedir. Bu nesneleştirme anlayışı,
yaşam ve tüm varlıklar için geçerli olmaktadır. George Floyd gibi insan rengi de bu
nesneleştirici anlayışın kurbanı, nefessiz bırakılarak katletme gerekçesi olabilmektedir. Bir Kürt gencinin resmi devlet kanunlarında yasaklı anadilinde müzik dinlemesinin bir öldürme gerekçesi olabilmesi gibi. Ataerkil zihniyetin ve kurumlarının
bin yıllardır dört duvar arasında tutarak bu düşünceyle biçimlendirmeye çalıştığı
kadını, her türlü işkence, tecavüz ve kırıma uğratması gibi.

Bu anlayış temelinde güncel yaşam sisteminin nesneleştirildiği ve insanlık üzerinde
bilinçli olarak laburatuar deneylerinin uygulandığı gerçeğini de ileri sürebiliriz. Salgın süreci bütün dünya bir laboratuara dönüştürülmüş ve üzerinde biyolojik müdahaleler yapılan virüs gibi nasıl refleks göstereceği, nereye kadar direneceği, teslim
olacağı veya öleceğinin testleri yapılmaktadır. Biyolojik deneyler tarih boyunca değişik halklar, ırklar üzerinde uygulanmıştır. Özellikle kaçırılan, esir alınan, soykırıma
uğratılan halklar bu tür deneylere maruz bırakılmıştır. Savaşlarda özel savaş yöntemi
olarak kullanılan hastalık salgınları -Veba, İspanyol gribi gibi- milyonların ölümüne
yol açmıştır. 1. Dünya Savaşı, Hitler dönemi, Vietnam savaşları dönemi, Kürt Özgürlük Hareketine uygulanan baskılar dönemi, kadına her gün uygulanan fiziki, düşünsel, sosyal, kültürel baskılar belli başlı örnekler olarak verilebilir.

Sosyal yaşamın dışında kalan ve sadece sömürü sisteminin tekelinde çalışan bilim, bozulan sosyaliteye dair çözüm de geliştirmez. Zaten sosyal bilimin geliştireceği yaşam modeli, günümüzün ev hapishaneleri olmuştur.
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Bunu sadece jineolojî dile getirmiyor, sosyal yaşamın renklerinden uzaklaştırılmış ve tarihsel-toplumsal gerçekliğiyle buluşma mücadelesi veren her
toplumsal yapı, birey açıkça dile getirmektedir. Bu durum, özne-nesne ayırımına dayanan bilimsel, felsefik, ideolojik yorumun, yaklaşımın ne kadar
sakat ve çözümsüz olduğunu ifade etmekte, yaşadığı tıkanıklığı göstermektedir.

Bill Gates gibi dünyanın en büyük tekellerinden birinin denetiminde olan
Dünya Sağlık Örgütü, “Coronavirüsü hayvanlar arasında yaygın olan büyük
bir virüs grubudur. Bilim insanlarının zoonotik olarak adlandırdığı nadir durumlarda, hayvanlardan insanlara bulaşabilir” demektedir. Bu salgının önüne
geçebilecek aşının bulunmasına onay veren patent sahibi de yine Bill Gates’in kendisi olmaktadır. Daha ilk dönemlerde hastalığın ilacını bulduğunu
belirten Fransız doktorun ölümle tehdit edilmesi, ABD’de yine önemli sonuçlara ulaşmış Çinli bir doktorun öldürülmesi, bu tekellerin küresel çıkarları ve amaçlarıyla açıklanabilecek durumlardır. Hastalığı üreten ve çaresini
bulanın aynı kaynak olması, gerçeği aşikar kılmaktadır. Virüsün yayılmasından aylar sonra geliştirilen aşıların patentlerinden etkilerine, ne kadar üretilip ne kadar satılacağına kadar geniş bir yelpazede sürdürülen tartışmaların
seyrine bakıldığında da bu gerçek ortaya çıkmaktadır.

Ağır Akut Solunum Sendromu SARS-CoV, 2002 yılının Kasım ayında Hong
Kong’da misk kedilerinden yayılarak 37 ülkede bine yakın insanın ölümüne
neden olur. Solunum Sendromu MERS-CoV, 2012 yılında Suudi Arabistan’da tek hörgüçlü develerden Ortadoğu, Arap Yarımadası ve bazı Avrupa
ülkelerine yayıldı ve iki yüzün üzerinde insan yaşamını yitirdi. Covid-19 (ilk
adlandırma 2019-nCoV) ise 2019’un 31 Aralık’ında Çin’in Wuhan şehrinde
yarasalardan tüm dünyaya yayıldı. Milyonlarca insanın yaşamını yitirmesine
yol açtı ve salgının ne zamana kadar etkili olacağı yaşanarak görülecek. Bu
bilgiler, Dünya Sağlık Örgütü tarafından paylaşılan resmi bilgileri içermektedir ancak sadece ölü sayısı üzerinde durarak salgınları ve etkilerini değerlendirmek mümkün değildir.

Salgının insan sosyolojisi, toplumsal psikoloji, ekonomi, sağlık, eğitim vb.
tüm yaşam alanlarını nasıl ve ne kadar etkilediği, kapsamlı tahlilleri gerekli
kılıyor. Bu dönemde insan sağlığının korunmasına dönük yapılan en yaygın
açıklama, sosyal tecrit ve herkesin eve kapanması olmuştur. Toplumların
mevcut bilim kurumlarından, sağlık örgütlerinden ve hizmetinden çözüm
beklentisi oldukça zedelenmiştir. Toplumsal yaşamı ve ihtiyaçları gidermeyi
tamamen devlete bağlayan devletli zihniyet, toplumlar açısından ciddi bir
tartışma konusudur ve sonuçları salgın döneminde daha net ortaya çıkmıştır.
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Eve kapatılan kadınlar ve çocuklar, birçok cinsiyetçi saldırı ile yüzyüze bırakıldı.
Ekonomik kriz derinleştikçe küçük esnaf iflas ederken, Amazon ve Reihnmetall gibi
uluslararası tekeller zenginleşti. Eğitim ve düşünsel çalışmalar, 5G tekniği ile online
eğitim sistemine geçirilerek, toplumsallıktan koparıldı. Yalnızlaştırılan, tecrit edilen insanlar daha fazla teknik denetime itirazsız tabi olmak zorunda bırakıldı. En
çok korkulan durumlardan biri insanların yalnız ölüme terkedilmesiydi ve insanlar
evlerinde günlerce sonra yalnız ve ölü bulundular. Toplumun ölü gömme ve can
suyu verme gelenekleri basitleştirildi, toplu ölümlere toplu mezarlar yapıldı.
Geliştirilen korku atmosferinden hastalığın baş gösterdiği ülkelerde olağanüstü hal
mekanizmaları gündeme girdi. Devletler, toplumları denetim altına almak için, polisleri sokağa salarak halkı evlere kapatmayı, ceza yağdırmayı bir yöntem olarak kullandı. İspanya gibi örneklerde, dört kişilik kriz masasını iki asker, bir polis ve bir
doktordan oluşturan, salgın sürecini sağlıklı aşmak yerine güvenlik tedbirleriyle aşmayı amaçlayan devlet politikaları öne çıkabildi. Günlük olarak sunulan ölü sayılarının psikolojik baskısı altında toplum ölüm-yaşam sınırında sıkıştırılmak
istenirken, güvenlik tedbirleri ile askeri disiplin ve talimatlarla yönetilmeye alıştırılmaya çalışılmaktadır. Salgına ilişkin yapılan açıklamalarda, düşman ordusu karşısında savaşan bir militarist güç gibi ifadeler öndedir. Salgın hastalığa karşı “Bu
savaşı kazanacağız, bu illetin üstesinden geleceğiz, hep beraber mücadele edeceğiz, bu süreci hastalanmadan, evlerden çıkmadan, birbirimize temas etmeden inşallah sonlandıracağız.” gibi kavram ve cümleler kullanılması buna
örnektir.

Eve
kapatılan kadınlar ve
Yaşam ve Toplum Anti-kapitalist
çocuklar, birçok cinsiyetçi sal- Sağlıklı
Olmaktan Geçer
dırı ile yüzyüze bırakıldı. Ekonomik
Abdullah Öcalan, “Sağlığını kendi öz imkriz derinleştikçe küçük esnaf iflas
kânlarıyla koruyamayan toplumun temeli,
ederken,Amazon ve Reihnmetall gibi
varoluş ve özgürlüğü ya tehdit altındadır
uluslararası tekeller zenginleşti. Eğitim ve veya tümüyle yitirilmiştir.” tespitini yapar.
Kapitalist tekellerin azami kâr kanununa
düşünsel çalışmalar, 5G tekniği ile online bağlanan,
özel şirketlerin eline teslim edieğitim sistemine geçirilerek, toplumsal- len insan sağlığı, varoluşunu tehlikeye
lıktan koparıldı. Yalnızlaştırılan, tecrit sokmuş durumdadır. Doğru bilgi ve doğru
tespitlerle tedavilerin yürütülüp yürütülmeedilen insanlar daha fazla teknik
diği bile tartışma konusudur. Yaşam ve sağlık
denetime itirazsız tabi olmak hakkını korumayı, öz iradeye ve örgütlülüğe dazorunda bırakıldı.
yandırma, alternatif sağlık, yaşam ve özgürlük arayışının temel boyutlarından birini oluşturmaktadır.
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Halkların özsavunmasının temeli, devlete-tekellere teslim edilemeyecek kadar yaşamsal, hassas bir alanı ifade ediyor.

Jineolojî olarak, toplum ve insan sağlığının, doğal tedavi yöntemleri, şifacılıkla
yeniden buluşması gerektiğini savunmaktayız. “Jineolojî, bu diyalektiği, iyilik ve
iyileştirme temelinde, toplumsal tarihin başlangıcındaki özüne göre yeniden kurmanın bilimi olarak, sağlık alanını ele almaktadır. Sağlık alanında jineolojîk bakış
açısını örerken, kapitalizmin ilkel sermaye döneminde cayır cayır yakılan bilge
kadınların sağaltıcı bilgilerini özümsemektedir.” tespiti, Jineolojîye Giriş kitabında yer almaktadır. Modern tıbbın, bilge kadınları cadı diye diri diri yakıp sağlık bilgilerine elkoyarak devlet eliyle geliştirildiği bilgisine sahibiz. Kimyevi
ilaçları tamamen reddetmemekle birlikte, kaynağının doğal bitkiler olduğunu bilerek, doğal tıp alanının geliştirilmesi ve bilge kadınların bilgisinin canlandırılması ile birlikte koruyucu hekimlik, sağlığın toplumsallaştırılması gibi
politikalarla halk sağlığının öncellenmesi insan kaderi-sağlığının pazar konusu
olmaktan çıkarılmasında hayati rol oynayacaktır.

Bilimi kapitalist zihniyetin etkisinden ve maddi-iktidar zemininden kopardıkça sosyal bilim başta olmak üzere bütün bilim alanlarının rengi değişecektir. Yaşadığımız coğrafya ve Ortadoğulu halkların doğal ve toplumsal
bilgileri, kapitalist modernite tarafından tamamen ele geçirilememiştir. Toplumsal bilgi canlıdır ve halkların bilgi birikimi yaşamını, sağlığını, geçmiş ve
geleceğini güvence altına almaya yetebilecek düzeydedir. Savaş ve katliamlarla soykırımın eşiğine getirilen halklar ve özellikle kadınlar, hazine değerindeki bu bilgilerini korumakta, iyi ve sağlıklı insan ve yaşam koşullarını
geliştirmek için kullanmaktadır. Bu gerçeklik, kadın bilimi jineolojînin toplum
bilim olma iddiasının en güçlü dayanaklarından biridir. Dünyadaki tüm kadınlar, bu bilgi birikimlerini hastalık ve özel savaş yöntemlerine karşı temel
bir özsavunma yöntemi olarak değerlendirebilir, varlıklarını ve yaşamlarını
güvence altına alabilir.
Jineolojî Alternatif Bilim Yöntemidir

Jineolojî olarak, kapitalist modernitenin bireyci ideolojik yapıları aşıldıkça ve maddi
kalıplara indirgenen bilimcilik anlayışı kırıldıkça, kapitalizmin sembol ve ritüelleri
bilince çıkarılıp reddedildikçe, halkların özgür yaşam seçimlerini geliştirebileceğine inanıyoruz. Semboller, devletçi zihniyetin kurum ve kuruluşlarını, ritüeller ise
ezberlenmiş ve kanıksanmış geleneklerini ifade ediyor.
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Bilgi yapılanmaları özgür tartışmaya dayalı gelişir. Kapalı laboratuarlarda, saklı
mekanlarda ve gizli üretilmez. Toplumsal ve yaşamsal alanların ve ihtiyaçların
içinden çıkar ve şekillenir. Süregelen bilgi yapılarını kadın etrafında geliştirilecek olan hakikat çerçevesinde yeniden yorumlayabilirsek ve yorumumuzu anlam
bütünselliği içerisinde yaşama uyarlayabilirsek, kadının bilgi çağı kendisini görünür kılar. Aksi takdirde ezberlenen bilgi yapılarını tekrarlamış oluruz. Tekrarlanan bilgi, zaten bir tıkanma içindedir ve bu tıkanma kapitalist sistemin
çıkarlarına göre kullanılmaktadır.

Bilgili ve bilgisi ile topluma öncülük eden kişilere aydın denilmektedir. Düşüncedeki duruluk, sadelik ve ışık sözle dışa yansımakta, pratik politikada eyleme dönüşmektedir. Bilgeler, bilindiği gibi ilk şifacılar ya da diğer adı ile otacılardır.
Şifacılar sadece belli bir hastalığı ya da ağrıyı iyileştiren kişiler değildir, aynı zamanda doğa ve toplum dengesini gözetenlerdir. Doğanın ve toplumun bozulan dengesini yeniden kurmayı varlık gerekçesi gören, sürekli gözlemleyen kadın öncüleri
ve kadın bilgisi olarak ele alabiliriz. Kadın tarafından gözetlenen ve korunan metafizik dengedir. Ruhun, duygunun, aklın ahengidir ve maddi ilişkiler de bu ahenge
göre şekillenir. Toplumsallığı ören duygu ve düşüncenin mayasını oluşturan temeldir bu. Güncel ve maddi olanı koruma ve tedbir geliştirme ise bireyciliği en üst düzeyde yaşayanların ve geliştirmek isteyenlerin yöntemi olabilir.

Temizlik perspektifi veren modern bilimin modern sözcüleri, sadece laboratuar zeminlerinde ve sistem okullarının sıralarında ezberlemiş oldukları kavramları halka
sunmaktadır. Salgının başından beri tüm insanlara, ellerini lavabolarda sık sık sabunla yıkamaları bir tedbir olarak sunuluyor. Oysa Afrika’da bir yılda susuzluktan
ve açlıktan ölen çocukların sayısının 100 bini bulduğu UNICEF raporlarında geçiyor. Birçok insan, ancak içmek için su bulabilmektedir. Buna bilimsel yöntem veya
sosyal bilim diyemeyiz. İnsan emeğinin piyasaların hammaddesine dönüştüğü bu
çağda, kapitalist sistemin bilgisiz uygulayıcılarının topluma bilim adına verebileceği perspektifler de sahte, köksüz, zararlı ve sağaltıcı değildir.

Sezgisel duygu ve düşünceden uzaklaşan laboratuar biliminin kuru akılcılığa dayanan perspektifi, sistem uygulacılarına ait olabileceği ve sadece emek sömürüsüne
hizmet edeceğini bilmek önem taşıyor. Bunu bilmek, teşhir etmek, bilim alanında
çaba gösteren herkes için devrimsel nitelik taşır ve toplumsal bilimin gelişmesine
hizmet eder. Jineolojî bu çabaların toplamı ve etkisiyle, bilimsel devrim sahalarını
geliştirme ve genişletme arayışı ve çabasındadır. Toplumların bayram hali, yaşam biçiminine dönüşünceye kadar da bu çaba ve emek devam edecektir.

66

JINEOLOJÎ
Jin

Jiyan

Azadî

Sürdürmek, Harekete Geçirmek ve Devrimleştirmek:
Pandemide Feminist Öğrenmeler
Juliana Díaz Lozano
Çeviri: İlkyaz Toprak

Bu metin, pandemi ve pandemi sonrası Abya Yala'nın güneyindeki özerk
popüler feminizmlerden topladığımız endişeleri ve kolektif öğrenmeyi sentezlemeyi amaçlamaktadır. Bu sözleri, 2000'li yılların başında popüler antikapitalist örgütlerdeki ataerkil yapıların sorgulanmasından doğan
Arjantin'deki grevci feminizmler çerçevesindeki bir politik aktivizmden
yazdığımı söyleyeceğim. Bu akım, İnsan Hakları Aktivizmi, Abya Yala Feministleri ve kürtajın yasallaştırılması ve her türlü maço şiddete karşı mücadele etrafında örgütlenen özerk feminist kolektifleri ifade etmektedir.

Arjantin’deki özerk feminizmler anti-kapitalist yapılardır. Devlet kurumlarından siyasi ve ekonomik bağımsızlık arayışı sürdürmektedirler. Seçim
süreçlerinin reddederler. Toplumsal ve siyasi alanların ayrılamaz olduğunu
savunurlar. İnşa etmeye hedef ettikleri toplumun pratiklerinin ve değerle-
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rinin mevcut kolektif pratiklerin “peşin canlandırılması” olarak görürler.
Ayrıca son yıllarda mücadelemizi çokuluslu, anti-sömürgeci ve anti-emperyalist olarak tanımlıyoruz. Yine bu mücadelemizi biyolojik gerekirciliğe ve engelli ayrımcılığına karşı bir muhalefet olarak adlandırıyoruz.

Arjantin'deki feminizmler içindeki bu özerk popüler varyant, bölgesel, mahalleli,
kırsal ve yerli hareketle taban sendika aktivizmini bünyesinde taşır. Ayrıca, sanatsal
ve kültürel kolektifler, ırkçılık karşıtı ve göçmen gruplar, insan hakları, kadın ve
cinsel muhalefet ve benzeri kolektiflerden gelen bir dizi aktivist ve kolektifi de benzer şekilde içerir. Bu kolektif mensubiyetlerden yola çıkarak bu makalede, pandemi
ve sonrasına dair süreci ele alacağız.
Hegemonik siyaset ile medya, salgını toplumun tümünü eşit derecede etkileyen bir
kriz olarak tanımlamaya çalışıyor. Aksine, sağlık krizinin daha önceki sınıf, ırk ve
cinsiyet eşitsizliklerini sadece öne çıkarmakla kalmayıp aynı zamanda daha da şiddetlendirdiğini biliyoruz. Bu süreçte kadınlar, muhalifler, ırksallaştırılmış/göçmenler için şiddetin tüm boyutlarına maruz kalma daha da arttı. Üstelik dünyanın
güneyinde yaşayan bizler için krizin küresel boyutu, Kuzey-Güney ilişkilerinden
kaynaklanan eşitsizlikleri daha da artırdı. Abya Yala'da, eşi benzeri görülmemiş bir
toplumsal ve doğal türetme krizini açıklayan yağma, toprak ve servet gaspı ve yapısal borçlanma politikaları devam ediyor.

Arjantin'de, pandeminin en kötü anında, sosyo-sıhhi önlemler sadece kontrol ve
baskı mekanizması olmadı. Aynı zamanda sektörlerin ekonomisini ayakta tutan kayıt
dışı iş akışını da kesintiye uğrattı. Karantina süreci ve kapanma yapısal resmi işsizlik ve kamusal alandaki hareket kısıtlamaları ile birlikte, zaten güvencesiz olan nüfusun önemli bir kısmı için gerçek bir iş kaybına yol açtı. Örneğin, 2021'in ilk
aylarında, yoksulluk endeksinin nüfusun %40'ından fazlasını (yaklaşık 19 milyon
kişi) ve aşırı yoksulluğun %10'dan fazlasını (neredeyse 5 milyon kişi) oluşturdu.
Bu yoksulluktan en çok etkilenen nüfus ise çocuklar, gençler ve kadınlar oldu .
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Ayrıca pandemi, yaşamın sürdürülebilirliği için bakım emeğinin önemini
eşi benzeri görülmemiş bir şekilde vurguladı. Sağlık krizinden önce kadınların bakım işlerine erkeklerin üç katı kadar zaman ayırdığı Latin Amerika’da, pandemi ile beraber bu eşitsizlik derinleşti. Bu dönemde okulların
kapanması, risk altındaki kişilere yönelik bakım hizmetleri ve yemek hizmetlerin yerine getirilmesi nedeniyle kadınlar artan iş yükünü üstlenmek
zorunda kaldı. Kadınların bedenleri ve zihinleri üzerindeki bu aşırı bakım
emeği, cinsiyetçi işbölümünü ve erkeklerle olan mevcut uçurumu derinleştirdi. Ayrıca bu süreç kadınların hem bedenlerini ve hem de sağlığını etkiledi. Karantina zaten kıt olan kamu desteği hizmetlerinin daha da
azalmasına neden oldu. Bunun bir sonucu olarak da ev içinde cinsiyete dayalı şiddet ve kadın cinayetleri arttı.

İş, barınma, sağlık, eğitim ve gıdaya erişemeyen ve her açıdan savunmasız
durumda olan toplumsal yaşamın kıyısında konumlandırılan transların pandemi deneyimleri ise çok daha sarsıcı oldu. Tintilay, çeşitli sosyal dışlanmalarla karşı karşıya kalmakla transların “her zaman zorunlu karantinada
yaşadıklarını” ifade etmektedir. Pandemi süresince de translar çok daha
ağır bir biçimde tecrit edildiler, kilit altına alındılar ve kriminalize edildiler. Translar pandemi sürecindeki kapanmayı baskın hetero-normatif sistem tarafından dayatılan bir tecrit olarak algıladı ve karşı çıktılar. Ancak
yine de hetero-normatif pandemiden bu yana, özgürlükleri, kimlikleri, yaşamları ve arzuları zorla kısıtlanan birçok özne için karantina Arjantin’de
bir yenilik olmadı. Çoğunlukla bu yeni düzen onların günlük yaşam tarzlarını ve hayatta kalmalarını yasaklamaktan başka bir işe yaramadı. Mevcut durumlarını daha da ağırlaştırdı.
Bir enerji ve maddi kriz olarak pandemi, ekosistemlerin bozulması, iklim değişikliği ve derin eşitsizlikleri olan toplumların yaydığıyla karakterize edilen
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bir dünyada ortaya çıkıyor. Bu temelde, en azından Arjantin devleti içinde, yağmalama ve kirlilikten oluşan üretim modeli ile bu tür pandemilerin küresel ölçekte
ortaya çıkması arasındaki ilişkinin olduğu tartışmasız. Ancak buna rağmen, aktivistler için ekonominin önemli bir mesele olduğu gerçeği hiç sorgulanmadı. Ayrıca
bu modelin sürdürülmesinin baş dayanağı, uluslararası kredi kuruluşlarına olan gayri
meşru dış borcun ödenmesi için dolar elde edilmesi hız kesmedi. Bu özel dönem,
borcun soruşturulması ve iptal edilmesi için kullanılmadı. Daha ziyade bu borç kamu
bütçesinde ana gider olmaya devam etti.

Buna bağlı olarak, sosyal politikalar alanında devlet, taban kesimleri ve
emekçiler için düzensiz ve yetersiz müdahaleler denedi. Genel olarak, yönetilebilirliği garanti etseler de, bireysel geçim olanakları günden güne yok
edilen bir nüfusun ihtiyaçlarını karşılamayan acil durum sübvansiyonları ve
diğer nakit transferi yardımları uygulandı. Pandemi sırasında çıkış yolu olmayan sektörlere yönelik bu sübvansiyonların parasallaştırılmış, dağınık
ve bireyselleştirilmiş niteliği, asıl amacın yoksulluğun aşırı tezahürlerini kontrol altına almak olduğunu gösterdi. Ancak yeni bağlamda
Arjantin'de ve esasen
derinleşen tarihsel eşitsizlikleri dönüştürmek için somut politikalar geliştirilmedi.
tüm LatinAmerika'da, sağlık

krizinde halk sağlığı sisteminin esas Öte taraftan Arjantin'de ve esasen tüm
alınmadığı ortaya çıktı. Krizin en kötü Latin Amerika'da, sağlık krizinde halk
sağlığı sisteminin esas alınmadığı orfırtınasını yetersiz maaşlar karşılığında ve taya çıktı. Krizin en kötü fırtınasını yeyetersiz malzemeyle duygusal yıkımı
tersiz maaşlar karşılığında ve yetersiz
omuzlayarak kitlesel ölümleri engelleyen malzemeyle duygusal yıkımı omuzlayarak kitlesel ölümleri engelleyen sağsağlık çalışanları oldu. Pandemi ile müca- lık
çalışanları oldu. Pandemi ile
delenin merkez üssünde bulunan hasta- mücadelenin merkez üssünde bulunan
hastanelere ve sağlık merkezlerine malnelere ve sağlık merkezlerine
zeme sağlayanlar örgütlü topluluklar oldu.
malzeme sağlayanlar örgütlü
Neredeyse iki yıllık bu süre boyunca, hatopluluklar oldu.
yatta kalmaya çalışanlar bu toplulukların sorumluluğunda kaldı. Nihayetinde bir kez daha
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bu dönem açık

Benzer şekilde, kentlerde taban sektörlerinin hiçbiri karantinaya uyum sağlayamadı.
Çünkü ihtiyaçların giderilmesi kolektif ve toplumsal bir meseleydi. Karantinanın
başlangıcından itibaren, kentsel taban sektörlerinde ihtiyaçların kolektifleştirilmesi
uygulamaları örgütlü yapılar tarafından güçlendirildi. Bu köklü bölgesel örgütler
pandemiden önce vardı, ancak pandemi sürecinde büyüdü. Bu dönem arazi devir
alımları yapılarak aşhane ve atıştırmalık alanları kuruldu. Mahalle bakkalları, çiftçi
pazarları, sebze bahçeleri ve gıda üretim projeleri inşa edildi. Mahalle bakım ve iyileştirme iş kooperatifleri kuruldu. Nihayetinde pandemi kapitalist, ataerkil, sömürgeci ve ırksal eşitsizlikleri ortaya çıkardığı gibi, insan ve doğa arasındaki
karşılıklı bağımlılığı esas alanlar bu süreçte üzerine düşeni yaptı. Bu yeri doldurulamaz görevlerin bu şekilde yerine getirilmesiyle, taban sektörleri için yaşamın
sürdürülebilirliği için karşılıklı topluluk bağımlılığının bir temel olduğunu açık
biçimde gördük. Topluluk ağlarının yaratıcıları olarak bu örgütler, merkezi rolünü
oynayarak devletin garanti edemediği durumlarda temel bakımı garanti etti. Bu
anlamda, “devletin yetkileriyle kilit bağlantı ve epidemiyolojik bilgi aktarıcı olmalarıyla ve gıda tedariki için altyapı sağlamakla” sağlık krizi ve sosyal acil durumlarda sosyal örgütlerin rolünün kritik olduğunu açık biçimde gördük.

Arjantin’deki komünal ekonomi girişimleri, her ne kadar sıklıkla çevresel veya marjinal olarak nitelendirilse de pandemide daha belirgin bir süratle genişleyen ve
hızlanan bir güç olarak ortaya çıktı. Nitekim hükümetlerin söylem ve programları, kitle iletişim araçlarının sağladığı bilgiler ve yaratılan duygular karşı-
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sında, asıl yaşamı sürdüren ve düzenleyen bu türden farklı somut girişimler yerel topraklarda her gün inşa edilmektedir. Mahallelerde inşa edilen
aşevleri ve atıştırmalık alanları kuruldu. Toplu biçimde bakım emeğinin
üstlenmesi deneyimlendi. Kıt devlet kaynakları karşısında sağlık hizmetini
garanti etmek için kriz çerçevesinde kendi kendine örgütlenme biçimleri
yaratan sağlık çalışanları sorumluluk üstlendi. Öğrencilerinin derslere girmesi için harekete geçen öğretmenler ciddi bir çaba sarf etti. Bunların hepsi
pandemi sırasında güçlenen kolektif örgütlülükten öğrenilen ve yerine getirilen uygulamalar olarak Arjantin’de deneyimlendi. Bu kolektif girişimler “ufak tefek işler” alarak ele alınsa da daha bireysel çabalarla bir arada
ele alındığında oldukça önemli bir yere sahiptir.

Öte taraftan, hayatta kalmanın örgütlenmesine ilişkin uygulamalara ek olarak, örgütlü taban kesimleri ve feminist hareket pandemi süresince sokakları asla terk etmedi. Aksine, tetiği çekmeye hazır davranışları ve polis
baskısına karşı tutumlarıyla kadın cinayetleri ve travesti cinayetlerindeki artışı ve COVID perdesinin ardındaki sömürünün ilerlemesini engellemek
için kamusal alanı devralmaya devam etti. Ayrıca bu yeni düzene uyum
sağlanarak bir dizi kampanya, çalıştay, söyleşi ve online toplantı örgütlü
yapılar tarafından organize edildi. Bu güç mücadelenin her bir öznenin özgürlüğü için olduğu kadar tüm bölgelerin savunması için de önemli olduğu
vurgulandı.

Yaşamı mümkün kılmak, üretim ve direnişi yeniden ayakta tutmak için örgütlü çaba hayati öneme sahiptir. Feminizmler sayesinde, kolektif uygulamaların politik karakterini, direniş güçlerini ve çeşitli ilişkilerin önceden
biçimlenişini geri kazanabiliriz.

Sağlık krizi feminist dalgayı yatıştırmış olabilir, ancak onu yenemedi. Feminizmler sokaklarda, sanal ortamlarda, toprak devralınmalarda, sosyo-karasal çatışmalarda, kadın cinayetlerine karşı sokaklarda durmaya devam
ediyor. Yasal kürtaj hakkı için ve işçi hakları için eşzamanlı mücadele etmeye devam ediyor. Hepsinden önemlisi pandeminin ortasında yaşamı sürdürmeye ve direniş örgütlemeye devam ediyor. Pandemi ve karantida en
çok etkilenenler, devlet ihmalinin karşısında kendimize bakmaya devam
ediyoruz. Açlık ve dışlanmayı bertaraf etmeye çalışan LGTTTBIQPNB
topluluğunun bir parçası olarak örgütlenmek için tüm bölgelerde var olmaya devam ediyoruz.
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Popüler feminizmler, pandemi ve pandemi sonrası bakışlarında açılım yapıyor. Bu
dünya böyle devam etmeyecek, geleceği yok diyor. Ya her şeyi, üretim biçimini,
sömürü ve baskı arasındaki ilişkiyi değiştiririz ya da burada yaşamaya devam edemeyiz. Kâr, kazanç ve sermaye birikimi mantığı hayatın düşmanıdır. Kolektif olarak inşa edilmiş bilgimiz ve sömürüden arınmış topluluk biçimlerimiz var.
Öz-örgütlenme, özgür ve mutluluk alanlarının nasıl yaratılacağına katkıda bulunacak çok birikimimiz var. Taahhüdümüz hâlihazırda var olanın ötesinde düşünmeye
cesaret eden yeni hareketler inşa etmektir. Yeni kurumsallık ve sosyal ilişkiler için
yaşamaya değer diyoruz. Özgürleşmiş bir toplumun tohumları olabilecek yaratıcılık alanları açmak anlamlıdır diyoruz.

Bu çerçevede, giderek daha kapsamlı, yerel ama küresel sistemik bakışlar inşa ederek feminizmlerimizi halk hareketleri ve örgütlerle daha fazla bağdaştırmak için
çaba sarf etmek stratejik olmaya devam ediyor. Kapitalist ekonominin ataerkil şiddetle bağı olduğunu ve borcun cinsiyeti ve ırkı olduğunu söylüyoruz. Bunlara karşı
durmaya; bedenlerimiz ve topraklarımız hakkında karar vermeye hakkımız olduğunu söylüyoruz. Toprağın yaşam için esas olduğunu söylüyor, feminist bir yaşamı
savunuyoruz. Bu taahhütle, Abya Yala'dan Kürdistan'a, sahte sınırların ötesindeki örgütlenme ve hayal bağlarını güçlendirmeliyiz.

Kaynakça
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Covıd-19 Salgınının Kadın İşgücü Üzerindeki Etkileri
Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Araştırma Merkezi

2019 sonunda Çin’de görülmeye başlayan ve ardından tüm dünyaya yayılan Covid19 salgını pek çok kişinin ölümüne yol açmıştır. Tüm dünyada ve ülkemizde neoliberal dönemde kamusal, sağlık ve sosyal güvenlik sistemlerinin zayıflatılmasının
sonucu, Covid-19 salgını büyük halk sağlığı sorunlarına sebep olmaktadır.

Covid-19 salgını gerek sağlık açısından, gerekse sosyo-ekonomik açıdan büyük bir
yıkıma yol açtı ve açmaya devam etmektedir. Salgın, toplum sağlığının yanında;
toplumsal ve ekonomik yaşamı da derinden etkilemektedir. Salgın nedeniyle devasa bir iş ve gelir kaybı yaşanmaktadır. Kuşkusuz salgın, toplumsal ve iktisadi açıdan en çok işçi sınıfını ve dar gelirlileri etkilemektedir. Salgının gelir eşitsizliğini,
toplumsal adaletsizliği ve yoksulluğu daha da artıracağı beklenir bir durumdur.

Türkiye, Covid-19 salgınından etkilenen ülkeler arasında ön sıralarda yer almaktadır. Türkiye’de ilk Covid-19 vakası, 10 Mart 2020’de tespit edilmiş ve ilk ölüm vakası, 17 Mart 2020’de gerçekleşmiştir. Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de
salgın, benzeri görülmemiş bir tahribata yol açmıştır ve açmaya devam etmektedir.

Covid-19’un görülmeye başlamasıyla birlikte, işçilerin çalışma şekillerinde birtakım
değişiklikler yaşanmıştır. Bu dönemde kısa çalışma, dönüşümlü çalışma ve evde
çalışma şekilleri ile ücretli, ücretsiz, idari izin kullanımı yaygınlaşmıştır. Çalışma şekillerinde yaşanan bu değişimler, işçilerin gelirlerinde de kayıplara yol açmıştır.
ILO’ya göre; 2020 yılında, 2019’un 4. çeyreğine göre küresel olarak çalışma süreleri yüzde 8,8 oranında azalmıştır. Çalışma sürelerindeki bu düşüş ise 255 milyon
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eşdeğer tam zamanlı iş kaybına karşılık gelmektedir. ILO, bu kaybın 2008-2009
ekonomik krizinin yaklaşık 4 katı düzeyinde olduğunu belirtmektedir.

Tüm işçiler üzerinde böylesine büyük bir tahribat yaratan Covid-19 salgınından
daha derin etkilenenler ise güvencesizler, kadınlar ve gençler olmaktadır. Bu yazıda
Covid-19 salgınının kadın emeği üzerine etkileri incelenecektir. Covid-19 salgını
ile kadınların yaşamın her alanında karşılaştıkları eşitsizlikler gibi işgücü piyasalarında maruz bırakıldığı eşitsizlikler de derinleşmiştir. Kadın işsizliği ve sosyal güvenlik haklarından yoksun olarak çalışanlar arasındaki kadınların oranı Covid-19
salgını öncesinde de yüksekti. Türkiye’de kadın istihdamının Covid-19 salgınından
olumsuz etkilenmeye devam edeceğini; iş, gelir ve güvence açısından var olan eşitsizliklerin kadınları Covid-19’un olumsuz ekonomik ve sosyal etkileri karşısında
daha da kırılgan hale getireceğini söylemek mümkündür.

Kadın işçiler, erkek işçilere göre Covid-19’un yıkıcı etkilerine daha fazla maruz kalmıştır. Covid-19 döneminde kadınların yarısından fazlasının çalışma süreleri azalmış, yüzde 42’si ücret kaybı yaşamış ve çalışma biçimi erkeklere göre daha fazla
değişmiştir. Kadın işçilerin erkek işçilere göre Covid-19 salgınından daha olumsuz etkilendiği işgücü verileri ile de net bir şekilde anlaşılmaktadır.

Bu çalışmada Covid-19’un kadın işgücüne olan etkileri Türkiye İstatistik Kurumu
(TÜİK) verileri üzerinden irdelenecektir. Ayrıca yazıda DİSK-AR tarafından kimi
araştırmalarda kullanılan ve Covid-19’un etkilerini daha iyi yansıttığı düşünülen
Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO)’nün eşdeğer istihdam kaybı metodolojisine dayanan verilere de yer verilecektir.
Kadın İşgücündeki Gerileme

Bilindiği gibi, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) uzun yıllardır metodolojisi sebebiyle eleştirilmekteydi. Covid-19 salgını sonrasında eleştiriler daha da arttı. TÜİK,
son zamanlarda da aylık ve çeyreklik olarak yayımladığı Hanehalkı İşgücü Araştırması’nda istihdamdaki dalgalanmalar ve gerçekle bağdaşmayan işsizlik verileri ile eleştirilerin odağında yer almaktadır. TÜİK verilerinin
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güvenilirliğinin tartışılabilir olmasına karşın, halihazırda yayımlanan verilerde de
hem genelde hem kadınlarda Covid-19 salgınının, işgücü ve istihdam üzerindeki
etkileri görülebilmektedir.

İstihdam edilenler ile işsizlerin toplamını ifade eden işgücünde, Covid-19 döneminde ciddi gerilemeler yaşanmıştır. Covid-19’un ilk görülmeye başlandığı zamanlardan, ekonominin yeniden açıldığı zamana kadar geçen sürede; işgücüne
katılım oranı ile istihdam oranında ciddi gerilemeler, işsizlik oranında ise ciddi artışlar yaşanmıştır. Covid-19 salgını öncesinde, 2019’un 3. çeyreğinde yüzde 52,8
olan işgücüne katılma oranı, 2020’nin 3. çeyreğinde yüzde 49,2’ye gerilemiştir.
2021 yılında ekonominin açılmasına bağlı olarak bu oran, yüzde 51,4’e yükselmişse
de halen 2019’un 3. çeyreğinin 1,4 puan altındadır (Grafik 1). İşgücüne katılım oranındaki gerilemenin benzeri istihdam oranında da görülmektedir. 2019’un 3. çeyreğinde yüzde 45,4 olan istihdam oranı 2020’nin 3. çeyreğinde yüzde 42,6
seviyesine düşmüştür. Benzer şekilde, ekonominin açılmasına bağlı olarak 2021’in
3. çeyreğinde istihdam oranı TÜİK tarafından yüzde 45,4’e yeniden yükselmiş olarak açıklanmıştır (Grafik 1).
Grafik 1: Cinsiyete Göre İşgücüne Katılma ve İstihdam Oranları ile İşgücü ve İstihdam Edilenlerin Sayısındaki Yıllık Değişim (Yüzde) (2019 3. Çeyrek-2020 3.
Çeyrek-2021 3. Çeyrek)

Kaynak: Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), İşgücü İstatistikleri, III. Çeyrek: TemmuzEylül, 2021.

Kadınların işgücüne katılım oranı ile istihdam oranına bakıldığında Covid-19’un
kadın istihdamını daha derinden etkilediği görülmektedir. 2019’un 3. çeyreğinde
yüzde 43,3 olan kadınların işgücüne katılım oranı, 2020’nin 3. çeyreğinde yüzde
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30,8’e gerilemiş ve 2021’in 3. çeyreğinde yüzde 33 olmuştur (Grafik 1).
Böylece Covid-19 öncesine göre, kadınların işgücüne katılım oranı 10,3 puan
gerilemiştir. Öte yandan kadın istihdamında da bir azalış söz konusudur.
2019’un 3. çeyreğinde yüzde 28,6 olan kadınların istihdam oranı 2020’nin 3.
çeyreğinde yüzde 26,2’ye gerilemiş, 2021’in 3. çeyreğinde ise yüzde 28,2 olmuştur (Grafik 1). Grafik 1’den de görüleceği üzere kadınlar, Covid-19 döneminde işgücünden daha fazla çekilmişlerdir. Halihazırda düşük olan kadınların
işgücüne katılımı ve istihdamı Covid-19 etkisiyle daha da düşmüştür.
Covid-19 salgınının işsizlikte ise yükseltici bir etkisi olmuştur. Bu dönemde geniş
tanımlı/ gerçek işsizlik (âtıl işgücü) oranı, ciddi bir artış göstermiştir. 2021 Eylül itibarıyla TÜİK verilerine göre neredeyse her beş kişiden biri işsiz durumdadır.

TÜİK; istihdamda olmayan ve son 4 hafta içerisinde aktif bir iş arama kanalına başvurmuş kişilerden, iş bulması durumunda 2 hafta içinde işbaşı yapabilecekleri veya
iş bulduğu için iş aramayan ve üç ay içinde işe başlayacak kişileri işsizler kapsamına
almaktadır. Dolayısıyla iş bulmaktan ümidini kaybettiği için iş aramayı bırakmış
olanlar, aktif olarak iş aramayan ancak iş bulduğu takdirde çalışacaklarını beyan
edenler ve iş arayan ancak kısa süre içerisinde işbaşı yapamayacak olanlar ile zamana bağlı eksik istihdam edilenler, TÜİK tarafından ‘’işsiz’’ sayılmamaktadır. Bu
yazıda daha önce de belirttiğimiz gibi TÜİK’in uzun yıllardır aldığı eleştirilerin
odağı, gerçek işsizliği görmezden geliyor olmasıdır.
Dar tanımlı işsizlik oranının işgücü piyasalarındaki gerçek görünümü ölçmekten
uzak olduğu geniş tanımlı işsizlik oranı ile karşılaştırıldığında görülecektir. Covid19 salgını döneminde TÜİK, dar tanımlı işsizliği düşüş eğiliminde açıklamış olsa da
geniş tanımlı işsizlik oranı artmaya devam etmiştir.
TÜİK tarafından 2019 Eylül’de yüzde 14,1 olan dar tanımlı işsizlik oranı, 2020 Eylül’de yüzde 12,7’ye ve 2021 Eylül’de yüzde 11,5’e gerilemiş olarak açıklanmıştır.
Aynı dönemlerde geniş tanımlı işsizlik oranı ise yüzde 18,9 (2019 Eylül), yüzde
24,2 (2020 Eylül) ve yüzde 21,9’dur (2021 Eylül) (Grafik 2). 2019 Eylül’de dar ve
geniş tanımlı işsizlik arasındaki puan farkı 4,8 iken Covid-19 salgını ile, 2021 Eylül’e gelindiğinde puan farkı iki katına çıkmış, 10,4 puan olmuştur.
İşsizlikteki bu görünüm kadınlarda çok daha vahimdir. Öncelikle hem dar
hem geniş tanımlı işsizlik oranlarının kadınlarda genelden çok daha yüksek
olduğunu söylemekte fayda vardır. Covid-19 salgını kadınların işsizliğinin
çok daha dramatik bir şekilde arttığı Grafik 2’de görülmektedir.

77

JINEOLOJÎ
Jin

Jiyan

Azadî

TÜİK tarafından kadınlarda dar tanımlı işsizlik oranı 2019’un Eylül ayında
yüzde 16,6, 2020’nin Eylül ayında yüzde 14,5 ve 2021’in Eylül ayında ise
yüzde 14,6 olarak açıklanmıştır. Aynı dönemlerde geniş tanımlı işsizlik
oranı ise sırasıyla yüzde 24,4, yüzde 31,1 ve yüzde 29,7’dir (Grafik 2).
Böylece dar ve geniş tanımlı kadın işsizlik oranları arasındaki fark 2019
Eylül’de 7,8 iken 2021 Eylül’de 15,1’e yükselmiştir.
Grafik 2: Cinsiyete Göre Dar ve Geniş Tanımlı İşsizlik Oranları (Yüzde)
(2019 Eylül-2020 Eylül-2021 Eylül)

Kaynak: Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), İşgücü İstatistikleri, III. Çeyrek: TemmuzEylül, 2021.

Geniş tanımlı işsizlik oranındaki bu artışın sebebi, işgücüne dahil olamayanlar içerisinde yer alan ümitsizler, iş aramayıp çalışmaya hazır olanlar, iş arayan ancak kısa
sürede işbaşı yapamayacak olanlar ve zamana bağlı istihdam edilenlerin sayısındaki yükseliştir. 2018 Eylül’ünde başlayan ekonomik krizi takiben, 2020 yılında
Türkiye’de görülmeye başlayan Covid-19 salgını ile ümitsizlerin sayısında ciddi bir
artış yaşanmıştır. TÜİK tarafından “potansiyel işgücü” olarak adlandırılan ve ümitsizler, iş aramayıp çalışmaya hazır olanlar ile iş arayan ancak kısa süre içerisinde işbaşı yapamayacaklarını belirtenlerin sayısı 2018 Ağustos’ta 1 milyon 718 bin iken
2021 Eylül’de 2 milyon 846 bine yükselmiştir. Böylece artış oranı yüzde 59,8 olmuştur. Kadınlarda ise Ağustos 2018’de 1 milyon 36 bin olan potansiyel işgücü sayısı 2021 Eylül’de 1 milyon 779 bin olmuştur. İki dönem arasında kadınlarda
potansiyel işgücü artışı yüzde 60,1’dir. Covid-19 salgını döneminde potansiyel işgücünün toplam sayısı, Mayıs 2020’de 4 milyon 220 bine kadar yükselmiştir.
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Kadınların potansiyel işgücü sayısı Covid-19 ile zaman zaman 2 milyonu aşmış, Aralık 2020’de en yüksek seviyesine gelmiş ve 2 milyon 697 bin olmuştur. Potansiyel işgücü verilerinden hareketle kadınların Covid-19’da ümitsizliklerinin daha fazla
arttığını ve işgücünün dışına daha fazla itildiklerini söylemek mümkündür.
Geniş tanımlı işsizlik oranındaki artışın bir diğer sebebi olan zamana bağlı eksik istihdam sayısındaki yükseliş, Covid-19 salgını ile kısa ve dönüşümlü çalışmanın yaygınlaşmasıyla gerçekleşmiştir. 2020 Şubat ayında zamana bağlı eksik istihdam sayısı
736 bin iken, 2021 Eylül itibarıyla yüzde 166,9 oranında artarak 1 milyon 229 bine
yükselmiştir. Kadınlarda zamana bağlı eksik istihdam sayısı, Covid-19 öncesinde
Şubat 2020’de 230 bin iken, 2021 Ocak’ta 706 bin olan en yüksek seviyesini
görmüştür. Eylül 2021 itibarıyla kadınlarda zamana bağlı eksik istihdam sayısı, 366
bine yükselmiştir ve böylece Şubat 2020’ye göre yüzde 159,2 oranında artmıştır.

Geniş tanımlı işsizlik oranı işsizlikteki gerçek görünümü daha iyi yansıtmasına karşın
Covid-19’un etkilerini tam olarak ölçememektedir. Geniş tanımlı işsizlik, Covid-19
salgını ile yaygınlaşan izin kullanımları ve değişen çalışma şekillerini açıklamak için
yetersizdir. Ancak, Covid-19’un tahribatı ILO tarafından geliştirilen ve azalan çalışma
saatlerinden yola çıkılarak hesaplanan “eşdeğer tam zamanlı iş kaybı” metodolojisi ile
daha açık görülebilmektedir.
DİSK-AR tarafından ILO metodolojisinden yararlanılarak yapılan hesaplamaya göre,
Covid-19’un 2020 yılında yarattığı eşdeğer tam zamanlı iş kaybı, yüzde 15,7’dir. Bu
oran, 4 milyon 287 bin eşdeğer tam zamanlı işe karşılık gelmektedir. Eşdeğer tam zamanlı iş kaybı Covid-19 salgını boyunca ekonominin durumuna göre dalgalı seyretmiştir. Örneğin salgının Türkiye’de yeni görülmeye başladığı 2020’nin 2. çeyreğinde
iş kaybı oranı yüzde 32’nin üzerindeyken ekonominin açıldığı 2021’in 3. çeyreğinde
yüzde 3,8 olmuştur. Covid-19’un görüldüğü 7 çeyreklik dönemde ise ortalama eşdeğer tam zamanlı iş kaybı, 3 milyon 183 bin ve yüzde 11,7’dir (Tablo 1, Grafik 3).
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Tablo 1: Covid-19 Döneminde Eşdeğer Tam Zamanlı İş Kaybı (Bin, Yüzde)
(2019 4. Çeyrek- 2021 3. Çeyrek)

Kaynak: Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), İşgücü İstatistikleri, III. Çeyrek: TemmuzEylül, 2021. DİSK-AR tarafından ILO metodolojisinden yararlanılarak hesaplanmıştır.

Kadınların Covid-19 sebebiyle yaşadıkları eşdeğer tam zamanlı iş kaybı
oranı, 2020 yılında ortalama yüzde 18,2, sayısı ise 1 milyon 404 bindir. Genelde de en yüksek eşdeğer tam zamanlı iş kaybı yaşanmış olan 2020’nin 2.
çeyreğinde kadınların eşdeğer tam zamanlı iş kaybı oranı yüzde 35,2 puan ve
sayısı ise 2 milyon 701 olarak hesaplanmıştır. Toplamda 7 çeyreği kapsayan
Covid-19 salgını döneminde ise kadınlar ortalama yüzde 13,6 oranın eşdeğer
tam zamanlı iş kaybı yaşamıştır (Tablo 1, Grafik 3). Bu oran, 1 milyon 47 bin
eşdeğer tam zamanlı iş kaybına denk gelmektedir (Tablo 1).
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Grafik 3: Covid-19 Döneminde Eşdeğer Tam Zamanlı İş Kaybı Oranı (Yüzde)
(2020 1. Çeyrek-2021 3. Çeyrek)

Kaynak: Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), İşgücü İstatistikleri, III. Çeyrek: TemmuzEylül, 2021. DİSK-AR tarafından ILO metodolojisinden yararlanılarak hesaplanmıştır.

Covid-19’un görülmesinden beri, geçen 7 çeyreklik sürede kadınların eşdeğer tam
zamanlı iş kaybı, genelden ve dolayısıyla erkeklerden daha yüksek seyretmiştir. Kadınların eşdeğer tam zamanlı iş kaybı oranı, 2020’nin 1. çeyreğinden 2021’in 3.
Çeyreğine kadar geçen sürede, genelden 2,5 ile 7,8 puan arasında daha yüksek hesaplanmıştır. Türkiye’de olduğu gibi tüm dünyada da kadınlar, Covid-19 salgınından daha fazla etkilenmiştir. ILO, Covid-19 nedeniyle kadınların yaşadığı eşdeğer
tam zamanlı iş kaybını, 2020 yılı için yüzde 5, erkeklerinkini ise yüzde 3,9 olarak
hesaplamıştır.

İşgücü verilerinden elde edilen sonuç, 2018 Eylül’ünde başlayan ekonomik krizin
işgücü piyasası üzerindeki yıkıcı etkisi Covid-19’un görülmesiyle artış göstermiş
olduğudur. Covid-19 ile çalışma yaşamındaki ayrımcılık türleri derinleşmiş ve bu
tahribat işgücü verileri ile izlenebilmiştir. Kadınlar, Covid-19 salgının yarattığı tahribattan daha fazla etkilenmiştir. ILO’nun raporuna göre, ‘’kadınlar üzerindeki bu etkiler işgücü piyasalarındaki kimi cinsiyet eşitliği kazanımlarının bir kısmını geriye
götürebilecek ve eşitsizlikleri ağırlaştırabilecek düzeydedir.’’

81

JINEOLOJÎ
Jin

Jiyan

Azadî

Kaynakça

82

JINEOLOJÎ
Jin

Jiyan

Azadî

Savaş ve Sömürgeciliğin Yerinden Ettikleri:
Yok Sayılan ve Yeniden Başlanılamayan Hayatlar
Şilan Bingöl

“Uzun süren geçici olgusunun temel çelişkisi zamansal düzenden mekânsal düzene
geçer: Aslında olmadığımız bir yerdeki varlığımızı nasıl sürdürebiliriz? Bununla
bağlantılı olarak, sadece kısmen var olmayı nasıl becerebiliriz? Bedenen olduğumuz yerde manevi açıdan olmamaya nasıl alışabiliriz?”
Abdelmalek Sayad

Genelde göç çalışmalarında veya göç konusuyla ilgili konuşulduğunda göçmenin
yeni geldiği yerde yeni bir hayata yelken açacağına dair şeyler söylenir. Sanki yaşamını, ailesini, dilini, kültürünü, savaşı, ölümü, yoksulluğu geride bırakacak ve yepyeni bir yerde, yeniden doğacaktır. Oysa mülteciler geldikleri yeni ülkelerde yeniden
doğmuyorlar hiçbir zaman. Daha önceki yaşamları içinden geldikleri toplum hiçbir
zaman yok olmuyor. Eski cemaatlerinin düzeni ile göç sürecinde maruz kaldıklarından kaynaklı tecrübe ettikleri sonucu ortaya çıkan bireysel düzenleri arasında bir çelişki meydana geliyor. Dolayısıyla burada, geldikleri yeni yerlerde varlık ile yokluk
arasında gidip geliyorlar, varoluşsal bir sürece giriyorlar. Cezayirli sosyolog Abdelmalek Sayad bunu, “double absence” (çifte yokluk) olarak tarif ediyor. Yaşamlarının her alanında nefretin, şiddetin, ayrımcılığın nesnesi olan, yanı başımızda,
aramızda, her yerdeler dediğimiz mülteciler aslında hiçbir zaman tam olarak burada
değiller. Bedenleriyle buradalar ve sadece kısmen var olmayı başarabiliyorlar.
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Kendi evlerini, yurtlarını bırakmak zorunda kalan milyonlarca insan şu an
tüm benlikleriyle olmasa da fiziki olarak yanımızda, aramızda. Tabii bir de
aramızda olmayanlar var. Ölümden ve yoksulluktan kurtulmak için yola
çıkan ama gitmek istedikleri yerlere asla ulaşamayan insanlar. Yollar, sınırlar, nehirler adeta göçmen mezarlığı olmuş durumda. Zaten ailelerini,
evlerini, yurtlarını kaybederek yeni yerlere ulaşanlar ise geldikleri yeni ülkelerde ırkçılık ve ayrımcılıklarla hayatlarının her alanında karşı karşıyalar. Göçmenler, göçmen karşıtı devlet politikaları, sınır dışı edilme
tehlikesi, emek sömürüsü, şiddetin her türlüsü, ölüm tehdidi ve hatta ölümle
sürekli iç içeler. Ne yazık ki bu gerçekler o kadar da uzağımızda değil, zira
göçmen karşıtı bir cümle duymayan yoktur aramızda. Oysa hepimiz zorla
yerinden edilen, göçmen, mülteci veya potansiyel göçmenler, mültecileriz.

Bu konu bir yandan söylenecek şeylerin tükenmeyeceği, öte yandan tüm bu
şiddet sarmalı hâlihazırda devam ediyorken konuşulması zor bir konu. Ben
bu yazıda özellikle son yıllarda göçmenlere yönelik şiddet olaylarını bir
noktasından tutup anlatmaya çalışacağım. Son yıllarda Türkiye ve Kuzey
Kürdistan’a en çok Suriye ve Afganistan’dan göç edildiği için daha çok
Afganistanlı ve Suriyeli mültecilerin maruz kaldıkları şiddet olaylarından
bahsedeceğim. Bunu yaparken özellikle mültecilerin yollarda yaşadıklarına odaklanacağım. Daha sonra buraya ulaştıklarında hem devletin hem
de toplumun ayrımcı yaklaşımlarına ne şekilde maruz kaldıklarına değinmeye çalışacağım. Bu noktada göçmen kadınların yaşadıklarına ayrı bir
başlık altında odaklanacağım.

Öte yandan, yaklaşık iki yıldır hayatımızda olan koronavirüs pandemisinden dolayı en fazla hak ihlaline, ayrımcılığa ve şiddete uğrayanların başında mültecilerin geldiğini söyleyebiliriz. Mülteciler sağlık, eğitim, hukuk
ve diğer tüm alanlardaki haklarına zaten ya kısmen ulaşıyor ya da hiç ulaşamıyorlarken, pandemiyle birlikte bunlara erişimleri iyice engellendi.
Mülteci işçiler ya daha fazla sömürüldü ya da çalışmaları tamamıyla engellendi. Herhangi bir sağlık sorunu yaşayan, koronovirüse yakalanan mülteciler ise sınır dışı edilme tehlikesiyle her daim karşı karşıya oldukları için
hastanelere gidemiyorlar, tedavi göremiyorlar. Bu noktada Michel Foucault’nun yaşamı ve insanı merkezine alan fakat bunu yaparken de nüfusun
belli kesimlerini gözden çıkaran, onları ölüme terk eden biyo-politika kavramından yola çıkarak, mültecilerin adeta ölüme terk edildiklerini görüyoruz. Dolayısıyla pandemi sürecinde mültecilere yönelik şiddet ve
ayrımcılıklar katlanarak ve derinleşerek arttığı için, hatta mülteciler açık
açık ölüme terk edildikleri için yazımızı bu süreçte mültecilerin yaşadıkları
genel sorunlara odaklanarak bitireceğiz.
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Savaş, Yıkım ve Göç

“Evimizi kaybettik, yani günlük yaşamın aşinalığını. İşimizi kaybettik yani bu
dünyada bir işe yaradığımıza dair inancı. Dilimizi kaybettik, yani tepkilerin doğallığını, jestlerin basitliğini, duyguların serbestçe dışavurumunu. Akrabalarımızı Polonya gettolarında bıraktık ve en iyi arkadaşlarımız toplama kaplarında öldürüldü
ve bu özel yaşamlarımızın parçalanması haline geliyor.”
Hannah Arendt

1948 yılında imzalanan İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’nde “sığınma hakkı”
temel bir insani hak olarak tanınmıştır. Bu bildirgeye göre baskı gören herkesin
başka bir ülkeye sığınma ve kabul edilme hakkı vardır. Peki, bu bildirgenin imzalanmasının üzerinden yetmiş üç yıl geçmişken bugün mülteciler ne durumda? Örneğin şu günlerde, Belarus’tan Polonya’ya geçmek isteyen çoğu Federe Kürdistanlı
binlerce mülteci sınırda karşılarına 12 bin asker konuşlandırılmış şekilde tutulmakta
ve açlıktan ve soğuktan ölümler meydana gelmeye başlamış durumda.
İnsanların zulüm, baskı ve kötü koşullar sebebiyle göç etmek zorunda kalmaları
veya sürgün edilmeleri yeni bir olay değil. Fakat son yıllara odaklanacak olursak,
küresel ölçekte mutlak hegemonya kurmak isteyen sömürgeci devletlerin, ulus
devletlerin ve faşist hükümetlerin dünya genelinde çoğalmasıyla beraber, mülteci
meselesi başka bir boyuta ulaşmış durumda. Bu devletler, önce işgalci ve sömürgeci savaş politikalarıyla insanları kendi yurtlarından ediyor, daha sonra ise
savaştan ve çatışma ortamından daha güvenli yerlere gitmek isteyen mültecilere
kapılarını kapatıyorlar.

Ortadoğu, geçmişte olduğu gibi günümüzde de küresel ölçekte hegemonya kurmak
isteyen devletlerin hedefinde. Bu devletler her türlü şiddet ve sömürgeci politikalarıyla Ortadoğu’da mutlak hâkimiyet kurmak peşindeler. Ulus-devlet savaşları, mezhep savaşları, kadınlara yönelik savaş, tüm yıkıcılığıyla ve birçok boyutuyla artarak
devam ediyor. Küresel hegemonik çizginin karakteri gereği, toplumlar karşı karşıya
getiriliyor, düşman kılınıyor, savaşlar çıkarılıyor, ülkeler harap ediliyor, toplumlar
kırımdan geçiriliyor. Bunun sonuçlarından biri olarak da insanlar zorla yerlerinden
edilerek evlerini, yurtlarını bırakmak durumunda kalıyor. Örneğin Suriye’de,

85

JINEOLOJÎ
Jin

Jiyan

Azadî

sömürgeci kapitalist devletlerin müdahalesi ve bölgesel iktidar yanlısı grupların,
Ortadoğu halklarına dönük savaş politikalarında ortaklaşmasının sonucu olarak,
zorla yerinden edilenlerin sayısı milyonlara ulaşmış durumda. Sadece Aralık 2019Şubat 2020 arasındaki on haftalık süreçte İdlib’deki çatışmalardan dolayı 700 bin
kişi zorla yerinden edildi.
Yine son yıllarda en fazla göçün yaşandığı ülkelerden biri Afganistan. Özellikle
Kürdistan ve Türkiye’ye göçte ilk sıralarda yer alan Afganistanlı göçmenler de
ülkelerinde uzun yıllardır süregelen savaş ve çatışma ortamından dolayı göç
etmek zorunda kalıyorlar. On yıllardır devam eden Afgan göçü, 2021 yaz aylarında Taliban’ın yönetimi tekrar ele geçirmesiyle özellikle görünürlük kazandı.
Sadece 2018 yılında Afganistan’da bombalı saldırılar, patlamalar ve hava operasyonları sonucunda hayatını kaybeden sivillerin sayısı 10.993 oldu ve 20182019 da Afgan göçü çok yüksek sayılarda seyretti.

Peki, ülkelerindeki savaş ve çatışmalı ortamlardan; bunun sonucunda ortaya
çıkan toplumsal, siyasal ve ekonomik sebeplerden dolayı zorla yerinden edilen/göç etmek zorunda kalan bu insanlar yollara çıktıklarında onları neler bekliyor, o yolarda neler yaşanıyor?
Yollarda Yok Sayılan Hayatlar

“Mülteciler uzun ve meşakkatli yolculuklardan, başkalarının ne denli alçalabileceğine bizzat tanık olduktan, her şeyden çok kendi benzersiz ve bildiğinden
şaşmaz cesaretlerine güvenmeyi öğrendikten sonra, bir yabancı transit istasyonunda bekler bulurlar kendilerini; artık anavatanlarından onlara kalan sadece
kendileridir: Kendi elleri, kendi gözleri, kendi ayakları, omuzları, bedenleri,
üzerlerine geçirdikleri giysiler ve bir çatı özlemiyle geceleri altında uyumak
için başlarına çektikleridir.”
John Berger

Savaştan ve çatışmalı bölgelerden hayatta kalabilmek adına yollara düşen insanlar için bir şeylerin bittiği noktada, mülteci kimlikleriyle maruz kalacakları ayrımcılıkları hayatlarının her alanında yaşayacakları yeni bir süreç başlıyor.
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Evlerini, yurtlarını, dillerini, ailelerini bırakmak zorunda kalan bu insanlara
ülkelerinde yaşadıkları savaşlar yetmezmiş gibi; güvenli bir yere gitmek
amacıyla çıktıkları yollarda yaşadıkları/yaşatılanlar ve vardıkları ülkelerde
maruz kaldıkları şiddet, ayrımcılık ve hür türlü kötü muamele her seferinde
katlanarak devam ediyor.

Sömürgeci, kapitalist, kadın düşmanı ülkelerin zorla yerinden ettiği bu insanlara karşı, sanki tüm dünya birleşmiş ve onlardan faydalanabildiği ölçüde faydalanmanın peşinde. Bu noktada mültecilere yönelik hak ihlalleri
almış başını gidiyor. Ülkelerinden çıktıkları andan itibaren, yollarda, vardıkları yerlerde, hayatlarının bundan sonraki her etabında mülteci kimliklerinden dolayı ölümü, şiddeti, ayrımcılığı yaşıyorlar. Ama bu sürecin belki
de en can yakıcı kısmı mültecilerin, varmak istedikleri yerlere giderken
günlerce, aylarca süren o yollarda yaşadıkları. Kimi yalnız, kimi ailesiyle,
kimi eşini, çocuğunu, ailesini bırakmak zorunda kalmış; kimi onları kaybetmiş milyonlarca insan bu yollara düşüyor. Bu yollarda, devlet, polis,
asker, devlet kurumları, göçmen kaçakçıları, mafya hepsi el ele vermiş şekilde mültecilere yönelik, işkence, katliam, cinsel saldırı suçlarını hiçbir
beis görmeden işliyor.

Mültecilerin daha güvenlikli yerlere ulaşmak amacıyla kullanmak zorunda
kaldıkları nehirler, göller, dağlar, yollar mülteci mezarlıklarına dönmüş durumda. Örneğin, gazeteci Hale Gönültaş Aralık 2020’de Van-İran sınırında
yaptığı saha çalışmasında mültecilerin yollarda ve sonrasında yaşadıklarını
birçok boyutuyla gözler önüne seriyor. Eski bir göçmen kaçakçısıyla yaptığı görüşme sonucu, mültecilerin ülkelerinden çıktıktan sonra yollarda yaşadıkları süreçlerden ve Van’a vardıklarında neler olduğundan bahsediyor.
Bu konunun önemli bir noktasında duran göçmen kaçakçıları mülteciler için
en büyük tehlikelerden birini oluşturuyor. Zira çok az mülteci ellerinde haritalarla, göçmen kaçakçısı olmadan yollara çıkıyor, bunun dışında çoğunluk
onlarla hareket etmek zorunda. Mültecileri varmak istedikleri noktalara ulaştırmaya çalışan ve bunun karşılığında onlardan çok büyük miktarlarda paralar alan göçmen kaçakçılarından bazıları, yollara yalnız veya çocuklarıyla
çıkmak zorunda kalmış kadınlara cinsel saldırıda bulunuyor. Göçmen kaçakçıları, mültecileri yollarda bırakabiliyor veya “şok evleri” ismini verdikleri yerlerde günlerce tutabiliyorlar.
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İran-Van sınırında mültecilerin bazıları donarak, uçurumlardan düşerek, açlıktan veya hayvanların saldırısı sonucu hayatını kaybediyor. Bahar gelip karlar eridiğinde, parçalanmış bedenler ve kemikler geçişi başaramayanları gösteriyor,
her sene sınırın Türkiye tarafında 40 kadar mültecinin cansız bedeni bu şekilde bulunuyor. Bunlar olmasa bile, sınırlardaki askerlerin onları fark edip ateş açmasıyla
her an katledilebiliyorlar. En acımasız şekillerde hayatlarını kaybeden, katledilen
mültecilerin cansız bedenleri ya ülkelerine geri gönderiliyor ya aileleri tarafından alınıyor ya da Van’daki kimsesizler mezarlığına gömülüyorlar. Daha güvenlikli bir
yere gitmek için ülkelerinden çıkmak zorunda kalan bu insanların sonu, başka bir
ülkede adlarının bile yazılı olmadığı mezarlıklarda son buluyor. Yollarda göçmen kaçakçılarının terk ettiği veya askerlerin ateş açması sonucu kaçan mültecilerin bir
kısmına ise asla ulaşılamıyor.

Öte yandan, ataerkil kapitalist toplumun her alanında şiddetin hedefinde olan kadınların ise savaşlarda, yollarda, vardıkları yeni ülkelerde, mülteci kimlikleriyle yaşadıkları şiddet daha vahim şekillerde karşımıza çıkıyor.

Savaşın, Sömürgeciliğin ve Sınırların Kıskacında
Mülteci Kadınlar

İran-Van sınırında
“Güneş ölmüştü
mültecilerin bazıları doGüneş ölmüştü ve yarın
narak, uçurumlardan düşerek,
Çocukların belleğinde
açlıktan veya hayvanların saldıBelirsiz, yitik bir imgeydi
rısı sonucu hayatını kaybediyor.
Onlar bu eski kelimenin garipliğini
Bahar gelip karlar eridiğinde, parçaİri, kara bir lekeyle betimliyordu ödevlelanmış bedenler ve kemikler geçişi
rinde”
başaramayanları gösteriyor, her
Füruğ Ferruhzad
sene sınırın Türkiye tarafında
İnsan Hakları Bildirgesinin 14. maddesinden
40 kadar mültecinin cansız
yola çıkılarak, 1951 senesinde imzalanan Mülbedeni bu şekilde bulu- teci Sözleşmesi’nde toplumsal cinsiyete dayalı
nuyor.
şiddete doğrudan yer verilmiyor. Bu sebeple,
şiddete uğramış ve bu şiddetten kaçmak için başka
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ülkelere iltica talebinde bulunan kadınlar ve LGBTİQ+lar sözleşmenin “belirli bir sosyal gruba mensup olma” maddesini kullanarak başvurularını yapıyorlar. Dolayısıyla evrensel hukuk sözleşmelerinde, din, dil, ırka yönelik
şiddet önemli sayılmaktayken, toplumsal cinsiyete yönelik şiddet “belirli bir
sosyal grup” gibi bir ifade içerisinde tabiri caizse yok sayılıyor. Oysa son
yıllardaki örneklerden yola çıkarak, kadınların ülkelerinden göç etmek zorunda kalmalarının, zorla yerinden edilmelerin sebebinin ataerkil devlet politikaları, sistemler, örgütler olduğu çok açık şekilde karşımızda duruyor.
Afganistan’da yıllardır süren savaşın sebebi olan Taliban’ın kadınlara, Afganistan’daki kadın hareketine tüm şiddetiyle yöneldiğini görüyoruz. Yine
Suriye’de DAİŞ tüm saldırılarında sistematik olarak kadınları hedef alıyor.
Dolayısıyla savaşlar sebebiyle göç etmek zorunda kalan, zorla yerinden edilen milyonlarca kişi sadece toplumsal cinsiyetleri sebebiyle göç ediyor.
Dünya mülteci nüfusunun yüzde 75’ini oluşturan ve genelde gelişmekte olan
veya çatışmalı bölgelerden gelen söz konusu kadın ve çocuk mülteciler, sınırları yasal olmayan yollarla geçmek zorunda kalıyor.

Buna rağmen halen mültecilik sözleşmelerinde toplumsal cinsiyet kavramı
direkt olarak yer almıyor. Sadece bu sözleşmeden yola çıkarak bile, Avrupası’ndan Ortadoğu’suna kadınların karşı karşıya kaldığı şiddetin ne boyutlarda olduğunu görebiliriz. Küresel ölçekte ataerkil, sömürgeci, kapitalist
sistemler bu eşitsizliği her alanda bu şekilde yeniden üretiyor. Mülteci sözleşmesi üzerinde dahi yok sayılan kadınlar ve LGBTİQ+lar, ülkelerindeki
savaş ortamında, çıktıkları yollarda ve vardıkları yeni yerlerde her türlü fiziksel, cinsel, psikolojik, ekonomik şiddete maruz kalıyorlar. Önce ülkelerindeki savaş ortamında işkence ve savaş stratejisi olarak erkekler tarafından
cinsel şiddete maruz bırakılıyorlar. Savaşın mağdur ettiği ve yerlerinden edilen mülteci kadınlar bu defa da uluslararası sınırlarda, transit ülkelerde ve
bölgelerde cinsel saldırı ve birçok zorbalıkla karşı karşıya kalıyorlar. Yollara tek başlarına veya çocuklarıyla çıkmak zorunda kalan Afganistanlı kadınlar, göçmen kaçakçılarının cinsel saldırısına uğruyor, kimi sınır
bölgelerinde göçmen kaçakçılarıyla kalmak zorunda kalıyor ve bunların bir
kısmının intihar ettiği söyleniyor, fakat akıbetleri tam olarak bilinmiyor. Ulusal veya uluslararası sınırları aşıp geri gönderme merkezlerinde tutulan kadınlar bu defa da o merkezlerdeki görevlilerin cinsel saldırısına maruz
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bırakılıyorlar. Van’da geri gönderme merkezinde tutulan İranlı bir kadın iki görevlinin cinsel saldırısına maruz bırakıldıktan sonra, uzun süre aynı merkezde tutulduğu ve “geri dönmüş” gibi gösterilmeye çalışıldığı ortaya çıkmıştı.

Savaşların ve sömürgeciliğin kol gezdiği tüm coğrafyalarda mülteci kadınlar benzer şekilde önce ülkelerindeki savaş ortamında, sonra yollarda ve sonrasında da transit bölgelerde askerlerin, göçmen kaçakçılarının ve devlet kurumlarında çalışanların
cinsel saldırı tehlikesiyle sürekli olarak karşı karşıyalar. Sonrasında yaşamaya ve
çalışmaya başladıklarında yeni bölgelerde de onlara yönelik cinsel saldırı ve diğer
şiddet türleri son bulmuyor. Zira işçi mülteci kadınlar hem kadın olarak hem mülteci olarak hem de işçi olarak çok katmanlı bir sömürü ve şiddete uğruyorlar. İstanbul’da sigortasız olarak çalıştığı tekstil fabrikasında patronları tarafından
sistematik olarak cinsel saldırıya maruz bırakılan ve hamile olduğunu fark edene
kadar bu durumu abisinin ona zarar vermesinden korktuğu için kimseyle paylaşamayan ve sonrasında mahkemeye şikâyette bulunan Suriyeli mülteci kadının
başvurusu, savcı tarafından "rızası var” denerek ve faillerin beyanları esas alınarak yok sayılmış, sonrasında ise kadın hiçbir hukuki ve psikolojik destek alamamış ve kürtaj hakkına erişememişti. Bu haber, mülteci kadınlara yönelik
şiddette, toplum ve devlet kurumlarındaki erkeklerin nasıl el ele vererek hareket
ettiğini gözler önüne seriyor. Öte yandan özellikle Suriyeli mülteci kadınlar ve
kız çocukları, Türkiye’deki erkekler tarafından ikinci ve üçüncü evlilik adı altında
cinsel saldırı ve istismara maruz bırakılıyorlar.

Öte yandan sınır polisleri tarafında mülteciler direkt ateş açılarak veya nehirlere atılarak öldürülebiliyor veya işkenceye maruz bırakılabiliyorlar. Yine 2021 Haziran
ayında Türkiye’den Yunanistan’a geçerken Yunanistan’daki sınır polisi tarafından
yakalanan Kürt yazar Meral Şimşek yanındaki başka bir mülteci kadınla beraber
çıplak aramaya ve saatlerce işkenceye maruz bırakıldıktan ve gasp edildikten sonra
polisler tarafından Meriç Nehri’ne atıldıklarını ve oradan yüzerek Türkiye’de kıyıya çıktıklarını anlatmıştı. Bunlar medyaya yansıyan haberlerden sadece bir kaçı.
Oysa bütün mülteci kadınlar bunları yaşıyor veya her an yaşama tehlikesiyle karşı
karşıyalar. Sınırlarda, yollarda, transit bölgelerde veya yaşamaya başladıkları yeni
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ülkelerde mülteci kadınların karşı karşıya kaldıkları fiziksel, cinsel, psikolojik ve
ekonomik şiddet katlanarak devam ediyor. Bu noktada mülteci kadınlar derinleşerek artan bir cinsiyet, ırk ve sınıf eşitsizliğiyle karşı karşıya kalıyorlar.
Öte yandan, neredeyse iki yıldır küresel ölçekte bir krize sebep olan pandemiyle
beraber bu çok katmanlı eşitsizlikler daha da derinleşmeye başladı. Özellikle kadın
mültecilerin maruz kaldıkları hak ihlalleri ve şiddet, pandemi süreciyle beraber daha
da yükseldi fakat daha çok görünmez oldu. Peki, küresel ölçekte krize sebep olan,
toplumdaki eşitsizlikleri yeniden üreten ve derinleştiren pandeminin, kadınlar ve
genel olarak mülteciler üzerindeki etkileri neler oldu?
Pandemi Kıskacında Mülteciler

2019’un sonlarında ortaya çıkan korona virüs salgınının kısa sürede tüm dünyaya yayılmasıyla beraber, küresel ölçekte yeni bir döneme girildi. Her devlet kendi ülkesinde, virüsle savaşmak adına aldığı “sıkı tedbirler” ilan etti. Pandemi ve devletlerin
pandemi uygulamaları, ekonomik, siyasal ve toplumsal krizleri de beraberinde getirdi. Sokağa çıkma yasaklarıyla beraber halka "eve kapanın” çağrıları yapıldı. Pandeminin ilan edilmesiyle beraber, devletler, virüse karşı tüm toplumun beraberce
bir savaş yürütmesi gerektiğinden ve bunun için devlet tarafında konulan yasaklara
uyma zorunluluğundan bahsetti/bahsediyor. Fakat halk sağlığını yüksek oranda tehdit eden bu virüs, devletlerin gözetim-denetim aygıtlarını genişletmesine de büyük
ölçekte bahane oldu. Virüse karşı halkı savaşa davet eden, insanların sokağa çıkma
yasaklarına uyup evlerinde kalmalarına yönelik söylemlerde bulunan, aksi durumda
yaptırımlarda bulunan hükümet, işsizlere, evsizlere, mültecilere yönelik tek bir kelime etmedi ve çözüm sunmadı. Dünya genelinde devletler sınırlarını kapatıp ülkelerine giriş çıkışları yasakladılar. Pandemiden önce de mültecilerin ekonomik,
sosyal, hukuki, kültürel ve daha birçok alana erişimleri zaten yokken veya kısıtlıyken, pandemiyle beraber bu durum katmanlanarak artmaya devam etti. Peki, her
alanda krizlere yol açan pandemi ve devletlerin pandemi uygulamaları, mültecilerin durumunu nasıl etkiledi, mültecilere yönelik her zaman ve her alanda var olan
hak ihlalleri ve şiddet hangi boyutlara taşındı?
Öncelikli olarak pandeminin ilk dönemlerinde ülkelere iltica başvurusu yapan
mültecilerin sayısının oldukça azaldığı söylenebilir. Avrupa İstatistik Ofisinin verilerine göre Mart 2020’de başlayan tedbirler sebebiyle, AB üyesi ülkelere yapılan iltica başvurularında 2019’un aynı dönemine göre yüzde 68 azalma yaşandı.
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Fakat pandeminin ilk dönemlerine kıyasla bu sayı tekrardan artmaya başladı.
Zira sömürgeci kapitalist devletlerin, bölgesel iktidarların halklara yönelik
savaş ve saldırıları pandemi sürecinde de devam etti. Dolayısıyla, hâlihazırda
Suriye ve Afganistan gibi birçok ülkede savaş ve çatışmalar sebebiyle insanlar
yerinden edilmeye devam ediyor.

Bununla beraber, pandemi süreci, mültecilere dönük her alandaki şiddet olaylarına
yenilerini ekledi ve mülteciler, pandemi kaynaklı hak ihlallerine yollardan, sınırlardan ve kamplardan itibaren maruz kalmaya başladılar. Öncelikle, mülteci işçiler,
başka seçenekleri olmadığı için, şikâyet edemediklerinden yani çaresizliklerinden
dolayı geldikleri ülkelerde kayıt dışı sektörlerde, iş güvenliği olmadan ve oldukça
düşük ücretlerle güvencesiz bir şekilde çalıştırılıyorlar. Pandemi sürecinde mülteciler
ya bu şekilde sömürülmeye devam edildi ya da çalışamadılar. Örneğin katı atık toplayan mülteci işçiler pandemi sürecinden en çok etkilenenler oldu. Zira zaten pandemi süreci işlerini olumsuz etkilemişken bir de ceza alma korkusuyla evlerinin
yakınından uzaklaşamadılar. Başka geçim kaynakları olmayan ailelerini geçindirmek zorunda olan ve kiralarını, faturalarını ödemek zorunda olan milyonlarca mülteci işçi, hiçbir destek olmaksızın devlet tarafından "hayat eve sığar” sloganıyla
evlere kapatıldı. Oysa Mülteci Destek Derneği’nin çalışmasına göre, mültecilerin
yüzde 90’ı pandemi sürecinde yeterli gıdaya erişemedi. Zaten yoksulluk sınırının
altında yaşayan mülteciler, pandemi sürecinin eşitsizlikleri derinleştirmesi ve çok boyutlu hale taşımasıyla beraber daha fazla yoksullaşmaya ve sömürülmeye başlandı.
Öte yandan pandemi sürecinde mültecilerin en fazla mağdur olduğu alan, sağlık
alanı oldu. Zira mülteciler zaten temel sağlık hizmetlerine ulaşamıyorlarken, pandemi süreciyle beraber mültecilerin yaşamları hepten tehdit altına girdi. Sınır dışı
edilme tehlikesi sebebiyle mülteciler, herhangi bir sağlık sorunu yaşadıklarında, korona virüse yakalandıklarında hastanelere gidemiyor, tedavi göremiyor ve ilaçlara
ulaşamıyorlar. Tüm bunlardan yola çıkarak mültecilerin açık bir şekilde gözden çıkarıldıklarını ve ölüme terk edildiklerini görmekteyiz. Bir yandan sıkı kısıtlamalar
ve tedbirlerle insanların pandemiden sağlıklı bir şekilde çıkacakları söylenirken, öte
yandan örneğin mülteciler ölüme terk ediliyorlar. Foucault’nun yaşamı ve insanı
merkezine alan, fakat bunu yaparken kimilerini de ölüme atan biyo-politika kavramı burada karşımıza çıkıyor. Biyo-politikanın ölümü ve hayatı kontrol etmeye dayanan mantığının üretken nüfusa etkisi bakımından kimlerin yaşatılıp, kimlerin
ölüme terk edilebileceğine dair bir tercihi de beraberinde sürüklüyor; biyo-iktidarın
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asli bir parçası olan “biyolojik ırkçılık” gün yüzüne çıkıyor. Böylece yaşaması gerekenlerle ölüme terk edilmesi gerekenler arasındaki ayrım da netleşiyor.

Bununla beraber, covid-19 pandemi süreci elbette ki toplumsal cinsiyet tabanlı ayrımcılık ve şiddeti de çeşitli boyutlara taşıdı ve derinleştirdi. Kadın ve LGBTİQ+
mültecilerin yönelik şiddetler her alanda katmanlaşarak artmaya devam etti, özellikle
sağlık hizmetlerine erişimleri gittikçe zorlaştı. Bunun yanı sıra, zaten hayatlarının
her alanında, yabancı düşmanlığına ve ırkçılığa maruz kalan mülteci kadınlar pandemi sürecinde ev içi iş yüklerinin ve aile içi erkek şiddetinin artışıyla beraber cinsiyet temelli şiddetle de mücadele etmek zorunda kalıyorlar. Pandemi süreci
öncesinde de sürekli olarak fiziksel, psikolojik, cinsel, ekonomik her türlü şiddete
maruz kalan mülteci kadınların yaşadıkları çok boyutlu şiddet sarmalı, pandemi ve
beraberinde getirdiği sosyal izolasyonla beraber daha da görünmez hale geldi. Kısacası mültecilere dönük şiddet ve hak ihlalleri her alanda yaşanıyorken, buna bir de
toplumsal cinsiyet eşitsizliği eklendi ve pandemi bu ayrımcılıkları daha da derinleştirip artırdı/artırmaya da devam ediyor.

Tüm
dünyayı etkisi altına
alan pandemi, toplumda var
Ortadoğu’da hegemonya kurmak isteyen kaolan eşitsizlikleri daha da derinleşpitalist ve sömürgeci devletlerin savaş politirdi. Bu süreçle beraber en temel haktikalarında en fazla zararı görenlerin başında
lardan zaten kısmen yararlanan veya hiç
mülteciler geliyor. Öte yandan, tüm dünyayı etkisi altına alan pandemi, toplumda
yararlanamayan mülteciler çok büyük mağvar olan eşitsizlikleri daha da derinleştirdi.
duriyetler yaşadı/yaşamaya devam ediyor.
Bu süreçle beraber en temel haklardan zaten
Özellikle sağlık alanına erişimi olmayan
kısmen yararlanan veya hiç yararlanamayan
mülteciler çok büyük mağduriyetler yamültecilerin, hastanelere gidip tedavi
şadı/yaşamaya devam ediyor. Özellikle sağolamamalarından ötürü, pandemi
lık alanına erişimi olmayan mültecilerin,
sürecinde hayatları daha çok
hastanelere gidip tedavi olamamalarından ötürü,
tehlike altında
pandemi sürecinde hayatları daha çok tehlike alSonuç Yerine: Katmanlı Mülteci Düşmanlığına
Çok Boyutlu Bir Dayanışmayla Karşı Koymak

tında. Pandemi sürecinde bir yandan insan yaşamının
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kutsallığından dem vurulup bunu tehdit eden virüsü yenmeye yönelik olduğu söylenen sıkı kısıtlamalar, denetimler getirilirken, öte yandan bu süreçte mülteciler gibi
bazı gruplar gözden çıkarılarak ölüme terk edilmekte.

Mültecilere yönelik bu çok boyutlu şiddet ve ayrımcılık sarmalına ancak
çok boyutlu bir direniş ve dayanışma çözüm olabilir. Mülteci düşmanlığı
içerisinde ırkçılığı, yabancı düşmanlığını, kadın düşmanlığını, emek sömürüsünü bir arada barındırıyor. Dolayısıyla mücadelenin de tüm bunlara
karşı ırkçılık karşıtı, antikapitalist, anti-sömürgeci olması gerekiyor. Bu
noktada mültecilere yönelik bu ayrımcılıkları ve sorunları teker teker ele
almak indirgeyici ve çözümden uzak olacaktır. Çok boyutlu yaklaşım, konular arasındaki ayrımı reddederek ve kapitalizmin, cinsiyetçiliğin evrensel özelliğini hesaba katar. Bu çok boyutlu yaklaşım, otoriter rejimler ve
neoliberalizm arasındaki ittifakı gözden çıkarılan grupları hedef aldığı bu
dönemde gereklidir ve bu yaklaşım, kurtuluşun tüm davasını kucaklayan
bir feminizmin dışavurumu olacaktır. Bu noktada, devletlerin kapitalist, sömürgeci, cinsiyetçi politikaları bizleri bölüyor, bireyselleştiriyor ve geriye
itiyorsa, bizlerin de bunları militan tecrübeye taşıması gerekiyor.

Benzer şekilde daha önce bahsettiğimiz gibi Michel Foucault’ ya göre de,
biyo-iktidar gibi yeni iktidar biçimlerine karşı girişilecek mücadelede yeni
araç ve yöntemlere ihtiyaç vardır ve yeni “silahlar” icat etmek gerekecektir. Söz konusu yeni iktidar biçiminin içinde ve ona karşı koyacak güçlerin/mücadelenin yöntem ve araçlarını doğru belirlemek ise kelimenin
gerçek anlamıyla hayati önemdedir ve iktidarın ontolojik koşulu olan direniş, süreçteki tüm güçlerin üstündedir. Öte yandan, Spivak’ın “Madun
Konuşabilir mi? ” adlı kitabındaki Foucault eleştirisinden yola çıkarak,
bu yöntemler ve araçlar belirlenirken ideoloji ve sömürgeciliğin göz ardı
edilmemesi gerektiğini ve aslolanın madunun konuşabileceği ve aynı şekilde onu gerçekten duymanın da mümkün olacağı bir ortam yaratmak olduğu unutulmamalıdır. Bu noktada en önemli şey ise modern sömürgeci
sistemin sorgulanacağı ve mültecinin kendi sesiyle var olabileceği bu ortamı yaratmak olacaktır.

94

JINEOLOJÎ
Jin

Jiyan

Azadî

Bu noktada, iktidarların gözden çıkardığı, her türlü şiddetin ve ayrımcılığın hedefinde olan mültecilere yönelik girişilecek mücadelede de, yeni araç
ve yöntemlere ihtiyaç olacaktır. Çok boyutlu diye tarif ettiğimiz antikapitalist, ırkçılık karşıtı, cinsiyet eşitliğini savunan bir mücadele ve direniş
formu mültecilere yönelik düşmanlıkta, yeni araç ve yöntemleri doğru bir
şekilde belirlememize olanak sağlayabilecektir. Ve bu noktada en önemlisi
mültecilerin kendi sesleriyle, tüm benlikleriyle var olabilecekleri bir dünyanın varlığı olacaktır.

Kaynakça
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Gençliğin Kederli Işıltısından
Yaşlılığın Sevinçli Sönümlenişine!
Nejla Kurul

“İyi ve mutlu yaşama yeteneği bulunmayan insanlara her çağ ağır gelir.”
Cicero

“Öyle ya, etrafı gençliğin öğrenme arzusuyla çevrilmiş yaşlılıktan daha tatlı ne
var?”
Önce: Uçuşan Düşünceler

Cicero

Yaşam, içinde yaşın geçtiği bir kavram, özünde canlı olma ve canlı kalma halidir.
Yaşam, bir yandan yaş almak ve bir yandan da doyasıya ve sevinçle canlı kalmak,
yaşayabilmektir. Yaşamak eyleminin içinde süre, zaman, mekân, hareket ve imge yoğunluğu vardır ve bunlar yaşamın amacını, anlamını kısaca zenginliğini gösterir.

Yaş kavramı; doğum, çocukluk, gençlik, yaş alma (yetişkin olma), yaşlanma, yaşlılık ve ölüm gibi biyolojik ve kronolojik bir sıradüzenle anılır çoğunlukla… Bu sıradüzen içinde bireyler ve toplumlar; doğarlar, büyürler, gelişirler, gerilerler ve
ölürler. Bu hüzünlü ardışık zaman kavrayışına göre çocukluk ve gençlik, sevinç
duygusu ile yaşlılık, kederle anılır, ölüme yakın olması nedeniyle… Ancak başka bir
anlam da mümkündür.

Yaşamdan dışlanmış ve yaşlanmış genç bedenler gibi gençlik arzuları ile dolu yaşlı
bedenler gibi ardışık zaman algısının dışına çıkan düşünce ve duygu durumlarını da hesaba katmalıyız düşünürken ve duygu üretirken. Sonuç olarak yaşamın her döneminde, yaşımızın ne olduğundan bağımsız, fark ürettiğimiz
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öznelliklerin/oluşların içinden geçeriz. Önemli olan, yaşamdan yana bir tavır almak
ve yaşamı şairane biçimde doldurabilmektir.

Yaşlanma her ne kadar kederle anılırsa anılsın, yaş almış olanları ayrımcılığa uğratan olaylar her ne kadar çoğalmakta olursa olsun; ekonomik, toplumsal ve siyasal alanlar, genellikle yaşlıların yönetimi altındadır. Bu
egemenlik altında bu kez gençler, ayrımcılığa uğrarlar çoğunlukla… Gerontokrasi, yaş ve/veya deneyim üstünlüğü üzerinden aileden okullara, işyerlerine, piyasalara kadar hayatın her alanında sınıflı toplumun devamlı
olarak yeniden ürettiği bir tahakküm biçimidir. Gençler, sürekli “Hopp! Sıranı bekle!” söylemi ile kodlanır. Gerontokrasi, ataerkil mülkiyet ve kapitalist cinsiyet rejimi ile birlikte genç bedenleri ezer. Gençler, bu bağlamda
sistemli bir ayrımcılığa maruz kalırlar. Oysa çocukların ve gençlerin (ve
yaşlıların) hakları vardır: özgürce ve onurluca yaşama, sevgi ve anlayışlı bir
ortamda yetişme, özgürce bilgi ve becerilerini geliştirme, beden ve ruh sağlığını koruyacak bir sağlık hizmeti, sağlıklı beslenme ve barınma gibi.
Uçuşan bu düşünceleri, bir anlayış ve dostluk ortaklaşması yaratmak üzere;
gençler ve yaşlılar arasında paylaştıktan sonra şunu ifade edebiliriz: Bedenimizin yaşından bağımsız olarak içimiz çokluk olarak anlaşılabilir; içimizde bazen bir çocukla karşılaşıyoruz bazen de yaş almış bir bireyin
düşünce ve duygularıyla. Ayrıca ortak sorunlardan hareketle bir ortak anlayışa ve ittifaka gereksinim duyuyoruz: Yaşlılarla gençlerin ilerletici ve
özgürleştirici yeni bir ittifakına!

Covid-19 Salgınında Yaşlılara Yaklaşım

Türkiye’de yaşlılar, çocuklar ve engelliler, Covid-19 salgınında ayrımcılıkla en çok karşılaşan toplumsal gruplar oldular. Koronavirüs, en fazla yaşı
ilerlemiş kişileri tehdit ettiği için toplumda bir süre yaşı ileri olanlara dair
bir merhamet duygusu yaşansa da 65 yaş üzerindeki kişilerin sokağa çıkmasının yasaklanmasının ardından özellikle sokaklarda ve sosyal medyada
yaşı ilerlemiş olanlara karşı ciddi boyutlarda ayrımcılık başladı. Biyo-iktidar; yasaklar, suç ve ceza arasında güçlü bir ilişki kuruyor. Yasağı koyan
devlet, uymayanları “suçlu” hale getirirken toplum, sorgulamaksızın bundan çok kolay etkileniyor. Bu bağlamda yaşlılara yönelik tutum ve davranışlar açıkça duygusal şiddet içermektedir:
“Dışarıda görüldüklerinde bir cüzamlı muamelesi görmeleri, tehditkâr
bakışların ve öfkeli homurdanmaların hedefi olmak, toplu ulaşım araçlarına alınmamak, tüyü bitmemiş delikanlıların “evine geç amca!” nasihatlerine maruz kalınmak gibi üstenci davranışlar silsilesi yaşlı insanların
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uğradıkları ayrımcılığın sadece birkaçıdır. Virüsten etkilenmemek ya da
virüsü yenmek adına yürütülen yaşam savaşında herkes bir diğerine karşı
fazla acımasız ve de ayrımcı…”

Covid-19 salgınının ilk aylarında sıkça ileri sürülen iddialardan biri, virüsün yaşlılar ve kronik hastalar üzerindeki ölümcül etkisi oldu. Huzurevlerinin Avrupa’da
Covid-19 nedeniyle ölümlerin merkez üssü olduğu ifade edildi. Bunun nedenlerinden biri yaşlıların kronik hastalıklarının olması bir diğer nedeni ise başka hastalıklarla birlikte virüs tehlikesi karşısında yaşı ileri yurttaşların koruyucu ve tedavi edici
hizmetlerden yeterince yararlanamamasıdır. Yaşlıların önemli bir kısmı Covid-19
virüsü ile karşılaşma olasılığı nedeniyle hastanelere gitmek istemediler ve diğer şikayetleri için etkin bir sağlık hizmeti alamamış oldular.
Türkiye’de salgın nedeniyle 65 yaş ve üstündeki kişilere sokağa çıkma yasağı getirilmesi sonrasında yaşlılar, ciddi hak ihlallerine uğradılar. Dışarıya çıkıp yürümek,
nefes almak, evin gereksinmelerini karşılamak, yalnızlığını gidermek, planlanmış işlerini takip etmek, fatura ödemek gibi günlük yaşamın olağan rutinlerinden uzaklaştırılan yaşlılar, sokağa çıktıklarında da acımasız bir toplumsal denetim ile karşı
karşıya kaldılar. Toplu taşım araçlarına bindirilmeyen 65 yaş ve üzeri kişiler, Covid19 korkusunun yanı sıra duygusal şiddet ve toplumsal tecrit ile de karşı karşıya kaldılar. Dayanışmanın ve desteğin artırılması gerekirken yaşlılarla alay etmek, yaşlıları
suçlamak, sosyal medyada teşhir etmek gibi ayrımcı yaklaşımlar, yaşlıları savunmasız ve güvencesiz bıraktı.

Düzenli geliri olmayan yaşını almış bireyler, özellikle kadınlar, Covid-19 salgınında
yaşa dayalı ayrımcılık ve yoksulluğun kesişim alanlarında zorlu bir yaşam sürdürdüler. Dolayısıyla birden fazla eşitsizlik ve adaletsizliğin kıskacında olan yaş almış
kişiler, salgın günlerinde yaşamlarını sürdürmekte zorlandılar. Oysa Koronavirüs
vakalarının sorumlusu 65 yaş üstü bireyler değildir. 65 yaş üstü bireyler, virüsü en
erken kapan ve yayan bireyler de değildir; aksine virüsü kaptığında çok daha hızlı
etkilenen gruptur.
Yaş Almaya İlişkin Cicero’dan Aforizmalar

Tüm yaşlar için yaşamı olumlamak ve yaşamdan yana tavır almak için yaşlılığa ilişkin güzel düşünceleri üretmiş olan Cicero’dan başlamak isterim, yaşlılığa farklı bir bakışın mümkün olduğunu göstermek ve yaşlılığın yeni yaşam
koşullarını oluşturmak için.
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Görev yaptığım sırada, üniversitemin Tıp Fakültesi’nde Geriatri Bilim Dalı’nın açılması kararı tartışılıyordu Senato’da, açıldı da. Bu bilim dalının hizmetlerine 65 yaş
ve üzerindeki tüm bireylerin başvurabileceğini öğrendik. Şeker, tansiyon, kolesterol yüksekliği, guatr, böbrek hastalığı, mide-bağırsak hastalıkları, kan hastalıkları,
kemik erimesi gibi hastalıkları olan yaşlılar, bu bölümde takip ediliyor. Türkiye
gibi yaşlılardan kolayca vazgeçilebilecek genç nüfusu oldukça fazla olan ancak
yaşlıların yönettiği bir ülkede geriatri bölümünün açılması önemlidir, ancak bu
bölümlerin sayısını ve yaşlılara özen gösterilip gösterilmediğini bilmiyorum.
Hastalıkların yalnızca yaşla değil, toplumsal sınıfsal konum, toplumsal cinsiyet
konumları, ezilen kimliklerin yaşadığı toplumsal travmalar, kader olduğu da varsayılan coğrafyalar, iklim başta olmak üzere ekonomik, politik ve kültürel etkenler, çocukluktan itibaren maruz kaldığımız beslenme, barınma, temiz suya
erişim, sağlık hizmetlerinden yararlanma gibi biyolojik etkenlerle de ilişkili olduğu ne yazık ki genellikle unutulur.

Senato üyeleri tartışmalarını sürdürürken yaşlılığa olumsuz bir yargı yüklediklerini
ve gençliğe ise sürekli övgü ile yaklaştıklarını fark ettim. “Yaşlandık ama ruhumuz
genç” söylemleri de aralara sıkıştırılıyordu kuşkusuz. Genç işsizliğini ve yoksulluğunu düşündüğümüzde, genç bedenlerinden başka bir şeye sahip olmayan kişilerin,
mülksüzlerin yerinde olup olmak istemediklerini merak ettim doğrusu. Kendi
gençliğimi de anımsadım. 12 Eylül askeri darbesini yaşamış ve belirsizliğin, umutsuzluğun, politikleşene dek çoğu zaman yönsüzlüğün egemen olduğu genç-bedenli
dönemlerimi anımsadığımda, süren sivil darbeyle bugünün gençlerini de benzer
hatta daha zorlu koşulların beklediğini düşünüyorum. Senato’da söz alıp bunları kısaca ifade ettim. Konuşmalar sürerken belleğim, beni Cicero’nun “Yaşlı Cato veya
Yaşlılık Üzerine” adlı kitabına götürdü. “Ayrıca bence yaşlılık, insanın o kadar da
kötü bir dönemi değil hatta çok iyi yönleri de var.” deyiverdim. Senato’da bir sessizlik oldu, başlar bana doğru çevrildi, herkesin nefesi kesilmişti, beni dinliyordu;
bu, beni konuşmak için daha da güdüledi. “Yaşlanmakta olmak neden kederli bir
durum olmalıydı ki?” Kitabın anımsadığım kadarıyla bazı bölümlerini aktararak konuşmama devam ettim.

Yaşadığı dönemin ünlü bir hukukçusu, hatibi ve devlet adamlarından biri olan
Roma filozofu Marcus Tullius Cicero (M.Ö. 106- 43) bütün Stoacılar gibi doğaya uygun yaşayarak mutluluğa ulaşmayı hedefler. Cicero, “Yaşlı Cato veya
Yaşlılık Üzerine” adlı kitabında, yaşlılığa ilişkin değerlendirmelerini Roma’da
yaptıkları yararlılıklarla bilinen ve toplumca sevilen ünlü devlet adamı, hukukçu ve hatip Cato’nun (M.Ö. 234-149) dilinden aktarıyor. Filozof bu metinde yaşlılığı enine boyuna irdeliyor ve yaşlılığın olumlu taraflarının olumsuz
taraflarından daha fazla olduğunu savunuyor. Cicero’ya göre yaşlılık yaşamın
son perdesidir, onu görkemli kılan da budur:
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“Doğanın, beceriksiz bir şair gibi yaşamın diğer kısımlarını iyi yazıp da
son sahneyi es geçmesinin gerçekle hiçbir ilgilisi yoktur. Aksine ağaçlardaki meyvelerin ve topraktaki ürünlerin mevsiminde olgunlaşarak kuruması ve düşmesi gibi, insan ömrünün de bir sonunun olması
kaçınılmazdır, bilgeye düşen buna uysallıkla katlanmasıdır.”

Cicero, bunu biraz da “Meclislerin en yükseğine senato adını verirler.” şeklinde destekler çünkü senato veya senatus sözcüğü, “yaşlı” demek olan “senex” kökünden
gelir. Sparta’da “senato” anlamına gelen “geruria” sözcüğü de “yaşlı” anlamındaki
bir sözcük kökünden gelir. Geruria üyelerinin en az altmış yaşında olmaları gerekiyordu.

Cicero’ya göre yaşlılığı kötü gösteren dört neden bulunmaktadır: Birincisi, yaşlılığın insanı işlerden uzaklaştırması; ikincisi, yaşlılığın bedeni zayıflatması; üçüncüsü,
yaşlılığın insanı hemen hemen her zevkten yoksun kılması; dördüncüsü, yaşlılığın
ölüme yakın olması. Birinci ve ikinci nedeni birbirleriyle çok ilişkili oldukları için
birlikte ele alalım: Cicero, yaşlılığın iş yapmaktan alıkoyduğu savına karşı “zayıf bedenlerle yapılacak işlerin var olduğu” karşı savını öne sürer. Sonra işlerin niteliğini
birbirinden ayrıştırır ve “Büyük işler kuvvet, hız ve çeviklikle değil düşünce, otorite ve karar verme yeteneği ile yapılır.” der. Fiziksel güç gerektiren işleri ve ihtiyatsızlığı gençlikle; düşünsel işleri ve sağduyuyu da yaşlılıkla ilişkilendirir. Büyük
filozofların çok yaşlı dönemlerinde yazdıkları eşsiz eserleri anımsatır.

Yaşlılığın insanı üretimden uzaklaştırmasının, günümüz tabiri ile “emekli etmesi”nin, çağımızın üretim sistemleriyle ilişkisi vardır. Cicero’nun döneminden
daha farklı olarak kapitalizmin ölçü biriminde, yaşlılar ücretli iş alanından çıkarak
emekli olduklarında üretim alanından dışlanmış, “işe yaramaz” ve sosyal güvenlik
sistemine “yük olan” bir beden haline gelmiş olurlar. Kapitalizmin ölçü biriminde
bu emek kategorisinin GSYİH (Gayri Safi Yurt İçi Hasıla) içinde bir karşılığı yoktur. İlerlemeci, sıra düzenli yaşam algısının yarattığı ayrımcılığa bu kez sistemin yol
açtığı ayrımcılık ve ekonomik şiddet olgusu eklenir. Yaşlılığın yükü bu bağlamda
ağırlaşır. Nüfus içinde ağırlığı ne kadar artarsa artsın, merkezi yönetim bütçeleri
içinde yaşlıların sağlığı ve bakımı için ayrılan bütçe giderek azalır.

Ancak üretim alanı ile ilişkileri kesilmiş olsa da yeniden üretim alanında yaşlılar
hiçbir şey yapmazlar mı? Üretim ve yeniden üretim ikililiğinin kendisi sorunludur,
çünkü yaşlılar sabah fırından ekmek alır, gelir, çayı koyarlar. Torunlarını okula götürürler, alışveriş ve gerekli ödemelerini yaparlar. Kadınların “görünmeyen (ödenmemiş) emeği” alanında yer alan pek çok işi yaşlı kadınlar ve erkekler evlerinde
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yaparlar. Yine yaşlılar; okurlar, yazarlar, bir sanat üretimi ile uğraşırlar, ülkeyi
ve dünyayı gezerler, kırsal alanda yaşlılar asla emekli olmazlar, bağ ve bahçe
işleriyle ilgilenirler. Cicero’ya göre insan, yaşlılıkta uyuşuk ve hareketsiz
olmak bir yana aksine çalışmayla doludur.

Üçüncüsü, “yaşlılığın insanı hemen hemen her zevkten yoksun kılmasını”
Cicero, “gençlikteki en büyük kusurun sökülüp atılması” olarak “yaşlılığın muazzam bir armağanı” biçiminde değerlendiriyor. Açgözlü bir şehvetin hazla körüklenmesi durumuna karşı “Şehvetin rehberliğindeyken
ölçülülüğe yer kalmaz ve erdem hazzın krallığında asla barınamaz.” diyor.
Hazla mutlu olan insanların aklıyla iş göremediği, muhakeme ve düşünceyle hareket edemediği yargısını tekrarlıyor Cicero. “Yaşlılık ölçüsüz ziyafetlerden yoksundur ama ölçülü yemeklerden keyif alınabilir. Ölçülü
yemekler ve sohbetlerde bedenin hazları değil, dostlarla bir araya gelmiş
olmak ve sohbetler belirliyordu.” Yine Cicero, çiftçiliğin hazlarından, toprak uğraşısının keyfinden övgü ile bahsediyor yaşlılıkta. Sohbet arzusunu
artırdığından ve yeme-içmeyi azalttığından yaşlılığa büyük bir minnet duygusuyla yaklaşıyor Cicero.
“Bir ruh için ne kutlu bir durumdur, şehvetin ve hırsın, mücadelenin,
düşmanlığın ve tüm tutkuların içinden geçtikten sonra kendine dönmesi ve ‘Artık kendinle yaşa!’ denmesi! Kuşkusuz insanın çalışma ve
eğitimden beslenmesi söz konusuysa vaktin bol olduğu yaşlılıktan
daha hoş bir dönem yoktur.”

Dördüncüsü, “ölüme yakın olma” halini, yaşlılığın en kederli yönlerinden
biri olarak düşünürüz. Cicero, bu konuda da olumludur ve iki olasılık dâhilinde düşünür: “Her iki durumda da ölüm, küçümsenecek bir şeydir:
Ölüm, ruhu tümüyle (bedeni ve ruhu) yok ediyorsa onu umursamamalıyız,
ebedi bir geleceğe taşıyorsa arzulamalıyız, üçüncü bir olasılık yoktur.”

Cicero’nun ölüme yakın hali olma konusunda önemli savları var:

İlk olarak; “Gençlik çağında, yaşlılık çağına nazaran ölüme götürebilecek
daha fazla neden vardır: Gençler hemen hastalanır, daha zor iyileşirler. Bu
yüzden çok az insan, yaşlılığa varır.” “Bu durumda ölüm, yaşlılıkla gençliğin ortak bir sorunu haline gelir. Ölüm yaşlılığın bir suçu değildir! Genç,
uzun yaşamayı ister; yaşlı ise uzun yaşamıştır.”
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İkincisi; “Doğaya uygun olarak gerçekleşen her şey, iyi şeyler arasında sayılmalıdır. Yaşlıların ölmesi kadar doğaya uygun olan ne var? Doğaya aykırı olan
gençlerin ölmesidir.”

Üçüncüsü; yaşlılığın sonu belirsizdir, yaşlılıkta sorumluluk görevini yerine getirip
onu gözetebilirsen ve her şeye rağmen ölümü küçümseyebilirsen doğru yaşamış
olursun. Bu yüzden yaşlılıkta gençliğe göre daha yürekli ve cesur olursun. Solon’un
mezar hitabesini aktarıyor Cicero: “Kimse onurlandırmasın beni gözyaşlarıyla, donatmasın cenazemi ağlamasıyla…” “Biri öleceğini hissedebilir, kısa sürer bu, özellikle de yaşlıysa. Ölümden sonra his ya arzulanacak bir şeydir ya da hiç yoktur.”

Dördüncüsü; “Yaşama doymak, ölüm zamanının geldiğini gösterir”. “Çocukluk uğraşıları da var, peki gençler onları özlüyor mu? Gençliğe adım atanların uğraşlarını,
orta yaş denilen oturaklı çağ, onları arıyor mu? O çağın da kendine has uğraşları
var, yaşlılıkta aranıyorlar mı? Yaşlılıktakiler en son uğraşlardır. Son olarak ölümsüzlük vurgusunu “iyi işler yaparak unutulmama” olarak tanımlayan Cicero, ölümsüz olmama durumunu da değerlendiriyor son paragrafında:

“Gelecekte ölümsüz olmayacaksak bile yine de insanın zamanında ölmesi arzulanabilir bir şeydir, zira doğa diğer her şeyde olduğu gibi yaşama da bir sınır koymuştur. İnsan ömründe yaşlılık, oyunun son perdesi gibidir, özellikle doyuma
ulaşılmışsa bezdirmesinden kaçınmamız gerekir”
Yaşlılara Yönelik Ayrımcılık

Yaşlılığa dair Cicero’nun bu güçlü savlarını öğrendikten sonra yaşa dayalı ayrımcılığa bakalım. Yaşa dayalı ayrımcılığı, yaşamı etkileyen çok yönlü bakış açılarından
uzak bir biçimde, yaşını temel alarak kişiye yönelik ayrımcı davranışlar ve tutumlar sergilemek olarak tanımlayabiliriz. Yaş ayrımcıları, karşısındaki yüze ve bedene
yaş algısı ile bakarlar. Onu, insan olarak (yaşlı) “yaşadığı ve başkalarından devralıp içselleştirdiği deneyimlerin ilişkisel ve diyalektik bir bütünlüğü içinde” görmezler. İnsan; zorunluluklar, tesadüfler, yapısal dinamikler, verili toplumsal ilişkiler,
kişi iradesi/iradesizliği gibi pek çok etkenin diyalektik ve ilişkisel bir bütünlüğüdür.
Yaş ayrımcılığının kurbanları hem gençler hem de yaşlılar olabilir. Ancak yaş ayrımcılığını yaşlıların daha çok deneyimlediğini de ifade etmeliyiz. Yaşlılar, sosyal
ve ekonomik bir yük, bakım sorunu ve sosyal güvenlik sistemleri için bir maliyet
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öğesi gibi konularla tartışılıyor. Yaşlıların istihdam, kariyer, boş zaman geçirme,
sağlık ve sosyal hizmetlere erişimi, bakımı gibi konularda sosyal politika düzenlemeleri ve hizmet modellerine ihtiyaçları artmaktadır.

İnsanlar neden yaş ayrımcılığı yaparlar? Yaşlılara yönelik ayrımcılık; ölümden duyulan korku, ölüm ve yaşlılığın birlikte geliştiği algı, gençlerin ve orta yaştakilerin
güçsüzlük, işe yaramazlık, hastalık ve ölümle ilgili duygularının dışa vurumudur.
Kapitalist toplumlarda “değişim değeri” üzerinden bedensel güzelliğe ve cinselliğe,
ekonomik verimliliğe ve üreticiliğe önem verilmesi; yaşlılığın bu niteliklerden yoksun olma hali ile anılmasına yol açmaktadır. Bu bakış açısında yaşam döngüsünün
hem başı (çocukluk) hem de sonu (yaşlılık) verimliliğin olmadığı, üretime katkının
bulunmadığı yıllar olarak değerlendirilebilir. Covid-19 pandemisinde bu algı nedeniyle evde birbuçuk yıl kadar kapalı tutulan yaş grupları, çocuklar ve yaşlılar olmuştur. Özellikle yaşlıların evlerinde kalması, maskeyi sürekli takmaya zorlanması,
toplu taşım araçlarına bindirilmemesi, binmişse indirilmesi, alışveriş alanlarına alınmamaları; yaşlılara dönük ayrımcılığı açık biçimde sergilemiştir.

Sosyal devletin sosyal ve ekonomik politikalarının genişlemesiyle birlikte sağlık hizmetleri, huzurevi ve bakımevi hizmetlerinin artmasına, merkezi yönetim
bütçeleri içinde ve araştırmalarda yaşlılara dönük hizmetlerin daha görünür olmasına yol açmıştır. Bu da merkezi yönetim bütçeleri içinde daha yüksek oranda
pay almaya çalışan diğer kamusal hizmetlerle rekabete yol açarak yaşlıları bir
yük olarak değerlendiren algıların oluşmasına yol açmıştır. Ne var ki son dönemde neo-liberal devletin kurumsal alanlardan çekilişi ve özel alanda yakınlarına (özellikle kadınlara) ödeme yapılarak desteklenen ve evlerinde kalan yaşlılar
kamusal alandan uzaklaştırılmıştırlar.

Yaşlı nüfus olarak kabul edilen 65 ve daha yukarı yaştaki nüfus, 2015 yılında 6 milyon 495 bin 239 kişi iken son beş yılda yüzde 22,5 artarak 2020 yılında 7 milyon
953 bin 555 kişi oldu. Yaşlı nüfusun toplam nüfus içindeki oranı ise 2015 yılında
yüzde 8,2 iken, 2020 yılında yüzde 9,5'e yükseldi. Yaşlı nüfusun 2020 yılında yüzde
44,2'sini erkek nüfus, yüzde 55,8'ini kadın nüfus oluşturdu. En az bir yaşlı fert bulunan 5 milyon 903 bin 324 hanenin 1 milyon 478 bin 346'sını tek başına yaşayan
yaşlı fertler oluşturdu. Bu hanelerin %75,3'ünü yaşlı kadınlar, %24,7'sini ise yaşlı erkekler oluşturmaktadır.

Yaşlı ayrımcılığı; yaşlıların bağımlı ve muhtaç olduğu algısı, yaşlıların alıngan, unutkan, kinci, cimri ve tutucu vb. özelliklere sahip oldukları varsayımı ile söz ve kararlarının dikkate alınmaması, yaşlıların sosyal hayattan dışlanması ve yaşlıların
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istismar edilmesi biçiminde görülmektedir. Yaşlı ayrımcılığının sınıfsal, etnik ve
toplumsal cinsiyete özgü nitelikleri bulunmakta ve yaşlı kadınlar ayrımcılıkla daha
çok karşılaşmaktadırlar. Ataerkil kalıp yargılar ve ataerkil kurumsallaşma nedeniyle
kadınların ikincil konumda olmaları, erkeklerle eşit biçimde kamusal hizmetlere
ulaşamamaları, istihdamda düşük statü, düşük iş ve düşük yaşam niteliği ile karşılaşmaları nedeniyle ayrımcılığın yaşlı kadınlar için derinleştiğini söylemek mümkündür. Kadınların evlendikten sonra bakım emeği verme rolü nedeniyle emek
piyasalarından çekilmeleri, sosyal güvencesizlik ve yaşlılıkta ekonomik gelirin kaybına yol açmaktadır.

Yaşa dayalı ayrımcılığı önlemek üzere bazı ülkelerde etkili yaş eşitliği stratejisi bağlamında yaş ayrımcılığını yasaklayan düzenlemeler geliştirilmektedir. Bu düzenlemelerin ihtiyaç, yardım vb. yaklaşımdan daha çok hak
temelli olmasının altı çizilmektedir. Türkiye’de sosyal dayanışma, hak temelli olmaktan çok ihtiyaç temelli olarak sunulmaktadır. Yaşlıların, “başkalarının merhametine bağımlı olmakla sefalete düşmek arasında seçim
yapma” durumuna düşürülmemeleri, insanlık onurundan feragat etmeksizin insanca yaşama hakYaşlı
kına eriştirilmeleri, devletin bireye karşı
ayrımcılığının sınıfsal,
taşıdığı sorumluluklar arasındadır. Bireyin
etnik ve toplumsal cinsiyete özgü
özerkliğinin korunması ancak bu sorumnitelikleri bulunmakta ve yaşlı kadınlar luluğun insan haklarını temel alan yaklaçözümlenmesiyle mümkündür.
ayrımcılıkla daha çok karşılaşmaktadırlar. şımla
Sosyal hizmet açısından Türkiye’de kuAtaerkil kalıp yargılar ve ataerkil kurumsal- rumsal bakım hem yaşlılar hem de
laşma nedeniyle kadınların ikincil konumda ol- yaşlı yakınları açısından maalesef
halen en son seçenek olarak görülmekmaları, erkeklerle eşit biçimde kamusal
tedir.

hizmetlere ulaşamamaları, istihdamda düşük
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın
statü, düşük iş ve düşük yaşam niteliği ile açıklamasına göre 2021 yılı Eylül ayı
karşılaşmaları nedeniyle ayrımcılığın itibarıyla Bakanlığa bağlı 16 bin 509
kapasiteli 163 huzurevinde yaklaşık 14
yaşlı kadınlar için derinleştiğini
bin kişiye hizmet sunulmaktadır. Ayrıca 17
söylemek mümkündür.
bin 508 kapasiteli özel 267 huzurevinde 11

bine yakın, 3 bin kapasiteli diğer kamu kurum-
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larına ait 21 huzurevinde 2 bin 400 yaşlının bakımı gerçekleştiriliyor. Bu
kapsamda, kamu ve özel huzur evlerinde toplam 451 huzurevinde 27 bin
113 kişi kalıyor."

Yaşlı ayrımcılığının önlenmesi için hak temelli bir yaklaşım izlenmelidir: Adil gelir
ve sosyal güvenlik hakkı, yaşlılara uygun biçimleri ile çalışma hakkı, sağlık hizmeti
alma hakkı, yaşam boyu eğitime ulaşma hakkı, aile hakkı, konut ve barınma hakkı,
sosyal dayanışma ve sosyal hizmet hakkı. Türkiye’de yaşlıların hakları ve bu haklara yönelik politikalar Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nda Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nce sürdürülmektedir. Yaşlılar ve engellilerin bakım
hizmetleri konusunda Bakanlığın ifadesiyle “evde bakım sektörünün geliştirilmesi”ne önem verilmektedir. Kamuoyuna pek çok alanda yansıdığı gibi bu yaklaşım ile özelleştirme/ticarileştirme ve siyasal İslamcı vakıf ve derneklerin de dahil
edildiği bir “yönetişim modeli”nin izlendiği anlaşılmaktadır. Bu yaklaşımın kadınları, engelli bireyleri ve yaşlıları yeterince görülür, duyulur, hakkında konuşulur ve
hissedilir olmaktan uzak tutma ve kişileri özel alana kapatma gibi bir sonuçlar üretmemesi için mahalle, semt ve kentte aşağıdan demokrasi mekanizmaları ve toplumsal denetimi sağlayan aşağıdan demokrasi ağlarına gereksinim bulunmaktadır.
Yaş Ayrımcılığından Yaşlılar ve Gençlerin İttifakına

İnsan yaşamını dönemlere ayırarak bu dönemleri belli yaş özellikleri ile betimleyen, yaşlara göre gelişim ödevlerini insanlara yükleyen, yaşları tıbbileştiren bir bilme ve anlatma biçimi ile karşı karşıyayız. Bilmenin bu biçiminden
farklı olarak Cicero, gençlik ve yaşlılığı bir ikilik olarak ele almaz, adeta ortak
yönleri, farklı yaşam evrelerinin birbirini tamamlama ve kesişim noktaları arar.
“Yaşlıda gence özgü bir nitelik olması gibi, gençte de yaşlıya özgü bir nitelik
olabileceğini düşünüyorum” der.

Alain Badiou’nun “Gerçek Yaşam Gençliği Yoldan Çıkarmaya Yönelik Bir
Çağrı” adlı kitabından esintiler de Cicero’nun savını destekler niteliktedir. Öyle
ya, çağımız zengin ortaklıklar örme ve ittifaklar oluşturma çağı! Neden gençler ve yaşlılar arasında ittifakı örmek üzere bir çalışma yapmayalım ki! Badiou
kitabına şöyle başlıyor:
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“Gerçekleri ortaya koyarak işe başlayalım. Ben yetmiş dokuz yaşındayım. Hal böyleyken gençlikten söz etmeye beni hangi şeytan dürttü? Üstelik de gençlere gençlikten söz etmek gibi bir şeyi neden dert edindim?
Gençlik deneyimlerinden söz etmesi gerekenler aslında gençler değil
midir? Hayatın tehlikelerini bilen, gençlere böyle bir dünya bırakırken
kendilerini korumalarını ve sakin kalmalarını öğütleyen yaşlı biri olarak
bilgelik dersleri vermeye mi geldim? Umarım durumun bunun tersi olduğunu göreceksiniz”

Kitabın arka sayfası, okurların ilgisini çekmek üzere çok etkili biçimde kaleme alınmış. Çağdaş kapitalist düzeneklerle yaşın ilişkisi açık ve net biçimde ifade ediliyor:
“Çağdaş kapitalizm, gençlere kimi zaman iç içe geçen iki seçenek sunar:
‘Gününü gün et ve/veya düzenin basamaklarında hızla yükselmeye çalış!’
Orta yaşın tahakkümü altındaki çağdaş toplumlarımızda ‘adı var kendi
yok gençlerle’ toplumsal hayattan dışlanan yaşlı kuşağın ittifakının devrimci potansiyelleri üzerinde dururken ‘ebedi ergen’ kalmaya mahkûm
genç erkekler ile gençliğini yaşamadan kadınlığa hızla adım attırılan genç
kadınların düzenin tuzaklarından kurtulup kendini var etmenin, isyanın,
aşkın ve şiirin kapılarını aralıyor.”

Badiou’nun gençleri baştan çıkarmak üzere çizdiği çerçeveyi öğrenmeye meraklı
okurlara bırakalım ve biz, yaşlılarla gençlerin ittifakı konusuna odaklanalım. Badiou’ya göre bu önerme oldukça militanca: “Günümüz yetişkinlerine karşı gençler ile
yaşlıların ittifakını oluşturacak geniş bir gösteri örgütlemek. Hangi yaş grubundakiler
hangi yaş grubuna karşı? Otuz yaş ile altındakiler ile altmışın üstündeki en haşinler, tuzu kuru kırklıklara ve elliliklere karşı.” Badiou’ya göre bu gösteride gençler,
gezgin ve yönelimsiz olmaktan, olumlu yaşam işaretlerinden yoksun tutulmaya/olmaya itiraz edebilirler. Peki ya yaşlılar! “Yaşlılar kendi değersizliklerini, geleneksel yaşlı bilge imgelerinden dışlanmalarının, hurdaya çıkarılarak toplumsal
görünürlüklerinin tamamen yok edilerek ölümü bekleyecekleri bakımevine dönüştürülmüş yaşlı yurtlarına sürülerek ödemekten bıktıklarını söyleyebilirler”

Düşünüre göre, günümüz gençliği birdirbir oynar gibi egemen yaş grubunun, kabaca
otuz beş ile altmış beş yaş arasındakilerin, üzerinden atlayarak yaşlı asilerin, boyun
eğmeyenlerin dar çekirdeği ile birlikte yönelimsiz kalmış gençliğin ve çok
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deneyimlilerin (eski tüfeklerin) ittifakını oluşturmalıdır. Böylece hep birlikte gerçek
yaşam yolunun açılması için hareket, ısı ve canlılık yaratmış olurlar.

Yaşlılarla gençlerin ittifak çabasını gördüğüm bir yapıttan söz etmek istiyorum. Stefan Zweig‘ın “İnsanlığın Yıldızının Parladığı Anlar” adlı kitabının “Tanrıya Sığınış”
adlı bölümü, Lev Nikolayeviç Tolstoy’un sevinçle yaşadığı ama yazamadığı tiyatro
yapıtını tamamlamak üzere yazılmıştır. Oyunda iki üniversiteli genç, Tolstoy’u ziyaret eder, derler ki: “Artık yazı masasından kalkıp devrimcilerin safına katıldığınızı açıkça göstermelisiniz! Neden bu soylu evi terk edip rüzgâr, soğuk ve yağmur
altındaki o yoksulluğu, iyi olduğunu söylediğiniz o sefaleti yerinde görmek için halkın arasına girmiyorsunuz?” Üniversiteli gençler Tolstoy’u kendisiyle derin bir hesaplaşmanın içine çekerler, Tolstoy’un şu tümceleri çok anlamlıdır: “Ama belki de
ben, evet belki de yine de acı çekiyorum. Belki de insanlara verdiğim öğüt ve sözleri yerine getirecek kadar güçlü ve dürüst olmadığım için acı çekiyorum.”

Tolstoy, tartışmaların ardından gençlerin çağrısına, insan onuruna yaraşır hiçbir düzenin zor kullanılarak kurulamayacağını belirterek “Sizler bütün insanları sevmeyi, onlarla kardeş olmayı reddettiğiniz sürece, ben de sizlerle olmayı
reddediyorum.” yanıtını verir. Ama yürekli, onurlu ve güçlü gençlerin niyetlerinden bağımsız başka bir öğüdünü anlamıştır, “Gerçek sadece gençlikten, evet
sadece gençlikten öğreniliyormuş meğer.” diyerek yıllardır yapmayı isteyip yapamadığı şey için, 83 yaşında, kitaplarını insanlığa bırakarak mülkiyetinden
vazgeçme dileğiyle harekete geçer. Haber çabuk duyulur: “Evinden kaçmış
Lev Tolstoy, evinden kaçmış!” Tolstoy, soğuk bir kış günü, bir tren istasyonunun sade döşenmiş bir odasındadır artık. Zweig ise yapıtında, yaşlıların gençlerden öğrenerek sonsuzca öznellik üretimi koşullarını oluşturabileceklerine
olan güvenin altını çizer, ne var ki bunu yaşama arzusunu yitirdiği anda kendi
yaşamına yine kendi eliyle son veren bir yazar ve düşünür olarak yapar.
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Pandemi Yeni Yaşama Çağırırken…
Ayşe Berktay

“Ben, Helios'un kızı, Aiaie Cadısı Kirke. Hayatım boyunca trajedinin beni bulmasını bekledim. Bulacağından hiç kuşkum yoktu çünkü başkalarının hak ettiğimi
düşündüğünden daha fazla arzum, isyanım ve gücüm vardı, yıldırımları üstüme
çekecek şeylerdi bunlar. Ve bir gün, artık bu dünyaya dayanamayacağım, diye düşündüm.
Bunun üzerine denizin derinliklerindeki kadim bir tanrı seslendi: Öyleyse çocuğum, başka bir dünya yap.”

Başka bir dünya yapma konusu çok eski çağlardan beri insanlığın gündeminde olmuştur. İyi veya daha iyi bir yaşamın ötesinde, yeni bir yaşam, şimdikinden farklı
bir yaşam, farklı bir dünya kurmak tarih boyunca süregelmiş bir arayıştır.

“Yeni Yaşam” kavramlaşması gündemimize 2014’te girdi. Üzerinden onca badire,
sarsıntı ve kırılmalarla dolu yedi yıl geçtikten sonra, bu çağrının hâlâ güncelliğini koruyor olması, bir yandan yeni yaşam kavramının kapsayıcılığını ve değerini bir kez
daha ortaya koyarken, bir yandan da önümüzdeki yolun, örgütlenmenin ve mücadelenin ruhuna, nasılına, ufkuna, kapsamına dair çok şey anlatıyor.

Yaşadığımız çağda devletler ve iktidarlar dışında kalan dünya, insanı ve doğasıyla
öyle bir kıskaç içinde ki başımıza boca edilen krizleşmiş sorunların her biri ayrı bir
yeni yaşam çığlığı gerekçesi. Savaşlardan açlığa, yoksulluktan yozlaşmaya, adaletsizlikten yaşamın değersizleşmesine, kâr hırsından kadın düşmanlığına, dillerin, bioçeşitliliğin yok edilmesinden iklim krizine, orman yangınlarından yalanlara
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üstümüze basan her şey bizi başka türlü bir yaşamı hayal etmeye çağırıyor; bu nasıl
bir hayat, biz artık böyle yaşamak istemiyoruz dedirtiyor.

Bütün bu krizlerin ortasında çıkagelen küresel salgın (pandemi) ölümcüllüğü, sınır
tanımaz kapsayıcılığı, bir ateş topu gibi ayrımsız hepimizin önüne attığı yaşamölüm ikilemi ile benzersiz bir kırılma, hayatta bir kesinti yarattı. Çaresi bilinmeyen,
daha önce görülmemiş, hızla bulaşan, boğarak, nefessiz bırakarak öldüren amansız
bir hastalık. “Yaşamayan”, bildiğimiz anlamda “canlı” olmayan ama çoğalan, hızla
mutasyona uğrayan bir virüs. “Canlı” ne? “Mutasyon” ne ve neden? Rastlantısal
mı? Kuantum mu? Kendilerinden olmayanları, ötekileri değersizleştirip nesneleştirme, cansız birer eşya kabul etme ve kabul ettirme hallerine hiç yabancı olmayanlar için, neyin canlı kabul edilip edilmediği oldukça karmaşık ve hassas bir mesele
halini almış durumda. Canlı nedir? Canlı olana verilen ve verilmeyen değer nedir?
Akıllarda dolanan tıbbî, felsefî, biyolojik, ekolojik vb. binlerce soru… Bu küresel
salgın bütün dünya sistemini bir süre zınk diye durdurdu. Hayat değişti, hayatı yürütüş biçimlerimiz değişti. Eski hayata dair kimi davranışlarımız ortadan kalktı.

Çok uzun yıllardır birikerek büyüyen ama bir şekilde yumuşatılan, üstü örtülen,
muğlaklaştırılan, farklı yerlere kanalize edilerek görünmez kılınan sıkıntılar, acılar,
çelişkiler, çürümüşlük, yozluk pandeminin katalizörlüğünde bütün keskinlikleriyle,
çıplaklığıyla gözler önüne serildi. Herkes tercihlerini çok net yapmak zorundaydı.

Ölümler, açlık, borçlar, ödenemeyen kiralar, işsizlik, yatakları dolan hastanelerin
kapılarında veya kapatıldıkları evlerde ölen insanlar, sahtesi yapılan maskeler, ihtiyaca yanıt vermekte yetersiz kalan yoğun bakımlar, oksijen tüpleri, hasta seçmek zorunda bırakılan doktorlar, cezaevlerinde mapusların ölümle yüz yüze bırakılması,
sokağa çıkma yasaklarında ve kısmî kapanmalarda işsiz aşsız kalanlardan esirgenen
destekler, derde bir ölçüde derman olabilecek büyük ölçekli dayanışma organizasyonlarının engellenmesi. Faturası yine halka kesilen müthiş bir ne yapacağını bilememe hali, kargaşa, hazırlıksızlık, beceriksizlik, bilimsizlik. Bütün bunları örtbas
etmek için daha fazla baskı, daha fazla yasak, daha fazla yalan, akla gelebilecek her
konuda daha çok yalan, en güçlü en sağlam görünmek için daha büyük yalan, daha
fazla zorbalık, gerçekleri gizleme, yanlış bilgiler verme.

Pandemi sürecinde yapılanlar ve yapılmayanlar sadece siyasi iktidarın toplum gözündeki itibarını, güvenilirliğini sıfırlamakla kalmadı. Bilgi, bilim, ekonomi, sosyal
yardım, sağlık, teknoloji vb. alanlarda yaratılan iktidarlaşmaların/tekelleşmelerin
güvenilmezliğini ortaya çıkardı, sorgulanmasını getirdi.

Vatan, millet, devlet, beka aldatmacasından sıyrılmış yalın can, hastalık, ölüm
kaygısı insanlara yalanları, yetersizlikleri, ahlaksızlıkları daha net görebilme olanağı verdi. Açıklanan ölüm rakamlarının yalan olduğunu mezarlıklardaki rakamlar, vaka sayılarının yanlış olduğunu hastanelerden gelen bilgiler gösterdi.
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Önceliğin sağlık ve insan canı değil işletmelerin kazancı, sermaye çarklarının dönmesi olduğunu her şeye rağmen açık tutulan işyerleri, kalabalık toplu taşıma araçlarında kalabalık işyerlerine gitmeye mecbur tutulan, hatta fabrikalara hapsedilip
eve gitmemecesine çalıştırılan işçiler gösterdi.

Dükkanını kapatmak zorunda kalan esnafa destek vermeyen, herkese destek vermemek için yaşamı iki haftalığına durdurmaktan kaçınan iktidar, köprü, şehir hastanesi havaalanı ve paralı yollar için garanti bedellerini ödemeyi tercih etti. Tüm
dünya sınır kapılarını kapatır, testler yapar, karantina uygularken turist gelsin diye
kapıları açtılar. Turizm sektörü çalışsın diye tatilleri uzattılar.

Aşılardan, maskelerden, test kitlerinden, DSÖ kullanılmasın dediği halde verilmeye
devam edilen topluca çok alım yapılmış ilaçlardan kimlerin nasıl kârlar elde ettiğini
öğreneceğiz. Vaka sayıları yükselmesin diye yaygın test yapmadılar. Sistematik filyasyon yapılmadı. Ayrıntılı veriler ne sağlıkçılarla ne üniversitelerle ne toplumla
paylaşıldı. Bilemiyoruz belki de hiç tutulmadı
Egemenler pandemiyi denetim, gözetim, baskı, zapturapt altında tutma aracı olarak
işlerine geldiği gibi, istedikleri gibi kullandılar. Pandemi önlemlerini toplum sağlığını esas alan bir bütünlük içinde değil, farklı çıkarları önceleyerek yamalı bohça gibi
parça parça uyguladılar. Toplumda mantık aramadan emir uygulama refleksini iyice
yerleştirmek için pandeminin bulunmaz fırsat olduğunu görmekte gecikmediler. Bu
fırsatı diktatörlüğü, askeri nizamı, ayrımcılıkları pekiştirmek için kullandılar. Ayrımcılıktan ve gözden çıkarılmadan cezaevleri, işçiler, yaşlılar, çocuklar, kadınlar,
yaşadıkları coğrafyalar itibariyle gözden çıkarılmış olanlar ve kendilerinden özel
bir beklenti olmayanlar ve yoksullar bol bol nasibini aldı…

Pandeminin hayata yaptığı müdahale hem ülkede hem de dünyada cezaevlerinin
varlığını sorgulattı insanlara. Hak savunucuları koşulların iyileştirilmesi, hak ihlalleri olmaması için mücadele ederken, pandemi cezaevlerinin bir yandan da bizzat
varlığının sorgulanması gerektiğinin altını bir kez daha kalın çizgilerle çizdi. İnsanlar cezaevlerinde hastalıkla, ölümle, tecritle baş başa bırakıldılar. Türkiye’de siyasi tutsaklar özel bir ayrımcılığa uğradı ve adliler bırakılırken onlar cezaevinde
tutuldu. Dışarıyla ve içeriyle iletişimleri kesildi, baskı katlanarak arttı. Salgın önlemi
bahanesiyle hâlâ açık görüşler, koğuşlar arası sohbet ve spor ve etkinlikler vb yasak.

Pandemi ne kadar eşitsiz, ayrımcı, nobran, bireyci hayatlar yaşadığımıza ışık değil
projektör tuttu. Sistem toplumsal zihniyette bir başkalaşma yaratma konusunda adım
atmıştı; iktidar politikalarını bu zemin üzerinde daha rahat uyguladı.

Pandemi öncesinde İstanbul’da 65 yaş üstüne bedava ulaşım kartı vardı. İktidar
bunun kaldırılmasını istiyordu. Büyük bir grup insan yaşlıların, kendi ifadeleriyle
“sırf ücretsiz diye İstanbul’un bir ucundan bir ucuna gidip gezmesinden, toplu taşıma
araçlarında yer işgal etmesinden” yüksek sesle şikâyet eder olmuştu. İşleri güçleri
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yok, bedava diye boş yere gezip duruyorlar deniyordu. Yadırgatıcı açıklıkta ifade
edilen yaşlıları yük sayma hali, gizli öfke ve nefret dikkat çekiciydi; hiç alışıldık
değildi. Şehri kullanmayı, sokaklara çıkmayı ancak işe gidilip geliniyorsa kabul
edilebilir sayan, bunu kendine hak gören gürültücü arsızlık şaşırtıcıydı. Gözlerinde işe gitmek dışında toplumsal sayılan, değerli bir işlev yoktu; hayata sadece
işe gidip gelme çerçevesinde bakıyorlardı. Gezmek, sinemaya gitmek, arkadaşına
gitmek, toplantıya, mitinge gitmek yoktu, “boş (çalışılmayan)” vakitler hayata
dahil değildi; çöptü.

Tam bu sırada pandemi çıkageldi. Sistem sosyal mesafe, el yıkama, kalabalıklara girmeme derken pandemiyi tamamen işi sürdürme, çarkları döndürmeye devam etme
kaygısıyla ele aldı. İktidar, hayata işe gidip gelme çerçevesinde bakanların suratına
sistem için hayatlarının değerinin çarkın dönmesinden ibaret olduğu gerçeğini tokat
gibi çarptı. Ölürlermiş, hastalanırlarmış, evdekilere bulaştırırlarmış kimsenin umurunda değildi. Sağlık çalışanları ve örgütleri en az 14-21 gün tam kapanma ve insanların ihtiyaçlarının temin edilmesi şart diyordu. Tam tersini yaptılar.
Çalışmayanlar, yaşlılar ve çocuklar sözde koruma adına kalabalık evlere hapsedildi.
İşçiler ise o toplu taşıma araçları içinde işe gidip o kalabalık yerlerde çalıştılar, kalabalık evlere geri döndüler. Zorunlu işler diye bir ayrım asla yoktu.

Ağır aksak kendini sürdüren, çok güçlü ve sarsılmaz olduğuna dair illüzyonlar yaratan, kusurlarını kamufle etmeyi az çok beceren sistemin yaldızları pandemi sürecinde döküldü, dökülmeye de devam ediyor. Acımasızlık, insafsızlık, bozuk para
gibi harcama rahatlığı, her kertede çok net ve keskin bir şekilde, aldatmacaya da
gerek duymadan toplumdan değil sermayeden, iktidar çevrelerinden yana yapılan
tercihler, kayırmacılık, milyonların canı pahasına yapılmayan testler, turistlere açık
kapı politikası, salgının acımasız keskinliğinde kofluğu bir anda ortaya çıkıveren
gösterişli devasa hastaneler, iktidar zihniyetinin her daim pohpohladığı bilim düşmanlığının kaçınılmazca gemi azıya alıp pandemiyle mücadeleye verdiği zarar
apaçık ortaya serildi. Yoksullara, çalışanlara, işçilere, kadınlara çocuklara, yaşlılara biraz olsun değer verilmediğini, her an itilip kakılabilir, harcanabilir safra
olarak görüldüklerini herkes anladı. Bizi yalnızlaştıran, izole eden, tecrit eden,
tecridi artık bütün topluma evler düzeyinde empoze eden, en önce işsiz bırakılan
kadınların bir de kararnamelerle evlere hapsedildiği, ayrımcı iş bölümünün ağırlığıyla ve şiddetle baş başa bırakıldığı, Kürdistan coğrafyasının test, aşılama konusunda çok geriden geldiği bir süreç yaşadık ve yaşamaya devam ediyoruz. Her
türlü muhalif gösteri ve toplantıyı pandemi bahanesiyle yasaklarken kendileri
kongreler, mitingler yaptılar. Bu kongre ve mitinglerin yapıldığı kentlerde hastalık keskin artışlar gösterdi. Tutarsızlıkları bir yandan toplumun iktidara güvenini kaybetmesine yol açarken bir yandan da salgınla ilgili hiçbir önlemi ve
salgını ciddiye almamaya başlamasına yol açtı.
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Yeni yaşam deyince katılımcı, demokratik, yerelden, yerinden, özerk, halkın toplumun söz ve karar sahibi olduğu bir yaşam biçimi tahayyül ediyoruz. İstediğimiz bu. Kadın özgürlükçü, demokratik, ekolojik, çoğulcu, cana ve emeğe, hem
yaşlıların bilgeliğine, birikimine, yaşam tecrübesine hem çocuk yaratıcılığına,
hayallerine, temizliğine, hem gençlerin dinamizmine, yeniye açıklığına, gözüpekliğine, radikalliğine, hem kadınların bilgisine, özgürlüğüne, bakış açısına, öngörüsüne, yaşam ve toplumla derin bağına değer veren bir yaşam ortamı
istiyoruz. Ve en çok da özgürlük.

Biz yeni yaşamla katılımcılığı, ortaklaşmayı savunuyoruz, pandemi sürecinde yaşatıldığımız bunun tam da tersi oldu. Toplumla, konuyla ilgili çalışan kurumlarla
diyalog kuran, birlikte çalışan, ikna eden, birlikte karar alan değil, merkezden emirler verip uygulatan, kışla nizamı niteliği alabildiğine pekişmiş bir işleyiş hepimize
dayatıldı.

Uygulamaların doğru olup olmamasının ötesinde, toplumla nasıl bir ilişki kurulduğunun, kararların nasıl alındığının, diyaloğun, katılımcılığın ne kadar önemli olduğunu, güvenin nasıl kaybedildiğini hep birlikte gördük. Şu an toplumda pandemi
konusunda yaşanan kargaşada, yaygın çaresizlik ve şaşkınlık halinin baş sorumlusu
işletilen tepeden inmeci, merkeziyetçi, katılımı engelleyen, katılımcılığa asla alan açmayan, farklı seslere asla kulak vermeyen dikta sisteminin ta kendisidir. Sistem her
zamanki gibi işletilmeye devam edilmiş ama insanlar birebir canlarına değen bu konuda tutarsızlığı, yalanı, çıkarcılığı, umursamazlığı görmüş, sorgulamış ve itiraz etmiştir.
Kadın

Uçlarda yaşadık pek çok şeyi. Bir yandan ağır
özgürlükçü, demokradüşmanlığı, aşı karşıtlığı, hastalık yok
tik, ekolojik, çoğulcu, cana ve bilim
deme. Bir yanda bilime karşı çıkmayan ama
emeğe, hem yaşlıların bilgeliğine,
aşının ve salgının tekellerin komplosu olduğunu söyleyerek aşıya karşı çıkanlar. Başka
birikimine, yaşam tecrübesine hem
çocuk yaratıcılığına, hayallerine, temizli- bir yanda aşırı bilimcilik. Bir yanda safsata
ve şarlatanlık halini alan aşı karşıtlığı ve ayrı
ğine, hem gençlerin dinamizmine, yeniye bir sektör halini almış, içi boşaltılarak alteraçıklığına, gözüpekliğine, radikalliğine, natif diye ileri sürülen “doğal” yöntemler,
hem kadınların bilgisine, özgürlüğüne, aşılar hakkında yayılan söylentiler. Bir
yanda ilaç dışı her şeyin kesin reddiyesi.
bakış açısına, öngörüsüne, yaşam ve
Tabii bu arada bir de aslında yararı olmadığı
toplumla derin bağına değer veren bilgisi yayıldığı halde tedavi protokollerinde
bir yaşam ortamı istiyoruz. Ve
verilmeye devam edilen ilaçlar. Sağlıkçıların da
kendi
içlerinde kutuplaşması. Sistemin şirketleen çok da özgürlük.
rine, rejime haklı güvensizliğin bu kaotik ortamda
aşı karşıtlığında bilim düşmanlığıyla buluşması.
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Devletin baskıcı önlemlerine, kapatmaya karşı çıkarken maskeye de karşı çıkanlar.
Büyük bir kargaşa yaşandı, yaşanıyor.

Yeni yaşam çağrısı toplumu sağlıkta bile kutuplaştıran bu hegemonyacı iktidar
mantığı dışında bir katılım, müzakere ve diyalog yolunun açılmasını gündeme getirir. Örneğin bitkilerin sağaltıcı yararı olduğu açık. Bu kadim bir bilgi. Tıbbı kadınların elinden alıp erilleştirirken cadı diye şeyleştirip, değersizleştirdikleri şifacı
kadınları yakmalarının gerekçelerinden biri bu bilgiydi. Şimdi doktorlar dozu
belirlenmemiş her şey zehir etkisi yapabilir diyorlar. Doğrudur, ama kesin ve toptan ret yerine güncel imkanlardan yararlanarak hangi sıklıkta, nasıl, ne kadar kullanılmasının uygun olduğunu belirleyecek süreçleri başlatmak daha sağlıklı ve
toplum yararına bir yol değil mi?
Sağlık, sadece sağlık çalışanlarına emanet edilecek bir şey değil deniyor. Doğrudur, ama sağlık, asıl devlete emanet edilecek bir şey değildir. Sağlık toplumun
geri kazanması, kendi ellerine alması gereken bir şeydir. Sağlık bir öz savunma
meselesidir. Sağlığını teslim eden toplum hayatını teslim etmiş demektir. Hayatımızı devlete niye teslim edelim? Niçin özel şirketlere, holdinglere, onların hastanelerine ve sisteme teslim edelim? Teslim etmememiz gerektiği küresel salgın
sürecinde daha da açık ortaya çıktı.

Pandemi örneğini ele alalım. Pandeminin neden çıktığı, bir komplo/biyolojik savaş
olup olmadığı çokça tartışılıyor. Hatta komplo varsayımı üzerinden aşı karşıtı teoriler geliştiriliyor. Bizler de kök-nedenlerin tespitinin önemi üzerine konuşuyoruz.
Ama neyin kök-nedeni? Pandemi kapitalist modernitenin yaratımı değil. 14. yüzyılda, 7. yüzyılda da pandemiler var. Veba var bütün dünyayı kasıp kavurmuş. Doğayla birlikte yaşıyoruz küçük mikroorganizmalar, bakteriler, virüsler, mikroplar
hepsi var bu ortam içinde.

Ancak kapitalist modernitenin, ulus-devletlerin (belki buna bir bütün olarak devletli sistemin de denebilir) toplumları salgınlar, pandemiler karşısında daha savunmasız bıraktığı, edilgen kıldığı bir gerçek. Salgınsız ve pandemisiz yaşamak olası
mı? Bu sistemde bizlere yaşatılan ekolojik kırım ve toplum kırım elbette hastalıkların ve salgınların artması ve sıklaşması için uygun zemin oluşturmaktadır ama
varlık nedeni değildir. Belki salgınların küreselleşmesinin önüne biraz olsun geçmek
için yapılabilecekler vardır; ama evrende olasılıkların, rastlantıların sonsuz olduğu
koşullarda bunun da kesin güvencesi olmayabilir.

Yeni yaşam derken sorunsuz, salgınsız, pandemisiz, hastalıksız bir dünya öngörmüyoruz. Ama bizim bunlarla nasıl baş edeceğimize dair, toplumun örgütlü
müdahale yöntemlerini, araçlarını geliştirmemizle ilgili tartışmayı derinleştirmemiz gerekiyor. Sadece pandeminin neden çıktığını değil, pandemiyle nasıl
baş edeceğimizi bir başlık olarak önümüze koyup tartışmamız gerekiyor.
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Bizi pandemiyle baş etmede zayıflatanın, boşa düşürenin, savunmasız bırakanın
ne/ler olduğunu belirlememiz gerekiyor. Kapitalizm, ulus-devlet sistemi, ekolojik
kırım, militarizm, sömürgecilik, merkeziyetçilik… hepsi bunun birer parçası.

Sağlıkta toplumsallaşma diyoruz. Bu; bilginin, bilimin erişilmezlikten, anlaşılmazlıktan çıkıp toplumsallaşmasını da içermeli, toplumun sağlığı kendi eline almasını da toplumsal dayanışmayı ve örgütlenmeyi örmeyi de. Toplumun
pandemiyle, salgınlarla öz örgütlülüğü, öz mekanizmalarıyla başa çıkmasını sağlamak bunun en önemli ayaklarından biri. O kadar önemli ki somut dayanışma,
somut hazırlık gerektiren bir şey.
Bu süreçte pandemiyle baş etmek için ne tür yol ve yöntemler geliştirildiği bu konuda toplumsal boyutta bir mücadele içine girip yaşayanlarla, sahada çalışanlarla birlikte tartışılması, değerlendirilmesi, kaydı düşülmesi, emek verilmesi,
kendi başına ayrı bir başlık olarak ele alınması gereken bir konudur.

Esas olarak salgının ve hükümet politikalarının yarattığı sıkıntılarla baş etme
doğrultusunda çabalar, hareketlenmeler oldu. Bazı yerlerde önceden bulunan
semt dayanışmalarının, semtlerinde pandemi-kapanma süreçlerinde ortaya
çıkan erzak, bakım, destek vb ihtiyaçları karşılamaya dönük organize olduklarını, semt sakinlerine acil durum halinde ulaşılabilecek telefon numaraları ilettiklerini gördük. Yine telefon mesajları yoluyla acil durumlarda destek için
başvurulabilecek doktor numaraları yaygınlaştırıldı. Siyasi partiler, dernekler,
kadın grupları belirleyebildikleri ihtiyaç sahiplerine erzak paketleri ulaştırdılar.
Bazı belediyeler “askıda” fatura, “askıda” bakkal alışverişi gibi uygulamalar
geliştirdiler. Hepsi de dertleri ortaklaştırma ve sahiplenme, dayanışma ruhunu
canlandırma açısından önemli ve değerliydi. Bir sonraki adım bir semt içinden
bir grup insanın değil, semtin tamamının bu çerçevede organize olabilmesidir
yoksa eksik ve tek yönlü kalır.
Sağlıkta toplumsallaşma hedefi, mahallelere iki haftada bir birkaç doktor götürmek olarak anlaşılmamalı. Sağlıkta toplumsallaşmanın belki bunu da içeren ama
sağlık konusuyla ilgilenip, bir şeyler yapmaya çalışan belli bilgiler edinmiş insanların organize bir şekilde sokak sokak insanların dertlerine deva olmasını da
içeren bir tarafı var. Toplumsallaşma derdi olan bir hareket insanların günlük
dertlerine onlarla birlikte çözüm üretmeyi, toplumun çözüm üretmesine yardımcı
olmayı mutlaka önüne koymalı.

Yeni yaşamı ileride gerçekleştireceğimiz bir şey olarak değil her gün hayatın
içinde inşa edeceğimiz bir yaşam olarak ele alıyoruz. İnşa etmenin bir yanı sorunun nedenlerini tespit etmekse, diğer yanı da elini ateşin içine sokarak somut
dertlere çözüm üretmek, bunun yol ve yöntemlerini yaratmak, çözümleri ve
çözüm ilişkilerini bilfiil gerçekleştirmektir.
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Bu şekilde çözümler üretmek insanların sistemle yaşadıkları çelişkileri, sıkıntılarını hafifleterek restorasyona yol açar mı, sistemin krizini hafifletip
ömrünü uzatır mı, denilebilir. Mesele etmemiz gereken şeyin sadece kapitalizmin değil, bir bütün olarak devletli sistemin restorasyonundan kaçınmak olması gerektiğini düşünüyorum. Burada belirleyici olan hayır kurumu
kafasıyla değil de toplumun kendi kendisine sahip çıkmasını sağlayacak
dayanışma ruhunun canlandırılması, örgütlenmenin ortaya çıkarılması açısından yaklaşmaktır. Halkla birlikte her yerde olup somut derde çözüm
üretmek üzere örgütlenmek kapitalist restorasyona yol açmaz çünkü merkeziyetçi ulus-devletin tam zıddı olan yerinden, yerelden örgütlenmenin
pratiğidir. Restorasyona zemin hazırlayan; çözümü devletten beklemek, kapitalist sisteme bırakmak olacaktır. Örneğin, hükümetin herkesin en azından bir aylık geçimini karşılayacak mali desteği sağlamaktan kaçındığı için
gerekli tam kapanmaya gitmediği noktada, siyasi ve toplumsal muhalefet
buna yüksek sesle karşı çıktı, hükümetin tercihini halkın sağlığından yana
yapmadığının propagandasını yaptı. Peki bu pandemiyle başa çıkma açısından yeterli miydi? Hayır. İşçilerin canlarını tehlikeye atarak mecburen
çalıştırılmak, kurbanlık koyun gibi işe gönderilmek, fabrikalara kapatılmak
istendiği durumlarla bir daha karşılaşırsak buna itiraz etme refleksi geliştirmek, insanların işe gitmeyebilmesini sağlayacak dayanışmaları şimdiden düşünmek, toplu çözümleri tartışmak, örgütlemek çok önemli. En
önemlisi de bu konuyu birebir toplumla şimdiden tartışmaya başlamak.
Toplum bunu doğru bulabilir ya da başka fikirler ağırlık kazanabilir.
Önemli olan toplumun bunu bir mesele olarak önüne koymasıdır.

Her kriz bir fırsat penceresi; bunu genel bir doğru olarak çokça söylüyoruz
ama nasıl bir fırsat penceresi, hangi fırsat kaçıyor, kaçarsa ne olur üzerine
pek ayrıntılı kafa yorduğumuz da söylenemez.

Her kriz bizim için olduğu kadar yönetenler için de fırsat penceresi. Olup
bitenlere komplolar veya planlı işler olarak değil, egemenlerin her durumdan kontrolleri altında yürüyen sistemi ve iktidarlarını besleyecek fırsatlar
olarak yararlanmaları çerçevesinde bakıyorum. Pandemiyi diktatörlüğü, askeri nizamı, ayrımcılıkları pekiştirmek, toplumu zapturapt altına alma fırsatı olarak kullandılar. Bizim için ise yeni yaşam çağrısı ve pratiği için
somut, sağlam ve acil bir zemin oluşmuş, egemenlerin, sistemin ipliği pazara çıkmış durumda. Eski sistemden, eski tarzlardan, ilişki biçimlerinden
kopuşu olası kılan böyle bir aralıkta önümüzde duran hem yeni yaşamı her
alanda ve düzlemde örgütlemek hem de yeni yaşam için örgütlenmek.
Hindistanlı feminist yazar, düşünür, aktivist Arundhati Roy’un sözleriyle bitireyim.
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“Bize şu an olan şey tam olarak ne? Evet, bir virüs. Kendi içinde hiçbir
ahlaki yapısı da yok. Ancak bu kesinlikle bir virüsten fazlası. Bazıları
bunun, Tanrının bizi hizaya getirme biçimi olduğuna inanıyor. Diğerleri
ise Çin’in dünyayı ele geçirmek için düzenlediği bir komplo olduğuna.
Bu her ne ise, dünyayı şu ana kadar hiçbir şeyin yapamadığı bir şekilde
dizlerinin üzerine çöktürmüş durumda. Zihinlerimiz hâlâ ileri geri çalışıyor, normalliğe dönüş istiyor, geleceğimizi geçmişimize dikmeye çalışıyor ve bu kopuşu reddediyor. Ama bu kopuş gerçek. Ve bu korkunç
umutsuzluğun ortasında, bize tekrar kendimiz için yarattığımız kıyamet
günü makinesini düşünme şansı veriyor. Hiçbir şey normale dönmekten
daha kötü olamaz.
Tarihsel olarak, pandemiler insanları geçmişlerinden kopmaya ve nasıl bir
dünya istediklerini tekrardan düşünmeye zorladı. Bu da farklı değil. Bu bir
portal, bir dünya ile diğer bir dünya arasındaki geçit.
Önyargılarımızın ve nefretimizin enkazlarını, bütün cimriliklerimizi, veri
tabanlarımızı ve ölü fikirlerimizi, ölü nehirlerimizi ve arkamızda beliren
dumanlı gökyüzünü de peşimizden sürükleyerek bu geçide girmeyi seçebiliriz. Ya da hafif bagajlarımızla, başka bir dünyayı hayal etmeye ve onun
için savaşmaya hazır olarak, onun içinde yavaş yavaş yürüyebiliriz.”
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Ulaşabileceğiniz Noktalar
Adana: Kitapsan

Adıyaman: AKM Kitapevi

Amed: Lilav Kitapevi
Kafka Kitapevi

Don Kişot Kitap Sahaf
Pirtuka Kurdi

Ankara: İmge Kitapevi
Turhan Kitapevi

Aydın: Red Kitabevi

Aydın Nazilli: Ada Kitapevi
Dersim: Baran Kitapevi
Minerva Kitapkafe
Etnik Kitapevi
İstanbul:

Beşiktaş Mephisto Kitapevi
Beyoğlu Mephisto Kitapevi

Beyoğlu Pandora Kitapevi

Boğaziçi Üniversitesi Pandora Kitapevi

Emek Kitap Dağıtım

Kadıköy Aram Sahaf

Kadıköy İmge Kitapevi

Kadıköy Mephisto Kitapevi

Kırmızı Kedi Kitapevi

Medya Kitapevi

Nişantaşı Pandora Kitapevi
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Robinson Crouse 389 Kitapevi
Scala Kitapevi

Semerkant Kitapevi

İzmir: Alsancak Kitapsan
Alsancak Yakın Kitapevi
Alsancak Z KitapKafe

Alsancak Kabuk Kitapevi
Karşıyaka Pan Kitapevi
Karşıyaka Kül Kitapevi

Karşıyaka Adres Kitapevi

Kitapsan (Alsancak-Konak)

Mersin: Kitapsan

Sokak Kitap ve Kahve Evi
Konya: Kitapsan

Mardin Kızıltepe: Ekin Kitapevi
Leylan Kitapkafe

Van: Leylim Sahaf

KKTC: Işık Kitapevi
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