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ÖNSÖZ

SALGIN SONRASI NELER OLACAK?

Covid-19 virüsü ve yaşadığımız salgın sürecinin sonrasında ne-
ler olabileceğini anlayabilmek için bakmamız gereken ilk katman 
salgının bireysel hayatlara etkileri, ikinci boyutu toplumsal etkileri, 
üçüncü boyutu ise devlet ve genel yönetim düzenleri; yani sosyal 
devlet ve sağlık politikaları üzerindeki etkileri olacak kuşkusuz. Co-
rona salgınını işte bu üç boyutuyla ele almak gerekiyor. Ne var ki bu 
hikâyenin ve tüm bu yaşadıklarımızın bizi nasıl etkileyeceğini ya da 
geleceğin nasıl olacağını anlatmaktansa; soruları soran, süreçten na-
sıl ve ne şekilde etkileneceğimizi irdeleyen, hangi dinamiklerin nasıl 
harekete geçeceğine bakan bir yerden konuşmamız, yazmamız ge-
rektiğini düşünüyorum.

Bu kitaptaki makaleler ve cevap arayışları sorunun tam cevapla-
rı olmayabilir; aslında amacımız da bu değil. Geleceğin nasıl şekille-
neceğine dair kesin cümleler kurmak ne doğru ne de gerçekçidir 
çünkü hayat öyle akmıyor. Dolayısıyla bu kitabın en sonuna koyaca-
ğımız paragraflardan biri bence şu olmalı: Değişecek olan ne ise o 
değişecek. Her birimizin; bireysel ya da kurumsal bazda, aktör, dev-
let, siyasi partiler, akademik dünya, medya ya da yayıncılar bazında 
bu hayata ve bu değişim sürecine nasıl müdahil olduğumuz değişi-
min yönünü, boyutlarını, yoğunluğunu etkileyecek. Örneğin Gör-
gün Taner, “Toplumun Geleceği Sanatla Kurulacak” adlı yazısında 
pandemi döneminde kültür hayatında inanılmaz boyutta bir dijital-



leşme yaşandığından, kültür arşivlerinin dijital ortamda ve herkesin 
kullanımına açılmasıyla birlikte müzelerin, sergilerin, konserlerin 
dijital olarak ziyaret edilebildiğinden söz ediyor. Böylesi bir aşama-
dan sonra Berlin Filarmoni’nin konserlerini erişimden kaldırması 
pek mümkün görünmüyor. Tüm bunlar devletler için de şirketler 
için de böyle: Bu süreçte ne yaptığımız ya da ne yapmayı arzuladığı-
mız ve hayatın hangi yöne doğru evrilmesini istediğimiz; öngörü-
müzü, vizyonumuzu ve onlara dair yaptıklarımız değişim denen şeyi 
etkileyecek. Yaygın olarak, hayatlarımızdaki değişimin bir kaldırım-
da dururken ya da pencereden dışarı bakarken önümüzden akan ve 
bizlerin de ona uygun davranışlar sergilediği bir hikâye olduğunu 
düşünüyorduk. Ama değişim böyle bir şey değil. Değişim denen şey; 
bizim, her birimizin o akıp giden hayatın içine nasıl dahil olduğu-
muz, hangi hayal, ütopya ve amaçlarla ve ne yöne doğru müdahil ol-
duğumuzla ilgili. Tam da bu nedenle bu kitaba böyle bir başlangıç 
paragrafıyla bakmak gerektiğine inanıyorum. 

Kitabın içindeki tüm tartışmalar bilgi temeline dayanıyor. Bu 
anlamda değişime bilgi temelli katkıda bulunmayı öneriyor. Tartış-
malarımızı ne kadar bilgi temelli ve diri yapabilirsek değişime katkı-
mız da o anlamda ve o derinlikte olacak. Neyin değiştiğinden çok, 
neleri tartıştığımız ve hangi meselelerin nereye doğru aktığını gör-
meye çalışmak daha doğru olacaktır diye düşünmemiz geleceğe dair 
asıl doğru ipuçlarını sağlayacaktır. Hepimiz bu kitaptaki makaleleri 
o gözle okumalıyız. Evren Balta’nın “Salgın, Kriz ve Ulus Devlet” 
yazısını pandemi krizinden sonra siyaset ya da devlet sisteminin nasıl 
olacağının formülünü öğrenmek beklentisiyle değil; tartışmaya (tar-
tışmalara) akademik ve entelektüel dünyanın dahil ve müdahil olma-
sıyla bunun toplumların talebi ve ihtiyaçları haline dönüşmesi pers-
pektifiyle okumalıyız. Hikâyeyi bizlerin bakış açısı da belirleyecek. 

Meselenin diğer yanı ise şimdi ve gelecek zaman arasındaki çiz-
gi. Pandemi meselesini anlamakta zorlanışımızın nedenlerini burada 
görüyorum. Çünkü insanlık tarihindeki tüm felaket kehanetleri, 
Nostradamus’tan beri hep geleceğe dair bir hikâye anlatıyordu bize. 
Bilimkurgu filmlerine bakın. 300 sene sonra robotlar mı Marslılar 
mı dünyayı ele geçirdi? Virüsler mi bizi öldürdü? Bu hikâyelerin 
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hepsi gelecekle ilgiliydi. Ama televizyonu kapattığımızda, sinema-
dan çıktığımızda ya da o kitabı bitirdiğimizde döndüğümüz –gördü-
ğümüz– reel bir hayat var. İnsan zihni o reel hayatla bu kehanet hikâ-
yeleri arasında bir yabancılaşma yaratma fırsatını kullanıyordu. O 
film karesinin –ya da kitap bölümünün– içinde dünyada içme suyu-
nun tükeneceğinden kaygılanırken sinema çıkışında içme suyu satın 
aldığımız anda o hikâye orada kalıyor. İnsanlık ilk kez böylesine bir 
felaketle burun buruna geldi. Aslında ilk kez demek doğru sayılmaz; 
Ebola, İspanyol gribi vs. vardı ve İspanyol gribini Türkiye’deki in-
sanlar muhtemelen bir ay sonra duydu. Ama bilginin, iletişimin, ha-
berin, deneyimin bu kadar anonimleştiği bir çağda ilk kez felaketle 
bu kadar burun buruna gelindi. Covid-19 virüsünde hepimiz her 
gün gerek televizyon ekranlarında gerekse internet üzerinden, tüm 
dünya ülkelerinde kaç kişinin her gece öldüğünü, kaç kişinin yoğun 
bakımda olduğunu izledik. Bu, insan zihninin kavramakta zorlandı-
ğı bir şey çünkü bir yandan geleceğe atfettiğimiz bir korkuyu reel 
hayatımızda yaşıyoruz. Mesela o haberleri kapattığımızda da gerçek-
ten virüsün çocuğumuza, annemize, babamıza bulaşıp bulaşmadığı 
ya da mikrop kapıp kapmadığımız kaygısını aynı anda yaşadığımız 
için zihinlerimiz bunu kavramakta zorlandı. Hükümetleri önlem al-
mak konusunda geç kaldıkları için ya da Dünya Sağlık Örgütü’nü 
pandemi ilanını geç duyurduğu için eleştiriyoruz fakat zihin dünya-
mızın böylesi bir durumu kavramaya yatkın olmadığını söylememiz 
gerekir. Dolayısıyla bireyler açısından baktığımızda, kimimiz az ki-
mimiz çok ama tek tek her birimiz hem bir reel kaygıyı birlikte yaşa-
dık hem de bütün haberler, akmakta olan tüm bilgiler bize o gün 
gripten dolayı ölenleri anlatırken aynı zamanda bunun arkasından 
bizleri bekleyen dehşet bir küresel ekonomik buhranı anlattı. Sonuç-
ta her birimiz günün kaygısı ve korkusuyla gelecek korkusunu aynı 
anda yaşadık. Gece 22.00’de sokağa çıkma yasağı ilan edilince mil-
yonlar marketlere koştu, elinde gofret alan insanlarla dalga geçildi 
ama o panik anında hangimizin ne yapacağını kestirmek, öngörebil-
mek mümkün değil. Çünkü o anda artık kendi korkularımızla yüz 
yüzeyiz. Hem bir sağlık krizi ve sağlık tehdidi hem de bir ekonomik 
kriz ve ekonomik tehdit karşısında korkuların aynı anda ve katman 
katman yaşanması durumu söz konusu. Neticede bir ekonomik kriz 
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olacaksa; yani dünya yüzde 30’lar mertebesinde küçülüyorsa ya da 
Türkiye’de işsizlik yüzde 35-40’lara çıkacaksa her birimizin bu ris-
kin içinde olma ihtimalini, aynı zamanda da bakkaldan ekmek alır-
ken bu mikrobu kapmış olmamız ihtimalini bir arada yönetmek gibi 
psikolojik bir problemle karşı karşıya kaldık. Bütün dünyanın ilk 
günlerinin paniği ve bocalaması biraz da bu nedenleydi. 

Öte yandan bu sürecin ciddi kazanımları da oldu. Sahip olduk-
larımıza özen göstermek duygusu üç sene öncenin o hızlı tüketen, o 
popüler olan her şeyin peşinden koşan, kendini hıza, haz ve keyfe 
kaptırmış insanlığın birdenbire durup, “Bir dakika... Benim elimde 
ne var? Kızım var, oğlum var, eşim var, sevgilim var, annem babam 
var, işim var,” dediğini duyduk. Zihin dünyamız işimize bile özen 
göstermek meselesini yeniden serinkanlılıkla kavradı. Özen göster-
me meselesinin geleceğe yönelik trendleri belirlemek açısından çok 
önemli olduğunu düşünüyorum çünkü her birimizde ilk defa empati 
duygusu canlandı; her birimiz evde yemeğimizi yaparken, “Ya bu 
yemeği bulamayanlar varsa,” dedik, “Ya mikrobu kapanlar varsa,” 
dedik, “Sokaktaki köpekler aç mı?” dedik... Bir başkası “Bak, Kaz 
Dağları’nı böyle deldiğimiz için bunlar başımıza geliyor...” dedi ama 
her birimiz kendi özel hayatlarımız için de, işlerimiz için de, sevdik-
lerimiz için de, insanlık için de, memleket için de yeniden düşünme 
fırsatı bulduk. Kimi bunu çok daha ciddi ve yoğun; kimi daha az 
yaptı ama her birimizde yeniden özen gösterme duygusu yeşerdi. 

Bu noktada toplumsal hayata geçecek olursak, bu özen duygu-
sundan beslenerek dayanışmayı yeniden keşfettik. Türkiye gibi ku-
tuplaşmış, kimliklere sıkışmış, güncel gerilimlerin neredeyse sitele-
rimizi, sokaklarımızı, mahallelerimizi ayırma noktasına getirdiği bir 
ülkede bile bu dayanışma kültürü yeniden yeşerdi. Bu çok değerli ve 
önemliydi. Çok parlak örnekler yaşadık. Askıda su faturaları, yerel 
yönetimlerin yaptığı yardımlar ya da küçük girişimlerin önce sağlık 
personeline destek olmak adına informal yoldan başlattıkları giri-
şimler... Bunlar şunun için önemliydi: Sivil toplum deyince, hep aynı 
devlet gibi, şirketler, markalar gibi formu ve tanımı aynı, kuralları, 
hiyerarşisi, başkanı, yönetim kurulu belli, faaliyetleri tanımlanmış 
birtakım örgütlenme biçimleri anlıyorduk. Halbuki hayat, bize Co-
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rona’dan önce de, sosyal medya kanalları ve sosyal iletişim kanalları 
üzerinden bütün bu hiyerarşileri olmayan, kuralları olmayan başka 
örgütlenmelerin mümkün olduğunu gösteriyordu. Okul aile birlik-
leri, öğrenci velileri, Kaz Dağları, Cerattepe... Şimdi Corona günle-
rinde informal biçimde görülen ve günümüzde artık formal hale 
dönecek olan yeni bir örgütlenme biçimini deneyimledik. Bu dönem 
ona sahip çıktığımız ve onun üzerinden örgütlenme maharetini gös-
terdiğimiz ve hatta oldukça geliştirdiğimiz bir dönem oldu. 

Benim “bizim akvaryum” dediğim ülkemizde okumuş, yazmış, 
“endişeli modernler” olarak kodladığımız kesim, belki hayatlarında 
ilk kez bireyciliklerinden kurtulup daha ortak bir yerden düşünmeye 
başladı! Yani bu insanlar “paraları Portekiz’e yollayalım, çocukları 
da İngiltere’ye yollayalım, o oturma izinlerini de alalım, pasaportlar 
da cebimizde hazır olsun ki her an gidebilelim” duygusundan çıkıp 
toplumun geri kalan kesimleriyle yeniden bir empati ürettiler. Bu 
neden önemli? Yoksul ve yoksun ahalinin kapasiteleri ve maharetleri 
bellidir, fakat bu yönetme kapasitesi ve sosyal sermayesi güçlü kesim-
ler çok uzun bir süredir ülkenin geleceğiyle ilişkisini kesiyordu; 
umutsuzluktan, otoriterlik ya da kısıtlanan özgürlük alanlarının sı-
kışmışlığından vesaire. Ama Corona, bu insanların da ülkenin sosyal 
sermayesini, kendi memleketini yeniden keşfettiği bir fırsat alanı 
açtı bana sorarsanız. Bunu ne kadar diriltip diriltemeyeceğimizi ya 
da kutuplaşmış ve gerilimlere sıkışmış siyasi zemini etkileyecek den-
li güçlü bir hale çevirip çeviremeyeceğimizi gelecek günler belirleye-
cek, ama en azından bu dürtü harekete geçti. 

Empati, duygu ortaklığı ve özen gösterme gibi dayanışma duy-
gusu da eksikti. Bana sorarsanız bu dayanışma duygusunun önüne 
bir umut koymak gerekiyordu çünkü dayanışma denen şey, özü itiba-
rıyla gündelik hayatın meşakkatini göğüslemek ve o meşakkati bö-
lüşmek; gerektiğinde açlığı paylaşmak yani birimizin evindeki çor-
bayı diğerimizin evindeki ekmekle buluşturmaktır. Türkiye’nin de, 
insanlığın da yarın sabaha dair bir umuda ihtiyacı var aslında, çünkü 
mesele sadece pandemi meselesi değil. O nedenle bu umudu inşa et-
mek önemli. Bu yeni girişimlerin ya da bu yeni duyarlılıkların, özen 
ve empati duygusunun ya da dayanışma ruhunun önüne bir umut 
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inşa edip edemeyeceğimiz; ülkenin sosyal sermayesi güçlü aktörleri-
nin, sivil toplum örgütlerinin ya da siyaset aktörlerinin bunu başarıp 
başaramayacağı Türkiye’nin nereye doğru evrileceğini belirleyecek. 
Bu dinamikler hayata geçtiyse, bu dinamiklerin hayatımızı nasıl et-
kileyeceği son derece önemli olacak. 

Her şey Corona referansıyla konuşuluyor; üstelik ciddi boyutta 
spekülatif yaklaşımlar söz konusu. “Küreselleşmenin sonu mu gele-
cek?” “Liberallik tarihe mi karıştı?” Aslında bu gibi soruların Coro-
na’yla birebir ilişkisi yok. Corona bütün dünyada aynı anda yaşandı; 
tıpkı düdüklü tencerenin artık buharı dışarı vermeye başlaması gibi... 
Ama düdüklü tencerenin içinde zaten 40 yıldır bir şey oluyordu ve 
henüz buhar dışarı çıkmadığı için biz onu çok fark etmemiştik. Hal-
buki son 40 yıldır yerkürenin ritmi değişiyor: küresel iklim değişik-
liği, petrolün bitişi, içme suyunun azalması, küresel ısınma, ozon 
tabakasının delinmesi vs. İnsanlığın elindeki bütün modeller; üretim 
modelleri, tüketim modelleri, hayat tarzı modelleri yerküre sonsuz-
muş ve değişmeyecekmiş gibi bir kabul üzerine dayalı. Petrol hiç bit-
meyecek gibi fabrikalar kuruyor, yarın hiç buğday kıtlığı çıkmayacak 
gibi tüketiyoruz... İstihdam getiyoruz diye, ekonomik refah diye 
Kazdağları’nı darmaduman ediyor, Bursa ovasını fabrikalarla doldu-
ruyoruz. Sanki yerkürenin bu veri hali hiç değişmeyecekmiş gibi... 
Ama öyle değil; yerkürenin de bir ritmi olduğunu ve tepki verdiğini 
Corona görünür kıldı. 

İstanbul Sözleşmesi benzeri Paris İklim Anlaşması var ama 
Trump, Amerika’nın çekileceğini açıkladı. Ama insanlığın önünde 
yerküreyle ilişkisi konusunda üretim ve tüketim modellerini yenile-
mek, değiştirmek gibi hem pratik hayatta yapması gerekenler hem de 
devletler ya da küresel örgütler bazında bunun politika ve kurallarını 
oluşturmak gibi bir mesele var. O noktaya ne zaman geleceğimiz (üç 
senede mi, 13 senede mi geleceğimiz) bilimsel bilgi üretimine ve sivil 
toplum ya da siyasi aktörlerin bu konuya ne kadar ve nasıl sahip çıka-
cağına göre belirlenecek. Ama bu gidişat kaçınılmaz çünkü Covid-19 
bitecek ama belki bambaşka bir Covid-38 başlayacak... 

Yerküreyle ilişkimize bakmak dünyanın başka coğrafyalarına 
da aynı mercekle bakmayı gerektiriyor. Corona döneminde ellerimi-
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zi her gün sürekli yıkamamız gerektiği uyarısı üzerine pek çoğumuz 
o soruyu ilk defa sorduk: “Afrika’da içme suyunu bulamayan çocuk-
lar ellerini günde kaç kere yıkıyordur acaba?” Afrika’da ne olduğunu, 
kaç kişinin öldüğünü hâlâ bilmiyoruz; üstelik bütün bu teknolojik 
devrime rağmen. Türkiye’de de üç milyona yakın çocuk okullar ka-
palı olduğu için ve yoksul oldukları için evlerinde öğle yemeği yiye-
miyorlar. Halbuki okullar açıkken okulun dağıttığı azıktan yemek 
yiyorlardı. Teknolojik olanakları da –teknolijinin eğitime entegras-
yonunu kastediyorum– ciddi şekilde analiz etmek gerekir. Bununla 
birlikte, teknolojik imkânlar bu kadar gelişmişken eski düşünce biçi-
mimizi değiştirmediğimiz, hâlâ eski iş yapma alışkanlıklarımızdan 
vazgeçmemekte direndiğimiz için (örneğin Zoom toplantılarını Co-
rona olmadan da yapabilirdik) yerkürenin ritmindeki değişim gibi 
gündelik hayatın ritmindeki değişime de ayak uydurmakta yavaş 
davrandı insanlık. O yüzden meselelerin tüm boyutlarını düşünme-
miz, konuşmamız, tartışmamız lazım.

Corona pandemisi bize üçüncü bir tartışmanın daha kapısını 
aralıyor: Sosyal devlet politikaları. Sağlık sistemi bu kadar özel sek-
töre bırakılmalı mı? Yoksulluğun, adaletsizliğin bu kadar büyük yo-
ğunlukta olduğu dünyada ve Türkiye’de sağlık sistemini özel sektöre 
bırakmak mümkün mü? Yoksullukla, adaletsizlikle mücadelede sa-
dece evlere yardım götürerek ya da nakit yardımında bulunarak et-
kin çözüm üretilebiliyor mu? Devletin kalıcı rollerini yeni baştan 
tartışmaya başlayacağımız yeni bir dönemin başladığının da altını 
çizelim. 

Corona virüsü; sanayi toplumundan bilgi toplumuna geçiş ihti-
yacı o geçişin bilgilerini, kurumlarını, kurallarını oluşturma ihtiya-
cını belki hepimize, bütün dünyaya aynı anda duyuran bir şey oldu. 
İşte bu nedenle, yazımın başındaki tartışmaya dönerek, küreselleş-
menin sonu mu, liberalizmin çöküşü mü gibi spekülatif tartışmalar 
ya da birtakım falcıların saçmasapan kehanetlerine bel bağlamak ye-
rine; bilimin, sanatın, felsefenin, siyasetin, sivil toplum örgütlerinin 
ne dediğine bakmak; bütün bu hikâyeyi buradan okumak lazım. Bu 
kitabın da amacı budur. 

Artık serinkanlı bir yerden hep beraber bakıp kendi hayatımızı, 
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bu memleketin hayatını, yerkürenin ve dünyanın geleceğini yeni 
baştan düşünmemiz ve tartışmamızın zamanıdır. “Şu ya da bu ola-
cak” gibi spekülatif laflar falcılıktan ibarettir. Hiçbirimiz hayatımız-
da aynı falcıya bir ay sonra tekrar gidip, “Yahu hayatının aşkını bu-
lacaksın bir hafta içinde dedin ama bulamadım,” diye hesap sormu-
yoruz ama belki bu tür kehanetlere artık hesap sorma vaktidir çünkü 
o tür kehanetler yolculuğu yolundan saptırıyor ve insanlar kolaycılı-
ğa kapılıyor. 

Bu kitabın amacı da, tüm bu bireysel hayatlarımızdaki, toplum-
sal hayattaki ve devlet katındaki tartışmalara ışık tutma çabası ve 
farklı alanlarda kaleme alınan makaleler üzerinden hayatın farklı an-
larına dair yeni baştan düşünmek, başlangıç noktaları belirlemek ya 
da tartışma başlıklarını açmak.

Bekir Ağırdır



GEÇMİŞ PANDEMİLERİ ANLAMAK
NEDEN ÖNEMLİ?

Nükhet Varlık

İlk olarak 2019 yılının sonlarında Çin’in Hubey eyaletine bağlı 
Vuhan kentinde kaydedilen yeni tip Corona virüsü (SARS–CoV-2) 
enfeksiyonları kısa bir süre içinde tüm dünyaya yayıldı. 11 Mart 2020 
tarihinde Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından pandemi olarak 
ilan edilen Covid-19 salgını halen tüm dünyada ciddi bir şekilde et-
kisini hissettirmeye devam ediyor. Haziran ayı itibarıyla kayda geçi-
rilmiş küresel toplam vaka sayısı 12 milyona yakın, ölümler de yarım 
milyonu aştı. Ancak öyle görünüyor ki kayıtlara geçmemiş olan ger-
çek vaka ve ölüm sayısı bunun kat be kat üzerinde. Ne yazık ki sal-
gından etkilenenlerin sayısı her geçen gün hızla artmaya devam edi-
yor. DSÖ’nün son açıklamalarına göre şu anda içinde bulunduğu-
muz noktada “yeni ve tehlikeli bir aşamada” bulunmaktayız.1

Covid-19, çoğumuz için tanık olduğumuz ilk pandemi. Yakın 

1 DSÖ Başkanı Tedros Adhanom Ghebreyesus, 18 Haziran 2020 tarihinde yaptığı basın 
toplantısında salgının yeni ve tehlikeli bir aşamaya girdiğini belirtti: https://www.bbc.
com/turkce/topics/cr50y6x78z7t (son erişim 29 Haziran 2020).

https://www.bbc.com/turkce/topics/cr50y6x78z7t
https://www.bbc.com/turkce/topics/cr50y6x78z7t
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belleğimizde eşi benzeri olmayan bir deneyim. Ne var ki bu dünya 
tarihindeki kitlesel salgınların ne ilki ne de sonuncusu. Tarım toplu-
muna geçiş ve hayvanların evcilleştirilmesiyle birlikte, hayvanlardan 
insana geçen hastalıklar bin yıllar boyunca toplumları etkilemiştir. 
Örneğin kızamık, verem, cüzam, veba bu türden görece daha eski 
hastalıklardandır. En azından Tunç çağından itibaren insan toplum-
larını etkilediğini bildiğimiz veba hastalığı bunlar arasında tarihi en 
iyi incelenmişlerinden biridir. Çağlar boyunca bazılarının hangi 
hastalıktan kaynaklandığını bildiğimiz, bazılarının ise hâlâ tam ola-
rak bilemediğimiz irili ufaklı çok sayıda salgın tarihsel kayıtlarda 
yerini almıştır. Bunların en iyi bilinenleri arasında Atina vebası (MÖ 
430-426), Antoninus vebası (165-180), İustinianos vebası (541-542), 
Kara Ölüm (1346-1353) sayılabilir.2 Ortaçağ’ın sonlarından itibaren 
eski dünyada ticaret ve ulaşım ağlarının giderek genişlemesi, deniz-
ciliğin ilerlemesi ve coğrafi keşiflerle birlikte salgın hastalıklar da 
artmıştır. Bu dönemde eskiden beri var olan hastalıklara ilaveten çi-
çek, frengi, sarıhumma gibi hastalıklar, özellikle yeni ulaştıkları böl-
gelerde, kitlesel ölümlere neden olmuştur. Yeniçağ boyunca eski en-
feksiyon hastalıklarının yayılımı artmakla birlikte yeni hastalıklar 
da ortaya çıkmış ve bunların dolaşımı gitgide hızlanmıştır.3 19. yüz-

2 Atina vebası ve Antoninus vebasına hangi hastalığın neden olduğu hâlâ kesin olarak 
bilinmiyor. Her ne kadar bu eski salgınların adında “veba” kelimesi kullanılıyorsa da 
bu ifade genel olarak “salgın hastalık” anlamında kullanılır. İustinanos vebası ve Kara 
Ölüm salgınlarının her ikisinin de Yersinia pestis adı verilen bir bakterinin yol açtığı veba 
hastalığından kaynaklandığı genetik araştırmalarınca kanıtlanmıştır. Antoninus vebası-
na kısa bir giriş için, bkz. Karakuş, O.S., “Doğu’dan Gelen Ölüm: Antoninus Vebası,” 
Toplumsal Tarih, 2018, Sayı 296, s. 38-41. Kara Ölüm ve İustinianos vebası çalışma-
ları üzerine şu ana kadar hazırlanmış en kapsamlı bibliyografya için, bkz.: Roosen, J.; 
Green, M.H., “The Mother of All Pandemics: The State of Black Death Research in 
the Era of COVID-19–Bibliography”, https://docs.google.com/document/d/1w80d-
d0iZJs5qQRwyXyfzq41BiZBWFrGRQURz9rTyDXM/edit (son erişim 29 Haziran 
2020).

3 Bu genişlemeyle ilgili, bkz. Ladurie, E.R., “Un concept: l’unification microbienne du 
monde (XIVe-XVIIe siècles)”, Revue suisse d’histoire 23, 1973, Sayı 4, s. 627-696. Has-
talıkların, bitki ve hayvanların eski dünya ve yeni dünya arasındaki karşılıklı değişimi 
(Kolombiya Takası) için, bkz. Crosby, A.W., The Columbian Exchange: Biological and 
Cultural Consequences of 1492, Greenwood Press, 1972. Dünya tarihinde hastalıkların 
yayılımı ve toplumlar üzerindeki etkilerini konu alan geniş bakış açılı bir çalışma için, 

https://docs.google.com/document/d/1w80dd0iZJs5qQRwyXyfzq41BiZBWFrGRQURz9rTyDXM/edit
https://docs.google.com/document/d/1w80dd0iZJs5qQRwyXyfzq41BiZBWFrGRQURz9rTyDXM/edit


19GEÇMİŞ PANDEMİLERİ ANLAMAK NEDEN ÖNEMLİ?

yıla gelindiğinde demiryolu ve buharlı gemilerle daha da hızlanan 
ulaşım ve taşımacılık, başta kolera ve veba olmak üzere birçok salgın 
hastalığın yayılımını artırmıştır. 1918-1920 arasında tüm dünyada 
büyük kayıplara yol açan ve “İspanyol gribi” olarak da bilinen enf-
lüanza pandemisi en azından 50 milyon insanın ölümüyle sonuçlan-
mıştır. Yine geçtiğimiz yüzyılın ikinci yarısından itibaren ticari hava 
taşımacılığının yaygınlaşması, insanların küresel hareketlerini ko-
laylaştırıp hızlandırarak hastalıkların yayılmasını daha önce eşi ben-
zeri görülmemiş bir seviyeye taşımıştır. Bunun sonucu olarak 20. 
yüzyılın özellikle sonlarına doğru yeni çıkan enfeksiyon hastalıkları 
küresel sağlık sorunları arasında önemli bir yer tutar. Bunlar arasın-
da başta HIV/AIDS olmak üzere hayvan kökenli değişik grip türleri 
de sayılabilir. Örneğin 1957-1958 yıllarındaki Asya gribi ve 1968-
1969 yıllarında yaşanan Hong Kong gribi birer milyon insanın haya-
tını kaybetmesine neden olmuştu. Yaklaşık son 20 yıllık döneme 
baktığımızda ise ilk kez ya da yeniden ortaya çıkan enfeksiyon hasta-
lıkları arasında SARS, MERS, Ebola, Zika, kuş gribi ve domuz gri-
bini sayabiliriz. Bu geniş çerçeve içinde değerlendirildiğinde Co-
vid-19 salgını bu zincirin son halkasıdır.

Pandemilerde Tarihsel Bilgi ve Güncel Deneyim

2020 yılının ilk aylarından itibaren Covid-19 pandemisinin 
dünyanın dört bir yanına yayılmasıyla birlikte salgın hastalıkların 
tarihi de hızlı bir şekilde kamuoyunun gündemine girdi. Başka za-
manlarda bir avuç meraklısının dışında toplumun geniş kısmının il-
gisini çekmeyen bu konu, şimdilerde büyük ilgi toplar oldu. Kamuo-
yunun ilgisi geçmişten birtakım dersler çıkarmak isteğinden mi kay-
naklanıyor, yoksa belki de şu anda içinde bulunduğumuz pandemi

bkz. McNeill, W.H., Plagues and Peoples, Anchor Press, 1976. Yakın zamanlı paleoge-
netik araştırmalarını tarihsel kaynaklarla sentezleyen ve küresel sağlık çalışmalarının 
tarihsel bakış açılarını dikkate alması gerektiğini savunan bir çalışma için bkz. Green, 
M. H., “The Globalisations of Disease”, yay. haz. Boivin, N.; Crassard, R.; Petraglia, 
M.D.,  Human Dispersal and Species Movement: From Prehistory to the Present, Cambridge 
University Press, 2017, s. 494-520.
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