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Salgınlar, insanlığın tarihi boyunca mâruz kaldığı en korkunç doğal âfetlerin başında ge-
lir. Geçmişte yaşanan salgınlar milyonlarca insanın hayatını kaybetmesiyle neticelenmiştir. 
Dünyamızın tarihi boyunca ortaya çıkan her salgın kendine has tedbirler, mekânlar ve litera-
türü de beraberinde getirmiştir. Günümüzde de tüm dünyayı etkisi altına alan Koronavirüs 
(Covid-19) salgını da öncekilerin yaptığı gibi hayat tarzımızı değiştirmeye devam ediyor. 

‘Yeni normal’ söylemi her yerde ve herkes tarafından dile getirilirken aslında kastedilen şe-
yin hiç de normal olmadığı anlaşılmaktadır. Normal olmayanın, normale dönüştürülmesi 
veya öyle olmasa bile öyle kabul edilmesi beklenmektedir. Zaten insanlık tarihi boyunca şe-
hirler insanları her zaman kendi yeni normallerinde yaşamaya zorlamamışlar mıdır? İnsan 
taşı işleyip şehri inşâ ederken aslında Hacı Bayram Velî’nin dediği gibi taş ve toprak arasında 
kendi geleceğini inşâ etmektedir. Çünkü şehir her zaman kendi şartlarını dayatır. 

Salgının hayatımızdaki her şeyi altüst ettiği bugünlerde hazırladığımız ‘Şehir ve Karantina’ 
konulu yeni sayının da geçmiş sayılarda olduğu gibi bilgiyle birlikte okuma zamanınıza ke-
yif katmasını diliyor, salgında en büyük fedâkârlığı yapmakta olan sağlık çalışanlarımız baş-
ta olmak üzere emek veren herkese bir kez daha minnet ve şükranlarımı sunuyorum. 

M. Tevfik GÖKSU
Esenler Belediye Başkanı

ŞEHİR-
DEN



Şehrin en büyük özelliklerinden biri de belirsizlikle-
rin çokluğudur. Hayat tekdüze akmamakta, her an 
yeni bir durumla karşılaşma ihtimali varlığını alabil-
diğince hissettirmektedir. Bizim ‘tecelli’ olarak adlan-
dırdığımız şey, bazen hayatı zorlaştırmakta, bazen ise 
beklenmedik kolaylıkları önümüze sermektedir. 

“Benim başıma gelmez” diye emin olunan veya kuv-
vetle umulan o uğursuz/tekinsiz şey, konforlu habi-
tatlarda hayat süren sosyal ve ekonomik nüfuza sa-
hip kesimler dâhil herkesin başına geldi; salgın ve 
karantina tüm dünyayı etkisi altına aldı. 

Bireysel düzlemde, bedenin kendini ifâde etmesine 
aracılık eden ve zihinsel durumun fiziksel planda dı-
şa vurumu olan hastalığın (Amerikan yazar Susan 
Sontag’ın deyimiyle) dünya genelinde salgına dönüş-
mesi neyin metaforudur? 

Yeryüzünde açlık, terör, âfet ve savaşlar bir yana(!), 
sanal teknolojinin gücüyle büyülenmiş gündelik ha-
yat, beklenmedik bir anda ve şekilde sarsılmaya baş-
ladı. İsmi Covid-19 olan (Corona Virus Disease of 
2019) grip benzeri bulaşıcı hastalık, kısa sürede dün-
yayı etkisi altına aldı. Oysa bu, gezegenimizin yaşına 
oranla çok da yabancı olmadığı bir şeydi; neredeyse 
her yüzyılda bir kendini hatırlatıyordu. Dünyamızın 
rutini gibi sayılacak bu felâket, 21. yüzyıl insanını ne-
den bu kadar afallattı?

Gözle görülmeyecek kadar minik bir varlığın dün-
ya çapındaki kasıp kavurucu etkisi, özel ve kamusal 

hayatlara dayattığı şartlarla dünya gündemi ve hatta 
dengeleri değişti. Pandemi, karantina, filyasyon, en-
tübe, maske, izolasyon, kinin, hijyen gibi terim ve ol-
gular gündelik dile yerleşirken hayatları dizayn etme 
yetkisi kazandı. Tüm bu kavramlar arasında kendine 
yer bulamayan tek olgu ise ‘barışıklık’ oldu. Oysaki 
barışıklık hâli, duruş ve tutumu, hem kişisel bazda 
hem de tüm evreni kuşatacak şekilde geniş anlamda, 
herkesi ve her şeyi iyileştirme, işin başında beden gi-
bi varoluş sahnesindeki şeylerin bozulmamasını sağ-
layan bir güç aslında. Kişinin özüyle, dışında bulunan 
her düzeydeki varlıkla, tabiî ve kutsal olanla barışık-
lığı ve uyumu, belki de bu döngüyü tersine çevirecek 
bir iksir olabilir mi?

Tüm dünya ile birlikte içinden geçtiğimiz süre-
ci ‘Şehir ve Karantina’ temasıyla ele alan Şehir ve 
Düşünce, yukarıda zihinlerimize takılan sorular gibi 
birçok konuyu değişik açı ve disiplinlerle dikkatleri-
mize sunuyor. Her sayısında olduğu gibi bu sayıda da 
konusunda uzman yazar ve akademisyenlerimiz dü-
şüncelerini sizlerle paylaşıyorlar. Akıllı şehir uygula-
malarının konuşulduğu bir dönemde daha önce aklı-
mızdan geçmeyen kavram ve durumları hayatımızın 
rutini hâline getiren salgın ve onun sonucu olan ka-
rantinanın etkilerini yaşadığımız şu günlerde Şehir ve 
Düşünce’nin size yeni ufuklar açacağını düşünüyor, 
her zaman olduğu gibi bundan sonraki sayılarımızda 
katkılarınızı bekliyoruz.

Sağlıklı günler dileriz.

DÜŞÜNCE-
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HİCAZ KARANTİNA TEŞKİLATI 1865-1914
Yazar: Dr. Gülden Sarıyıldız  

Yayınevi: Türk Tarih Kurumu

1866 yılında İstanbulda toplanan milletlerarası sağlık konferansında her yıl 
hac mevsiminde Hicaza bir sağlık komisyonu gönderilmesi kararı alınmış-
tı. Bu karar üzerine Osmanlı Devleti kurban kesilen mahallerde kokuşmanın 
önlenmesi için gerekli tedbirleri almak, hac zamanında Mekke ve Medine-
de sağlığa zararlı yiyeceklerin satışını engellemek, hacıların Hicaza geliş ve 
dönüşlerinde özellikle koleranın ortaya çıktığı yer olan Hindistandan gelen 
hacılar hakkında gerekli sağlık tedbirlerinin uygulanmasıyla mükellef olmak 
üzere arka arkaya sağlık heyetleri gönderdi. 

Hicaz ve Kızıldenizde durumunu kuvvetlendirmek isteyen Osmanlı hük�me-
ti Kızıldenizin Osmanlı sahillerinde karantinalar teşkil etmeye başladı. Hicaz 
ve Yemen sahillerinde Cidde, Yenbu, Râbiğ, Lit, Kunfüze, Hudeyde, Muhâ, Ke-
merân gibi noktalarda karantinalar oluşturuldu. 1893te Hicazda hüküm sü-
ren koleranın tahribatının büyük olması dikkatleri Mekkeye yöneltti. Avrupalı 
devletler Mekkede hac esnasında um�mî sağlığın muhâfazası ve Basra Kör-
fezinde sağlık tehdidinin önlenmesi için 1894 yılında II. Paris Milletlerarası 
Sıhhiye Konferansını düzenledi. Konferansta büyük güçlerin umumun sağlığı-
nın muhâfazası adına hacca müdâhale arzusu göstermeleri üzerine Osman-
lı Devleti, Hicaz üzerindeki hukukunu korumak ve inisiyatifini kaybetmemek 
için Hicazda sağlık alanında ıslahat yapacağını vaad etti. 

SÖYLEŞİLER
Yazar: Âkif Emre

Yayınevi: Büyüyenay Yayınları

Hayattayken istikamet sahibi çizgisi, aklıselim yorumları, fikir-düşünce dün-
yamıza katkıları ile müstesnâ bir yere sahip olan ve 2017 yılında dâr-ı bekâ-
ya irtihal eden mütefekkir, yazar �kif Emreyi şimdi de sadaka-i câriyesi min-
valinden kabul edebileceğimiz çalışmaları ile yâd ediyoruz. Tabiî bu silsilede 
�kif Emrenin hem yayıncısı hem dostu hem de komşusu olan yayıncı Mustafa 
Kirenci'nin büyük payı var şüphesiz. 

�kif Emre Kitaplığı üst başlığı ile merhumun eserlerini yayımlayan Büyüye-
nay Yayınları bünyesinde çıkan bir eser de Söyleşiler kitabı. Söyleşileri ile 
kitapta yer alan isimler şunlar: Seyyid Hüseyin Nasr, Cahit Koytak, Ataullah 
Bogdan Kopanski, Maria Nikolaeva Todorova, Yusuf İslam, �saf Hüseyin, Se-
lamet Haşim, Abdülkadir es-S�fî, Burhaneddin Rabbânî, Gulbeddin Hikmet-
yar, Martin Lings, Hamid Algar, Ali Mazr�i, Turgut Cansever, Gazi Hüseyin Ah-
med ve Roger Garaudy.

Söyleşiler, 1992-1997 yılları arasında dergi ve gazetelerde tefrika edilmiş �kif 
Emre'nin 16 kişiyle yaptığı röportajları kronolojik olarak bir araya getiriyor. 
Bu söyleşiler yaklaşık 2000 yılına kadar gündemde olan, tartışılan fikirleri, 
cevap aranan soruları, duyuş ve düşünüşleri sunması açısından önemli.

Polonya, Bulgaristan, İngiltere, Pakistan, Fransa, Afganistan, İran, Filipinler/
Moro, Kenya, Sudan ve Türk asıllı portrelerin yer aldığı Söyleşiler bir yandan 
söz konusu kişilerin düşüncelerini entelektüel ve siyâsî portrelerini tanıtır-
ken, bir yandan da gazeteci �kif Emre portresini de bize sunmakta. 

GENÇLERLE HAYAT BİLGİSİ-HALUK'UN DEFTERİ
Yazar: Haluk Dursun 

Yayınevi: Yeditepe Yayınevi

Rahmetli Haluk Dursun'un bir başka kitabını farklı bir mecrada yazarken ken-
disi ile ilgili şu cümleyi girizgâh yapmıştım. "Hangi bağın gülüydü?" bilmiyo-
ruz ama hâl ve âmelinden anladığımız o ki tasavvufî neşveye sahipti Haluk 
Hoca... 

Prof. Dr. Haluk Dursun'daki bu diri neşve onu şehirle, tabiatla, kitaplarla ve 
tabiî ki gençlerle samimi, derin, bereketli bir `Bağlanma'ya taşıyordu. Hayat 
serencamı ile "Biz Koşu Bittikten Sonra da Koşan Atlarız..." diyen bir er kişi 
de Haluk Dursun Hoca.

Prof. Dr. Haluk Dursun'un güncesinden gençlere seslendiği yazılarının der-
lendiği Gençlerle Hayat Bilgisi adlı kitap, kendisinin hayat bilgisi dersleri nite-
liğindeki tavsiyelerini farklı hikâyeler ve olaylar üzerinden bir araya getiriyor.

Haluk Hoca bu kitapta bir ağabey kimliği ile hayatın her alanında yararlanı-
labilecek önerilerini, eğlenceli ve kendine has üslubuyla paylaşıyor: "Kısacası 
gençler, sıradan ve sürüden olmayın. Başkaları sizi gütmesin, yönlendirme-
sin, dolduruşa getirmesin. Siz onlara ehil iseler, âdil iseler danışın ama yi-
ne de doğru bildiğinizi, içinizden geleni yapın. Kendinizi her sahada yetişti-
rin. Her öğrendiğinizden şüphe edin. Kendinizi yenileyin. İstikrar ve istikamet 
üzere olun. Tembihata önem verin ama tam teslimiyetten de, Allah hariç, 
uzak durun. Hayırlı insan olun. Başkaları sizin elinizden, dilinizden, işinizden 
emin olsun. İnsanın hayırlısı, insanlığa hayırlı olandır."

MÜSLÜMAN DÜNYADA ÇAĞDAŞ DÜŞÜNCE TÜRKİYE, İRAN, MISIR VE HİNT ALT KITASI
Yazar: Lütfi Sunar 

Yayınevi: Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB)

Doç. Dr. Lütfi Sunar'ın editörlüğünde, 8 ülkeden 42 araştırmacının katkılarıy-
la hazırlanan eser, Türkiye, İran, Mısır ve Hint alt kıtasına odaklanan 4 ciltten 
oluşuyor. Kitabın editörü Lütfi Sunar, çalışmanın perspektifini şu satırlarla 
ifâde ediyor: Genel olarak, Müslüman toplumlarda entelektüeller, ilim adam-
ları, akademisyenler, siyâsî ve dinli elitler çağdaş dönemde iki temel konu ile 
ilgilenmişlerdir: Bu iki temel konudan birincisi sömürgecilik ve siyâsî bağım-
sızlık meselesidir. Müslüman ülkelerin önemli bir kısmı bağımsızlıklarını 20. 
yüzyılın ikinci yarısında ancak kazanmışlardır. Çağdaş Dönemin ikinci mese-
lesi ise modern düşünce ile karşılaşma ve yüzleşme sorunudur. Sömürge-
ciliğin ve askerî kaybın ikliminde gerek içsel fikrî bunalımlar gerekse harici 
meydan okumalar neticesinde Müslümanların evreni ve hayatı anlayabilecek 
ve açıklayabilecek fikri çerçeveleri işlememeye başlamıştır. Bu anlamda fikrî 
mirasın sürdürülmesinde sorun olduğu gibi çağdaş düşüncenin aktarılmasın-
da da sorunlar meydana gelmiştir. 

Bugün ilmî, fikrî ve teknik gelişmelerin son derece süratlendiği bir zaman-
da Müslüman toplumların düşünce birikiminin anlaşılması bu toplumların 
hayâtiyetlerini sürdürmeleri için çok ehemmiyetli bir hâle gelmiştir. Zîra ken-
di düşünce birikimini oluşturamamış, koruyamamış ve aktaramamış toplum-
ların artık bütün anlamlarıyla varlıklarını sürdürebilmeleri çok güçtür. Bu 
sebeple dört ana havzada çağdaş düşünce birikiminin bir muhasebeye tâbi 
tutulup incelenmesi hem tanımak hem de anlamak için önemli bir başlangıç 
teşkil edecektir.
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VEBA:
ÜMİDİN KURU BİR YAPRAĞA 

TUTUNDUĞU ZAMANLAR

MAKALE



eba hangi davetin 
icâbeti acaba? Bir 
şehir düşünelim ki 
orada hastalık yok-
ken de insanların 
gözü güzele mah-

rum kalsın. Hayatında yeşilin, ma-
vinin, yerin ve göğün yeri olmasın. 
Böyle bir şehirde vebanın gelme-
si neyi değiştirir? Ya da neyi fark 
ettirir? 

Ha bire yalnızlaşan insandan bah-
sedilen ve gittikçe de yalnızlaşan 
ve bu kısır döngünün çözümü-
ne dâir düşünenlerin de şehirler-
den ve hatta hayattan yavaş ya-
vaş çekildiklerini veya kaçtıklarını 
düşünelim.

Birbirinden ve şehirden kaçışı yo-
ğun olarak salgınlarda fark ediyo-
ruz. Oysa salgın sadece bunu görü-
nür kılıyor. 

Albert Camus de savaşın ve işga-
lin sembolik olarak eleştirisini yap-
tığı Veba1 adlı eserinde, kitlelerin 
değişmeyen psikolojilerini, nelere 

yol açtığını ve neleri alıp götürdü-
ğünü gösteriyor. Bugünümüze de 
bu romandan bakacak olsak kit-
lelerin refleksleri açısından ben-
zerlikler görülebilir. Ama korkula-
rı ve söylemleri birebir aynı kefeye 

koyabilir miyiz derseniz, biraz dü-
şünmemiz gerekir derim. 

Kitaptan şehir, toplum, birey ve 
olaylarla ilgili birkaç kare verelim ve 
biz neredeyiz, bunu okuyucunun 

V

“Fareler sokakta, insanlar evlerinde ölür.  
Ve gazeteler yalnızca sokakla ilgilenir.”

Albert Camus, Veba
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kendisine bırakalım. Bir şehir ta-
nımıyla başlıyor Camus. Romanda 
geçen Oran şehrini anlattığı satır-
lardan birinde şöyle der: “Kenti-
mizde daha özgün olan burada öl-
menin güçlüğüdür. Aslında güçlük 
doğru sözlük değil, rahatsızlık de-
mek daha doğru olacak. Hasta ol-
mak hoş bir şey değildir, ancak si-
ze hastalıkta destek olan kentler ve 
ülkeler vardır ve buralarda bir ba-
kıma insan kendini bırakabilir. Bir 
hastanın şefkate gereksinimi var-
dır, bir şeye yaslanmaktan hoşla-
nır, çok doğaldır bu. Ancak Oran’da 
iklimin aşırılıkları, burada yürütü-
len işlerin önemi, dekorun belir-
sizliği, şafağın çabuk sökmesi ve 
zevklerin niteliği, her şey sağlıklı 
olmayı gerektirir. Bir hasta kendi-
ni yapayalnız buluverir. Nüfusun 
tümünün telefonda ya da kafe-
lerde poliçelerden, konşimento-
lardan ve indirimlerden söz ettiği 
aynı dakikalarda sıcaktan çıtırda-
yan yüzlerce duvarın ardında ka-
pana kıstırılmış ölmek üzere olan 
birini düşünelim. Modern bile ol-
sa ölümdeki rahatsızlık böyle ku-
rak bir yerde meydana geldiğinde 
anlaşılacaktır.”2 

Romanda anlatılan şehrin renk-
ten, bitkiden ve ruhtan yoksun 
olan şehrin nasıl bir yer olduğu-
nu düşündüğümüzde zor olanın 
ölmek ve hastalanmak değil, on-
ların oluş biçimlerinde yattığını 

görürüz. Zîra yaşamak da zevk ver-
mez bir sıradanlığa ve boğuculuğa 

düşmüştür. Çünkü kent, var olan 
güzelliklere de sırtını döndüğü için 

kentte yaşayanlar da mahrumiyet 
veya mahkûmiyet hâlindedirler. 

Kentin insanlarının görme ve 
inanma biçimlerine dâir fareleri 
kullandığını düşünebiliriz. İnsan-
ların ne durumda olduğuna dâir 
kanaatimiz bir yere kadar oluşabi-
liyor. Hatta inanmak istemiyorsak 
ona yüz de çevirebiliyoruz. Bu ko-
nuda ikna olmamız çok zor olabi-
lir. Ne zamanki birileri gözümüzün 
önünde gerçeği kendi hayatıyla an-
latmaya başlarsa o zaman reddetti-
ğimiz veya yüz çevirdiğimiz gerçe-
ğe inanma zorunluluğumuz doğar. 
Oran kenti, insanların acılarını ve 
yaşadığı çıkmazları çığlık ile duyur-
madan yaşayabileceği kentten ve 
kitle yapısından çok uzaktır. Şimdi 
romanda farelerin göstermeye ça-
lıştıkları sahneye bakalım:

“Ancak sonraki günlerde durum 
ciddileşti. Toplanan kemirgenlerin 
sayısı artıyor ve her sabah topla-
nan fareler ölmek için toplu halde 
ortaya çıkmaya başladılar. Çatı kat-
larından, bodrumlardan, mahzen-
lerden, lağımlardan uzun sıralar 
halinde sendeleyen öbekler, gün 
ışığında titreşmek, kendi çevrele-
rinde dönüp insanların yakınında 
ölmek üzere ortaya çıkıyorlardı.”3 

Tek tek ortaya çıkan vahim görün-
tüler, insanların inanmasına yet-
meyince toplu olarak ortaya çıkma-
ya başlayan, sonrasında insanların 

Ne zamanki birileri 
gözümüzün önünde 

gerçeği kendi hayatıyla 
anlatmaya başlarsa o 
zaman reddettiğimiz 
veya yüz çevirdiğimiz 

gerçeğe inanma 
zorunluluğumuz 

doğar.



gözlerine sokarcasına toplu olarak 
ölümlerini gösteren fareler, ortada 
cinnet geçiren insanlardan ne ka-
dar uzak olabilirler! 

Toplumun veba karşısında aşama-
lı yakalanması ve panik havasına 
girmesi de ilginç anlatılmış. Her 
ne kadar salgının adaletli olduğu-
nu îzah eden başka satırlar olsa 
da burada bir hiyerarşiyi de gör-
mek mümkündür. Hiyerarşi, far-
kındalık noktasında gösteriliyor. 
Toplum farelerin ve kapıcıların öl-
mesiyle olayı ciddiye almaz ve her-
hangi bir panik havasına kapılmaz-
ken, yoksul ya da kapıcı olmayan 
kişilerin de salgına yakalanması ve 
korku yaşamasıyla toplum korku-
nun farkına varıyor ve panikleme-
ye başlıyor. Hiyerarşide önce fare-
ler, kapıcılar geliyor sonra ‘mösyö’ 
statüsündekiler geliyor. Kendisi 
sağlam bir ‘mösyö’ neden salgına 
inansın ki! 

İnanma meselesini işlediği satır-
larda yazar, bize bir soru sordurur: 
Neden basın insanların ölümüyle 
değil de farelerin ölümüyle ilgile-
niyor dersiniz? Yazar şöyle bir not 
bırakıyor bize: “Fareler sokakta, in-
sanlar evlerinde ölür. Ve gazeteler 
yalnızca sokakla ilgilenir.”4 

Toplumun refleks ve düşüncele-
rine değinen Camus, felâketlerin 
ve savaşların ânî ve nâdir geldiği-
ni toplumun bunu anlamakta zor-
landığını ve asla başına gelmeye-
cekmiş gibi düşündüğünü söyler. 

Bunun neticesi olarak başına ge-
leni anlamak yerine felâketi gör-

mezden gelerek hayatına devam 
eder. Bu ise felâketin önünü almak 

yerine onu körüklemeye yarar. 
Toplumun bunu yapmasının sebe-
bi kimsenin ne olduğunu bilmeden 
salgın karşısında özgürlüklerini el-
de tutma refleksi olarak gösterili-
yor. Oysa felâketten kaçma imkânı 
insanın elinde olmadığı gibi bu-
nu özgürlükle değerlendirmek ve 
ona karşı gelmek bir çâresizliğin de 
göstergesi olsa gerek.5 

İnsanlar bir yandan özgürlük me-
selesi olarak düşünüp elden gitme-
mesi için çaba sarf ederken diğer 
yandan sıradan tavır ve davranış-
larıyla, şehrin taşıtlarından çıkan 
düdük sesleriyle acıyı değersizleş-
tiriyor. Burada yazarın ‘zulüm’ ke-
limesi kullandığını da belirtelim. 

Toplumun refleks ve 
düşüncelerine değinen 
Camus, felâketlerin ve 
savaşların ânî ve nâdir 

geldiğini toplumun bunu 
anlamakta zorlandığını 

ve asla başına 
gelmeyecekmiş gibi 

düşündüğünü söyler.
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Meselâ, biz bu romanı yazsaydık 
bir salgın için ‘zulüm’ tanımlaması 
yapar mıydık?

Yazarın özellikle insanların toplu 
hâlde öldüğü zamanlarda bile top-
lumun inanmakta güçlük çektiği, 
inanmazlıktan geldiğini vurgula-
ması ilginç. Acaba toplumlar, ken-
dilerine dokunmasın diye gözlerini 
mi kapatıyor yoksa başlarına gele-
cekse de gelinceye kadar kendileri-
ni korkudan ve acıdan uzak tutma-
ya mı çalışıyor? 

Kitlelerde ayrıca genelde böyle şey-
lerin tarihte olup bittiği, kendi za-
manında olamayacağı gibi bir gö-
rüş bulunmaktadır.6 Bu sorunun 
cevabı kısmen veriliyor satır ara-
larında. Ama yine de toplumların 
belki geneli için buna benzer bir 
tespit yapılabilir. Özellikle adları-
nı sanlarını bilmedikleri insanların 
ölümlerine kitlelerin duyarsızlık-
ları konusunda yazar başka bir yol 
önerir: “Savaşta insan ölüyü diriyi 
bilmez. Nasıl ölü bir adam ancak 
ölü hâlde görüldüğünde önem ta-
şırsa, tarih sahnesine saçılmış yüz 
milyon ceset de hayalimizde silik 
bir görüntüden başka bir şey değil-
dir. Doktor, Prokopios’a göre, gün-
de on bin kurban veren Konstan-
tinopolis vebasını düşünüyordu. 
On bin ölü büyük bir sinemanın 

müşteri sayısının beş katı eder. İşte 
yapılması gereken buydu. Beş sine-

manın çıkışında insanları toplayıp 
kentte bir meydana götürmek ve 
olayları daha net görebilmek için 

onları yığınlar hâlinde öldürmek. 
En azından o zaman bu adsız kala-
balığa tanıdık yüzler takılabilirdi.”7 

Arada kentin genel seyrine müdâ-
hil olan yazar, yapılması gerekenle-
ri de satır aralarında vermektedir. 
Bu belki de kişi ve kitleler için de-
ğişmez bir ölçüdür: “Yapılması ge-
reken, kabul edilmesi gerekeni ka-
bul etmek ve son olarak gereksiz 
gölgeleri kovalamak ve uygun ön-
lemler almaktı.”8 

“Gereksiz gölgeler” farklı kitleler-
de farklı şekilde yorumlamaya açık 
bir ifâde. Peki bunu kim belirleye-
cek? Gereksiz gölgeleri ayıklayıp 
gerekeni yapma irâdesi nasıl elde 
edilecek? 

“Savaşta insan ölüyü 
diriyi bilmez. Nasıl ölü 

bir adam ancak ölü hâlde 
görüldüğünde önem 

taşırsa, tarih sahnesine 
saçılmış yüz milyon 
ceset de hayalimizde 
silik bir görüntüden 

başka bir şey değildir.”



Farklı karakterlerin dilinden ve-
bayı anlamaya çalışan veya anlam 
veremeyen yazar, insanların mâ-
sumiyetine veya alçak gönüllülü-
ğüne rağmen vebanın gelmesini 
tuhaf karşılar. Her ne kadar Tan-
rı inancı olmasa da vebanın böyle 
bir kente gelmesi normal değildir. 
Hatta Rieux adlı aynı karakter böy-
le bir kentte vebanın kalıcı olmaya-
cağına inanıyordu.9 

Herkesin veba karşısında eşit ol-
duğunu gördüğü bir süreçte hâlâ 
hiyerarşi işlemektedir. Meselâ, sa-
natçılar her zaman daha fazla hak-
lara sahiptir: “Bir sanatçının baş-
kasına oranla daha fazla hakları 
vardır, herkes bunu bilir. Ona çok 
daha fazla şey geçer.”10 

Kentin karantinaya alınıp da kent-
lilerin bunu hissetmeye başladığı 
andan itibaren insanlar veba kar-
şısında da yavaş yavaş eşitlenir. 
Herkes benzer duyguları yaşama-
ya başlar. Sevdiğinden, seyâhatle-
rinden vs. ayrı kalmak gibi bireysel 
duygular, kentlilerin ortak duygu-
ları olur. Bir müddet sonra işler da-
ha kötüye gidince bazı toleransla-
ra sahip kişiler bu haklarından da 
mahrum kalırlar ve gittikçe için-
de bulundukları kitlenin sıradan 
bir üyesi olurlar. Zîra değil dışarı-
ya çıkmak, mektup bile gidip gel-
mez olur. “Uzlaşma, lütuf, istisnâ” 
gibi iltimas kelimeleri artık işe ya-
ramaz olur. Artık herkes sürgün 
duygusunda buluşur. Herkes hap-
sedilmişlik duygusunu tatmakta-
dır. Ve bitmez bir yalnızlık duygu-
su. Kimsenin başkasının acılarını 

dinlemeye ve görmeye tâkat ge-
tiremediği bir yalnızlık. Her şey o 
kadar sıradanlaşmıştı ki basit ka-
lıplarda geçen diyaloglar insanların 
acılarını taşımaz olmaktaydı. 

Kitle ve birey değişimini kare ka-
re bir akış içinde sergileyen eserde 

daha birçok nokta alınabilir. Ancak 
en önemlisi çekilen acılar karşı-
sında ortaya konan farklı tavır ve 
yaklaşımlardır. Kentin Paneloux 
adında bir rahibi ile Doktor Rieux 
arasında geçen diyaloglar bize bu 

yaklaşımları sunar. Özellikle bir ço-
cuğun dayanılmaz acılarını en ince 
detaylarına kadar tasvir eden yazar 
okuyucuyu dahi zor durumda bıra-
kır. Dayanılmaz acılar içinde kıvra-
nan çocuğu Rahip, Tanrı’ya havale 
eder. O’nun bilip bizim bilmedik-
lerimiz var, diye düşünür ve yo-
rumlar. Sonra sonsuz mükâfattan 
bahseder. Ancak Doktor, bunlara 
tereddütsüz bir şekilde karşıdır ve 
çekilen acıları, özellikle çocuklar gi-
bi mâsum insanların acılarını kö-
tülük olarak tanımlar ve bununla 
mücâdele ettiğini öne sürer. Hatta 
insanların iyileşmeleri için uğraşan 
rahibin mücâdelesini de bu şekilde 
yorumlar. 

Çok farklı kareleri satırlarında gör-
düğümüz kentliler için tüm sü-
reç boyunca en önemli şey ümit-
ti. Şehrin duvarlarını aşan kuru bir 
yaprak dahi kentliler için bir ümit 
kaynağıdır. 

Dipnotlar
1. Albert Camus, Veba, çev. Nedret Tanyolaç Öztokat, 5. basım, Can Yayınları, İstanbul 2003.
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4. Albert Camus, Veba, çev. Nedret Tanyolaç Öztokat, 5. basım, Can Yayınları, İstanbul 2003, s. 37.
5. Albert Camus, Veba, çev. Nedret Tanyolaç Öztokat, 5. basım, Can Yayınları, İstanbul 2003, ss. 39-40.
6. Albert Camus, Veba, çev. Nedret Tanyolaç Öztokat, 5. basım, Can Yayınları, İstanbul 2003, s. 44.
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Kentin karantinaya 
alınıp da kentlilerin 

bunu hissetmeye 
başladığı andan itibaren 
insanlar veba karşısında 
da yavaş yavaş eşitlenir.
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talo Calvino, Klasik-
leri Niçin Okumalı? 
adlı deneme kitabı-
nın, aynı başlığı ta-
şıyan ilk yazısında 
klasikleri “hakların-

da asla ‘okuyorum’ sözünü değil, ge-
nellikle ‘yeniden okuyorum’ sözünü 
işittiğimiz kitaplardır.” cümlesiyle 
tanımlar. Şüphesiz, yapılan yeni-
den okuma, okurun belleğini ta-
zelemekten ziyâde duygu ve zihin 
dünyasıyla yenilenmiş olan kişi-
nin kendi gelişimini metin üzerin-
de görme deneyimidir aynı zaman-
da. Her çağda söyleyecek sözü olan 
klasikler, zaman, mekân ve şahıs 
kadrosu değişse bile insanî özün 
değişmeyen yönlerine vurgu yap-
tıkları için hiçbir zaman susmazlar. 

Hayata bakışı, bilgiyi yorumlayışı, 
olaylara tanıklığının sağladığı bi-
rikimi ve hepsini kapsayan insan 
gerçeğini anlatma biçimiyle tarih, 
sosyoloji ve felsefe gibi beşerî bi-
limlerden ayrılan edebiyat, Der-
rida’nın tâbiriyle, “insanın her şeyi 

söylemesine olanak tanıyan tuhaf bir 
kurumdur.” Edebiyatı bunca bilgi yı-
ğını içinde câzip ve ilginç kılan da 
bu sınırsızlığı bir dil işçiliği ile es-
tetize edebilmesidir. Metaforik 
söylemin çok katmanlı derinliğini 

kullanan edebiyat, insanın kendi-
sine ve dünyaya eleştirel gözle bak-
masını sağlayan dinamik bir oku-
ma sürecidir aynı zamanda. Bu 
süreçte metindeki kodları çözme-
ye çalışan okur, bilinç düzleminde 

I

“Hastalık, beden vasıtasıyla konuşan şeydir, zihinsel olanı 
dramatize etmeye uygun bir dildir: bir kendini ifade etme 
formudur.”

Susan Sontag, Metafor Olarak Hastalık
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olduğu kadar, yaşadığı hayattakine 
benzer motiflerle karşısına çıkan 
bilinçdışı içerikle de muhâtap olur. 
Bu açıdan yaşanmış derin tecrü-
belerin ürünü olarak ortaya çıkan 
edebî eserler, geçmiş yaşantıların 
bugünün aynasında yeni bir gözle 
yorumlanmasını sağladıkları için 
kolektif hâfıza üzerinde de olumlu 
etkiye sahiptirler.

Dünyanın gündeminin bir virüsle 
meşgul olduğu bugünlerde insan-
lığın tarih boyunca salgın hastalık-
lar karşısında edindiği tecrübe her 
zamankinden daha çok merak ko-
nusudur. Bu konuda başvurulabi-
lecek kaynaklardan biri de salgın 
konulu edebî eserlerdir. Salgın ede-
biyatı olarak kategorize edilebile-
cek bir külliyat oluşturacak nitelik-
te eserler kaleme alınmakla birlikte 
edebiyatta salgın hastalık anlatımı-
nın birtakım motifler etrafında or-
taklıklar göstermesi dikkat çekici-
dir. Şüphesiz edebiyat ve hastalık 
ilişkisi her dönemde yazarların il-
gisini cezbeden bir konudur. Susan 
Sontag’ın tâbiriyle, “hastalık, haya-
tın gece karanlığıdır; daha külfetli bir 
yurttaşlıktır.”1 Dolayısıyla hastalık, 
hem gerçeklik düzleminde hem de 
simgesel anlamda insanî özün an-
latımı ve açımlanması için son de-
rece elverişli bir temadır. Yüzyıllar 
önce bugünün tıp ve teknolojisin-
den mahrum olan insanlığın sal-
gın hastalıklar karşısındaki tutu-
mu ve mücâdele yöntemlerinin 

mâhiyetini, insan ve toplum psi-
kolojisi açısından etkileriyle birlik-

te görebilmek için edebiyata baktı-
ğımızda, değişmeyen bir hikâyenin 

arka planında, eserlerin anlatı stra-
tejileriyle özgünlük kazandıkları 
görülür. Ki edebiyatın temel vasfı 
da söylediklerinden ziyâde söyle-
me biçimi ile dikkati çekmesidir. 

Aynı konuyu farklı yüzyıllarda ve 
coğrafyalarda ele alan üç metin 
üzerinden yapacağımız bir karşılaş-
tırmada, salgın hastalık bağlamın-
da meselenin temelde değişmedi-
ğini ancak anlatma ve gösterme 
biçimiyle üç yazarın penceresinden 
yansıyan manzaraların farklılaştı-
ğını görürüz. İnsanlığın acı tecrü-
belerinden biri olan salgınlar, kla-
sikleşmiş edebî eserler sayesinde 
yüzyıllar öncesi ile bugünün duy-
gu ve düşünce düzleminde birbi-
rine dokunmasını sağlar. Salgın 
motifinin yer aldığı metni ilk oku-
yuşumuzda olayların seyri ve etki-
leri üzerine yoğunlaşırken, tâkip 
eden mükerrer okumalarda görü-
nenin arkasındaki giz, kişi, kavram 
ve sembol kılığına girerek karşımı-
za çıkar. Okur, metni açımlama-
ya yönelik farklı okuma stratejile-
ri eşliğinde metinlerdeki boşlukları 
doldurabilir ve dekonstrüktif yoru-
mun kendisine sağlayacağı sonsuz 
açılımları tecrübe edebilir. 

Yazının hareket noktasında yer 
alan üç eserden ilki, Daniel Defoe 
tarafından 1722 yılında yayım-
lanan ve Londra’da 1665 yılında 
yaşanan veba salgınını konu alan 
Veba Yıllığı Günlüğü’dür. İkincisi, 

İnsanlığın acı 
tecrübelerinden 

biri olan salgınlar, 
klasikleşmiş edebî 
eserler sayesinde 

yüzyıllar öncesi ile 
bugünün duygu ve 

düşünce düzleminde 
birbirine dokunmasını 

sağlar.

Göbeklitepe



salgın temalı eserler arasında en 
çok okunanlardan biri olan Albert 
Camus’nün Veba’sıdır. Roman tü-
ründe kaleme alınan bu eserde de 
Cezayir’in Oran adlı bir sahil şeh-
rinde 1940’lı yıllarda yaşanan ve-
ba salgını etrafında gelişen olay-
lar dramatik aksiyonu şekillendirir. 
Karşılaştırmaya konu olan üçüncü 
eser ise Jose Saramago’nun 1995 
yılında yayımlanan romanı Kör-
lük’tür. Her üç eserin mekânının 
şehir olması ve merkezinde sal-
gın hastalığın yer alması sebebiyle 
vak’ayı oluşturan hâdiseler arasın-
da ortaklıklar bulunmakla birlikte, 
gerçek hayattan alınan malzeme-
nin estetize edilme biçimi arasın-
daki farklılıklar dikkati çeker. Ede-
biyatı, okur açısından câzip kılan 
da burada olduğu gibi aynı manza-
ranın farklı nazarlardan yansıyan 
yönleriyle resmedilebilmesidir. 

Adından da anlaşılacağı üzere De-
foe’nun günlük şeklinde kaleme 
aldığı Veba Yılı Günlüğü’nde, ben 
anlatıcının müşâhit olduğu olay-
lar bir gazeteci titizliği ile ayrıntı-
lı gözlemlerle aktarılır. Dolayısıy-
la bir edebî eserden ziyâde tarihî 
bir belge hüviyetinde olan metin, 
çağına tanıklık etmesi ve bugün 
de insanlığın evrensel sorunların-
dan biri olan salgına dâir tecrübe-
leri aktarması açısından dikkate 
değer bir eserdir. Kahraman anla-
tıcı, 1665 Londra salgınını anlatır-
ken, herkesin şehri terk ettiği bir 
ortamda gitmekle kalmak arasın-
da bocaladığından bahseder ve ya-
şadığı ikilemi şu şekilde dile geti-
rir: “İçinde bulunduğum bu koşulları 
bütün ayrıntısıyla anlatıyorum, niye 
mi? Çünkü bakarsınız benden son-
ra da biri benzer bir sıkıntıya düştü-
ğünde yine benzer bir seçim yapmak 
zorunda kalır. Aldığım bu notlar ya-
pıp ettiklerimin tarihçesi değil, o kişi-
nin eylemlerine rehber olsun diyedir. 
Yoksa şahsen yaşadıklarımın kimse-
nin gözünde zerre kadar önemi olma-
dığının farkındayım.”2 Eyer imalatıy-
la meşgul olan bekâr bir insan olan 
anlatıcı, başarısızlıkla sonuçlanan 
birkaç girişimin ardından, her şeyi-
ni bırakıp gitmeyi göze alamaz ve 

zaman zaman pişmanlık yaşasa da 
salgın boyunca Londra’da kalır. 

Salgın hastalık karşısında toplum 
psikolojisinde ortaya çıkan algılar-
dan biri de hastalığın Tanrı tara-

fından bir cezâ olarak gönderilmiş 
olduğudur. Hastalığı sadece bu algı 
üzerinden anlamaya çalışan insan-
lar, fırsatçılar tarafından korkuları 
istismar edilerek kullanılırlar. Veba 
Yılı Günlüğü’nde insanların korku 
ve kaygılarının onları zayıflığa sü-
rüklemesi, kehanetlere, astrolojik 
uydurmalara, rüyalara ve koca ka-
rı öykülerine daha düşkün hâle ge-
tirmesi, yaşanmış olaylardan seçi-
len örneklerle anlatılır. İnsanları 

dehşete düşüren kitapların yayım-
lanması, sahte ilaçlarla umut tâ-
cirliği yapılması ve kirli ticâretin 
sürdürülebilmesi için astrologla-
rın geleceğe dâir insanlara sürekli 
olumsuz kehanetlerde bulunma-
ları, salgının bir çıkar kapısı hâlini 
aldığını gösteren örneklerdir. Bir 
tarafta halkın korkularından fay-
dalanmaya çalışanlar onların sağ-
lığıyla oynarken, diğer taraftan be-
lediye başkanı yetkilerini kullanır, 
halkı bilgilendirmek üzere hekim-
ler ve cerrahlar atayarak bir Tabip-
ler Cemiyeti oluşturur, bu kurul-
dan hastalığın her aşaması ile ilgili 

Veba Yılı Günlüğü edebî 
eserden ziyâde tarihî 
bir belge hüviyetinde 

olan metin, çağına 
tanıklık etmesi ve bugün 

de insanlığın evrensel 
sorunlarından biri olan 
salgına dâir tecrübeleri 

aktarması açısından 
dikkate değer bir 

eserdir.

Susan Sontag

1665 Londra 
Salgını 
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bilgi vermelerini ve ilaçların nasıl 
kullanılacağı ile ilgili talimatlar ya-
yımlamalarını ister. Bugün bak-
tığımız noktada iletişim çağının 
nimetlerinden yararlanarak hal-
kı korkuya sevk etmek için sosyal 
medyanın kullanılması, buna kar-
şılık Bilim Kurulu’nun tavsiyeleri 
ile halkı aydınlatması ve bilgi kirli-
liğini yok etmesi Defoe’nun günlü-
ğünde anlattıkları ile büyük ölçüde 
benzerlik gösterir. Hastalığın top-
lumda paniğe sebep olmasını en-
gellemek için bilim kurulları oluş-
turulması, halkın şeffaf bir şekilde 
bilgilendirilmesini sağlamak için 
valilik tarafından günlük ve hafta-
lık sayısal çizelgeler yayımlanması, 
yoksulluğun sebep olabileceği gasp 
ve yağma gibi güvenlik sorunlarını 
önlemek için alınan ekonomik ted-
birler, şehrin sınırlarının kapatıl-
ması ve karantina yöntemi gibi pek 
çok uygulamanın, bugünkü sal-
gın sürecinde de günün şartlarına 
adapte edilmiş şekilde aynen uygu-
lanması dikkat çekicidir. 

Salgın edebiyatı metinlerindeki 
tedbir ve uygulamaların bugünle 
arasındaki benzerlik kadar şaşırtı-
cı olan bir başka husus da, salgının 
kitle psikolojisini harekete geçiren 
olumsuz etkileridir. Salgın konu-
lu metinlerde kitlelerin duygusal 

yönü ve ahlâk dünyalarını ayrıntı-
lı bir şekilde sergileyen çok sayıda 

örnek bulmak mümkündür. Örne-
ğin, Camus’nün Veba romanında 

hastalığı kurutacağı düşüncesiy-
le evlerini ateşe veren insanların 
aklî muhâkemelerini kaybetmele-
ri, hastalıktan önce onurlu bir ha-
yat süren kişilerin birdenbire çev-
relerindeki yaygın kötülüğü taklit 
ederek yağma eylemlerine katıl-
maları, vebaya yakalanan kişilerin 
taşıdıkları hastalığı bilerek sağlık-
lı insanlara bulaştırma girişimle-
ri, kitle psikolojisinin kolay tahrik 
edilmeye yatkın yönünü gösteren 
örneklerdir. 

Salgını konu alan edebî metinler-
deki ortaklıklardan biri de insan-
ların din ve bilim arasında kalarak 
birini diğerine tercih etmeleridir. 

Bilgi ve kutsal arasında 
sözde bir çekişmenin 

varlığına inanan 
insanlar, hem bilginin 

aydınlığından hem 
de kutsalın mânevî 

huzurundan mahrum 
kalırlar.



Bilgi ve kutsal arasında sözde bir 
çekişmenin varlığına inanan in-
sanlar, hem bilginin aydınlığın-
dan hem de kutsalın mânevî hu-
zurundan mahrum kalırlar. Daha 
kötüsü toplumun bir kesiminin 
salgın hastalığı ortadan kaldıra-
madığı gerekçesiyle kiliseye güveni 
sarsılırken, bir kesimi de tek çâre-
yi kendisini dua ve ibâdete vererek 
Tanrı’dan yardım dilemekte bulur. 
Korkuyu yayarak bu ayrışmayı da-
ha da derinleştiren kişiler ise her 
dönemde olduğu gibi salgın orta-
mında da cehâlet kadar insanların 
ümitsizliği ve çâresizliğini kullana-
rak maddî kazanç sağlarlar. Örne-
ğin, Veba romanında Katolik kili-
sesinin azizlerinden tevâtür edilen 
kehânetler ağızdan ağıza dolaşır-
ken halkın doymak bilmeyen me-
rakı yayınevlerini de harekete ge-
çirir ve kehanetlerin yazılı olduğu 
metinler elden ele dolaşır hatta ga-
zete sütunlarında yayımlanmaya 
başlar. Kimsenin sağlıklı ve kesin 
bilgi veremediği bir ortamda keha-
netlerin bu kadar ilgi görmesinin 
sebebi, vebanın saldığı endişenin 
aksine bunların halk için son dere-
ce rahatlatıcı olmasıdır. 

Salgın hastalık dönemlerinde kö-
tülük karşısında insanın konum-
lanma biçiminin değişmediği gö-
rülür. Bir kısım insan var gücüyle 
kötülükle mücâdele ederken, bir 
kısmı bu durumu menfaatleri doğ-
rultusunda kullanma yolunu seçer 
ya da kaçmayı yeğler, bir kısmı da 
tüm olup bitenlerin yaratıcının in-
sanlara gönderdiği bir cezâ olduğu 
inancına teslim olarak kadercili-
ğe sığınır. Veba romanında Doktor 
Rieux, salgınla mücâdele etmek 
için yapabileceği en doğru şeyin 
mesleğini en iyi şekilde icrâ etmek 
olduğuna inanır ve bu doğrultuda 
fedâkârca savaşır, Cottard ise sal-
gının sebep olduğu yoksulluğu ve 
insanların çâresizliğini, çıkarları 
doğrultusunda kullanır, Rambert, 
bir an önce vebalı şehri terk etmek 
için yasa dışı yollara bile başvur-
maktan çekinmezken; rahip Pane-
loux, önce salgının Tanrı tarafın-
dan gönderilen bir cezâ olduğunu 

düşünmesine rağmen, masum bir 
çocuğun ölümüne şahit olduktan 
sonra metafizik bir sorgulama içi-
ne girer ancak sarsılan inancından 
da vazgeçemez.

Veba romanında, anlatım teknikle-
rinin yanı sıra karakterlerin duygu 
ve düşünce dünyalarındaki derinli-
ğin yansıtılmasıyla Defoe’nun Veba 
Yıllığı Günlüğü’nde görülmeyen çok 
katmanlı bir itibari âlem karşımıza 
çıkar. Örneğin; Defoe, vebanın ya-

yılışını ve bu sebeple hayatını kay-
bedenleri ayrıntılı sayısal verilerle 
bir bilim adamı tavrıyla sunarken 
Camus, sayıları matematiksel 

gerçekliklerinden ziyâde algısal bo-
yutuyla yani insan psikolojisi üze-
rindeki etkisini dikkate alarak yo-
rumlar. Belleğinde sayılar uçuşan 
anlatıcı, tarih boyunca yaşanan 
salgınları aklından geçirirken yüz 
milyonla ifâde edilen ölü sayısının 
nasıl bir manzara arz edeceğini gö-
zünde canlandırmaya çalışır. Bu es-
nada yazarın yaptığı karşılaştırma 
ve betimlemeler her sayının aslın-
da yaşanmış bir hayata tekabül et-
tiğini hissettirir. Camus, yaşanan 
kayıpların sayısal değerlerden iba-
ret olmadığını ve arkasındaki derin 
acıyı hissettirebilmek için bir idam 

Defoe, vebanın yayılışını 
ve bu sebeple hayatını 
kaybedenleri ayrıntılı 

sayısal verilerle bir 
bilim adamı tavrıyla 

sunarken Camus, 
sayıları matematiksel 

gerçekliklerinden 
ziyâde algısal boyutuyla 

yani insan psikolojisi 
üzerindeki etkisini 

dikkate alarak yorumlar.

Daniel Defoe
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mahkûmunun kurşuna dizilme ânı 
üzerinden okurun yerleşik algısını 
sarsar:

“Bir insanın kurşuna dizildiğini hiç 
gördünüz mü? Hayır, tabii, genellik-
le davetli olmak gerekir ve izleyici-
ler önceden seçilir. Sonuçta siz resim-
lerde ve kitaplarda kalmışsınız. Bir 
bant, bir direk ve uzakta birkaç asker. 
Hiç öyle değil! Tetikçi birliğinin, tam 
tersine, mahkûmun bir buçuk metre 
yakınında durduğunu bilir misiniz? 
Mahkûmun iki adım atsa göğsüyle si-
lahlara çarpabileceğini bilir misiniz? 
Bu kısacık mesafede tetiği çekenlerin 
kalbe nişan aldığını ve hep birlikte 
orada bir yumruğun girebileceği bü-
yüklükte bir delik açtıklarını bilir mi-
siniz? Hayır, bunu bilmezsiniz, çünkü 
bunlar konuşulmayan ayrıntılardır.”3 

Veba, her ne kadar alt edilmesi ge-
reken bir düşman olarak roman 
boyunca karşı güç grubunda yer 
alsa da, Doktor Rieux’a göre, “İn-
sanın veba ve yaşam oyunundan el-
de edeceği tek şey bilgi ve bellekti.”4 
Ona göre, hastalığın kendisi ka-
dar kişiye ve topluma öğrettikleri, 
fark ettirdikleri ve geleceğe taşına-
cak bir tecrübe birikimi sunması 
gibi kazanımlar önemsenmelidir. 
Sadece bugün ve şimdide yaşayan 

insanlar, geçmiş kadar geleceği 
de belirsizlikler aynasında seyre-
derken artık “bıçağın sivri ucunu 
hissetmeyen” bu topluluk, acının 

uyuşturduğu ve duyarsızlaştırdı-
ğı kolektif bir ruh hâli sergilerler. 
Doktor Rieux, toplumda ağırlığı 

hissedilen boğucu atmosferin ve-
badan daha büyük bir talihsizlik 
olduğunu ve “umutsuzluğa alışma-
nın umutsuzluktan beter olduğunu 
düşünü(r).”

Salgın hastalığın kurmaca dünya-
daki anlatımı bir hastalığı hikâye 
etmenin ötesinde, yaşanan olay-
ların insanî duyarlılıklar üzerinde-
ki tahripkâr etkisini ve kitle psiko-
lojisinin, kötülüğü nasıl bir salgın 
hastalık gibi yaydığını göstermesi 
açısından dikkate değerdir. Zîra, 
“tek başına bulunan bireylerde çok az Veba maskesi, 

Londra, İngiltere

İnsanın veba ve yaşam 
oyunundan elde edeceği 
tek şey bilgi ve bellekti.



belli olacak bir nefret duygusu, kitle 
içinde bulunan bireyde vahşi ve yırtı-
cı bir kine dönüşebilir.”5 Telkin yoluy-
la kitleler arasında yayılan düşünce 
ve eylemler, gözetlenme ve ceza-
landırma korkusunun da ortadan 
kalkmasıyla daha acımasız bir hâl 
alabilir. Saramago’nun Körlük ro-
manında olduğu gibi, mağdur ve 
yardıma muhtaç bir insan başlan-
gıçta sorumlu bir bireyken, dene-
tim mekânizması ortadan kalk-
tıktan sonra müşterek acılarda 
birleştiği insanlara karşı son dere-
ce zâlim olabilir. 

Körlük, salgın hastalığın distopik 
bir anlatımla kurgulandığı bir ro-
mandır. Trafikte yeşil ışığın yan-
masını beklerken arabasının içinde 
ânîden kör olan bir kişinin hikâye-
siyle başlayan romanın olay örgü-
sü, körlüğün bilinmeyen bir şekil-
de toplumda dalga dalga yayılışı 
ve tecrit edilen körlerin yaşadıkla-
rı olaylarla şekillenir. Romanda is-
mi belirtilmeyen bir şehirde isim-
leri verilmeyen kişilerin yaşadığı 
körlük anlatılırken, edebiyatın so-
yutlama yöntemiyle oluşturduğu 
itibari âlemde simgesel anlatımın 
ağırlığı hissedilir. Örneğin; görme 
yetisini kaybeden ilk kişi, içinde 
bulunduğu hâli tanımlarken, gö-
zünün içine sütten bir deniz kaç-
mış gibi hisseder ve “öylesine ışık-
lı, öylesine bütünsel bir beyazlığın 
içine dal(ar) ki, bu beyazlık nesnele-
ri ve varlıkları emmek yerine, onla-
rı yutarak iki kat görünmez kıl(ar).”6 
Körlüğün bilinmeyen bir şekil-
de kontrolsüzce yayıldığı bir top-
lumu anlatan Saramago, herkesin 
kör olduğu bir toplumda düzenin 
nasıl iflas edebileceği, bu ortamda 
gözleri görebilen tek kişinin neler 
hissedebileceği ve körlüğün duyu-
sal bir kaybın ötesindeki anlamla-
rı üzerinde durur; örtük bir dille 
bu konularda okuru farkındalığa 
davet eder. Romanda meslekleri, 
fizikî özellikleri ve kör olma hikâ-
yeleri ile isimlendirilen kişiler var-
dır. Okur, “ilk kör ve karısı”, “göz 
doktoru”, “doktorun karısı”, “şaşı 
çocuk”, “koyu renk gözlüklü genç 
kız”, “gözü siyah bantlı yaşlı adam” 

gibi yazarın verdiği isimlerle kişile-
ri birbirinden ayırt eder. 

Bir salgın hâlinde yayılan körlük, 
toplumu oluşturan fertlerin bağlı 
oldukları yazılı kuralları ne kadar 
samimiyetle uyguladıklarının da 
bir sorgulamasıdır aynı zamanda. 
Kurallar bir yaptırıma uğramamak 
için mi önemsenir yoksa insanî 
duyarlılıklar bu kuralları kendili-
ğinden gerekli hâle mi getirir? Ro-

manda birdenbire gelen körlük, 
insanları alıştıkları yaşam tarzı ve 
kazanımlardan mahrum ederken 
bu insanlar, eski bir akıl hastane-
sinde karantinaya alınarak başlan-
gıçta askerlerin kontrolündeki bir 
sistem içinde kısıtlı da olsa ihtiyaç-
larını giderirler. Ancak askerlerin 

ortadan kaybolmasıyla birlikte dü-
zen, yerini kuralların işlemediği, 
güçlünün zayıfın hakkını gasp et-
tiği, şiddet ve istismarın hâkim ol-
duğu bir kargaşa ortamına bırakır. 
Gözetleyen ve yaptırım uygulayan 
otoritenin ortadan kalkması hiye-
rarşinin yerini anarşinin alması-
na sebep olurken, dışarıda toplum 
olarak isimlendirilen bu topluluk 
yerini sefil bir iştihanın güdümün-
deki yığınlara bırakır. Toplumun 
farklı kesimlerinden seçilen kişile-
rin isimleri verilmeden resmedil-
diği bu ortam, yaşanan körlüğün 
sadece bireysel bir tecrübeyle sınır-
lı olmadığının da bir delilidir. Kör-
lük romanı, distopya olarak işlediği 
salgın hastalık öyküsüyle toplumu 
bir arada tutan kural ve kurum-
lar üzerine bir eleştiri olarak oku-
nabilir. İnsanın dibe düştüğü an-
da insan kalabilmek için ne kadar 
direnebileceğini gösteren metafo-
rik bir roman olan Körlük, bir felâ-
ket karşısında insan ve toplumun 
kitle psikolojisiyle hangi noktala-
ra savrulabileceğini düşündürmesi 
açısından her dönemde sözü olan 
metinlerden biridir. Salgın edebi-
yatının hastalıktan başka ne anla-
tabileceği sorusuna cevap ararken, 
Körlük romanı bize, görünen has-
talığın aslında bir metafor olduğu-
nu ve asıl salgının hırs, bencillik, 

Mağdur ve yardıma 
muhtaç bir insan 

başlangıçta sorumlu 
bir bireyken, denetim 
mekânizması ortadan 

kalktıktan sonra 
müşterek acılarda 

birleştiği insanlara karşı 
son derece zâlim olabilir.
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ihânet ve şiddeti yayarak gerçek-
leştiğini gösterir. 

Salgınların anlatıldığı edebî eser-
lerde, şehrin mekânsal özellikle-
ri açısından insan sağlığını tehdit 
eden yönlerine vurgu yapılırken, 
eleştiriler şehrin fizikî yapılan-
masının ve kontrolsüz nüfus ar-
tışının, salgının yayılmasındaki 
olumsuz etkileri üzerinde yoğun-
laşır. Veba Yıllığı Günlüğü’nde De-
foe, istatistiklerin ötesinde şeh-
rin yüzüne sinen mâtem havasını, 
şehrin seslerini bastıran ağıtları 
ve Londra’nın ağlayışını anlatır-
ken Londra’yı “kentliği kalmamış 
kent” olarak tanımlar. Londra’nın 
aşırı kalabalıklaşması ve nüfusun 
ölçüsüz bir şekilde artması veba 
salgınının yayılımını daha da artı-
rır. İnsanların iş kurmak ve istih-
dam olanaklarından yararlanmak, 
hizmetleri karşılığında saray ta-
rafından mükâfatlandırılmak gibi 
sebeplerle başkente gelmeleri nü-
fusun iki kat artmasına sebep olur. 
Hastalığın merkezi hâline gelen şe-
hirlerden kaçan insanların taşraya 
yönelmesi ise hastalığı şehrin dışı-
na yayarken, bu durum taşra ve şe-
hir insanı arasında bir gerilim or-
taya çıkarır. 

Şehrin doğal büyüme seyrinin 
bozulmasının yanı sıra binalar 

arasında fizikî mesâfenin gözetil-
memesi sebebiyle salgın hastalığın 
hızla yayılması, 1772 yılında kale-

me alınan bir edebî metinde dile 
getirilirken bugünün şehirlerinin 

mimari planlamasında salgın has-
talıkların ne derece hesaba katıldı-
ğı merak konusudur. Defoe, Veba 
Yılı Günlüğü’nde şehirde gözlemle-
diği bu tehlikeyi yangın benzetme-
siyle anlatır:

“Salgın büyük bir yangın gibidir; çık-
tığı yerde sadece birkaç ev yakınsa 
onları yakar veya müstakil bir ev-
de başladıysa yalnız o evi yakar. Fa-
kat evlerin birbirine yakın inşa edil-
diği bir kasabada veya şehirde çıkarsa 
hızla yayılır, öfkesi her yere ulaşır ve 
erişebildiği her şeyi yakar kül eder.”7 

Romanlarda salgın hastalığın 
mekânı olan şehrin fizikî yapısının 
yanı sıra estetik ve ekolojik açıdan 
da yaşanılabilirliği üzerine yapılan 
eleştiriler dikkate değerdir. Söz ge-
limi, Veba romanında Oran, çirkin 
bir kent olarak tanımlanırken bir 
şehri çirkinleştiren hususların an-
latımı içinde yaşadığımız şehirlere 
bakarken güzellik konusunda bir 
ölçüt geliştirmemize katkı sağla-
yabilir. 1940’lı yıllarda tipik bir ti-
câret şehri olan ve basit zevkleriy-
le görünürlük kazanan bir Cezayir 
şehrinden bahsedilirken anlatıcı, 
“ne bir kanat çırpışın ne de bir yap-
rak hışırtısının duyulduğu, güverci-
ni olmayan, ağaçsız ve bahçesiz bir 
kent, tam anlamıyla yansız bir yer 
nasıl düşünülür?”8 der. “Renkten, 
bitkiden ve ruhtan yoksun” bu çir-
kin şehirde mevsimlerin geçişi an-
cak göğe bakılarak anlaşılabilir, ilk-
bahar çarşı pazarda satılan çiçek 

Salgın büyük bir 
yangın gibidir; çıktığı 
yerde sadece birkaç ev 
yakınsa onları yakar 

veya müstakil bir evde 
başladıysa yalnız o evi 

yakar.



demetleri kadar hissedilebilirken, 
sonbahar bir çamur tufanından 
ibarettir. Görüldüğü gibi romanın 
başında yapılan mekân tasvirleri 
okuru o mekânda yaşanacak olay-
lara hazırlar mâhiyettedir. Tabiatla 
bağını koparmış, biyolojik çeşitlili-
ğini, rengini ve kokusunu kaybet-
miş, sadece ticârete odaklanmış 
ruhsuz bir şehir, âdeta kollarını 
salgın hastalığa açmış bir yer ola-
rak betimlenir. 

Salgının sebep olduğu psikolojik 
yıkıma rağmen kontrol altına alın-
ması ve toplumda kargaşaya sebep 
olmadan hastalıkla mücâdele edi-
lebilmesinde güçlü bir otoritenin 
etkili olması dikkati çeker. Bahsi 
geçen otorite, dayatmacı bir iktidar 
anlayışından ziyâde toplumu bir 
arada tutmaya yönelik pratikleriyle 
sağlıklı bir örgütlenmenin gerçek-
leşmesini sağlayan devlete işaret 
eder. Zîra hazırlıksız yakalanılan 
bu yeni durumu idâre edebilmek 
için yeni kurallara ihtiyaç vardır. 
Şüphesiz otoritenin sağlıklı karar-
lar alarak bunları uygulayabilmek 
için, yönettiği insanların ihtiyaçla-
rına cevap verebiliyor durumda ol-
ması gerekir. Veba Yılı Günlüğü’nde 
Londra’ya yapılan cömert bağışlar 
sayesinde halkın başta yiyecek te-
mini olmak üzere sıkıntı çekmediği 

aktarılırken, Körlük romanında 
otoritenin imkânları zayıfladıkça 
şehirdeki asayişi sağlamakta zor-
landığı ve nihayetinde korumakla 
yükümlü olduğu kişileri kendi eliy-
le yok etmeye başladığı görülür. 
Romanda kişiler düzleminde dev-

leti temsil eden çavuşun, akıl has-
tanesinde karantinaya alınan kör-
leri kastederek söylediği; “En iyisi 
bunları açlıktan gebermeye bırakmak 
(…) hayvan ölürse, zehir de ölür”9 sö-
zü kontrolünü kaybettikten son-
ra salgına ve bu salgının mağdur-
larına karşı bakışını ortaya koyar. 
Romanda otorite, salgın hastalı-
ğın tedâvisini araştırmak yerine 
hasta insanları toplumdan uzak-
laştırarak ölüme terk eder. Bu se-
beple dramatik aksiyonu sağlayan 

çatışmalar düzleminde karşı güç 
grubunda yer alır. Tecrit amacıy-
la akıl hastanesine kapatılan kör-
ler, dış dünyada göremediklerini 
burada tüm çıplaklığıyla görmek 
zorunda kalırlar. Körlüğün bir ka-
ranlık değil de sınırsız bir aydınlık 
olarak beyaz bir süt denizine ben-
zetilmesi mecazî olarak iç dünyaya 
açılan gözün fark ettiği hakîkatle-
re bir gönderme olarak okunabilir. 
Zorlu geçen karantina sürecinin 
sonunda hayatta kalabilen yedi ki-
şi vicdanî körlüğün hâkim olduğu 
bir dünyada kalp gözüyle görme-
yi başarırlar. Nitekim romanın en 
vurucu cümlelerinden biri olarak 
karşımıza çıkan, “aslında körlük bi-
raz da bu, hiçbir umudun kalmadığı 
bir dünyada yaşamak” ifâdesi âdeta 
salgın hikâyesinin işaret ettiği ger-
çeği haykırır. 

Salgın toplumunda hastalığın psi-
kolojik boyutunu anlamak için ro-
manlardaki birey ve toplum psiko-
lojisini yansıtan vak’alara bakmak 
gerekir. Bilim, hastalığı tedâvi ede-
cek reçeteye odaklanırken, edebi-
yat, reçeteyi elinde tutan insanın 
korku, endişe ve umutsuzlukla 
çevrelenmiş ruh hâlini görmeye ve 
göstermeye çalışır. Söz gelimi, veba 
salgını sebebiyle şehrin kapatılma-
sına karar veren yetkililer, bir süre 

Bilim, hastalığı tedâvi 
edecek reçeteye 

odaklanırken, edebiyat, 
reçeteyi elinde tutan 
insanın korku, endişe 

ve umutsuzlukla 
çevrelenmiş ruh hâlini 

görmeye ve göstermeye 
çalışır.
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sonra evleri de kapatarak her evin 
kapısında gece ve gündüz olmak 
üzere bekçiler görevlendirirler. 
Zorla kapalı tutulmaktan dolayı ar-
tan şiddet olayları şehirde ciddî bir 
güvenlik sorunu ortaya çıkarır. Bu 
süreçte insanların birbirleriyle ile-
tişim kuramamaktan dolayı yaşa-
dıkları sıkıntılar Veba romanında 
sürgün ve ayrılık duygusu etrafın-
da ele alınır. Tıpkı salgın hastalık 
gibi ayrılığa da hazırlıksız yakala-
nan insanlar, enfeksiyon taşıma-
sından endişe edildiği için mek-
tuplaşma imkânından mahrum 
kalırlar. Tek iletişim vâsıtası ola-
rak telgraflara izin verilmesi üze-
rine insanların özlemlerini birkaç 
kelimeye sıkıştırmak zorunda kal-
maları onları derin bir karamsarlı-
ğa sevk eder:

“Akıl, yürek ve tenle birbirine bağla-
nan varlıklar, on sözcüklük bir telgra-
fın büyük harflerinde o eski birlikteli-
ğin işaretlerini arayacak hale geldiler. 
Ve bir telgrafta kullanılabilecek kalıp-
lar çabuk tüketildiğinden uzun, ortak 
yaşamlar ya da acılı tutkular çok geç-
meden, ‘İyiyim. Seni düşünüyorum. 
Sevgiler’ türünden belli aralıklarla 
yinelenen hazır kalıplarla özetlenir 
oldu.”10 

Bu örnekler salgın dönemin-
de iletişim ağının zayıflaması-
nın toplum psikolojisi üzerindeki 
olumsuz etkilerini gösterirken bu-
günden geçmişe bakıldığında bir 

mukayese imkânı sunabilir. Bu-
gün iletişim çağının zengin imkân-
larını kullanan insanlar, evlerdeki 

sınırlı kapatılmaya rağmen inter-
net aracılığıyla sınırsız bir sanal 
dünyaya açılabildikleri gibi sev-
dikleri ve yakınlarıyla da görsel ve 
işitsel iletişim kurabilirler. Buna 
rağmen seyahat ve yüz yüze gö-
rüşmenin kısıtlanması hiper-ile-
tişim imkânlarına alışmış olan in-
sanların karantinayla imtihanını 
zorlaştırmaktadır. 

Salgın edebiyatını oluşturan me-
tinlere anlatılanların büyük bir bö-
lümü henüz doğru dürüst mikros-
kopların olmadığı, tıbbî teknik ve 
araçların yeterince gelişmediği dö-
nemlerde kaleme alınmış olmaları-
na rağmen pek çok açıdan bugün-
kü salgın ortamıyla benzerlikler 
gösterirler. Buna rağmen salgına 
hazırlıksız yakalanmaktan bahset-
mek, edebiyatın ve tarihî kaynak-
ların asırlar öncesine ışık tutan 
tecrübelerini yeterince dikkate al-
mamak anlamını taşır. Nitekim 
ânîden ortaya çıkan salgın hastalı-
ğın yayılma seyri, devletin ve sağ-
lık otoritelerinin ilk etapta aldık-
ları tedbirler, hastalığın toplum 
üzerindeki psikolojik etkileri, ka-
rantina uygulamaları, geçici iyileş-
me dönemlerinde halkın içine düş-
tüğü rehâvet ve ardından salgında 
ikinci dalganın yaşanması gibi pek 
çok ayrıntı, bugün bir kısmı yaşa-
nan bir kısmı da ihtimal dâhilinde 
olan durumlardır. Buradan hare-
ketle genel olarak bakıldığında sal-
gın edebiyatının hep aynı hikâyeyi 

Bugün iletişim çağının 
zengin imkânlarını 
kullanan insanlar, 

evlerdeki sınırlı 
kapatılmaya rağmen 
internet aracılığıyla 

sınırsız bir sanal 
dünyaya açılabildikleri 

gibi sevdikleri ve 
yakınlarıyla da görsel 

ve işitsel iletişim 
kurabilirler.



farklı kılıklara sokarak anlattığını 
söyleyebiliriz. Ancak hikâye, eserin 
tüketime açık yönünü oluşturur-
ken, anlam metni çoğaltan ve taze-
leyen bir güce sahiptir. Dolayısıyla, 
“geçmiş döneme ait bir eserin her tür-
lü yorumu geçmişle bugün arasında 

bir diyalogdan oluşur.”11 Bu sebeple, 
on yedinci yüzyılda Londra’da ya-
şanan veba salgını ya da distopik 
bir zaman ve mekânda yaşanan 
körlük salgınını konu alan bir ro-
man, hastalığı aşan bir yorum ala-
nıyla bugüne ulaşabilir.

Duygu ve deneyimi ön plana çı-
karan edebiyatın aynasından sal-
gınlara bakmak, kişinin kendisini 

ve içinde yaşadığı toplumu başka-
sının gözünden görme imkânı su-
nabilir. Şehirde salgın hastalıkların 
nasıl yayılabileceğini ve erken dö-
nemde hangi tedbirlerin alınabi-
leceği konusunda birer uyarı ola-
rak da okunabilecek olan salgın 
romanları, insanla birlikte şehrin 
sağlığını da bozan uygulamalar ko-
nusunda düşündürücü örnekler 
sunar. Hepimizin sayılara, oranlara 

ve istatistiklere kilitlendiğimiz bu-
günlerde salgın edebiyatı metin-
lerini güncel kaygı ve beklentiler 
ışığında yeniden okumak, insan 
gerçeğinin değişmeyen yönlerini 
fark ettirebileceği gibi alışkanlıkla-
rımızı kırarak ve körlük alanlarımı-
za ışık tutarak bizleri aydınlatabilir. 
Anlatılan o “hep aynı hikâye”nin 
arkasındaki kendi hikâyemizi göre-
bildiğimiz sürece... 
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Duygu ve deneyimi 
ön plana çıkaran 

edebiyatın aynasından 
salgınlara bakmak, 
kişinin kendisini ve 

içinde yaşadığı toplumu 
başkasının gözünden 

görme imkânı sunabilir.
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Elif ZÜLFİKAR

Şehir Plancısı

SAĞLIKLI KAL TÜRKİYE

DENEME



üm dünyanın bir 
anda dikkatini çe-
ken ve ülkeleri di-
ze getiren çok cid-
dî bir sağlık sorunu 
ile karşı karşıya kal-

dığımız şu günlerde yazımıza or-
tak bir temennî ile başlamak daha 
uygun geldi. Her gün, her fırsatta 
duyduğumuz “evde kal” sloganının 
yanına “sağlıklı kal” da eklemek da-
ha anlamlı, daha bizden hissettiri-
yor. Mânevî değerlere karşı hassas 
olan toplumumuzun sağlık söz ko-
nusu olduğunda gencine yaşlısı-
na nasıl sahip çıktığına, komşusu-
na nasıl destek olduğuna her gün 
şahit oluyor, bununla gururlanı-
yor ancak bu zor günlerin de bir 
an önce geride kalmasını gönülden 
diliyoruz. 

Dil yaşayan bir olgudur. Toplu-
mun yaşadığı dönem, sıkıntılar, 
savaşlar, anlaşmalar, başarılar ya 
da yenilgiler, teknoloji veya felâ-
ketler, her bir dönem dile hızla gi-
ren, onu şekillendiren kavramlarla 

karşı karşıya kalır. Zamanla bazı 
kelimeleri terk eder, bazen de ye-
ni kelimeler kazanır. Son dönemde 
ise bizi sıklıkla meşgul eden konu 
ise sağlık. Her gün duymaya baş-
ladığımız, kimi zaman bize hiçbir 

şey ifade etmeyen kelimelerin an-
lamını etrafımızdakilere sorarak 
öğrenmeye çalıştığımız yabancı 
pek çok kelimeyle karşılaşıyoruz. 
Devlet, millet ve aydınlar katında 
biraz bu inceliklere dikkat etmek, 

T

“Halk içinde muteber bir nesne yok devlet gibi
Olmaya devlet cihânda bir nefes sıhhat gibi”

Kanûnî Sultan Süleyman (Muhibbî)

Kanûnî Sultan 
Süleyman 
Çeşmesi
(H. 974- M. 
1566)
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“vurgulanmak istenen sağlıktır, 
bunlar uluslararası kelimeler, şim-
di sırası değil” gibi yaklaşımlardan 
uzak durmak önemlidir. Nasıl ya-
bancı bir dil konuşmak için o dil-
de düşünmek önemlidir deriz, o 
zaman dilimizi de konuşmak için 
Türkçe düşünmeye ve dili dikka-
te almaya şartlar ne olursa olsun 
önem vermemiz gerekiyor. Âcil du-
rum anlarında düşünmeden sık 
kullanılan kelimeler korkarız ki 
zaman içerisinde dilde yer ediyor 
ve sonrasında bu kelimeye Türkçe 
karşılık önerdiğinizde benimsen-
mesi daha zor oluyor. 

Halkın diline kulak verdiğimiz-
de sağlıklı kal sözünün toplumca 
benimsendiğini görüyoruz. Eski-
den aynı kavram bir de ilk hecesi 
uzun söylenen mûnis kelimesiy-
le ifade edilirdi ki bunu artık kul-
lanan pek kalmadı. Her iki sözü de 
Türkçe olan sağlıklı kal yanında ay-
nı kökten kalın sağlıcakla sözü bi-
ze hep çok anlamlı gelir ve yaygın 
kullanılır.

Türkçe kökenli bazı kelimelerin bu 
dönemde kullanılıyor olması se-
vindiricidir. Örneğin; çeşitli an-
lamlarda kullanılan Türkçe kökenli 
dalga sözüne bakınız, şimdi sağlık 
alanında da kullanılıyor. Sağlıklı or-
tam bunlardan bir diğeridir. Her 
gün alkışlanması gereken sağlıkçı-
larımız var. Her birine ayrı ayrı bu 
vesile ile teşekkürlerimizi sunarız. 

Ama bunun karşısında intubati-
on, intubate kelimeleriyle kökteş 

olan entübe kelimesinin Türkçede 
yaygın olarak kullanılacağını kim 
tahmin edebilirdi. Şimdi sık sık 

duyulan entübe hasta yani solunum 
cihazına bir hortumla bağlı kimse 
terimi de artık dilimize dâhil oldu. 
Salgın hastalık günlerinde dildeki 
değişmenin örnekleri öteki alan-
larda da görülüyor. Bunların dile 
girişi doğal olarak farklı zamanlar-
da gerçekleşmiştir. İtalyanların ge-
milerdeki bulaşıcı hastalıkları ön-
lemek, hastalık bulaşmış kimseleri 
belli bir yerde tutmak, tecrit etmek 
için kullandıkları karantina birkaç 
yüzyıl öncenin kelimesidir. Liman-
da geminin “kırk” gün bekletilme-
sinden türeyen karantina, çok geç-
meden Türkçeye de geçmiş askerî 
bir terim. Örneklerini artırabilece-
ğimiz bu gelişmenin Türkçenin le-
hine olmadığı açıktır. Ancak Türk-
çeyi koruma adına duyarlı olmanın 
toplumumuzda pek de yer etmedi-
ğini bu arada belirtmek gerekir. 

Sağlığını hasta olduğunda anla-
yanlar, yaşam mücâdelesi içinde 
onu düşünmeye fırsat bulamıyor, 
çevresindeki sağlıkla ilgili olum-
suzlukları göremiyor. İnsanı yata-
ğa, eve kapatan kişisel rahatsızlık 
yanında bir de toplumsal rahatsız-
lıklar var ki bu bazen küresel ola-
biliyor. Bir zamanlar başta İstanbul 
olmak üzere Anadolu şehirleri-
ni, kasabalarını kasıp kavuran ko-
lera, tifo, verem pek çok can almış-
tır. Hastalıklar içinde veba gibi çok 
daha etkili olanlar var. Falih Rıfkı 

İtalyanların gemilerdeki 
bulaşıcı hastalıkları 
önlemek, hastalık 

bulaşmış kimseleri belli 
bir yerde tutmak, tecrit 
etmek için kullandıkları 
karantina birkaç yüzyıl 

öncenin kelimesidir.

Venedik, 
İtalya



Atay, 1918 Filistin cephesi hâdise-
lerini “Zeytindağı” adlı eserinde an-
latırken   tifüsün  askerler arasında 
büyük kayıplara sebep olduğunu 
yazar.

Her durumda, her tür felâket kar-
şısında olduğu gibi bugün de top-
lum umudunu aşı beklentisine 
bağlamıştır. Aslında ayrı yazılma-
sı gerekirken bugün bitişik yazılan 
korona virüs yani taçlı virüs dün-
yanın bir ucundan ülkemize gelip 
bizlere de musallat oldu. Tüm dün-
yayı etkisine aldığı gibi ülkemizde 
de hayatı bir anda değiştirdi. Has-
tanelerin âcil önlemler aldığı, yo-
ğunlukların ciddî oranda arttığı 
günler yaşadık. İyileşenler taburcu 
edildi ama zorunlu olarak alınan 
tedbirler toplumsal yaşam düzeni-
ni değiştirdi, salgın ekonomiye za-
rar verdi, eğitim ve öğretimi çalışa-
maz hâle getirdi. Şimdi bütün tıp 
bilginleri, biyologları bu hastalığa 
karşı aşı arayışına girişti.

Aşı Türkçe bir kelimedir. 1070 yı-
lında yazıya geçirilmiş olan ünlü 
Dîvânü Lugâti’t-Türk’te geçen aş-
mak fiilinden aş-ı biçiminde kurul-
muştur. Bu tıpkı yazmak’tan yazı 
gibi türetilmiş, buradan aşılamak 
fiili de yapılmıştır. İnsan, hayvan, 
bitki yeri geldiğinde bir şekilde aşı-
lanır. Günümüzde bilim adamları 
arasında, basında geçen sendrom, 
pandemi, izolosyon gibi pek çok ya-
bancı kelimeler arasında varlığı ko-
runan Türkçe kökenli aşı insanın 
kurtuluşunun aracıdır. Bir zaman-
lar verem aşısı, sıtma aşısı daha son-
ra karma aşı hep insanoğlunun sağ-
lıklı bir ömür sürmesi için yoğun 
araştırmalar, incelemeler sonucun-
da bulunmuştur. Bunları yazarken, 
insan neden yayın organlarında bi-
raz da bu konulardan söz edilmi-
yor, diye düşünmeden edemiyor. 
Dilde, bugünlerde sık geçen viral, 
hijyen, enfeksiyon gibi birçok teri-
min yukarıda da değindiğimiz gi-
bi toplumun pek çok kesiminde 
ne oldukları ya da ne anlama gel-
dikleri yeterince bilinmiyor. Aşı-
ları bulanlar, Türkiye’de geçirilen 
salgın hastalıklar, alınan tedbirler, 
kayıplar, özellikle Cumhuriyet’in 

ilk yıllarında çıkarılan yasalar, bi-
rer konu olarak yayın organlarında 
ele alınmalıdır. Farsça bir tamla-
ma biçiminde olan hıfzıssıhha (hıf-

zu’s-sıhha) ve bu adla bütünleşen 
Refik Saydam bu memleketin sağ-
lığına çâre bulan ilk kuruluşlardan-
dır. Veremle mücâdele, sıtma ile 
mücâdele ve bunlarla ilgili verem 
savaş, sıtma savaş enstitüleri, bu 
yolda gösterilen çabalar Cumhuri-
yet’in ilk yıllarının başlıca konusu, 
uğraş alanları olmuştur.

Tecrit toplumda bilinen bir keli-
meydi, bunun yerine Türkçe yalı-
tım geçti ama sadece belli alanlar-
da kullanıldı. Söz konusu kelime 

yaygınlaştırılmaya çalışılırken bir-
den izolasyon, izole etmek öne geçti. 
Aydınımız, basınımız bu olumsuz 
gelişmeleri fark etmeli ve bu du-
rumu göz ardı etmemelidir. Ama 
tam tersi televizyon ekranlarında-
ki oturumlarda birinci cümlesin-
de tedbir sözünü kullanan ikinci 
cümlesine önlem ile devam edebi-
liyor. Sendrom yerine Türkçe belir-
ti, belirge kelimelerinin yaygınlaştı-
rılmasının tam zamanıyken böyle 
bir yola girilemiyor. Bu arada pan-
demi yerine “küresel salgın” keli-
mesini de duydukça memnuniyet 
hissediyoruz. 

İnsan, hayvan, bitki yeri 
geldiğinde bir şekilde 
aşılanır. Günümüzde 

bilim adamları arasında, 
basında geçen sendrom, 

pandemi, izolosyon 
gibi pek çok yabancı 
kelimeler arasında 

varlığı korunan Türkçe 
kökenli aşı insanın 

kurtuluşunun aracıdır.

Refik Saydam
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Türkiye’nin tamamı bu salgın has-
talıktan etkilendi. Ancak on altı 
milyonluk nüfusu ile İstanbul, bu 
durumu en ağırından yaşayan şe-
hir oldu. Bu şehirde yaşayanlar tüm 
bu yoğunluğa, kirliliğe, strese ne-
den katlandığını bahar geldiğinde 
anlar. Lale bahçelerini seyredince, 
Boğaz’ın havasını almak için yürü-
yüş alanlarına çıktığında, gemileri 
seyre daldığında, erguvanları gör-
düğünde fark eder. Ama bu bahar 
unutulmaz günler yaşandı, geliş-
me çağındaki çocuklar, temiz hava-
ya hasret yaşlılar günlerce evlerde 

yaşamaya mecbur kaldılar. Halkın 
büyük bir kısmı hastalık şüphesi 

ile hasta bile olmadan karantina-
ya mahkûm oldu. Bu arada maale-
sef bazıları hastanelerde şifâ aradı, 

çok zor günler geçirdi. Acılı aile-
ler vefatlar karşısında bile mesa-
feli olmanın mecburiyetini yaşadı. 
Sevindirici olan ise hastanelerden 
taburcu olabilen pek çok vatan-
daşımızın da yeniden yaşamanın 
mutluluğunu duyuyor olması. Ta-
burcu olanlar doğal olarak tabura 
gitmiyor, evlerine dönüyorlar. Ta-
burcu sözü bize hastanelerin ön-
ce askerî amaçlarla kurulduğunu, 
iyileşip de hastaneden çıkanların 
tabura yani birliğine döndüğünü 
hatırlatıyor. Bu söz, dolaylı olarak 
bize başka durumları çağrıştırıyor. 

İstanbul’u çeşitli 
kaynaklardan okurken 

bir zamanların huzurlu, 
sâkin şehri insanın 

zihninde canlanıveriyor.

1900’lerde 
İstanbul

1900’lerde 
Rumeli Hisarı



Savaşlarla geçen yüzyıllarda yurt 
savunmasında önceliğin asker sağ-
lığında oluşunu anlatıyor.

İstanbul’u çeşitli kaynaklardan 
okurken bir zamanların huzurlu, 
sâkin şehri insanın zihninde canla-
nıveriyor. Beykoz, Üsküdar, Bebek 
gibi semtleriyle ormanları, emsal-
siz Boğaz’ı, şifâlı suları, çeşmeleri, 
sarnıçları, mesire yerleri ile o meş-
hur İstanbul her büyük kentin ka-
deri olan çekim merkezi vasfıyla 
zaman içerisinde çok kalabalık bir 
hâle geldi.  Eskilerde birer köy ola-
rak adlandırılan yerleşimler (Ka-
dıköy, Yeniköy, Yeşilköy vs.) şehir-
le bütünleşti. A. Ragıp Akyavaş’ın 
Âsitâne I adlı kitabında1 geçen İs-
tanbul artık yok. İstanbul’un şifâlı 
sularının dillere destan olduğu dö-
nemlerde buradan Mısır’a şişelere 
şifâlı suların doldurulup götürül-
düğü Asitane I’de anlatılmaktadır.

Taşı toprağı altın diyerek köyden, 
kasabadan büyük şehirlere başla-
tılan göçlerle İstanbul büyüdü, ha-
vası baca atıklarıyla kirlendi, has-
talıkların kolayca yayılabileceği bir 
ortam hâlini aldı. Aslında yaşa-
nan bu iç göç Cumhuriyet hükû-
metlerinin   başlıca meselesi ol-
malıydı.   Başta İstanbul, Bursa, 
Ankara ve İzmir’in eteklerinde, va-
dilerinde tek katlı evler yapıp köy-
deki, kasabadaki yaşayışı buralara 

taşıyanların derdi öncelikli olarak 
geçimdi. Buna eğitim ve sağlık so-
runlarını da katabiliriz.  Köyünde, 
kasabasında bazı imkânsızlıklara 
rağmen buralarda hayatını sürdü-
ren insanlar geldikleri büyük şehir-
lerin caddelerinde, pazar yerlerin-
de, metrolarında, yan yana, omuz 
omuza kalabalık insan topluluk-
ları arasında buldular kendilerini. 
Geçim sıkıntısı onları bu hayata, 
bu koşulları çekmeye mecbur etti. 
Şehirdeki yaşayış kurallarına alış-
maya çalıştı. Rızkını tarlasından, 
kümesinden, ahırındaki hayvanın-
dan karşılayan   kimsenin büyük 

şehirdeki yaşayışı  onu zorladı, bu-
nalttı. Bir yandan da memleket öz-
lemi giderek insanlarda yer etme-
ye başladı. Örnek olarak ilkbaharın 

gelişi onları dertlendirmeye yetti. 
Gözlerinin önünden çayırlar ara-
sında şırıl şırıl akmaya başlayan 
dereler geçmeye başladı. Ahırda 
yeni doğmuş, kuzuların meleme-
si, yumurtladığını haber veren ta-
vuğun çığlığı kulaklarda inlemeye 
başladı. Ancak iş işten geçmiş, şe-
hir hayatından kopmak mümkün 
olmamıştır. Bütün bu olumsuz-
luklara rağmen  kültür ve uygarlık 
imkânlarından yararlanmak onları 
bir ölçüde rahatlatmış ve bu mer-
kezlere bağlamıştır. Köy okulunda 
okuyup da liseye gidemeyen çocu-
ğun sorunu burada hâl olmuştur. 
Örnek olarak 1950’li ve 1960’lı 
yıllarda lise eğitimi için çocuğunu 

Taşı toprağı altın 
diyerek köyden, 

kasabadan büyük 
şehirlere başlatılan 

göçlerle İstanbul 
büyüdü, havası baca 
atıklarıyla kirlendi, 

hastalıkların kolayca 
yayılabileceği bir ortam 

hâlini aldı.

Ahmet Ragıp Akyavaş
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binbir türlü sıkıntıya göğüs gererek 
Erzurum’da veya Diyarbakır’daki 
liseye göndermeye çalışan ana ba-
banın sorunu büyük şehirde son 
bulmuştur.

Şehirlerde toplu yaşayışın kendine 
özgü sıkıntıları vardı. Artık kom-
şuluk, akrabalık ilişkileri, yardım-
laşma, dostluklar kurma ilçedeki, 
köydeki kadar kolay değildi. Ula-
şım bir başka sorundu. Kendi top-
rağındayken toplumsal olaylarla 
başı dertte olmayanların büyük şe-
hirlerde karşılaştıkları yürüyüşler, 
protestolar ruh sağlığını da olum-
suz yönde etkilemiştir. Eskiden 

yaşam insanlar arasında doğal bir 
mesafe koyabilirken şimdi şehir-

de yaşayanlar istemeden de olsa 
tanımadığı kişilerle burun buruna 

kalmış ve şimdiki gibi bir salgın 
hastalıkla karşılaştığında çâresiz-
likten evlere kapanmıştır. 

İşte günümüzde  milyonları barın-
dıran bu dev İstanbul’un adı bir ta-
rihte dersaadet idi. Saadet, mutlu-
luk, huzur şehri, başkenti demek 
olan dersaadet kelimesinin aslı 
Fars ça bir tamlama biçiminde olan 
der-i saadet’tir. Şimdilerde Dersaa-
det, artık bir saadet, mutluluk ka-
pısı değil. Burada insan sağlığı en 
başta gelen sorunlardan biri oldu. 
İstanbullular hijyen ve bunun sıfa-
tı olan hijyenik kelimesini öğrendi. 
Hijyenik ortam, hijyenik şartlar söz-
leriyle konuşmaya başladı. Hâlbuki 
hijyen yerine yazması ve söylemesi 
çok daha kolay “sağlık” kelimemiz 
var. Bazen biri diğerinin karşılığı 
olan  bulaş, enfeksiyon sözlerinin ne 
demek olduğunu öğrenmeye çalışı-
yoruz. Bu kelimeleri bilmeden kul-
lanan halk artık karikatürlere bile 
konu oluyor.  

Fransızcadan geçmişte mask ve 
maske kelimeleri dilimize girmiş-
ti.  “Yüzün veya bir başka nesnenin 
kalıbını çıkarma” demek olan mask 
kelimesinden çok maske Türkçede 
çeşitli anlamlarda kullanıldı, bun-
dan yeni kelimeler türetildi. “Plan-
lanan gerçek niyetinin ne olduğu-
nun ortaya çıkması” demek olan 
maskesi düşmek bunlardan biri-
dir. Eskiden sadece doktorların, 

Şehirlerde toplu 
yaşayışın kendine özgü 
sıkıntıları vardı. Artık 
komşuluk, akrabalık 

ilişkileri, yardımlaşma, 
dostluklar kurma 

ilçedeki, köydeki kadar 
kolay değildi.

1900’ler 
İstiklâl 
Caddesi, 
İstanbul

Galata Kulesi,
 İstanbul

(2019)



tozlu işlerde çalışanların sağlıkları-
nı korumak için kullandığı bu nes-
ne şimdilerde bütün bireyler için 
neredeyse günlük hayatın bir par-
çası hâline geldi. 

Çoğu zaman sadece kaybettiğimiz-
de hatırlarız bazı şeylerin önemi-
ni. Yurdumuz, sevdiklerimiz, hu-
zurumuz, sağlığımız, her zaman 
bizimle kalacakmış gibi gelir ama 
hiç beklemediğimiz anda elimiz-
den gidiverir. Uzun bir süredir 
dünyada çıkan salgınlar kısa bir 
süre içerisinde önlenebilmişti. İn-
sanoğlu bir süredir toplu ölümlere 
sebep olan hastalıkları, teknoloji-
nin, araştırmaların sayesinde göz-
lem altında tutabilmişti. Ancak şu 
son dönemde anladık ki dünya ça-
pında hastaneler donanımlı olsalar 
da salgınlara karşı pek de hazırlıklı 
olamıyor. Sorun ile karşılaşıldığın-
da karantina uygulayarak, hayatı 
durma noktasına getirerek çözüm 
aranıyor. Tarih boyunca sıkıntılı 
günlerde ayakta kalmayı hep başa-
ran, her türlü soruna göğüs geren 
Türk milleti, bu salgının da sağ-
lıkçılarımızın özverisi sayesinde 

üstesinden gelecektir. Aynı hassa-
siyeti toplumda öğreten, yol gös-
teren eğitimcilerimizin de dilimiz 

için göstermesini diliyoruz. Sağ-
lık bilgilerinin, terimlerinin erken 

eğitim hayatının bir parçası olması, 
bu yönde beslenecek gençlerin sağ-
lıklı bedenler ve sağlıklı zihinlerle 
ülkemizin daha da parlak gelecek-
lere götüreceğine inanıyoruz.  

“Halk içinde muteber bir nesne yok 
devlet gibi
Olmaya devlet cihânda bir nefes sıh-
hat gibi” 

Kanûnî Sultan Süleyman 
(Muhibbî)

Çoğu zaman sadece 
kaybettiğimizde 

hatırlarız bazı şeylerin 
önemini.

Kaynaklar
1. A. Ragıp Akyavaş, Âsitâne I, Diyanet Vakfı Yayınları.

İstiklâl 
Caddesi, 
İstanbul 
(2018)

1900’ler 
Eminönü, 
İstanbul
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019 yılı Aralık ayın-
da Çin’de başla-
yan ve tüm dün-
yaya yayılmasıyla 
Mart ayında Dünya 
Sağlık Örgütü ta-

rafından pandemi olarak ilan edi-
len Covid-19 pek çok alanda oldu-
ğu gibi kent yaşamını da etkilemiş 
ve bu nedenle şehirciliğin ilgi ala-
nı hâline gelmiştir. Salgınla bera-
ber ihtiyaçları karşılamada kent-
sel sistemlerin yetersiz kalması, 
kamusal alan kullanımının kısıt-
lanması, sosyal faaliyetlerin mini-
muma inmesi ve bunlara yönelik 
yeni oluşan pratikler şehir plan-
lama ve kentsel tasarım gibi ilgili 
disiplinlerin günümüzde ve gele-
cekte alternatif çözümler üzerinde 
düşünmesini gerektirmektedir. Bu 
çalışma kentin en küçük ve en te-
mel birimi olan mahallenin küre-
sel ölçekte yaşanan Covid-19 gibi 
çevre problemlerine çözüm getire-
bileceği düşüncesini esas almakta-
dır. Bu bağlamda sosyal dayanıklı 

mahalle olgusu toplum sağlığı kap-
samında değerlendirilmiştir. Yaşa-
dığımız salgın sürecinin mahallele-
ri nasıl etkilediği, gelecekte benzeri 
olası durumlara karşı mahallele-
ri neye hazırlamamız gerektiği ve 
mahalleleri nasıl daha dayanıklı 

hâle getirebileceğimiz ise yanıtı 
aranan sorulardır. 

Mahalle1

Uluslararası literatürde mahalleye 
yönelik ifadelere bakıldığında “ne-
ighbourhood, district, commune, 

2

Sosyal dayanıklı mahallenin temelini oluşturan topluluk 
hissinin birbirine ve yaşadığı yere bağlı, geleceğe dâir pozitif ve 
daha sağlıklı bireyler oluşturmada etkisi vardır.

Mardin

ŞEHİR DÜŞÜNCE DERGİSİ     2020-16 ‹ 32 33 ›MAKALE



borough, suburb, parish, quarter” 
gibi farklı kavramlarla karşılaşıl-
maktadır. En bilinen kavram ola-
rak neighbourhood’un anlamı “bir 
kasaba veya şehir içindeki bir böl-
ge veya topluluktur.” Komşuluk en 
yalın hâliyle birbirine yakın yaşa-
yan insanlardır ve ona göre kom-
şular, öncelikle ortak kökenlerine 
veya ortak amaçlarına göre değil, 
mekândaki konutlarının yakınlı-
ğıyla birleşmiş insanlardır.2 Bu ya-
kınlık karşılaşma, iletişime geçme, 
ortak bağlantılar gibi alternatif yol-
larla komşuların birbiri hakkında 
bilgi edinmesine ve bilinç kazan-
masına olanak sağlamaktadır. Böy-
lece sosyal bağların belki de en ilke-
li olarak düşünülebilecek şey olan 
aynı yeri paylaşmak en basit örgüt-
lenme şeklini doğurmaktadır. 19. 
yüzyılın sonu ve 20. yüzyılın başın-
da  sanayileşmenin kentlere olum-
suz etkisi yüz yüze ilişkilerin sağlıklı 
bir toplumsal yapının öncül koşulu ol-
duğu kabulünü doğurmuş ve kom-
şuluk birimi kavramının doğması-
na zemin hazırlamıştır.3 Kavramın 
ilk kapsamlı tanımı 1929 yılında 
Clarence Arthur Perry tarafından 
ele alınmıştır. Perry’nin amacı; eski 
köy topluluğunu karakterize eden 
ve büyük şehirlerde yeniden yara-
tılması çok zor olan yüz yüze ilişki-
lerin fiziksel temelini keşfetmektir. 
Bu doğrultuda komşuluk birimin-
den bahsederken Tablo 1’de görül-
düğü gibi altı temel ilke üzerinde 
durmuştur. 

Türkiye özelinde mahalleye yöne-
lik araştırmalara bakıldığında ise 

işlevsel olarak mahalle;  yönet-
sel amaçlarla biçimlenen, iktisâ-

dî boyutu olan, toplumsal-kültü-
rel öğelerle anlam kazanan, içinde 
yaşayanlar için ontolojik bir de-
ğer barındıran ve fiziksel çevrede 
bir yere karşılık gelen ve o yerdeki 

topluluğu ifade eden kentin en kü-
çük yerleşim birimidir.4 Bir başka 
deyişle toplumsal ilişkiler mekâna 
yansımakta ve mekânı şekillendir-
mektedir. Alver (2010) bu birlikte-
liği, “mahallenin mekân ile hayatın 
iç içe geçmişliğini sembolize etme-
si” olarak ifade etmiştir. Ona göre, 
“mahalle bir mekân biçimi olma-
nın yanı sıra belli bir hayat tarzıdır 
ve mahalle kurmak, mekân üret-
mek olduğu kadar çok yönlü in-
san ilişkilerine ortam hazırlamak-
tır.” Dayanışma, âidiyet, güvenlik, 
sosyalleşme ve komşuluk gibi bu 
çağrışımlar mahalleyi “bizim ma-
halle” yapan işlevlerdir. 

Mahallenin günümüzdeki duru-
munu, geleceğini ve özellikle ola-
sı kriz anlarında kent yaşamına 

Büyüklük Komşuluk birimi, bir ilköğretim okulunun hizmet edeceği nüfusa yönelik 
planlanmalı ve alan sınırları da nüfus yoğunluğu doğrultusunda belirlenmelidir. 

Sınırlar Komşuluk birimini oluşturan sınırlar, ana caddeler tarafından sarılmalı ve trafiğin 
mahalle içine girmeden bu caddelerden akması sağlanmalıdır.

Açık alanlar Küçük park ve rekreasyon alanlarından oluşan bir sistemin planlanması gereklidir.

Kurum ve 
Kuruluşlar

Kurumsal işlev gören, okul, dinî yapı veya topluluk merkezi gibi kullanımlar 
komşuluk biriminin merkezî bir noktasında planlanmalıdır.

Yerel ticâret Yeterli sayıda alışveriş alanı, mahallenin çeperinde ve tercihen kavşakların yanında, 
diğer komşuluk birimlerinin de yararlanabileceği düşüncesiyle yer almalıdır.

Sokak sistemi İç sokak sistemi, komşuluk birimi içerisinde kolay ulaşımı sağlayacak nitelikte 
olmalı ve yoğun trafiği komşuluk biriminin içine almayacak şekilde planlanmalıdır.

Tablo 1: Perry (1929) tarafından geliştirilen ve komşuluk birimi tasarımını yönlendiren ilkeler

“Mahalle bir mekân 
biçimi olmanın yanı sıra 

belli bir hayat tarzıdır 
ve mahalle kurmak, 

mekân üretmek olduğu 
kadar çok yönlü insan 

ilişkilerine ortam 
hazırlamaktır.” 

Hong Kong



GELENEKSEL MAHALLE
MODERN MAHALLE

19. yüzyıldan 1980’lere

MODERN SONRASI 
MAHALLE

1980’lerden günümüze

Fİ
Zİ

K
SE

L 
M

EK
Â

N

Doğa ile uyumlu ona hükmeden 
değil onu içine alan organik 
doku

Büyüklük ölçütü olarak yöneti-
lebilirlik

Fiziksel sınırdan ziyâde sosyal 
olarak anlaşılan muğlak sınır 
-kent içinde coğrâfî olarak bir arada 
yaşayan insanlara dâir mahal bilgi-
si algısal ve bölgesel sınırlar-

Konut alanlarında millet esaslı 
ve sınıf farkının mekâna yan-
sımadığı yerleşim

Habermas’ın tariflediği kamu-
sal alandan ziyâde paylaşım 
mekânları

Batı’daki meydan anlayışından 
ziyâde birkaç yolun birleşmesiyle 
oluşan şişmelerle meydana ge-
len, amaçlanmamış meydan

En az elli hâne bir mahalle oluştu-
rur gibi ölçek belirleyici düzen-
lemeler

Yayılan yerleşimler, daha katı 
sınırlar ve ayrımlar

Çıkmaz sokakların yok olması ile 
beraber değişen sokak kavramı 
ve kullanımı

Yaşam şartlarının farklılaşması, 
modern yaşam biçiminin konut 
iç mekânında yarattığı yeni ge-
reksinimlere bağlı olarak apart-
manlaşma

Konut alanlarında sınıf esaslı 
yerleşim biçimi

Modernle geleneksel olanın net 
ayrımı

Modern merkez oluşumu

Zaman-mekân ve mutlak kav-
ramlarının değişikliğe uğraması

Küresel dünya

Tüketim mekânları

Yerel yönetimlerin ve diğer 
aktörlerin rolünün kuvvetlen-
mesi

Zamana yayılmış planlı gelişme-
ler/değişimlerden ziyâde kısa 
süreli parçalı büyük değişim-
ler. Bu durumun kent mekânında 
süreksizliklere algısal ve mekânsal 
kırılmalara neden olması

Tarihî değeri olan alanların soy-
lulaşma ile korunması

Kent mekânının büyük ölçüde 
değişim değeri üzerinden yapı-
lanması

TO
PL

U
M

SA
L 

YA
PI

İktisâdî, mâlî, idârî ve sosyal 
yönden kendi içine kapalı

Yönetim kadıya bağlı olan ima-
mın elinde 

Birey hem mekâna karşı sorumlu 
olmasıyla hem de mekândan 
etkilenmesiyle diyalektik tavır 
içinde -vergi ödeyen, devlete/
cemaate karşı sorumluluğu olan, 
cemaatle varlık bulan ve bir değer 
olan-

Edinilmiş yatkınlıklar, top-
lumda kodlanmış olan dav-
ranış ve algılama modelleri 
-ihtiyaçları, tutumları ve davranış-
larıyla nerdeyse prototip bir insan 
modeli-

Ortak değerler

Kolektif hareket etme 
yatkınlığı

İmamın değişen rolü ve yeni bir 
model olarak muhtarlığın oluş-
turulması

Değişen insan ve değişen de-
ğerler sistemi 

Toplumsal yapıda subayların, 
bürokratların, memurların orta-
ya çıkması, lonca düzeninin ve 
zanaatkârlar sınıfının çözülmesi 
ve onun yerine emekçiler sını-
fının doğması

Ekonomik yönden ikili sosyal 
yapının oluşması

Kırdan kent göç başlangıcı ve 
bununla beraber komşuluk kav-
ramının değişmesi

Îcat edilmiş gelenekler

Sosyal platformlar

Öncüler

Sivil toplum kuruluşlarının öne-
minin ve gerekliliğinin artması

Farklı güvenlik anlayışı ve 
imaj göstergesi olarak kapalı 
siteler

TO
PL

U
M

SA
L 

M
EK

Â
N

Yaşantının, deneyimin ve bel-
leğin mekânı

Bireyleri kendi hâline bırakma-
yan ve yaşayanlara belli bir bilinç 
aşılayan öğrenen ve öğreten 
mahalle

Mekân sosyolojisinin gelişmesi 
yeni mekân anlayışı

Modernizmin yeni dili olarak 
sokak isimlendirmeleri

İnsan deneyiminden ve sosyal 
pratiklerden uzak olan soyut 
mekâna evrilme

Sosyal platformlar

Farklı dayanışma pratikleri, 
farklı komşuluk pratiklerine 
imkân sağlayan

Tablo 2 : Eren (2017)’in çalışmaları doğrultusunda “geleneksel-modern-modern sonrası mahalle”
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sunabileceği katkıları ve çözümle-
ri farklı bir yaklaşımla ele almadan 
önce onun geçirdiği değişimin anla-
şılması gerekmektedir. Bu kapsam-
da Eren (2017)’in5 çalışmalarından 
faydalanarak, Türkiye özelinde ma-
hallenin geçirdiği değişimler üçlü 
dönemselleştirme ile ele alınmış-
tır. Osmanlı Mahallesi olarak ifa-
de edilebilecek geleneksel mahal-
le dönemi, sanayileşmeyle beraber 
başlayan modern mahalle dönemi 
ve küreselleşmenin etkisiyle doğan 
modern sonrası dönem olarak ifa-
de edilmiştir. Geleneksel mahal-
lenin kendiliğinden-doğal olarak 
oluşan, fizik mekân açısından ba-
sit, toplumsal yapı açısından güçlü 
ve kavramın sahip olduğu fiziksel, 
sosyal, idârî pek çok anlamı dengeli 
bir şekilde yansıtan mekân olarak 

ifade edilmesi mümkündür. İkinci 
olarak ele alınan modern yaklaşım-
da ise sanayileşmeyle başlayan sü-
reç ile bireyin, mekânı anlayış biçi-

minin, fiziksel mekân tasarımının 
ve yönetim yapısının değişikliklere 
uğradığı görülmektedir. Gelenek-
sel dönemde kendiliğinden, doğal 
olarak oluşan mahalle bu dönemde 

bazı uygulamalarla değişikliğe uğ-
ramıştır. Bu uygulamalar fiziksel 
mekânda ve toplumsal yapıda de-
ğişikliklere neden olmuştur.  Bu-
nun sonucu olarak herkesi birleşti-
ren, sınıfsal- etnik-dini farklılıkları 
yok sayan kapsayıcı bir mekân olan 
mahalle ikili sosyal yapının okun-
duğu ve komşuluk ilişkilerinin 
sekteye uğradığı mekâna dönüş-
müştür. Günümüzde yaşadığımız 
modern sonrası yaklaşıma gelin-
diğinde ise göze çarpan en önemli 
özelliklerden biri Keyder (2009)’in 
ifadesiyle bölünmüş kent olarak 
ifade edilen, küresel sisteme ayak 
uyduran kent parçasıyla küresel si-
temden kopmuş kent parçasının 
yan yana gözlemlenebilmesidir. Bu 
üç dönem kapsamında Tablo 2’de 
Eren (2017)’in çalışmaları doğrul-
tusunda mahalleye dâir özet niteli-
ğinde bir değerlendirme yapılmış-
tır. Bu değerlendirme yaşadığımız 
mekânı sadece fiziksel olarak gör-
düğümüzle değil yaşadığımızla ve 
hissettiğimizle algılayarak yarını-
na yönelik düşünme gerekliliği dü-
şüncesiyle oluşturulmuştur.

Kent Sağlığı 
Perspektifi ile 
Mahalleye Bakmak 
ve Sosyal Dayanıklı 
Mahalle Kavramı
Kentsel dayanıklılık yaşam şartla-
rının iyileştirilmesine, kent gene-
linde bilgi düzeyinin artmasına ve 
karar verme süreçlerinde çok ak-
törlü yapının oluşmasına olanak 
verdiği için güncel yaklaşımlardan 
biri hâline gelmiştir. Bu kapsamda 
kentsel dayanıklılık fiziksel, sosyal 
ve ekonomik anlamda bütüncül bir 
yaklaşımla ele alınması gereken bir 
konudur. Ancak mevcut çalışma-
larda daha çok fiziksel yönüyle ele 
alınmakta ve sosyal boyutu ihmal 
edilmektedir. Fakat yaşadığımız 
salgın ve karantina sürecinde dün-
yada gözlemlenen yeni pratikler bu 
krizi aşmada topluluğun üstüne 
düşen rolü gözler önüne sermekte 
ve sosyal dayanıklı mahalleye, sos-
yal dayanıklı topluma olan ihtiyacı 
yansıtmaktadır. 

Dayanışma, âidiyet, 
güvenlik, sosyalleşme 
ve komşuluk gibi bu 

çağrışımlar mahalleyi 
“bizim mahalle” yapan 

işlevlerdir.

Şekil 1:
Sosyal dayanıklı 
kavramı ile ilgili 

anahtar kelimeler 



Sosyal dayanıklılık “grupların ya da 
toplumların çevresel, sosyal ve politik 
değişimler sürecinde ortaya çıkan ge-
rilim ve karışıklıklarla başa çıkabil-
me yeteneğidir.”6 Sosyal dayanıklılık 
içinde bulunduğu toplumun top-
lum olma hissini, âidiyetini, kül-
türel kimliğini ve sosyal uyum ye-
teneğini artırarak; daha bilinçli, 
aktif, kolektif ve öğrenen bir top-
lum oluşturmakta aynı zamanda 
bunu yaparken fiziksel mekâna da 
katkı sağlamakta ve kavramı anla-
şılması gereken, önemli bir konu 
hâline getirmektedir. 

Öte yandan, Birleşmiş Milletler 
2030 Sürdürülebilir Kalkınma He-
defleri’nde bahsedilen sürdürüle-
bilir şehirler ve topluluklar ile sağ-
lık ve kaliteli yaşam ilkelerine göre 
sağlıklı bireyler, sağlıklı yaşam ve 
herkes için hareketliliği teşvik eden 
kamusal alanlar tanımlanmalı, 

güvenli, kapsayıcı dayanıklı ve sür-
dürülebilir kentler ve insan yerleş-
meleri tasarlanmalıdır.7 

Dünya Sağlık Örgütü’ne (WHO) 
göre sağlık, “sadece hastalık, sa-
katlık veya zayıflığın olmaması 

değil; bütünsel olarak bulunma-
sı gereken fiziksel, zihinsel ve sos-
yal refah durumudur.” Bu tanım-
lama ile sağlığın ruhsal ve sosyal 

boyutlarını da içeren bütüncül ve 
çok kapsamlı bir yaklaşımı günde-
me getirmesi bakımından önem 
taşımaktadır. Dünya Sağlık Örgü-
tü’nün tanımına göre, insan sağ-
lığının yalnızca sağlıkla ilgili olan 
profesyonellerin alanına giren bir 
konu olmadığı, aksine şehir plan-
lama ve kentsel tasarım gibi diğer 
disiplinlerin de konuyu ele alması 
gerektiği ifade edilmektedir.8

Bu perspektif doğrultusunda in-
celenen dayanıklılık ve sürdürüle-
bilirlik literatürüne göre sosyal da-
yanıklı mahalle olmaya yönelik yol 
gösterici  anahtar kelimeler arasın-
da çeşitlilik, güçlü yerel ağlar, top-
luluk hissi, ortak değerler öne çık-
maktadır (Şekil 1). 

Tespit edilen anahtar kelimeler ta-
rih-kültür, sosyal paylaşım, sosyal 
organizasyon, fiziksel-sosyal imaj, 

Sosyal dayanıklılık 
“grupların ya da 

toplumların çevresel, 
sosyal ve politik 

değişimler sürecinde 
ortaya çıkan gerilim 

ve karışıklıklarla başa 
çıkabilme yeteneğidir.”

Şekil 2:
Sosyal 
dayanıklı 
kavramı ile 
ilgili sosyal 
dayanıklı 
mahalle 
göstergeleri 
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yere bağlılık ve memnuniyet, sos-
yal sürdürülebilir-yaşanabilir-da-
yanıklı başlıkları altında sınıflandı-
rılmıştır. Böylece Perry (1929)’nin 
söz ettiği fiziksel mekâna işaret 
eden mahalle göstergelerine ek 
olarak sosyal dayanıklı mahalleye ait 
göstergeler elde edilmiştir (Şekil 2).

Perry (1929)’nin mahalle modelin-
de bahsettiği ilkelerin sağlıkla olan 
ilişkisine bakıldığında; iyi planlan-
mış yapılı çevrenin fiziksel aktivi-
telere fırsat sunarak yaşayanların 
fiziksel, sosyal ve zihinsel sağlığına 

katkı sağladığı söylenebilmektedir. 
Gerek ulaşım gerekse rekreasyon 
amacıyla kent içindeki yaya hare-

ketliliğin artırılmasına karma ara-
zi kullanımı, güçlü sokak sistemi, 

uygun yerleşim yoğunluğu, güven-
li yeşil alanlar ve erişilebilir kamu-
sal alanlar gibi planlama ve tasarım 
kararları ile katkı sağlanabilmekte-
dir. Bu noktada Perry’nin ideal bir 
mahalle için belirttiği 400 metrelik 
yürünebilirlik mesafesi bugün 20 
dakikalık yürüme mesafesinde de-
ğerlendirilmektedir. Kullanıcıların 
farklı kamusal aktivitelerini bisik-
letle ya da yürüyerek 20 dakikada 
gerçekleştirebilmesine fırsat sağ-
lamak da daha sağlıklı bir kent da-
ha sağlıklı bir topluluk oluşturmak 
adına önem taşımaktadır. 

Mahallenin geçirdiği 
dönüşüme bakıldığında 

en göze çarpan 
şeyin komşuluğun 

yitirilmesidir.

Görsel 1: 
Komşularla 
birlikte spor 

faaliyeti

 gabrielegalimbertiphoto : “Ofisimin dışındaki manzara. 20 gün öncesine kadar, komşularımı pek tanıyordum ve birçoğu 
da birbirini tanımıyordu. Şimdi hepimiz her gün 18.00’de birlikte spor yapıyoruz. Koronavirüsün yarattığı fırtınanın ortasında, 
bugünlerde herkesi etkileyen üzüntü ile insanların nasıl katlanmaya çalıştıklarını görmek güzel.”  Milano, İtalya

 jermcohen : “Çatı kültürü. Çatıda yoga yapan, çalışan, okuyan, müzik yapan, uyuyan insanların kliplerini çekmeye başladım. 
Pencereme her baktığımda yeni ve farklı şeyler yapan yeni insanlar görüyorum. Günlük yaşamınızda hangi yeni şeyleri fark 
ediyorsunuz?”  New York, ABD

Görsel 2:
New York’ta 
değişen çatı 

kültürü



Sosyal dayanıklı mahalleye ilişkin 
göstergelerin sağlıkla olan ilişki-
sine bakıldığında ise; ortak değer-
leri paylaşan, farklılığı hoş gören, 
yaşadığı yere kendini ait hisseden 
güçlü topluluk hissine sahip mahal-
lenin zorlukları yenmede daha ba-
şarılı olduğunu söylemek müm-
kündür. Sosyal dayanıklı mahalle 
olarak kabul edilebilen yerleşimler 
birlik olmanın verdiği güç ve katı-
lım isteğiyle zorluklara karşı sos-
yal desteği -motivasyonu sağlayarak 
zihinsel- ruhsal sağlığı güçlü tut-
mayı başarabilmektedir. Bu duru-
ma örnek olarak sosyal medyadan 
toplanan ve karantina sürecinde 

gözlemlenen farklı oluşumlar–pra-
tikler gösterilmiştir.

Mahallenin geçirdiği dönüşüme 
bakıldığında en göze çarpan şeyin 

komşuluğun yitirilmesi olduğu-
nu ifade etmiştik. Fakat karanti-
na süreciyle oluşan pratiklere-olu-
şumlara baktığımızda geçirdiğimiz 
sürecin  belki de bize komşulu-
ğu yeniden hatırlatacağına, toplu-
luk olmanın gücünü öğreteceğine, 
sosyal motivasyonun ne demek 
olduğunu anlamamıza yardımcı 
olacağına ve mahalleye geri dönü-
şü sağlayacağına yönelik bir umut 
doğmaktadır. 

İnsanın doğası gereği karşılaştı-
ğı zorluklara ayak uydurduğu ve 
toplumsal ilişkilerini bir şekilde 
sürdürmeyi başardığı ve yeni nor-
malini yarattığı bilincindeyiz. Bu 

 monamai

“Tüm dünyanın tek bir dev köye 
dönüştüğünü hissediyorum. “Hepimiz 
çok deneme sürelerinden geçiyoruz ama 
insanlığın en iyilerini görmek” “sosyal 
mesafeye” rağmen her zamankinden 
daha az yalnız hissetmemi sağlıyor. 
Lütfen buna “sosyal mesafe” yerine 
“fiziksel mesafe” demeyi düşünün. Ve 
bu geçici durumun sosyal bağlantının 
kırılganlığını unutmamasına izin 
vermeyin. Suçu birisine yerleştirmek, 
sorumluluklarımızdan kaçmanın ve 
zayıflığımızı gizlemenin en kolay yolu 
olabilir, ancak kesinlikle bir çözüm değildir. 
Şimdi birbirimize her zamankinden daha 
fazla ihtiyacımız var. Birlikte hepimiz 
ırkçılık, bencillik ve dünyadaki herhangi 
bir virüsten daha güçlüyüz. Hepinize 
sabırlı olduğunuz ve birbirinize baktığınız 
için teşekkür ederiz. Evde kalın, güçlü 
kalın ve iyi olun.”  

Kaliforniya, ABD

İnsanın doğası gereği 
karşılaştığı zorluklara 

ayak uydurduğu ve 
toplumsal ilişkilerini 

bir şekilde sürdürmeyi 
başardığı ve yeni 

normalini yarattığı 
bilincindeyiz.

Görsel 4: 
Kurtuluş’ta 
pencere 
muhabbetleri

Görsel 5: 
Yeni kamusal 
alan olarak 
“balkon”

Görsel 3: 
Yeldeğirmeni’nde 

mahallelilerin 
mini konseri

 istanbul.etkinlik

“Kadıköy Yeldeğirmeni’nde evde kalanlara komşulardan 
mini konser”  Kadıköy, Yeldeğirmeni, İstanbul

 sakiryildirim

“Pencere muhabbetleri” 

Şişli, Kurtuluş, İstanbul
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doğrultuda toplumun salgına karşı 
çözümünü yeni kamusallığı çatı, bal-
kon ve pencere faaliyetleri ile yarat-
mak olarak ele almak mümkündür.

Salgın döneminde farkındalık ar-
tırma, dayanışma, eğlence ve mo-
tivasyon artırmaya yönelik mahal-
lelinin olduğu kadar belediyelerin 
yarattığı yeni bir oluşumlar ve pra-
tikler de önemlidir. Birlikte olma his-
si bizi daha güçlü, dayanıklı ve sağ-
lıklı yapmak için bir başlangıçtır.

Toplumun karşılaştığı zorluğa tep-
ki olarak mahalleyi ‘bizim mahalle’ 
yapan dayanışma ruhunun yeniden 
yeşerdiğini ve bu süreçte küresel 

ölçekte farklı dayanışma örnek-
lerinin karşımıza çıktığını gör-
mek mümkün. Bu doğrultuda sos-

yal dayanıklı mahallenin temelini 
oluşturan topluluk hissinin birbiri-
ne ve yaşadığı yere bağlı, geleceğe dâir 
pozitif ve daha sağlıklı bireyler oluş-
turmada etkili olduğu söylenebilir.

Sonuç Yerine
Geçirdiğimiz karantina süreci pek 
çok alanda olduğu gibi kentleri-
mizde de etkisini göstermiştir. Bu 
yazının arka planındaki düşünce 
salgının beraberinde getirdiği top-
lum sağlığı ve sosyal olarak bir ara-
da olamayışın neden olduğu olum-
suz durumların aksine konuyu 
pozitif bir yaklaşımla ele alarak kri-
zi fırsata çevirebilme inancıdır. 

Sosyal dayanıklı mahallenin temeli-
ni oluşturan topluluk hissinin birbi-
rine ve yaşadığı yere bağlı, geleceğe 
dâir pozitif ve daha sağlıklı bireyler 
oluşturmada etkisi vardır. Mahal-
le kültürü ile sosyal dayanıklılığa 

Birlikte olma hissi bizi 
daha güçlü, dayanıklı ve 
sağlıklı yapmak için bir 

başlangıçtır.

   sislibelediye

“Evde canınız sıkıldığı anda camdan 
başınızı uzatmanız yeter. İlçemizin 
müzisyenleri ile mahallelerimizi 
dolaşıyoruz, yüzünüze gülümseme 
ruhunuza müzik katıyoruz! Siz de 
onlara eşlik edin, unutmayın Şişli’de 
mutluluk bulaşıcıdır. 

Şişli, İstanbul

   esenlerbelediye

“Esenler Belediyesi Sanat Evi’nin 
(ESEV) hayata geçirdiği ESEV Moral 
TİMİ, bu süreçte evde kalanların 
morallerini düzeltmek için sokak 
konserleri düzenlerken, Moral TİMİ 
de haftalardır evlerinden çıkmayan 
ilçe sâkinlerini tek tek arıyor, hâl-hatır 
soruyor, ihtiyaçlarının olup olmadığını 
öğreniyor.”

   Esenler, İstanbul

Görsel 7:
 Esenler Belediyesi 

Moral Timi

Görsel 6:
 Şişli 

Belediyesi’nin 
mahallelilere 

müzik dinletisi



yönelik hazırlanan ve hâlen devam 
eden araştırmanın ön bulgularına 
göre; karantina sürecinde komşu-
luk dayanışması ve sosyal motivas-

yon en önemli çıktıdır. Öte yandan 
salgın ve karantina sürecinin sosyal 
etkileşime etkisine yönelik değer-
lendirme yapıldığında komşularla 
beraber yapılan balkon faaliyetleri-
nin yeni pratiklerle devam etmekte-
dir.  Karantina sürecinde evde yapı-
lan faaliyetlere bakıldığında ise yeni 
hobilere örnek olarak spor  ve sa-
natsal etkinlikler öne çıkmaktadır. 
Bu sonuç sosyal dayanıklı bir ma-
hallenin öğrenen bir toplum olduğu 
gerçeğidir. 
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8 Türkoğlu ve Koramaz, 2012.
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Karantina sürecinde 
evde yapılan faaliyetlere 

bakıldığında ise yeni 
hobilere örnek olarak 

spor ve sanatsal 
etkinlikler öne 
çıkmaktadır.

 ustunpalmie

“Şu son 2 haftadır yaşadığımız moral bozukluğu aslında şaşkınlıktanmış demek. 
“Korona kimmiş ya? Bizim çok değerli dostlarımız var.” diye düşününce 24 saat 
dolmadan dayanışmanın gücünü, sevginin ve paylaşmanın iyiliğini hep beraber 
yaşadık. Corona var diye Paskalya olmayacak sandık bir an, yumurta tokuşturup 
çörekteki altını bulamayacağız sandık. Nişanlılar birbirine koca koca çikolata 
göndermeyecek sandık. Oysa bir baktık ki onlar gelemiyorsa biz gidermişiz. 
Corona neymiş ki Paskalya’nın yanında. Dostlarımızı çok seviyoruz, onlar da bizi 
seviyormuş. Hep beraber daha neler neler yapacakmışız.” 

Şişli, Feriköy, İstanbul

Görsel 8: 
Feriköy’de 
dayanışma 
örneği: 
“esnafa sahip 
çıkma”
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Metin Önal MENGÜŞOĞLU

Yazar-Şâir

ŞEHİR SÂKİNLERİNİN 
SÜKÛT HALLERİ

DENEME



ehir konuşuyor:

Sağ elinin işaret 
parmağını dudakla-
rına götürerek ev-
velâ bütün insanlık 
âlemine, en fazla da 

kendi ahâlisine, sus işareti yaptı şe-
hir. İnsan, asırlar boyu hep konuş-
tu; konuşmalıydı da elbet, onun 
öteki canlılardan mümeyyiz farkıy-
dı konuşması. Lâkin konuşurken 
ya hak söylemesi yâhut susması 
murad edilmişti kendisinden. O ne 
yaptı; bütün konuşmaları uhdesi-
ne alarak, öyle gevezeleşti ki, baş-
ka hiç kimseye söz söyleme hakkı 
bırakmadı.

Hâlbuki Allah’ın bütün yaratıkla-
rı, kendi hâl dilleriyle -konuşma 
denilemese de- hiç olmazsa türler 
arasında, işe yarayan anlaşmalar 
yaparlardı. İnsan, yalnızca yeryü-
zünde kendisi konuşması için, kes-
ti onların dillerini.

Öylesine ileri gitti ki, âdeta tanrısal 
bir dil kullanıyormuş gibi böbür-
lendi. Belki bu sebeptendir ki şâir 
Cahit Koytak, kendi de bir âdem 
evlâdı olmasına rağmen, taşan 

sabrını belki biraz dindirebilirim 
ümidiyle, bütün namuslular adı-
na, son sözü söyleme teşebbüsün-
de bulundu ve dedi; “Ben Yokum, 
Beni Karıştırmayın” şiirinde:

Ş

Sen ne yaptın ey Âdemoğlu! Kendinle beraber bütün tabiat 
sana zimmetlenmişti, unuttun mu? 
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Odalar dolusu kitap, bunca basılı 
kâğıt
Akıl ve selüloz karışımı
Hamurdan yoğrulmuş kafalarınız
Mezarlarınıza kapanmış vıdı vıdı 
konuşuyorsunuz
Vıdı vıdı vıdı vıdı vıdı
Kurtların, böceklerin çeneleriyle;
…
Bunca sözü nereden buluyorsunuz?
Ne kadar çok şey istiyorsunuz,
Ne kadar çok şey biliyorsunuz,
…
Yeter, ama yeter,
Ölüler için de, diriler için de!
Susun artık, susun, siz kitaplardakiler,
Siz sahnedekiler, siz içimdekiler!

Ayıp ama, bakın, Tanrı konuşmak 
için
Sizin susmanızı bekliyor.

Ne yaptın; bunca konuşmanın ar-
dından başın göğe erdi mi? Şeh-
rin yani benim göğsümde, yerin 
üstünde ve altında kurduğun la-
boratuvarlardan habersiz mi san-
dın beni? Ne yapacaktın; Tanrı’yı 
hayattan kovacak, O’nun tahtına 
mı konacaktın? Dene hadi, dene 
mümkünse şimdi; seni karantina-
ya alıyorum işte. Yüreğin yiyorsa 
yine çık sokaklarıma, döv toprağı-
mın böğrünü, yükselt göklerime 
doğru onu delmeye çalışan yapıla-
rını; bakalım baş edecek misin ta-
biatla ve artık tabiatın bir parçası 

olan şehirlerle/kardeşlerimle. Se-
ni karantinaya aldım derken de, 

sakın eski alışkanlıklara aldana-
rak, karantina, İtalyancada kırk 

gün demektir, kırk gün evde yatar, 
sonra çıkar yine konuşurum san-
ma. O, eskiden gemiler limanlara 
yaklaştığında, sınırlı sayılı günler 
hakkında konulmuş bir isimdi. O 
günlerde, diyebilirim ki şehirlerin 
iktidarı/otoritesi, bugünlere göre 
daha yüksekti. İnsan tekleri bakı-
mından dünya, yaşadıkları şehir-
lerden ibaretti. Ulaşım, haberleş-
me, iletişim böylesi hıza kavuşmuş 
değildi. Bir şehirden bir şehre inti-
kal, herkesin kârı olamazdı. 

Sen ne yaptın ey Âdemoğlu! Ken-
dinle beraber bütün tabiat sa-
na zimmetlenmişti, unuttun mu? 
Zimmet nedir bilmiyor musun? 
Zimmet sorumluluktur, yükümlü-
lüktür. Hem kendini hem de tabia-
tı korumakla ödevliydin.

Tabiatın bütün öteki canlılarını, 
kendine iyi bakar gibi bakarak, ya-
şamalarını, çoğalmalarını sağlaya-
caktın. Ama sen, sen o obur/obez 
iştihânla, senin dışındaki türlerin 
hayat hakkını da, güya kendine ka-
tacakmışçasına ihtirasla çabalaya-
rak, onlardan bir kısmının neslini 
tükettin biliyor musun? Ne oldu, 
sana netice yaradı mı sanıyorsun; 
gördün mü, seni Korona’nın hapis-
hanesine kilitledik. İnsanın fıtratı 
ve eşyanın tabiatı ile beraber, me-
sut bir hayat sürecekken, sürmeliy-
ken, şimdiki mahrumiyetin sebebi 

İnsan tekleri 
bakımından dünya, 

yaşadıkları şehirlerden 
ibaretti. Ulaşım, 

haberleşme, iletişim 
böylesi hıza kavuşmuş 

değildi. Bir şehirden bir 
şehre intikal, herkesin 

kârı olamazdı.



üzerinde hiç düşünüyor musun? 
İşitir gibiyim, ne alâka, diyorsun. 
Bak anlatayım.

Hani demiştim ya, bazı canlıların 
soyunu tükettiğini hatırlatmıştım 
sana. Şu adını Covid 19 koyduğun 
virüs var ya; ha evet, işte o. Tabi-
atta mevcut, kendi başına, mâsum 
ve zararsız dolaşıp duran bir besin-
di varsayalım ki. Soyunu tükettiğin 
belki bir, belki birkaç canlı türü, 
onunla beslenir neslini sürdürür-
dü. Ne oldu şimdi; o canlı, tabiatın 

bağrından çekilince, virüs, san-
ki hâlâ kendisiyle beslenen canlı 
mevcutmuş gibi çoğalmaya devam 
etti. Çoğaldı öyle çoğaldı ki, bü-

tün dünyaya yayıldı. Yaşarken sen 
de öğrenmiş olmalısın, bazı canlı-
lara besin sağlayan kimi nesneler, 
bazılarının ölümcül zehri olabilir. 
Gerçekleşen budur belki de biraz 
düşün.

İbn Haldûn ne demişti, ben se-
nin türünden bunu öğrenmiştim: 
tarihin dilimleri suyun suya benze-
diği gibi birbirine benzerler; doğru 
mu? Hatırlamalısın ki vaktiyle ti-
fo, tifüs, verem, trahom gibi bula-
şıcı hastalıklar vardı yeryüzünde. 

Niçin vardı; çünkü insanlar saray-
larına tuvalet yapmak yerine, ih-
tiyaçlarını tekerlekli lâzımlıklara 
gideriyor, onu karyolalarının altın-
da bekleterek, sabahleyin köleleri-
ne döktürüyorlardı. Koca malikâ-
nelerde bile fareden geçilmiyordu. 
Saray ahâlisi ellerini yıkamıyordu, 
ellerini... Görüyor musun; Koro-
na’dan korunmanın birinci tedbi-
rini, herkesin Müslümanlar gibi el-
lerini yıkamak olarak gösteriyorlar 
şimdi; Müslümanlıkla alâkası ol-
mayan hemcinslerin.

Az önce fare deyince hatırladım, 
günün birisinde okuduğunu gör-
müştüm, şu meşhur Cezayir do-
ğumlu Fransız romancı ve filozofu 
Albert Camus’un, Veba adlı bir ro-
manı vardı. Cezayir’in Oran şeh-
rinde çıkan veba hastalığını konu 
ediniyordu. Tıpkı bugünkü gibi o 
zaman da şehrin idârecileri, bütün 
kapıları kapatarak, giriş çıkışları 
yasaklamışlardı. Yazar, şehir ahâ-
lisi hakkında ‘Vebanın Mahpusları’ 
sıfatını kullanıyordu.

Kirliydin ey Âdemoğlu, geçmiş ta-
rihlerde de böyleydi şimdi de ay-
nen böyle yaşıyorsun. Kanalizas-
yonlar, şehirlerin içinden akan 

Seni şehre çıkmaya bile 
korkar hâle getirdi; 
kim mi, kafandaki 
gözle göremediğin 

kadar küçük, uçucu, 
cansız bir nesne. Evet, 

kendisi cansız ama sana 
dokununca canlanıp 

çoğalan bir virüs.

İbn Haldun

ŞEHİR DÜŞÜNCE DERGİSİ     2020-16 ‹ 44 45 ›DENEME



çaylara, derelere karışıyor, bazen 
çocuklar yüzme öğreniyorlardı kir-
li sularda. Kirliydin Âdemoğlu öy-
le kirliydin ki, kuzgunî kara bir 
zihnin oluşmuştu. Kurduğun la-
boratuvarlarda, soyunu tükettiğin 
diğer canlılarla yetinmemiş, bu se-
fer sanki kendin yeni canlılar ya-
ratacakmış gibi tanrılık taslama-
ya başlamıştın. Belki ölümsüzlüğü 
arıyordun ve belki ölenleri yeniden 
yaratmayı. Hadi dene, bir daha de-
ne bakalım; sana dışarı hayatını ya-
saklıyoruz. Seni şehre çıkmaya bile 
korkar hâle getirdi; kim mi, kafan-
daki gözle göremediğin kadar kü-
çük, uçucu, cansız bir nesne. Evet, 
kendisi cansız ama sana dokunun-
ca canlanıp çoğalan bir virüs.

Bak sana anlatayım İlâhî İhtarı:

“EY İNSANLAR (işte) size bir misal 
veriliyor; onu dinleyin şimdi: sizin Al-
lah’tan başka yalvarıp yakardığınız 
bütün o (düzmece) varlıklar, hepsi bir 
araya gelseler dahi, bir sinek bile ya-
ratamazlar (değil mi?); hatta bir si-
nek onlardan bir şey kapacak olsa, 
onu bile geri alamazlar! Başvurup is-
teyen de, başvurulan ve istenen de ne 
kadar güçsüz” (Hac sûresi, 22:73).

Bu kıssayı belki okudun belki oku-
madın; şimdi oku ve düşün. Bir 
sineğin cürmü ne kadardır ki? 

Ayrıca onu bin parçaya bölsen, 
geriye kalanlardan tek bir parça-

sı dahi, şimdi seni evlerde kalma-
ya mahkûm eden virüsten, daha 

büyük kalacaktır. Öyleyse çare ne-
dir; sürdürecek misin o mütekeb-
bir tavrını benim sokaklarımda, 
dağlarımda, denizlerimde, yay-
lalarımda, ağaçlarımın altında, 
meydanlarımda? 

Zamanı suçluyor aralarınızdan ba-
zıları, dinliyorum onları; şehirsem, 
benim de kendime göre bir idra-
kim var unutma! Diyorlar ki ba-
şımıza gelen bu musîbet, modern 
zamanlar yüzündendir. Oldu mu 
şimdi, tıpkı Câhiliye devrindeki 
müşrikler de böyle söylüyorlardı, 
bak dinle:

Geçmiş kavimlerin 
mâruz kaldığı 

musîbetler de, tıpkı 
senin bugün başına 

gelen gibi bir imtihan 
sualiydi.



“Onlar hâlâ: “Bu dünyadaki haya-
tımızdan başka bir şey yok.” derler. 
“Dünyaya geldiğimiz gibi ölürüz ve 
bizi ancak zaman yok eder.” Fakat on-
ların bu konuda hiçbir bilgileri yok: 
onlar sadece zannederler” (Câsiye sû-
resi, 45:24). 

Şudur ki söylemek istediğim; bu 
olup bitenlerde, zamanın şunca-
cık evet şuncacık bile bir kabaha-
ti yoktur ey âdemoğlu! Bütün za-
manlardaki imtihanların biricik 
öznesi sendin. Geçmiş kavimlerin 
mâruz kaldığı musîbetler de, tıpkı 
senin bugün başına gelen gibi bir 
imtihan sualiydi. Ve musîbetleri de 
yalnızca işlenen münferit günahlar 
sebebiyle filan gerçekleşiyor san-
ma. Evet, bu günahların çoğalma-
sı, medyanın diliyle alenîyet kazan-
mış olması yeni zamanlara has bir 
hâdisedir. Ancak musîbetlere illâ 
bir sebep aranacaksa, ferdî günah-
lardan ziyâde sosyal ve siyasal zu-
lümleri neden düşünmeyesin?

Allah’ın nimetlerini âdil şekil-
de paylaşıyor musunuz? İnsan-
ları yönetenler ne kadar âdildir? 
Dünyadaki ilk yüz zenginin varlı-
ğı, yaşayan diğer bütün insanların 
varlığına eşit değil mi hâlâ? Filis-
tin, Yemen, Arakan, Afrika, Mo-
ro ve dünyanın sömürülen bütün 
coğrafyalarında işlenen zulmün 
fâili, kelebekler midir sence? Şu be-
denlerinizi kilitleyen virüsün tesir 
sahasından bir anlığına kurtularak, 

zihinlerinizi talan eden virüslere 
bakmalısın ey âdemoğlu!

Bir şey daha, ne kadar yarışa gir-
meye çabalarsan çabala, bilmiş 

ol ki Allah’ın bütün eserleri, birer 
mûcize iken, sen ancak bir feno-
men üretebilirsin. Dünkü mûcize-
lerin lokal gerçekleştiğini biliyoruz. 
Çünkü şehirler arasındaki gidiş ge-
lişler, giriş çıkışlar, bugünkü kadar 
imkân dâhilinde değildi. Böylece 
tek bir şehri karantinaya almakla 
ötekileri korumak mümkündü. Bu 
sebepledir ki meselâ Hazreti Ömer, 
veba yayılan bir şehre girmekten 
sakınarak, geri dönmeyi tercih et-
tiğinde, şehrin valisi, “Ey Ömer Al-
lah’ın kaderinden mi kaçıyorsun?” de-
yince cevabını yapıştırarak esasen 

Şu bedenlerinizi 
kilitleyen virüsün tesir 
sahasından bir anlığına 
kurtularak, zihinlerinizi 

talan eden virüslere 
bakmalısın ey âdemoğlu!
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kaderi de târif etmişti: “Evet, Al-
lah’ın kaderinden Allah’ın (bir başka) 
kaderine kaçıyorum.” Şimdi sana dü-
şen mûcize aramak ve hatta bekle-
mek değildir; çünkü mûcize bekle-
menin müşriklerin şiarı olduğunu 
yazıyor Elmalılı Hamdi Yazır tefsi-
rinde. Öyleyse elbette ilmin, fen-
nin ve teknolojinin ardına düşecek 
îcat ve keşiflerle âletleri çoğalta-
caksın. Burada îtinâ göstermen ge-
reken, araçları amaç hâline getirip, 
ilâhlık taslamamaktır. Sen âciz bir 
Allah kulusun unutma! 

İbn Haldûn’un sözünü hatırlatarak 
derim ki zamanın bir diğer zaman-
dan farkı, araçlar üzerinden okun-
malıdır. Meselâ, başlangıçta savaş-
lar taşla, sopayla, ardından bıçak 
ve kılıçla, sonra ateşli silahlarla ya-
pılıyordu. Devirler devirleri izledi, 
senin îcat ve keşiflerinle bugün se-
nin türdeşlerin, artık hem sosyal 
hem de fennî laboratuvarlarda si-
lah üretiyorlar.

Orada Amerika, Orta Doğu’da-
ki cevheri nasıl sahiplenirim, ora-
da yaşayanları ortadan kaldırarak 
yahut susturarak, ellerindeki ni-
metleri nasıl kendime taşırım, di-
ye sinsi hesaplar yapmakta, yol-
lar aramaktadır. Öte yandan hem 

kendisi hem de meselâ seni bu-
gün evde kalmaya mahkûm eden 

virüsün kaynak memleketi olan 
Çin, ABD ile yarışırken, biyolojik 

laboratuvarlarda, ecza endüstrisi-
ni daha gelişkin hâle getirerek, onu 
bir silaha dönüştürüp benzer emel-
leri gerçekleştirmek arzusundadır. 
Belki kötü emelleri ellerinde patla-
dı, ama içinizdeki beyinsizler yüzün-
den, şimdi hepiniz mağdursunuz.

Yaşadığın şehirden sana nasîhatim 
olsun ey âdemoğlu, dinle beni. Ye-
niden kucaklaşmak, benim mekâ-
nımda sevdiklerinle yakınlaşmak, 
sevişmek, koklaşmak arzusu taşı-
yorsan, kendi kavmin, kendi ailen, 
yalnızca kendi inanç topluluğun 
için bile değil, bütün insanlık adına 
bilmen gerekeni anlatayım sana.

Yeryüzünde fesat çıkartacak hem-
cinslerin dâima bulunacaktır; Al-
lah’ın arzdaki sünneti böyledir. İb-
lise de mühlet verilmiştir ve her 
şey zıddıyla tezâhür etmektedir. 
İblis ve elemanları olan tüm şey-
tanlar, şu beş maslahatı ifsat et-
meye programlamışlardır kendi-
lerini: Düşünce, ırz, can, mal ve 
din. Sen işte fesatçılarla bu beş 
maslahatı muhâfaza maksadıyla 
savaşmalısın.

Bütün insanların malı, ırzı, canı, 
düşünce ve din seçme hürriyetleri 
senin uhdene, mükellefiyetine ve-
rilmiştir. Ne komünist Çin, ne de 
kapitalist ABD, asla ıslâhatçı de-
ğillerdir. O zaman onların bu if-
sat edici meşguliyetleri, seni Koro-
na’nın hapishanesine kilitlemiştir; 

Yeryüzünde fesat 
çıkartacak hemcinslerin 

dâima bulunacaktır; 
Allah’ın arzdaki sünneti 

böyledir.

Adem’in 
Yaratılışı, 
Michelan-
gelo’nun fresk 
Sistine Şapeli 
eskizi



uyan artık. Uyan da suçu ne za-
manda ne de bende bulma, sokak-
larımı sana yasak ettim diye. 

Hem sonra biz kadim ahbabız se-
ninle ey âdemoğlu. Demiştim hani, 
kendin ve öteki insanlar, fıtrat ve 
tabiat sana zimmetlenmişti.

Zimmetine sahip çık; artık, ne 
olursun mâruf ve mâkul olana yö-
nel, iyilik yap, kötülükten uzak 
dur ve kötülüğü engellemek adına 
davran, gerekirse bu uğurda savaş. 
Hristiyanlardan, Yahudilerden, ko-
münistlerden, kapitalistlerden ne 
kendilerine ne sana ne öteki insan-
lara bir hayr dokunmadığı âşikâr 
oldu.

Tarihin öznesi olmaktan çıkmış, 
nesneye dönüşmüştün. Şimdi sil-
kin, sömürülebilirlik vasfını at 
üzerinden; asla sömürücülüğe so-
yunmadan bu fesadı ortadan kaldı-
racak ıslâhat ve yenileşme çabaları-
nı görelim. 

Bak, gökleri delerek beni nasıl tah-
rip ettin. İnsanları beton ve çelik 
kutuların ortasına yerleştirerek 
kısırlaştırdın. Kendi kendine yap-
tığın en büyük zulüm yaşadığın 
mekânı tabiattan kopartmak oldu. 
Farkına varmadan veya vararak 
tabiattan kopuş, seni fıtrattan da 

uzaklaştırdı; vahşileştirdi, âdeta bir 
canavara dönüştürdü. Yanlış anla-

ma, elbet senin aranda, yanında, 
yakınında mâsum ve mazlûmlar, 

nice merhamet damarlılar da mev-
cuttu. Kendin yandığın gibi şimdi 
onları da yakıyorsun gördün mü? 
Ve zaten eminim ki mâruz kaldı-
ğın musîbet ile kimi mazlûmların 
âhı çıkıyor; lâkin o mazlumları da 
yakıyor.

Ne var ki mazlûm ve mâsumlar bü-
tün musîbetleri hayra tebdil eder-
ler. Başlarına geleni şer telakkî et-
mez, ondan ibret almaya bakarlar; 
göreyim seni hemşerim, haydi sen 
de böyle davran. Ve şehir sustu. 

Mazlûm ve mâsumlar 
bütün musîbetleri hayra 
tebdil ederler. Başlarına 
geleni şer telakkî etmez, 

ondan ibret almaya 
bakarlar.
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Cihan AKTAŞ

Yazar

KORONAVİRÜS KOMŞULUĞU

DENEME



alnız yaşayan her 
yaşta insan için iyi 
komşu akrabadan 
öte... Yan taraftan 
yükselen tıkırtıla-
rın, konuşmaların 

hissettirdiği bir güven var, bunu 
özellikle yalnız yaşayan ihtiyarlar-
dan duyarsınız. Koronavirüs gün-
leri aylar öncesinde kalan hayat 
tarzımızın pek çok alışkanlığı ve 
unsuru için olduğu gibi komşulu-
ğu da başka bir gözle düşündürü-
yor. Parçalama, dağıtma, bölme, 
koparma ve yalıtma... İyi komşu-
luğun teşvik edildiği zamanlarda 
yaşamıyoruz. 

Yaşları doksanı aşan halam ve eniş-
tem bu yaz başında da her sene ol-
duğu gibi köye gitmeye hazırlan-
dılar. Bu bir hayal, var güçleriyle 
hazırlansalar da gidemediler, ço-
cuklarının hiçbiri onlarla yola çı-
kıp yaz boyu köy evinde birlikte 
yaşayacak şartlara sahip değil ar-
tık. Her biri sırayla alışverişlerini 
yapıyor, ilgileniyor işleriyle ama 
günün büyük bölümünü yalnız 

geçiriyorlar. Akrabalar ve komşular 
eskisi gibi uğramıyor; yaşlıları ağır 
risk altında gösteren bir salgın, Ko-
ronavirüs. Bildiğimiz bütün ilişki 
biçimlerini yeniden ele almaya zor-
luyor hastalık korkusu. 

Kendi dünyasına kapanmaya zorla-
yan korkular son kırk yıl içinde bü-
tün dünyada yükseliyordu aslında. 
Dönüm noktası muhtemelen Ber-
lin Duvarı’nın yıkılmasıydı. “Belâlı 
bir döneme girdik.” diye yazmıştı 

Y

İlişkileri başlatan ve geliştiren her şey komşuluk.

Koronavirüs 
günlerinde 
komşular, 
Torino, İtalya

ŞEHİR DÜŞÜNCE DERGİSİ     2020-16 ‹ 50 51 ›DENEME



Wallerstein. Hiçbir şey eskisi gibi 
olmayacaktı, dünya yeni bir den-
ge kazanıncaya kadar. 80’lerin baş-
larında ise Thatcher, “Alternatifi 
yok.” demişti, küreselci politikalar 
bağlamında. David Harvey bu şiarı 
Umut Mekânları’nda eleştirdi. Wal-
lerstein, Bildiğimiz Dünyanın So-
nu’nda, “Yapacağımız tek şey ber-
rak ve faal olmak.” diye vurguladı. 

Küreselleşmenin vaatleri tüketim, 
güvenlik ve yenilikti. Bu vaatlerin 
kucakladığı kesimler türdeşleriy-
le birlikte yüksek duvarların arka-
sına kapanıyordu eskiden, yani üç 
ay kadar önce. İyi komşuluk ter-
sine, türdeşi ile olmayan komşu-
luktur oysa. Zannın zehirlerinden 
arındırır tanımak. Şehir, mahalle, 
kaynaştırır, kul hakkı girer araya. 
‘Selam’ bir muhatap alma sözcü-
ğü olarak barış ve esenlik dileğini 
yansıtır. 

Biz toplum olarak konuksever-
liğimizle övünür ve komşuluğu 
da her şeye rağmen sürdürdüğü-
müzü düşünürüz Batı toplumla-
rına kıyasla. Gerçekten de çok iyi 
komşular edinip, iyi komşu olma-
ya gayret etmişizdir pek çoğumuz. 
Peki bu özelliğimizi koruyor muy-
duk Koronavirüs günleri gelip ka-
pımıza dayanmadan önce? Sadece 

kendimize benzeyenleri arayıp so-
ruyor, varlığımızla ancak onlara 
güven veriyorsak bu iyi komşu-
luk değildir. Benzeriniz ekonomik 
ve sosyal gruplarla sitelere çekildi-

ğinizde bu zaten geriye kalanlara 
karşı radikal bir sosyal mesâfe bil-
dirimi, yalıtım demek. 

Esenler’de sosyal hayat üzerine ça-
lışırken elli-elli beş yaşlarında Ha-
lepli bir mülteci ile söyleşi yapmış-
tım önceki yıl. Konu apartmandaki 
komşularla ilişkisine geldiğinde bu 
beyefendi, üzgün bir dille komşu-
larının kendisiyle ilişki kurmaktan 
kaçındığını söylemişti. Aynı katta 
oturdukları komşularıyla ilişkileri 
fenâ değildi, ancak diğer kattakiler 
asansör önünde karşılaştıklarında 
selamlaşmaktan uzak durmak için 

bakışlarını kaçırıyorlardı: “Selam 
vermez, ben bir selam versem, Su-
riyeli olduğumuzu biliyor, diyecek 
ki acaba benden bir şey mi istiyor 
bir kötülük mü düşünüyor... Yani 
biz ne yapacağız sana, selam Al-
lah’ın selamıdır, komşunun kom-
şuya selam vermesi vaciptir.” diye 
sitem etmişti.

Yalıtılmışlık böyle bir şey, diye dü-
şündüm Ali Aydın’ın son filmi Kro-
noloji’yi izledikten sonra. Bu çif-
tin hiç mi akrabası, eşi dostu yoktu 
arayan, soran. Ne anne ne baba, 
hala, teyze, dayı, amca, kuzen iki 
tarafın da tek bir akrabası olmaz 
mı... 

Fenâ bir film değil Kronoloji bu 
belirsiz durum bir tarafa bırakılır-
sa, şiddetin kaynaklarını gösteri-
yor, eğitim ve toplumsal statünün 
bir başına şiddetten alıkoymadığı-
nı da... Normal gibi süren alışılmış 
söz şiddeti de dâhil buna, insan 
ilişkilerini zehirleyen ve giderek fi-
zikî şiddete kapı açan kötülük. 

Fizikî çevre komşuluğu azaltıyor, 
yok ediyor veya çoğaltıyor. “İnşa-
at İçin İnşaat” statükosuna teslim 
olmuş durumda kısıtlı kaynağa sa-
hip, yeni kaynaklar üretme konu-
sunda ise yetersiz kalan ülkeler. 
Konrad Kastner, Katedral’de Çin 
Moğolistanı’nda inşâ edilen in-
sansız şehir Ordos’u tanıttı bize: 
Binlerce bina var, binlercesi de ya-
pılmakta ama orada hâlâ bir şehir 
yok. Spekülatörler sürekli yükse-
len bir yatırım değeri varmış gibi 
büyümeyi sürdüren inşaat alanla-
rına ihtiyaç duyuyorlar. Bütün boş 
alanlarımızı gözlerine kestirip iş-
galin bir yolunu buluyorlar. Yıkım 
ve inşaat sesleri yetersiz kalınan 
üzerine düşünmeyi engelleyecek 
şekilde sürekli örtüyor gündemi, 
değiştiriyor. 

Ordos’un aşırı bir örnek olduğu-
nu varsaysak bile etrafımızda yük-
selen projelerde de komşuluğu ve 
aile içinde iyi geçimi teşvik edecek 
bir özeni nâdiren görüyoruz. Yu-
karıda yaşlı halamla eniştemin sal-
gın günlerinde belirginleşen yal-
nızlığından söz etmiştim. Birkaç 

Dönüm noktası 
muhtemelen Berlin 

Duvarı’nın yıkılmasıydı. 
“Belâlı bir döneme 

girdik.” diye yazmıştı 
Wallerstein. Hiçbir şey 
eskisi gibi olmayacaktı, 

dünya yeni bir denge 
kazanıncaya kadar.

Salgın 
paniği ile boş 
kalmış raflar, 

Milano, 
İtalya



yıl önce, neredeyse elli yıldır yaşa-
dıkları mahalleden kentsel dönü-
şüm zarûreti yüzünden taşındılar. 
Apartmanlarının yeniden inşâsı gi-
derek bir çıkmaza girdi. Sürekli bir 
geçicilik içinde evden eve taşındı-
lar. Çocukları sırayla gelip gitse de 
elli yıl boyunca edindikleri komşu 
ilişkilerinin uzağında hissettikleri 
yalnızlık yalıtım günlerinde daha 
da ağırlaştı. 

Yaşlılar huzurevine, çocuklar oku-
la, daha küçükler kreşe... Korona 
Günleri’nde projeleri hazırlanırken 
varlıkları hesaba katılmamış ‘üreti-
ci olmayan’ insanlar karanlık dâire-
lere hapsoldular. Le Corbusier, so-
kağı öldürmekten söz etti, “yaşam 
makinesi” diye adlandırdı konutla-
rı. Esenler’de söyleşiler gerçekleşti-
rirken sokakta bir hâtırası olmayan 
gençlerle de tanıştım, oyun oyna-
dığı sokağı kayıplara karışan güzel 
bir hâtıra olarak anlatan bir önce-
ki kuşaktan insanlarla konuştum. 
Matruşka bebekler misali iç içe 
geçmiş sorunlarımız, hiçbir kurala 
ve desteğe tâbi olmayan bir göçün 
rastgele yürüttüğü temelsiz, deniz 
kumlu çok katlı konutlarla çoğala-
rak öteleniyor. Hiçbir çevre uyumu 
ve bağlantı gözetilmeden havâliye 
taze nefes kaynağı olan bir alana 
kondurulan set misali binalar iyilik 
ve güzellik adına bildiğimiz ne var-
sa meydan okuyor. 

2019 yılı sonunda Fatih’te yok-
sulluk yüzünden intihar eden 

kardeşlerin içine düştüğünden 
daha ağır bir yalnızlık düşünüle-
bilir mi? Komşuları sonradan ha-

tırladılar, nasıl da iyi insanlar ol-
duklarını... Gururlu muhtaçlar 
için insanlık, kardeşlik, komşuluk, 
akrabalık nasıl da boş kelimelere 
dönüşebiliyor. 

Bu intiharlardan birkaç ay önce 
de Üsküdar’da bir ev ziyâreti ger-
çekleştirmiş, evden çıktığımda ise 
merdivenlerde ansızın ak saçlı yaş-
lı bir adamla karşılaşmıştım. Ba-
kışları, hâli tavrı Alzheimer hasta-
sı olduğunu gösteriyordu. Ailenin 
biricik evlâdı olan genç kadın, şim-
di oturduğu dâirenin alt katın-
daki dâiresinde yatalak annesine 
bakarken -güçsüzlük yüzünden 

olmalı- hasta babasını bir üst dâi-
rede kendi hâline terk etmişti. Şık 
giyim ve düzgün konuşma tarzına 
karşılık bakışları zamanını yitir-
mişti yaşlı adamın ve evinin açık 
kapısından ağır bir koku yükseli-
yordu. Bir yere gidecek ama nere-
ye gideceğini bilmiyor gibi kararsız 
görünüyordu. Bir sesin peşindeydi 
ama nasıl ulaşacağından habersiz-
di. Karşısına bir yol, bir kapı çıka-
cağı zannıyla merdiven boşluğuna 
atmıştı kendini demek.

Sıkı sıkı kapadım apartman kapısı-
nı ayrılırken. Nasıl da yalnızız ka-
labalıkların arasında, bu klişe söz 
hayatın ciddî bir gerçeği. Şık giyim-
li adamın yaşadığı evden keskin bir 
idrar kokusu yükseliyor ve cadde-
ye taşıyordu; tek bir evlâdın gücü 
yetmez bakıma muhtaç iki yaşlı-
ya. Kalabalıkların ortasında her ân 
kaybolmaya hazır beyaz saçlı ço-
cukları bakışlarından tanıyabiliriz. 
Kaybolmalarına izin vermemenin 
bir yolu olmalı. 

Sadece üreten yaş çağı açısından 
düşünen sistemi değişmeye zor-
layan uzun bir mücâdelenin eseri 
gündemler ufkumuzun büsbütün 
kararmasının önünü alıyor ney-
se ki... Engellilerin şehir içinde ra-
hat hareket etmesi için yapılan -ve 

Yaşlılar huzurevine, 
çocuklar okula, daha 

küçükler kreşe... Korona 
Günleri’nde projeleri 

hazırlanırken varlıkları 
hesaba katılmamış 
‘üretici olmayan’ 
insanlar karanlık 

dâirelere hapsoldular.

Le Corbusier

Roma,
İtalya
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asla yeterli olmayan- düzenleme-
ler, her şeyin bambaşka olabilece-
ğinin göstergesi. 

Sıla-i rahime bağlı kesimler semt-
ler ve apartmanlar arasında mekik 
dokuyarak geniş aile ilişkilerini ya-
şatmaya çaba gösteriyor. Mekânlar 
bunun için elverişli olmadığında 
büyük bir özveri gerektiriyor iliş-
kileri canlı tutmak. Aile hayatın-
dan söz açıldığında muhâfazakâr 
kesim sağlam bir aile yapısının 
oluşumunda kadının rolünün ön-
celiğinin altını çizer. Ancak ‘muhâ-
fazakâr’ diye tanımlanan firmala-
rın hazırladığı projelerin, içinde 
yaşayacak kadınlar dikkate alına-
rak hazırlandığı da hiç söylenemez. 
Her şeye rağmen genç kadınlar ku-
caklarında bebekleriyle sabah saat-
lerinde anne-baba evinin kapısını 
çalıyor. Yaşlı başlı kadınlar sabah 
erkenden torunlarına bakmak için 
yola çıkıyor. İnsanın temel ihtiyaç-
ları konusunda basit ezberlerden 
öte gidemiyor konut siloları. Kom-
şuluk da akrabalık gibi mekânlar-
daki değişimlere bağlı olarak sü-
rekli yenilenen bağlarla korunan 
bir ilişki biçimi.

Bir tarafta türdeşlerin kendilerini 
kapattığı siteler, diğer tarafta kom-
şunun ev hallerini odanıza taşıyan 
malzemesinden çalınmış duvarlar. 

Hızlı hayat temposu içinde kimse-
nin komşusuna ayıracak vakti yok-

tu eskiden, yani üç-dört ay öncesi-
ne kadar, Koronavirüs günlerinde 

başka bir bağlama kapandık. Gerçi 
bu insanın kendine de vakit ayıra-
maması demekti. Bundan sonra ne 
olacak? Korona günleri bildiğimiz 
her şeyi yeni baştan ele almamızı 
sağlayan tezkiye günleri de olabi-
lirdi. İyi komşuluk bir iddiadır, as-
lında olan biten kendi iyi olma gay-
retimiz. Tarlabaşı’nda Hale Kaplan 
Öz vasıtasıyla tanıştığım, sokak 
çocukları ve mültecilere, Afrikalı 
işçilere sahip çıkan Urfalı Mehmet 
Bey ve eşi Fatma Hanım, yoksulu 
ve yolcuyu, yalnızı ve unutulmu-
şu kendine dert edinen gençler, 
metropolde komşuluk nasıl olur, 
gösteriyorlardı. 

Korona günleri 
bildiğimiz her şeyi yeni 

baştan ele almamızı 
sağlayan tezkiye 

günleri de olabilirdi. İyi 
komşuluk bir iddiadır, 

aslında olan biten kendi 
iyi olma gayretimiz.



Salgın yalıtımı sırasında birbiri-
mizle ve mekânlarla ilişkilerimiz 
değişti. Şehrin cadde ve sokakla-
rı birden boşaldı, geçici ikametler 
kalıcıya dönüştü. Zarar görmekten 
çekindiğimiz için değil sadece zarar 
vereceğimiz endişesiyle de mesâ-
fe koyduk komşularımıza. Onları 
tehlikeye düşmeyeceği şekilde ko-
ruyup gözetmenin sorumluluğuyla 
da gelişir komşuluk. Aklıma mer-
hum Mehmed Zahid Kotku’nun 
kırk yıl kadar önce Mevhibe Kor’a 
anlattığı komşuluk târifi geliyor: 
“Evin önü, arkası, sağı, solundan 
toplamda kırk komşuyla iyi tanışıp 
yardımlaşmak lâzımdır. Bu sade-
ce ev değildir, mahalleler, şehirler 
hatta devletler arası komşuluk var-
dır. Hepsiyle iyi münâsebetlerde 
bulunmak gerekir. Sınıf arkadaşlığı 
da bir komşuluk demektir.” 

Salgın nedeniyle sürdürdüğümüz 
yalıtım aylarında ihmal ettiğimiz 
ve ihtiyaç duyduğumuz birçok 
hususu hatırladık, yalıtım günle-
rinin birçoğumuz için hayat tar-
zımız konusunda yeni bir başlan-
gıca ivme kazandırdığı umulabilir. 
Birbirimizle ve mekânlarla ilişki-
miz değişti, kapanma mecbûriye-
ti ve sıkışıklık insan ilişkilerindeki 

muâşeret üzerine yeniden düşün-
meye mecbur etti. Evler hem ofis 
hem okul oldu, gece gündüz. Sınır 
ve mahremiyet üzerine yeniden 
düşündük. Sınırlarımız nasıl im-
kânlarımız olabilir? Mahremiyet 
nasıl bir ekranda gözükmeme hak-
kından öte geçen yapıcı bir değer 
olarak anlaşılabilir? Bozulmaya ka-
pı açan ilk ihlâl kimden geldi, kim 
çözüm sunmak yerine seyirci kal-

dı ve sonra şikâyete başladı... Bah-
çe, avlu bir yana, bir küçük balkon 
sahibi olmak bile bir neşe kaynağı 

olabilirdi halamla eniştem gibi yaş-
lı pek çok insan için. 

Evde çalışmak, kadınlar kadar er-
kekleri de ‘kendine ait bir oda’dan 
mahrûmiyet üzerine düşündür-
dü. Bir iş, bir proje, bir metin zi-
hinsel yoğunlaşma olmadan ger-
çekleşmiyor. Kadınlar bu konuda 
hiçbir zaman ayrıcalıklı olmadılar, 
ancak büyük bir irâde çabası göste-
rerek sürdürebilirlerdi işlerini, evin 
gündelik hayatının sesleri arasın-
da. Herkes evdeyken bir veya bir-
kaç ofis, atölye, derslik yerleşiyor 

Evin önü, arkası, sağı, 
solundan toplamda 
kırk komşuyla iyi 

tanışıp yardımlaşmak 
lâzımdır. Bu sadece ev 
değildir, mahalleler, 

şehirler hatta devletler 
arası komşuluk 

vardır. Hepsiyle iyi 
münâsebetlerde 

bulunmak gerekir. 
Sınıf arkadaşlığı da bir 
komşuluk demektir.”

Mehmed Zahid Kotku
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köşeye bucağa ve o zaman da boş-
luğun eksikliği kendini gösteri-
yor. Koronavirüs günleri evin tef-
rişi üzerine de değişmeye zorluyor 
bakışımızı. Gerçekten orada o ikili 
koltuk fazlaymış, kalabalık artırır-
mış bibloların tozunu, mutfak tez-
gâhı da bir hayli darmış ve meğer 
biri sürekli çabalamadığında çarça-
buk birbirine girermiş ortalık. 

Bir bina alanının olduğu gibi her-
hangi bir dâirenin iktisatlı kulla-
nımı da temel bir hayat bilgisi ge-
rektiriyor. Koronavirüs salgını 
öğretiyor: Ev hayatı, ev işlerinin 
yeniden paylaşımı, mekânların 
gece gündüz aynı tempoda ortak 
kullanımı, aile fertlerinin birbirini 
yeni bir gözle tanıması demek. Ev-
den çalışan, evden ders tâkip eden 
her yaşta insan ve belki bu trafiğin 
dışında bir tempoda kendi gün-
demine yoğunlaşan yaşlılar, bir 
diğerinin alanını ve zamanını kul-
lanırken çeşitli kazalar oluşması, 
tartışmalar çıkması işten değil. Bu 
nedenle mekânın kullanımını ve iş 
bölümünü, herkesin kendine has 
işinin akışını birlikte düşünmek ve 
çocukları da katarak olup bitenin 
sert etkilerini oyunla yumuşatma-
yı denemek herkese iyi gelebilir. 

Oyun devreye girdiğinde eşya geri 
çekiliyor. Çocuklaşmak, Miro’nun 

vurguladığı gibi saf çizgilerin pe-
şinde mağara dönemine doğru 

çekilmek aslında ileri bir hamle 
olarak sanatı ve selamı hayata kat-
maya yardım ediyor. 

Çocuk seslerinin apartman boşluk-
larında yankılandığı yerde komşu-
luk tahammülü, bizi sosyal kılan 
ve aslında bir umudu kazandıran 
meziyet. 

Küçük kız kapı ziline basıp gidiyor 
gün içinde defalarca Malatya’da 
bir apartmanda, Peren Birsaygılı 
Mut’un kayınvâlidesi, yedi çocuk 
annesi Sıddı Zeynep Hanımefen-
di (1938-2011, eşi Nurettin Mut), 
şikâyet eden çocuklarını karışma-
maları için uyarıyor. Engelli küçük 
kıza komşunun sunabileceği en iyi 
destek işte o tahammül. 

Gençler iyiliğin inkâr edildiği bir 
dünyaya katlanamazlar, ânî bir 

Çocuk seslerinin 
apartman boşluklarında 

yankılandığı yerde 
komşuluk tahammülü, 

bizi sosyal kılan ve 
aslında bir umudu 

kazandıran meziyet.



kararla kalabalık bir grup oluştu-
rup yola düşüyorlar. Gökçe Değir-
men, Facebook üzerinden mülteci 
ve dar gelirliler için Ramazan yar-
dımları örgütlüyor. Rami’de otu-
ruyor olsanız da Ümraniye’nin 
kıyılarındaki bir mahallede yaşa-
yan Halepli bir aileye komşuluk 
ediyorsunuz. 

Seattle banliyölerinin güçlü bir 
komşuluk bağı #hiçbirşeysatınal-
ma gruplarında oluşuyor. Evimiz-
de ayaklarımıza dolanan şey kom-
şu için gerekli bir eşya olabilir. Bir 
anakucağı, biberon dezenfekte ma-
kinesi, müzik kutusu... Bebekler 
büyürken işe yaramaz gelen giysi 
ve eşyaya, oyuncağa yeni doğanlar 
ihtiyaç duyabilir. Facebook grupla-
rında komşular yazışarak evlerin-
de fazla olanı ihtiyaç sahibi kom-
şunun kapısına bırakıyorlar, bazen 
selamlaşma da oluyor ve gelişiyor 
ilişkiler. Kimisi eşyasını sunar ki-
misi hizmetini. Sağlıkçı bir duyu-
ruyla, mesâî dışı saatlerini yardıma 
ihtiyacı olan komşuya ayırıyor.

İlişkileri başlatan ve geliştiren her 
şey komşuluk. İlişkiler ve bağlantı-
lar en zor zamanlarda bir sofanın 
hâtırasını yerleştiriyor ortaklaşa 
alanlara ve mimari projede eksik 
olanı bildiriyor böylelikle. Sofayı 

yeni bir bilinçle geri çağırıyoruz, 
avluyu, bahçeyi; sılamızdan vaz-
geçmek istemediğimiz için. Mah-

remiyet ve sınırlarımız üzerine ye-
ni sorular soruyoruz. Kendimizi 
ve onu koruyacağımız mesafeye 

ihtimam, yeni bir komşuluk mua-
şeretinin başlangıcı. Sosyal değil fi-
ziki bir mesâfeyi hangi kelimeler-
le talep edeceğimizi düşünüyoruz. 
Sanırım cinâyet romanları yazarı 
Phyllis Dorothy James’in ‘Samimi 
Olma Zamanı’ başlıklı hâtıratında 
dile getirdiği, kendisini ve okuyu-
cularını korumak için benimsediği 
ölçüyle özetlenebilir yeni komşu-
luk düzeninin ilk kelimeleri: “Mer-
hametli mesâfe.” 

İlişkileri başlatan 
ve geliştiren her şey 

komşuluk.
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Hasan Taşçı: Şehir ve Düşünce Der-
gisi 16. sayısının dosya toplantısı 
için bir araya gelmiş bulunuyoruz. 
Öncelikle hepiniz hoş geldiniz. Bu 
sayımızın konusu Şehir ve Karan-
tina. Genel olarak bu salgın nedir? 
Neye salgın diyoruz? 

Yaşar Bağdatlı: Salgın dediğimiz-
de, bulaşıcı bir hastalığın ilk anda 
oradaki imkân ve şartlar içerisin-
de hâkimi olunamayacak derecede 
olayın değişmesi ve gelişmesidir. 
Daha geniş anlamıyla târif edecek 
olursak, belirli bir yerde, belirli bir 

grup insan arasında, beklenenden 
daha fazla sayıda vak’anın aynı za-
manda görülmesidir. Aynı zaman-
da bir sağlık kuruluşunun imkân-
larıyla üstesinden gelemeyeceği bir 
durumdur. Ancak birçok kurumun 
bir araya gelmesiyle alınabilecek 

“-Allah’ın kaderinden mi kaçıyorsun?
-Allah’ın kaderinden Allah’ın kaderine kaçıyorum.”
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ve sonuca gidilebilecek bir klinik 
durumdur. Tabiî salgın olabilme-
si için önce mikroorganizmalarda 
bulunması lâzım. Bir de aktüalite-
si sebebiyle salgın hastalıklar do-
layısıyla izolasyon, sosyal mesâfe 
gibi birtakım terimler var. Bun-
ları da ara ara açıklayabiliriz. Me-
selâ endemi; bir enfeksiyon has-
talığının veya etkeninin belirli bir 
bölgede yaşayan toplumda sürekli 
görülmesi durumudur. O bölgede 
veya toplumda hastalığın alışılmı-
şın dışında bir hızda görülmesi de 
genellikle endemik olduğu anlamı-
na gelir. Çünkü genel olarak salgın 
dediğimiz şey eğer bir ülkede lokal 
bir bölgede meydana geliyorsa bu-
na epidemi diyoruz. Daha küçük 
bir alanda meydana geliyorsa bu-
na endemi diyoruz. Eğer bu salgın 
epidemiyi aşar, yani bölge ve ülke 
sınırlarını aşar, başka ülkelere ve 
kıtalara da yayılacak olursa buna 
da pandemi diyoruz. Yani salgın 
hastalık ya endemik ya epidemik 
ya da pandemik olur. Pandemi-
ler  veya  pandemik hastalıklar, bir 
kıta hatta tüm dünya yüzeyi gibi 
çok geniş bir alanda yayılan ve et-
kisini gösteren salgın hastalıklara 
(epidemilere) verilen genel addır.

Hasan Taşçı: Tarihte bilinen ilk 
salgınlar ne zaman ve nerede orta-
ya çıkmıştır? 

Mehmed Fatih Can: Hocam ifâ-
de etti, virüs sınırları aştığı zaman 

pandemi oluyor yani “kürevî sal-
gın.” Tarihte kayda değer salgın 

hastalıklar ilk olarak tarım top-
lumlarında görülüyor ama bunlar 

epidemik karakterli salgınlar. Da-
ha sonra şehirleşme arttıkça ve 
bunları birbirine bağlayan yollar 
oluştukça epidemi denilen durum 
pandemiye dönüşüyor. Bilebildi-
ğim kadarıyla büyük salgınların 
ilklerinden biri MÖ 430 yılında 
Atina’da vukua gelen meşhur Pe-
loponez Savaşı sürecinde ortaya çı-
kıyor. Şimdi Libya denilen bölge, 
Habeşistan ve Mısır’ı da tesiri altı-
na alan mikrop sınırları aşa aşa He-
len coğrafyasına ulaşıyor ve Atina, 
nüfusunun neredeyse üçte ikisini 
kaybettiği gibi şehri kuşatmış olan 
Spartalılara karşı da kaybetmiş 
oluyor. Salgına sebep olan mikro-
bun yüksek ateş, kanlı boğaz, aşırı 
susama, dil ve ciltte kızarıklıklar ve 
lezyonlar gibi semptomlarından ti-
fo olduğu tahmin ediliyor. 

Spartalıların galip gelme ihtimali 
zayıf olmasına rağmen salgın ne-
deniyle Atinalıların mağlup oldu-
ğunu görüyoruz. 

Bir başka büyük salgın, MS 165’te 
Antoninus vebası olarak bilinen 
ve Hunlardan Almanlara onlardan 
Romalılara sirâyet eden ve nere-
deyse bütün Roma’yı vuran suçi-
çeği salgınıydı. Bu salgın büyük bir 
korkuya sebebiyet veriyor ve in-
sanlar çâresiz kalıyor. Salgın, Roma Yaşar BAĞDATLI

Büyük salgınların 
ilklerinden biri MÖ 430 
yılında Atina’da vukua 

gelen meşhur Peloponez 
Savaşı sürecinde ortaya 

çıkıyor.



İmparatoru Marcus  Aurelius’u da 
toprak altına gönderiyor. 

Tarihin kaydettiği bir başka büyük 
salgın, MS 250 yılında ortaya çı-
kan ve Kıbrıs vebası olarak bilinen 
salgındır. Etiyopya’dan çıktığı tah-
min edilen mikrop Afrika’nın ku-
zeyi, Mısır ve Roma topraklarını 
da vurarak kürenin kuzeyine doğ-
ru yayılıyor. Fâsılalarla yaklaşık üç 
asır etkili olan bu veba salgını MS 
440’larda Britanya’ya kadar uza-
nıyor. Salgının Britanya’ya ulaştı-
ğı sırada İngiltere, İskoçlarla mü-
câdele ediyordu ki salgın sebebiyle 
zayıf düşünce Saksonlardan yar-
dım istemek mecburiyetinde kalı-
yor. Saksonlar bu yardıma geliyor 
ama bu sefer İngiltere’nin demog-
rafik ve siyâsî yapısı değişiyor. Ada 
Saksonların hâkimiyetine geçiyor. 
Biliyorsunuz bugün zaten İngiliz-
lerden bahsederken Anglo-sakson 
diyoruz. Yani bu Kıbrıs vebası İn-
giltere’deki demografik ve siyâsî 
yapının değişmesine sebep olan 
ciddî bir salgındır.

Yine MS 541 yılında Mısır’dan çı-
kıp Filistin ve Doğu Roma toprak-
larını ve oradan İstanbul’u ölüm 
çemberine alan ve tahmini elli mil-
yon insanın hayatına mâl olan ki o 
devirdeki dünya nüfusunun yak-
laşık yüzde yirmi beşine tekabül 
ediyor, ünlü Justinyen vebasını da 
zikredebiliriz. 

Hasan Taşçı: Sadece İstanbul’da 
mı 50 milyon insan?

Mehmed Fatih Can: Hayır; fâ-
sılalarla yaklaşık iki asır boyun-
ca tekrarlanan pandemik salgının 
dünyaya kestiği faturanın rakamı 

tahmini 50 milyon. İstanbul’u cid-
dî mânâda vuruyor ancak diğer şe-
hirleri ve ülkeleri de mahvediyor. 
O zamanki dünya nüfusunun yüz-
de 25’ine tekabül ediyor. Bu salgı-
nın da limanlara gelen gemilerdeki 
farelerden ve pirelerden bulaştığı 
zannediliyor. Siyâsî sonuç olarak 
Justinyen vebası, İmparatorun, 
ikiye ayrılmış Roma siyâsî yapısı-
nı ve teb’asını tek bayrak altında 
toplama emeline set vuruyor. Bu 
planını akamete uğratıyor. İktisâdî 
bunalımla da birleşen bu salgının 
ki hıyarcıklı veba olduğu ifâde edi-
lir; şöyle enteresan bir sonucu da 
olmuştur; insanlar bu feci ölümler 
karşısında kıyâmetin yaklaştığı-
nı ve dünyanın sonunun geldiğini 

düşünerek dindarlaşıyor. Tarihçi-
ler tarafından bu asırlar dünyada 
Hristiyanlığın en hızlı yayıldığı ev-
re olarak gösterilir.

On birinci yüzyılda Avrupa’yı vu-
ran cüzzam salgını da biyolojik 
siyâsî ve sosyal sonuçları itibarıy-
la son derece yıkıcı oluyor. Halk bu 
salgını tanrının gazabı olarak gö-
rüyor. Hastalığa yakalananlar tan-
rının lânetine uğramış kabul edile-
rek toplumdan tamamen dışlanıp 
sürülüyor ve ölüme terk ediliyor. 
Şehir ve kırsalda bir cüzzamlı görü-
nünce bir tehlike sinyali kabilinden 
hastalığa yakalanmayanlar ellerin-
de taşıdıkları çanı çalıyorlar.

1350’lerde bu sefer Çin’de ortaya 
çıkıp Akdeniz’e ulaşan, oradan Av-
rupa’ya kadar bütün memleketle-
ri kasıp kavuran, o zamanki Avru-
pa nüfusunun 3/1’ini yok eden, ki 
dünyada yaklaşık 100 milyon insa-
nın ölümünden bahsediyoruz; “ka-
ra ölüm” diye nitelenen hıyarcık-
lı veba salgını dünyanın gördüğü 
en yıkıcı salgın olmuştu. Bu salgın 
başta İngiltere olmak üzere Avru-
pa’da birçok ülkede feodal sistemi 
çökertiyor, demografik yapıları al-
tüst ediyor.

1490’larda Kolomb önderliğinde 
İspanyol yağmacı ve soykırımcıla-
rın Amerika kıtasına taşıdıkları ve 

Fâsılalarla yaklaşık 
üç asır etkili olan 

Kıbrıs veba salgını MS 
440’larda Britanya’ya 

kadar uzanıyor.

Saint Justinian

Bizans 
İmparatoru 
Justinyen, 
Ravenna, 
İtalya

ŞEHİR DÜŞÜNCE DERGİSİ     2020-16 ‹ 60 61 ›DOSYA TOPLANTISI



yerlilere hileyle bulaştırdıkları çi-
çek, kızamık ve veba mikroplarıyla 
bu kıta da salgın felâketinden na-
sibini alıyor ki bu bir biyolojik soy-
kırımdır... Sadece şu kadarını söy-
leyeyim ki İspanyol yağmacıların 
kıtaya taşıdıkları suçiçeği mikrobu 
taşıyan Afrikalı kölelerle buranın 
yerlilerine bulaştırdıkları mikro-
bun yol açtığı salgında meşhur Az-
tek Uygarlığı ve toplumu tamamen 
imhâ edilmişti...

1665 Londra vebası, 1817 de Rus-
ya’da ortaya çıkıp dünyaya yayı-
lan bilinen ilk kolera salgını; yine 
1855’te Çin’de hudûs eden büyük 
veba salgını; 1889’da Rusya’dan 
Avrupa’ya, Afrika’ya hatta okya-
nusu aşarak Kuzey Amerika’ya 
kadar yayılan meşhur Rus gri-
bi salgını; hele yaklaşık 50 ile 100 
milyon insanın hayatını kaybettiği 
1918-1920 arası yıllarda etkili ol-
muş İspanyol gribini de bu bahiste 
zikredebiliriz.

Hasan Taşçı: Yani hocam ilk bildi-
ğimiz salgın hastalık veba mıdır? 

Mehmed Fatih Can: İlk olarak 
söylediğim MÖ 430’da etkili olan 
salgının tifo olduğu ifâde edilir 
ama sonrasında genel olarak en sık 
görülen ve en tahripkâr olan salgı-
nın veba olduğunu söyleyebiliriz; 
özellikle Orta Çağ diye bilinen yak-
laşık 1000 yıllık evrede.

Genel olarak pandemi tarihine bak-
tığımız zaman üç büyük hastalık 
tablosu görüyoruz. En büyük sal-
gınların ilki veba (tâun, kara ölüm) 

olarak bilinir. İkincisi tifo, cüzzam, 
kolera, kızamık, kuduz ve diğerle-
ridir. Koleradan da çok kayıp ve-
rilmiştir. Savaş zamanı tifo gibi 

salgınlar sebebiyle de ciddî sayıda 
ölümler olmuştur. Üçüncü olarak 
grip türevlerini söyleyebiliriz. 

Bu arada Allah göstermesin cüz-
zam enteresan bir hastalık, tıp-
çı hocalarımız daha iyi bilirler; şe-
kil bozukluklarına, deride korkunç 
deformasyonlara sebebiyet veren 
bir hastalıktır. Cüzzam ifâde etti-
ğim gibi Batı’da tanrının bir gaza-
bı olarak algılanıyor. Avrupa’da 11. 
yüzyılda cüzzamlılar korkunç ha-
karetlere ve işkencelere mâruz ka-
lıyor. Toplum dışına itilerek, on-
ları kendi başlarına ölüme terk 
eden bir manzara var Avrupa’da. 
Aynı tarihlerde meselâ bu entere-
san bir mukayese olabilir; bizde de 
cüzzam vak’aları var. Selçuklu’da 
nasıl bir tedbir alındığını bilemi-
yorum lâkin Osmanlılarda bun-
lar için miskinhâneler kuruluyor. 
Meselâ, II. Murad Devri’nde Edir-
ne miskinhânesi var (1321). Hani 
miskinler tekkesi deriz ya; Edebi-
yatımıza da girmiştir. Bu miskin-
hâne bildiğimiz bir tekke gibi aş-
hânesi, sağlık odaları, hamamı ve 
mescidi olan mükellef bir tekke-
dir. Cüzzam hastalığına yakalanan 
hastalar burada toplanıyor. Hasta-
ların dışarısı ile temasları kesiliyor. 
Yakınları onlarla görüşmek iste-
dikleri zaman bir görüşme mahal-
li var (pencere gibi) ve orada belli 
bir mesâfeden görüşülebiliyor. Bu 
hastalara gayet iyi bakılıyor. Al-
lah’ın bir emaneti sorumluluğuyla 

En büyük salgınların ilki 
veba (tâun, kara ölüm) 
olarak bilinir. İkincisi 
tifo, cüzzam, kolera, 

kızamık, kuduz ve 
diğerleridir.

IV. Boadin



ilgileniliyor. Edirne’den sonra bu 
miskinhâneler imparatorluğun 
muhtelif şehirlerinde de kurulu-
yor. Toplumu cüzzamlılardan, cüz-
zamlıları da toplumdan korumaya 
çalışan mükemmel bir müessese 
geliştirilmiş. Bu müesseselere va-
kıflar tahsis ediliyor. 

Veba deyince; az önce kısaca te-
mas ettiğim gibi en büyük salgı-
nı 1340’lı yıllarda Orta Çağ Av-
rupa’sında görüyoruz. Sonuçları 
dehşetli oluyor. Sosyal düzenler al-
tüst oluyor. Ülkeler arasındaki güç-
lülük/zayıflık skalaları değişiyor. 
Yeni sosyal sınıflar ortaya çıkıyor. 
Meselâ, İngiltere’de feodal sistem 
çöküyor. Dünyada özellikle Avru-
pa’da ‘Orta Sınıf ’ denen yeni bir sı-
nıf tarih sahnesine çıkıyor. Hatta 
1400’lerin ilk yarısında Fatih Sul-
tan Mehmed’in İstanbul’u fethet-
mesiyle Orta Çağ’ın kapanmasına 
zikrettiğimiz periyodik veba sal-
gınlarının da bir zemin oluşturdu-
ğunu söyleyebiliriz. Bu ‘kara veba’ 
o kadar dehşetli seyrediyor ki dün-
yada salgınlardan ölenlerin sayısı 
tespit edilen rakamlara göre 100 
milyona ulaşıyor.

Hasan Taşçı: Cüzzamın ve diğer 
salgınların tanrının gazabı olarak 
görüldüğünü söylediniz. Salgınlar 
hakîkaten tanrının gazabı mıdır? 
Salgınları nasıl yorumlamalıyız? 

Murtaza Bedir: Veba ve tâun 
kelimeleri eşanlamlı olarak 

kullanılıyor. Veba, biraz daha ge-
niş ve tam tanımlanamayan bü-
tün salgınlar için kullanılmış gibi. 
İslâm tarihinde veba ve tâuna dâir 
yazılmış pek çok kitap var. Ulemâ 
eliyle yazılmış iki kitaba dikkat 
çekmek istiyorum. Biri İbn Hacer 
el-Askakâlânî’nin, 14. yüzyıl meş-
hur hadis hâfızının (Buhârî şârihi 
aynı zamanda) Be lü’l-mâ ûn fî faż-
li’ - â ûn adlı eseri. İbn Hacer el-As-
kakâlânî üç kızını vebadan kaybe-
diyor. Herhalde bu evlât acısının 
etkisiyle hacimli bir kitap yazmış-
tır. Diğeri ise 15. yüzyılda yaşayan 
bir Osmanlı âlimi, meşhur Taşköp-

rülüzâde’ye ait olan Risaletü’ş-Şifa 
li-devai’l-veba. Kendisi de bir hasta-
lık sebebiyle vefat etmiştir.

Hasan Taşçı: Yani bu Avrupa’da-
ki büyük veba İslâm coğrafyasına 
geliyor. 

Murtaza Bedir: İslâm coğrafya-
sına da geliyor. Mısır’da görülü-
yor ve uzun sürüyor. 16. yüzyılda 
da Taşköprülüzâde eserini kaleme 

aldığında herhalde başka vebalar 
da var.

Yaşar Bağdatlı: Murtaza Hocam 
bir şey söyleyebilir miyim? El yaz-
ması tıp eserlerinde hemen hemen 
kaynak olarak yararlanılan bü-
tün kitaplarda Dâvûd-i Antâkî’nin 
eseri var, biliyorsunuz. El yazma-
sı olarak orijinalini Beyazıt Devlet 
Kütüphanesi’nde gördüğüm için 
Dâvûd-i Antâkî’nin eseri tüm sal-
gın hastalıkları anlatıyor. Yine yurt 
dışında bir arkadaş sordu: Hocam 
Dâvûd-i Antâkî’yi tanıyor musu-
nuz? El yazması kendi eserleri-
ni gördüm ve o alıntılara da bak-
tım. Şimdi burada gerçekten bizim 
derslerde anlattığımız veba, ti-
füs, tifo, kolera, cüzzam olsun bü-
tün klinik salgınları yazmış. Hatta 
önemli olanları kırmızı renkle not 
düşmüştür. Bu eseri sonra incele-
mekten vazgeçtim çünkü el-Basîr 
Dâvûd-i Antâkî diyor. El-Basîr, 
Arapçada doğuştan âmâ olanlara 
verilen lakapmış. Hâlbuki Basîr de-
mek, basîreti açık, gözü, gönlü, kal-
bi açık dediğimizdir. El-Basîr deni-
lince mânevî gözü açık anlamında 
kullanılıyor. 

Murtaza Bedir: Bu arada Taşköp-
rülüzâde de bir hastalık sebebiyle 
âmâ oluyor.

Yaşar Bağdatlı: Çiçek hastalı-
ğından olabilir. Çiçek hastalığı 
da hakîkaten önemlidir. Çünkü 

Toplumu 
cüzzamlılardan, 
cüzzamlıları da 

toplumdan korumaya 
çalışan mükemmel bir 
müessese geliştirilmiş.

Taşköprülüzâde

Murtaza BEDİR
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çiçek hastalığı en çok karşılaştığı-
mız hastalıklardan biri ve hasta-
larda göz kayıpları meydana ge-
liyor. Çünkü göz kapağı ve göze 
geçmek suretiyle kendini gösteri-
yor. Dâvûd-i Antâkî karşıma çıkın-
ca, ansiklopedilerden ve diğer kay-
naklardan da inceledim hakîkaten 
doğuştan âmâ. Bir insanın derisin-
deki döküntünün rengini, şeklini 
anlatıyor. Şimdi âmâ bir insanın 
bunu bilmesi tıbbî açıdan söylüyo-
rum, belki mânen bilebilir ancak 
çok zor bir durum. Sonrasında bu 
eseri incelemekten vazgeçtim. 

Murtaza Bedir: Tabiî bu alan-
daki literatüre ben hâkim deği-
lim. İbn Hacer el-Askakâlânî de 

Taşköprülüzâde de kendilerin-
den önce yazılmış pek çok eserden 
bahsediyor. Anladığım kadarıyla 

kaynakları oldukça zengin. Şimdi 
bu eserlerin bir özelliği İbn Hacer 

el-Askakâlânî bir tıp âlimi değil, 
bir hadis âlimidir. Bir İslâm âlimi-
dir. Pek çok ilim sahasında özel-
likle hadis sahasında çok etkilidir. 
Tarih alanında çok etkili eserler 
üretmiştir. Buhârî’nin en çok tu-
tulan şârihlerinden biri ama aynı 
zamanda eserlerinde tıbbî bilgiler 
de veriyor. Taşköprülüzâde ona na-
zaran çok daha aklî ilimlerde yet-
kin biri. Taşköprülüzâde aynı za-
manda felsefe, metafizik, nazarî 
ve amelî felsefe üzerine çalışmalar 
yapmış bir Osmanlı âlimidir. Taş-
köprülüzâde’nin eseri biraz daha o 
açıdan tıbbî bilgiler içeriyor. Aynı 
zamanda her ikisi de vebanın dinî 
anlam üzerinde ısrarla duruyorlar. 
Eserlerinde özellikle de veba veya 
tâun ifâdesi kullanılıyor ama altın-
da başka bir adlandırmaya, onun 
ne olduğu ile ayrım yapmadan tü-
müne bir üst şemsiye olarak tâun 
ve veba kelimesini kullandıklarını 
görüyoruz. Cüzzamı özellikle ayı-
rıyorlar. Diğer salgın hastalıkların 
tam sebebi bilinememiş olanlara 
tümden salgın ve veba deniliyor. 

Tâunun ve vebanın hem cismânî 
hem de rûhânî sebepleri olduğu-
nun altını çiziyor iki yazar da. Her 
iki eser de tâunun yine Peygamber 
Efendimizden (s.a.v.) rivâyet edi-
len hadisleri ve bazı Kur’ân âyetle-
rini de esas alarak salgının bir nevi 

Salgınların doktorların 
söylediği maddî 

sebepleri yanında 
insanın varoluşsal 

anlamıyla ve melekût 
âlemiyle irtibatı ve 
ruhunu içine alan 
mânevî sebepleri 
bulunmaktadır.



metafizik anlamını anlamlandırı-
yorlar. Yani nedir bu salgın? Neren 
geliyor? Sebebi nedir? Tabiplerin 
söylediği maddî sebepleri olmak-
la beraber aynı zamanda tâunun 
mânevî sebepleri de olabilir. Pey-
gamber Efendimizin bir hadisine 
dayalı olarak tâunu/vebayı geçmiş 
ümmetlere verilen cezâlar türün-
den bir cezâlandırma mânâsı ol-
duğunu düşünüyorlar. Biliyorsu-
nuz Kur’ân kıssalarında anlatılan 
azaplar, helâklar Peygamberlerin 
davetlerine ve uyarılarına kulak 
asmayan, inkârcılık, Peygamber’in 
getirdiği mesaja karşı çıkma, hak-
tan ve adaletten sapma ve yanlış-
ta ısrar nedeniyle olmaktaydı. Al-
lah’ın elçilerinin getirdiği mesajı 
reddedip, uyarılarına karşı inkârcı 
bir tavırla karşı çıktıkları için Al-
lah’ın azabı ve helâki onları yaka-
lamakta ve topluca yok olmalarına 
neden olmaktadır. Bu türden helâk 
cezâsı Son Peygamber’in ümmeti 
için yaptığı dua nedeniyle yaşan-
mayacaktır. Ancak bir hadiste Pey-
gamber Efendimiz (s.a.v.) şöyle bu-
yuruyor: “Ümmetimin yok oluşu 
iki şey ile olacaktır: biri ta’n diğeri 
de tâun.”1 “Ta’n Allah yolunda sa-
vaşlarda öldürülenlerdir; tâun ne-
dir?” diye sorulunca Peygamber 
Efendimiz şöyle cevaplar: “Tâun 
Allah’ın bazı kimseleri cezâlandır-
dığı bir çeşit azap, mü’minler için-
se bir rahmettir.”2 Diğer bazı hadis-
ler şöyledir:

Bu acı veren hastalık, sizden önce-
kilerin mâruz kaldığı bir günah be-
deli azabın kalıntısı bir umûmî be-
ladır (ricz).

Geçmiş ümmetlerin kâfirleri için 
azap idi. Bu ümmet içinse bir 
rahmettir. 

O kâfirler için azap ve ga-
zap, mü’minler içinse uyarı ve 
rahmettir.

Deprem için de Hz. Âişe’nin rivâ-
yetinde, “Bu bazı büyük günahların 
azabıdır.” ifâdesi yer alıyor.

Salgınların maddî sebepleri olup/
olmadığına dâir tartışmışlar. İbn 
Hacer el-Askakâlânî’nin ifâdesine 

göre, sebeplerin de gizli sebepleri 
vardır. Salgınların doktorların söy-
lediği maddî sebepleri yanında in-
sanın varoluşsal anlamıyla ve me-
lekût âlemiyle irtibatı ve ruhunu 
içine alan mânevî sebepleri bulun-
maktadır. Yani salgınların aynı za-
manda bâtınî sebepleri de olabilir. 
Hatta Taşköprülüzâde’nin söyle-
diği gibi, ulemâ arasında şöyle bir 
söz yaygındır: “Bir toplumda zinâ 
yaygınlaşırsa, Allah tâun belâsı 
verir.” Yani Allah insanoğlunu gü-
nahları sebebiyle salgın ve âfetler-
le cezâlandırabilir. Bunun yanı sıra 
Hz. Mûsâ’nın Firavun ile mücâde-
lesi sırasında yaşanan bir salgını 
anlatan âyetlerin3 veba olarak yo-

rumlandığını bazı tefsirlerde gö-
rüyoruz. Pek çok yerde de Kur’ân 
âyetlerinde vebaya işaret edildiği 
söyleniyor fakat tabiî veba ifâde-
si buralarda geçmiyor, bunun yeri-
ne meselâ yukarıdaki âyette “ricz” 
kelimesi kullanılmıştır ki bunun 

veba olarak yorumlandığını görü-
yoruz. Ama Peygamber Efendimi-
zin (s.a.v.) hadislerinde tâun ifâde-
si pek çok kez kullanılmıştır. Şimdi 
buradan hareketle aslında birebir 
şu şunun sebebidir, şu şundan do-
layı olmuştur diyemeyiz. Ama bu 
dünyada yaşanan bütün felâketle-
rin veya yaşadığımız olayların bir 
şekilde mânevî dünyada, melekût 
âleminde izdüşümleri mutlaka var 
veya oradaki bazı şeylerin bizimle 
de irtibatının olduğu Kur’ân kıssa-
larından hareketle rahatlıkla söy-
lenebilir. Peygamber Efendimiz 
(s.a.v.) işte bunu dile getiriyor ve İs-
lâm âlimleri tarafından da bu böy-
le okunuyor. Bu yüzden Taşköp-
rülüzâde kitabının son kısmında 

Firavun

Hz. Mûsâ’nın Firavun 
ile mücâdelesi sırasında 

yaşanan bir salgını 
anlatan âyetlerin veba 
olarak yorumlandığını 

bazı tefsirlerde 
görüyoruz.

Mısır hiyeroglifi
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tedâvi bölümünde iki tür tedâvi ol-
duğunu ve bu ikisinin birlikte uy-
gulanması gerektiğini açıklamak-
tadır. Biri rûhânî tedâvi, diğeri de 
cismânî tedâvidir. Her ikisinin de 
yapılması gerektiğini ve her ikisi ile 
ilgili de yapılacakları listelemiştir.

Yaşar Bağdatlı: Şimdi Murtaza 
Hoca’nın maddî ve mânevî olarak 
salgın hastalıklarla ilgili söyledikle-
ri için veba ile tâun gerçekten ay-
nı şey mi, çok net söyleyemiyoruz. 
Tâun için başka ifâdeler de söyle-
niyor. Genel olarak kara veba de-
niyor. Kara vebadan neyi kaste-
diyor? Demek ki normal vebanın 
dışında seyreden başka hastalık 
türü var. Aynı dönemde, aynı top-
lum içinde geçtiği için. Bu konuda 
şunu belirtmek istiyorum. Mânevî 
dediğiniz şey rûhânî olarak da al-
gılanabileceği gibi bizim esas tıpta 
bağışık sistem diyoruz. İmmün sis-
tem. Yani bir insanın bir hastalığa 
karşı olan direnci. Bunu sağlayan 
birçok mekanizma var. Bunlardan 
en önemlisi de bağışıklık sistemi 
dediğimizdir. İşte bir insan cüz-
zam mikrobunu alırsa, bu mikrobu 
eğer insanın bağışıklık sistemi güç-
lüyse ve iyi çalışıyorsa bu insanda 
birdenbire cüzzam gelişmez. İnter-
medier tip dediğimiz ara bir tip ge-
lişir. Ara tip uzun süre, belki 10 se-
ne belki 20 sene devam eder. Daha 

sonra eğer kişinin bağışıklık sis-
temi veya direnci kırılacak olursa 
normal bildiğimiz cüzzama geçiş 
olabilir. Şunu söylemek istiyorum. 

Mânevî olan yönü için rûhânî şey-
ler de olabilir. Onların bazı îzahla-
rı var ama benim buradan şahsen 
bir hekim olarak anladığım, daha 
çok bağışıklık sisteminin göz önü-
ne alınmasıdır. 

Murtaza Bedir: Yaşar Hocam, 
tam olarak bu anlattığınız yine on-
ların cismânî dediğine giriyor. On-
lar şunu söylüyorlar: Bu hastalıklar 
Allah’ın bir cezâsı da olabilir. Mad-
dî sebepleri olmakla beraber Al-
lah’ın bir azabı da olabilir. Çünkü 
biz sebeplerin gerisindeki asıl se-
bepleri akıl ile kavrayamayız. Da-
ha geniş, daha başka dünyalarda 
başka sebepler de var. Bunların be-
lirli şartların olgunlaşmasıyla belli 
bir yerde çıkmasını gerektiren ka-
der ve geniş takdir planı olup/ol-
madığını bilemeyiz. Dolayısıyla 

burası aslında aynı geçmiş üm-
metlerin günahlarından dolayı 
helâke uğraması durumuna işaret 
ediyor, gibi yorumlanmıştır. Do-
layısıyla Peygamber Efendimiz; 
“Salgınlar inkârcılar için bir azap, 
mü’minler içinse bu bir rahmet-
tir.”4 buyuruyor. 

Yaşar Bağdatlı: Hocam, şimdi 
inanan insanın mâneviyatı güçlü-
dür, diyoruz. Mâneviyatı güçlü in-
san demek, bağışıklık sistemi iyi 
çalışan insan demektir. Tabiî bu-
rada mânevî açıdan da meselâ, son 
koronavirüs (Covid-19) salgının-
da özellikle Çin’deki Müslüman 
kesimin bulunduğu yerlerde, di-
ğer yerlerdeki kadar enfeksiyonlar 
görülmemiştir. Biliyorsunuz Çin 
Başbakanı  Li Kıçiang de dua iste-
me ihtiyacı duydu. Sonrasında in-
sanlar (Doğu Türkistan bölgesine 
geçmek suretiyle) yüzlerce gruplar 
hâlinde Müslüman oluyor. Burada 
mânevî olan şeyin rûhî birtakım 
hastalıklar açısından da yorumu 
vardır ama benim anladığım kada-
rıyla daha çok biz bugün yorumlar-
ken hastalıklarda bağışık sistem, 
immün sistem dediğimiz insanın 
hastalıklara karşı olan direncini 
sağlayan ama bizim gözle göreme-
diğimiz geri planda seyreden an-
cak özel yöntemlerle ortaya çıkan 
olaydır. 

Mehmed Fatih Can: İslâm coğ-
rafyasına da tabiî ki bulaşmıştır. 

II. Murad

II. Murad Devri’nde 
1430’larda Bursa’da 
ortaya çıkan tâun’da 

binlerce insan hayatını 
kaybediyor. 



Osmanlı zamanları açısından me-
selâ, II. Murad Devri’nde 1430’lar-
da Bursa’da ortaya çıkan tâun’da 
binlerce insan hayatını kaybediyor. 
O kadar ki bu salgında Padişah’ın 
kardeşleri Şehzade Yusuf ve Mah-
mud’a ilaveten Vezîriâzam Çandar-
lı İbrahim Paşa, ünlü hekim ve bü-
yük şâir Şeyhi hatta Osmanlı’nın 
mânevî sultanı Emir Sultan gibi 
onlarca ekâbir-i küberâ’dan zât da 
hayatını kaybediyor. Meselâ, 1455 
ve 1467 yıllarında Osmanlı başşeh-
rinde patlayan veba binlerce insanı 
hayattan koparıyor. Kritovulos’a 
göre, 1467 salgınında günde sekiz 
yüz insan ölüyor ve salgın dört bu-
çuk ay sürüyor. Hatta bu salgın es-
nasında Arnavutluk seferinde olan 
Fatih Sultan Mehmed epey bir 
müddet İstanbul’a dönemiyor. Bal-
kanlarda korunaklı bir yerde bek-
lemek zorunda kalıyor. Yani öyle 
dehşetli manzaralara şahit olunu-
yor ki camiler cenâzelere yetişe-
mez oluyor neredeyse. Bugün bir 
arkadaşının cenâzesini omuzlamış 
birinin yarın kendi cenâzesi kal-
dırılıyor. Dolayısıyla imparatorluk 
coğrafyası da özellikle veba salgın-
larından etkilenmişti ancak Avru-
pa’daki kadar çâresizlik çekilmiyor, 
trajik ve radikal sonuçlar yaşanmı-
yor. Osmanlı, Orta Çağ’da görülen 
veba salgınlarını hariçteki benzer-
lerine göre nisbeten hafif atlatmış-
tı diyebiliriz. 

Hasan Taşçı: Kara veba için 
1341’de çıkıyor diyoruz ve 100 se-

neden fazla devam ediyor demek ki 
bu salgın.

Mehmed Fatih Can: O, ‘kara ve-
ba’ tesmiye olunan başka bir sal-
gın ama ‘Orta Çağ’ denilen tas-
nif biliyorsunuz genel kabule göre 
1453’te sonlanıyor fakat veba sal-
gınları fasılalarla hem doğuyu 
hem batıyı vurmaya devam ediyor. 
1400’lü yıllarda veba atakları bir-
kaç fasıl olmak üzere Osmanlı’yı 
da etkiliyor. Bahsettiğim gibi Fatih 
Sultan Mehmed bile 3 ay kendini 
karantinaya alarak İstanbul’a gele-
miyor, Balkanlar’da salgının tesir 
sahası dışında bir yerde bekliyor.

Batı’daki veba salgınının psikolojik 
ve sosyal tesirlerine de biraz temas 
etmek isterim. Salgınları insan-
lar tanrının günahkârları cezâlan-
dırmak üzere yeryüzüne bir lâneti 
olarak görüyor. İlginçtir; İngiltere 
Kralı III. Edward kızını bu salgında 
kaybediyor. Bunun müsebbibi ola-
rak teb’asının günahkârlığını se-
bep gösteriyor ve halkını suçluyor. 

Bu arada vebadan ölmüş kişile-
rin azizler safına katıldığı şeklinde 
inançlar da oluşuyor. Hatta veba 
azizi diye kaynaklarda geçenler var. 
Meselâ, en meşhurları olarak Saint 
Sebastian ile Saint Roch veba aziz-
leri olarak Batı kaynaklarında yer 
almaktadır. İnsanlar tanrıyı mer-
hamete getirmesi için bunları ara-
cı kabul edip bunlara tapınıyorlar. 

Salgınların bir başka yan tesiri 
olarak başta İngiltere olmak üze-
re diğer Avrupa memleketlerinde 

Salgın esnasında 
Arnavutluk seferinde 

olan Fatih Sultan 
Mehmed epey bir 
müddet İstanbul’a 

dönemiyor. Balkanlarda 
korunaklı bir yerde 
beklemek zorunda 

kalıyor.

Mehmed Fatih CAN
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yabancı düşmanlığı artıyor. Tabiî 
korkunç ölümler gerçekleşmiş, ai-
leler erimiş; maddî sefâlet, kıtlık, 
açlık vs. gibi durumlar için bir suç-
lu aranıyor. 

İngiltere’de suçlu olarak parmak-
lar Yahudilere yöneliyor ve fatu-
ra onlara kesiliyor. Bunlara karşı 
katliamlar başlıyor. Yine Strazburg 
mezarlıklarında binlerce Yahudi 
yakılarak öldürülüyor. Almanya ve 
Fransa’da bunlar bizim su kuyula-
rımızı zehirlediler ve bu hastalık 
bize bu sebeple bulaştı diyerek so-
kaklarda gördükleri Yahudileri linç 
ediyorlar. Yahudi katliâmının kor-
kunç boyutlarda olduğunu kay-
naklardan öğreniyoruz. 

Bir de çağımızın kavramı olarak sık 
dillendirilen biyolojik savaşın ta-
rihinin aslında baya gerilere gitti-
ğini söyleyebiliriz. Salgınların bir 
de bu yönü var. Az önce bahset-
tim ama birkaç örnek daha ver-
mek isterim: Meselâ, 1340’lı yıllar-
daki veba salgınında görüyoruz ki 
Moğollar 1345’de Kırım’a geliyor. 
Oradaki Ceneviz kolonisini ele ge-
çirmek istiyorlar. Mâlûm bu tarih-
lerin vebası Çin’de ortaya çıkıyor, 
Kırım yarımadasına geliyor; o es-
nada Ceneviz kolonisini kuşatmış 
olan Moğol ordusu vebalı cesetle-
ri mancınıklarla surlardan aşırarak 
Kefe şehrine düşürmek suretiyle 
şehirde salgını başlatmış oluyor. 

Hastalık süratle yayılıp tesir icrâ 
etmeye başlayınca bu sırada Cene-
viz limanlarında bulunan Avrupalı 

gemiciler panik ve korku ile liman-
dan ayrılarak memleketlerine dö-
nüyor. Veba mikrobunu kaparak 
memleketlerine dönen gemiciler 

kendi ülkelerine de bu hastalığı ta-
şımış oluyorlar. Mikrop, İtalya’ya 
Messina Limanı’ndan giriyor. Ora-
dan kuzeye, Fransa ve İngiltere’ye 
doğru yayılmaya başlıyor. 

Meselâ, Kazıklı Voyvoda diye ün-
lenen Eflak Voyvodası Vlad Tepeş 
Eflak zindanlarındaki cüzzamlı ve 
vebalı mahkûmları Türklerin arası-
na karışmaları şartıyla salıveriyor. 

Kristof Kolomb’un, Kızılderililerin 
topluca yok olması için onlara güya 
hediye ettiği çiçek mikrobu bulaş-
tırılmış battaniyeler ayrı bir fecaat-
tir. İnsanoğlu maalesef bu yolu da 
kullandı. Aslında bu biyolojik silah 
meselesini, mikropların nasıl ve 
kimler için kullanıldığını ve kulla-
nılacağını ayrıca ele almak gerekir. 

Hasan Taşçı: Biyolojik savaşı ayrı-
ca ele alırız Mehmed Fatih Hocam. 
Az önce, “Fatih Camii’nde vefat 
eden birinin cenâzesini taşıyanın 
da ertesi gün kendi cenâzesi kal-
dırılıyor.” demiştiniz. Hatta günde 
800 cenâze kaldırıldığını söyledi-
niz. Bugünkü gibi bir karantina or-
tamı yok. Yaşar Hocam, tarih bo-
yunca bu karantina meselesi nasıl 
olmuştur? Geçmişte ne gibi karan-
tinalar uygulanmıştır? Bu konuda 
bildiklerinizi aktarır mısınız?

Mehmed Fatih Can: Yaşar Ho-
cam çok özür dilerim, affedersi-
niz. Çünkü yeri geldi söylemem 

Mikrop, İtalya’ya 
Messina Limanı’ndan 

giriyor. Oradan kuzeye, 
Fransa ve İngiltere’ye 

doğru yayılmaya 
başlıyor.

Messina Limanı, 
Sicilya, İtalya



lâzım. Cüzzamlılar için miskinhâ-
nelerden bahsedildi. Aslında bu 
bir karantina uygulamasıdır. Yani 
bu Osmanlı’nın farklılığıdır. Çün-
kü Osmanlı ulemâsı ve idârecile-
ri Resûlullah Efendimizin Hadis-i 
şeriflerinden ve tatbikatından ha-
berdardır. Bahsettiğimiz duygusal 
bir tablo, kitaplarda böyle geçiyor. 
Yani arkadaşını veya bir yakınının 
cenâzesini taşıyor, birbiriyle çok 
yakın temasta bulunuyorlar ve sal-
gın hızla yayılıyor.

Yaşar Bağdatlı: Vebayı eğer konu-
şacaksak, veba bilindiği gibi siz de 
daha önce söylediniz, genellikle fa-
re veya pireleriyle insanlara bula-
şan bir hastalıktır. Genel anlam-
da da çevre temizliğinin ve vücut 
temizliğinin yeteri kadar yapıla-
madığı yerlerde bu tür hastalıklar 
görülüyor. En çok da cephede as-
kerler arasında bu tür enfeksiyon 
ve veba ile karşılaşılıyor. Daha son-
ra şehir hayatına bu tür salgınların 
yayıldığını biliyoruz. Vebanın bu 
kadar hızlı bulaşması derken, tabiî 
bu bizim bildiğimiz anlamda tıbbî 
bilgilere sahip olunmadığı için, bu-
günün şartları içerisinde biraz ön-
ce bahsedilen veba mıdır, kara ve-
ba mıdır, tâun mudur nasıl ki farklı 
bilgilere rastlanıyorsa o günün 
şartlarında bu bilgileri sunanların 
hemen hemen büyük ekseriyeti 
din âlimleridir. Tıpla veya hastalık-
la direkt olarak meşgul olan in-
sanlar değillerdir. Tabiî veba gerek 

dünyada gerek bizde çok zâyiata 
sebep olmuş bir hastalıktır. Şimdi 
Mehmed Fatih Hoca’nın biraz ön-

ce söylediği miskinhâneler bir ka-
rantina yeridir, demek biraz zor. 

Karantina dediğimizde bulaşıcı 
bir hastalığa mâruz kalmış olan-
ların, etkeni taşıma ve hasta olup 
olmadıklarının tespiti amacıyla ki-
şinin, hastalığın en uzun kuluçka 
devresine eşit bir süre kimse ile te-
mas ettirilmemesi suretiyle tecri-
de alınması ve hareket alanının kı-
sıtlanmasıdır. Karantina, bulaşıcı 
hastalığı olan bir coğrafyadan veya 
bir bölgeden gelen bütün insanla-
rın veyâhut gelen bütün gemilerin 
ve diğer taşıtların gerçekten hasta-
lığa muhâtap olmuş, mâruz kalmış 
fakat etkenin olup olmadığı bel-
li olmayan, o bölgeden gelen tüm 
insanların gözetim altına alınma-
sıdır. Yani sadece hastaların gözal-
tına alınması değil. Hastalar eğer 
salgınla beraber gelen bu grup için-
deki insanları karantinaya alır. Bu 
karantina süresi de nedir, bu salgı-
nı yapan hastalığın kuluçka döne-
midir. Kuluçka dönemi dediğimiz 
şey ise mikroorganizmanın insan 
vücuduna girdikten sonra hasta-
lık belirtileri ortaya çıkıncaya ka-
dar geçen döneme kuluçka dönemi 
diyoruz. Diğer adıyla inkübasyon 
periyodu diyoruz. Bu dönemde 
hastalığa dâir hiçbir bulgu göre-
mezsiniz. Dolayısıyla karantina 
dediğimiz olay, belirli bir salgının 
bulunduğu yerden gelen insanla-
rın gözetim altına alındığı ve daha 
sonra onların bir seleksiyona veya 
muayene ve testler sonucu hasta 

Kristof Kolomb’un, 
Kızılderililerin topluca 
yok olması için onlara 

güya hediye ettiği çiçek 
mikrobu bulaştırılmış 
battaniyeler ayrı bir 

fecaattir.
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olanlar ayrılarak, sonrasında izo-
lasyona geçer. Yani, Mehmed Fatih 
Hoca’nın söylediği miskinhâneler 
bir izolasyon yerleridir. Tecrithâ-
nelerdir. Tahaffuzhâne de diyoruz. 
Osmanlı zamanında karantina ye-
rine “usûl-ı tahaffuz”, karantina ye-
ri için de “tahaffuzhâne” tâbiri yani 
“hıfzetme, koruma” demektir; kul-
lanıldığı ifâde edilmektedir.

Miskinhânelerde şüpheli bir vak’a 
yoktur. Hepsi cüzzamlıdır. O cüz-
zamlı olanların hepsi oraya top-
lanmıştır. Hâlbuki karantinadaki 
bölgeden gelen insanların hepsi 
muhatap olmuştur mikroba ama 
herkes hasta olmaz biliyorsunuz. 
Bu alanlar hasta olanlar için ayrıl-
mış yerdir. Miskinhâneler bunlar-
dan biridir ama karantina yerle-
ri hastalığın türüne göre, en uzun 
kuluçka dönemi hesaba katılarak 
bir süre tâyin edilir. Bu süre zar-
fında bugün il dışından gelenler 
otellere, yurtlara alınıyor. Bugün 
söz konusu olan yeni virüs Koro-
navirüs (Covid-19) için en uzun 
kuluçka süresi 14 gün olarak tah-
min ediliyor. Meselâ, 14 gün olma-
yabilir. 24 gün de olabilir. Burada 
Koronavirüsün (Covid-19) nasıl 
bir virüs olduğunu da bilmiyoruz. 
Özelliklerine hâkim değiliz. Dola-
yısıyla o zaman da belirli şartlarda 
en uzun kuluçka dönemi ne kadar 

sürmüşse, o esas alınmak suretiy-
le gözaltında tutulur. Gelenlerin 
içinden hasta olanlar ayrılır. O za-
man izolasyon yapılmış olur. Ama 

karantinanın birinci safhası hepsi 
hasta demek değildir. Bu nedenle 
miskinhâneleri buraya dâhil etmek 
uygun olmaz gibi geliyor. 

Murtaza Bedir: Hicaz’da bir veba 
veya tâun yok ama Medâin’de ya-
ni o zaman Sasanilerin başkentin-
de salgın görülüyor. Bu salgın ta-
biî Araplar tarafından da biliniyor. 
Hz. Ömer Dönemi’nde Şam’daki 
bir salgın sırasında yolda kendisi-
ne burada veba olduğu bilgisi ge-
liyor. Bunun üzerine Hz. Ömer 
orada bir süre duruyor. “Ne yapa-
lım, nasıl bu işi yönetelim?” diye 
istişâre yapmak için bekliyor. O 
sırada hem Muhâcirlerin hem se 
Ensar’ın önde gelen isimleriyle ko-
nuyu müzâkere ediyor. Tabiatıyla 
iki farklı görüş ortaya çıkıyor. Ba-
zıları gidelim, böyle bir şeyden do-
layı geri mi döneceğiz, olmaz, bu 
doğru değil, onları yalnız mı bıra-
kacağız, gibi duygusal bir tavır alı-
yor. Diğer grup da diyor ki, bu doğ-
ru değil, orada bir salgın var ve biz 
oraya gitmeyelim. Bu şekilde tar-
tışma sürerken önde gelen sahabi-
lerden Abdurrahman bin Avf geli-
yor ve ben Peygamber Efendimizin 
(s.a.v.) şöyle dediğini duydum di-
yor: “Bir yerde salgın olduğunu 
duyduğunuzda oraya girmeyin. Siz 
orada iken bir yerde salgın olursa 
oradan çıkmayın.”5 Bunun üzeri-
ne Hz. Ömer Şam’a girmeyip geri 
dönecektir. 

Peygamber Efendimiz (s.a.v.) bir 
başka hadisinde de şöyle buyur-
muştur: “Salgına yakalanmış bir 
kimse ecrini Allah’tan bekleyerek 
ve Allah’ın kendisine yazdığından 
başka bir şeyin başına gelemeyece-
ğine inanarak sabırla evinde kalır 

Bir yerde salgın 
olduğunu duyduğunuzda 

oraya girmeyin. Siz 
orada iken bir yerde 
salgın olursa oradan 

çıkmayın.

Karantina adası,
Urla/İzmir



[ve ölürse] o kişiye şehit sevabının 
bir benzeri mutlaka verilir.”6 

Bundan dolayı İslâm âlimleri sal-
gın döneminde giriş ve çıkışların 
yasaklanması, hikmeti ve sebep-
leri üzerine çok yoğun bir şekil-
de tartışıyorlar. Kesinlikle çıkışla-
rın yasak olduğu ifâdesinde herkes 
hemfikir. Sadece bazı haklı sebep-
lerle çıkılabilir. Şehre girmek de ay-
nı şekilde yasaktır. Veba olan bir 
yerden kaçmak amaçlı çıkanlar ba-
zı yorumlarda savaştan kaçmak ka-
dar büyük bir günah olarak nite-
lenmiştir. Âlimlerimiz arasında bu 
mesele çok yoğun ve farklı yönle-
riyle tartışılmıştır. Peygamberimi-
zin şehre giriş-çıkışı yasaklaması 
Müslümanlar için bir tavır geliş-
tirme imkânı veriyor. Ancak döne-
min tabipleri ve bilim adamları bu 
tür salgınların bulaşıcı olmadığını 
düşünüyorlar. 

Hasan Taşçı: Yaşar Hocam bu-
rada söyleyeceğiniz bir şey var 
zannediyorum.

Yaşar Bağdatlı: Tabiî söyleyecek 
çok şey var. Özellikle 14. yüzyıl 
zamanından beri bu konularda fi-
kir beyan edenler veya söyleyenler 
arasında hekim pek fazla yok. Doğ-
rudan sağlık grubundan pek fazla 
kimseyi görmüyoruz. Salgınlarla il-
gili fikir beyan edenler hep âlimler-
dir. Değişik konuda branşları var 
ancak mâneviyatı dolayısıyla da 
herkes salgını onlara soruyor. On-
lar da belli konularda cevap verme 
durumunda kalıyorlar bana göre.

Murteza Bedir: Yaşar Hocam bir 
şey diyebilir miyim? Hem Taşköp-
rülüzâde (ki tabiplik yönü de var) 
hem de İbn Hacer el-Askakâlânî 
tamamıyla tabiplerden nakillerde 
bulunuyor. Yani kitaplarında ta-
biplerden çokça nakiller var.

Yaşar Bağdatlı: Katılıyorum an-
cak hekim değil, hekimlerden ve-
ya sağlıkla ilgili bilgilerden nakille 
bildiriyorlar. Akşemseddin Hazret-
lerinin Tıp Risâlesi var. Bu risâlede, 
kükürt suyuna değişik maddeler 
eklemek suretiyle birtakım ilaçlar 
yapıyor. Fakat kendisi hekim değil. 

Hekimlerden aldığı birtakım çalış-
maları ve bilgileri nakil yoluyla bu-
nu yapıyor.

Hasan Taşçı: Hastalığı taşıma ih-
timalinden dolayı böyle bir yasak 
getirilmiş. Tabiî bizim Şehir ve Dü-
şünce Dergisi’nin bir tarafı şehir. 
Şehir ile ilgili etkilerine değinelim. 
Fatih Hocam, tarih boyunca ortaya 
çıkan salgınların belirli bir periyo-
du var mı? Ya da şu olaylardan son-
ra ortaya çıkmıştır, diyebileceğimiz 
bir örnek var mı? 

Mehmed Fatih Can: Konuşma-
mın başında da ifâde etmeye ça-
lıştığım gibi Salgınlar tarihi; bili-

nen ve benim bildiğim kadarıyla 
ana fasıllar olarak MÖ 400’lerde 
başlayan bir vetire. Belki insanlık 

tarihinin başlamasından kısa bir 
süre sonra ortaya çıkan bir olguy-
du, bilemiyorum. Bundan on bin 
yıl öncesine kadar götürülen ta-
rım faaliyetleri söz konusu oldu-
ğuna göre bu özel tarihin başlangıç 
olarak o kadar geriye götürülmesi 
muhtemeldir. Aslında hemen her 
asırda epidemik salgınlar var çün-
kü mikroplarla birleşik yaşıyoruz. 
Zikre şayan bulduğumuz pande-
mik salgınlar ise düzenli aralıklar 
göstermiyor bildiğim kadarıyla. 
Bu durum yani kürevî salgın; şe-
hirleşmenin artması, milletlerin 
birbirleriyle temasının savaşlar, ti-
câret vs. gibi sebeplerle çoğalması 
üzerine ortaya çıkıyor. Hastalığın 

Salgına yakalanmış bir 
kimse ecrini Allah’tan 
bekleyerek ve Allah’ın 
kendisine yazdığından 
başka bir şeyin başına 

gelemeyeceğine 
inanarak sabırla evinde 
kalır [ve ölürse] o kişiye 

şehit sevabının bir 
benzeri mutlaka verilir.

Akşemseddin

Osmanlı 
Döneminin 
İlk Karantina 
Merkezi Tuzla 
Tahaffuzhanesi
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ortaya çıkışında savaş şartlarının 
tabiatında olan moda tâbirle hij-
yen problemi, mikrop taşıyan ve 
insanlara geçme hassası da olan 
mikropların fare, yarasa, köpek, 
kedi, pire vs. gibi insanlarla iç içe 
yaşayan hayvanlar, yerleşim yer-
lerinin temizlik açısından yeter-
sizliği ki meselâ biyolojik atıkların 
açıkta seyretmesi, bunların içme 
ve kullanma sularına karışması vs. 
gibi bir çok sebebi var mâlûm. 

Bir örnek dediniz; meselâ, bah-
settik; Avrupa’yı neredeyse biti-
ren ‘kara veba’nın Moğolların tat-
bik sahasına koyduğu bir biyolojik 
yani mikrop bombası diyebileceği-
miz saldırı akabinde ortaya çıkma-
sı ki çok çarpıcıdır...

Hasan Taşçı: Şehirleşme ile salgın 
arasında bir bağlantı kuruyorlar. 
Bildiğimiz salgınlar tifo, veba, şim-
di Koronavirüse (Covid-19) geldik. 
Şehirlileşme açısından maddî ge-
rekçeleri var mı? 

Mehmed Fatih Can: Kesinlikle. 
Salgınların şehir dediğimiz olgu-
ya tesirleri şüphesiz söz konusu. 
Öncelikle karantina dediğimiz tat-
bîkat şehirlerde ortaya çıkıyor ilk 
olarak çünkü şehir kalabalık ve bir-
birine bitişik yaşama alanlarının 
olduğu yer. 1340’lı yıllardaki veba 

salgınından sonra kentlerin orta-
ya çıkışındaki hızlanma da kayda 
değer. Feodal yapının zayıflaması 

serfleri yani toprağa bağlı yarı kö-
le insanları başkaldırmaya ve yeni 

iktisâdî ve sosyal arayışlara sevk 
ediyor. Bu insanlar şehirlere göç 
etmeye başlıyor. Belki iktisâdî im-
kânların daha fazla olması vs. gibi 
umutlarla şehirlerde toplanma şe-
hirlerin nüfusunu artırıyor. 

Orta Çağ vebalarının kentleşmede 
ne tür etkilere sahip olduğu ciddî 
bir araştırmanın mevzuu fakat şu 
kadarını söyleyebilirim: Özellik-
le kırsal kesimde salgınların bü-
yük insan kayıplarına yol açma-
sı ile birlikte şehirlere göç etme ve 
şehirdeki tedâvi imkânlarından is-
tifâde etme ihtiyacı hissediyor in-
sanlar. Sanki insanlar kentlere göç 
ettiğinde kendini daha güvende 

Özellikle kırsal kesimde 
salgınların büyük insan 
kayıplarına yol açması 

ile birlikte şehirlere göç 
etme ve şehirdeki tedâvi 
imkânlarından istifâde 
etme ihtiyacı hissediyor 

insanlar.

Tuzla 
Tahaffuzhanesi



hissediyor. Bu göçleri tetikleyen 
bir başka durum ise kırsalın ağır 
ve baskıcı çalışma şartları. Salgın-
larda büyük miktarda insan ölün-
ce toprak ağaları yani feodal sınıf 
çalıştıracak işçi bulamıyor. İşçi bu-
lamayınca üretimleri ciddî düşüş 
gösteriyor. Üretim düşünce az sa-
yıdaki mevcut işçilerin zaten son 
derece düşük olan ücretlerini de 
ödeyemez hâle geliyorlar. Çarkı ye-
niden döndürebilmek için yeni iş-
çi talepleri karşısında alışık olma-
dıkları bir durumla karşılaşıyorlar: 
Mealen söyleyecek olursak; “Artık 
o iş geçti, o eskidendi. Biz ancak 
şu ücretle ve şu şartlarda çalışa-
biliriz.” tarzı bir karşılıktır bu. İşçi 
azalmış, nüfus azalmış... Meselâ, 
İngiltere’nin nüfusu 7 milyon iken 
1340’lardan sonra 2 milyona düş-
müş. Dolayısıyla feodalite, senyör-
ler geniş arazilerinde çalıştıracak 
işçi dahi bulamayınca tarım kesi-
mindeki üretim düşünce yeni ara-
yışlar başlıyor; alt sınıflar nispeten 
daha farklı sektörlerin olduğu şe-
hirlere gitme ihtiyacı hissediyor-
lar. Bu durum zincirleme yerleşik 
düzenin bütün katmanlarında ra-
dikal değişikliklere sebep oluyor. 
Kentlerde ‘orta sınıf ’ dediğimiz ye-
ni bir sınıf ortaya çıkıyor zaman-
la. Şehirlerdeki nüfus terâkümü 
burjuvazi sınıfını güçlendiriyor 
ve feodal sınıfın önüne geçiriyor. 

Avrupa’daki bu gelişme demokrasi 
denilen sistemin ufak ufak rayla-
rının döşenmesini de tevlîd ediyor 
kanaatimce.

Yaşar Bağdatlı: Tabiî şimdi şe-
hircilik açısından söylüyoruz, son 

salgına bakalım, en yüksek hız-
la seyir ettiği yer İstanbul. Tür-
kiye için konuşuyorum, örnekler 
genişletilebilir. Avrupa ve Ameri-
ka salgın konusunda farklı değil. 
İstanbul’da niçin bu kadar yüksek 
oranda enfeksiyon görüldü? Bir 
kere aşırı göç alan bir şehir, ticâ-
retin merkezi, ekonomik başkent. 
Her insan birtakım menfaatlerini 
burada daha kolay sağlayabiliyor. 
Daha da önemlisi kolonileşme var. 
Meselâ, bir aile göç ettikten son-
ra Anadolu’daki diğer yakınlarını 
da çağırıyor. Değişik kültür düze-
yinden insanlar bir araya geliyor. 
Bu insanların geldiği bölgelerde lo-
kal görünen bazı endemik enfek-
siyonlar, belki hastalıklar da var. 

Salgınlarda büyük 
miktarda insan ölünce 

toprak ağaları yani 
feodal sınıf çalıştıracak 

işçi bulamıyor. İşçi 
bulamayınca üretimleri 
ciddî düşüş gösteriyor.
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Bilhassa toplu taşıma araçları bu-
rada çok çok önemli. Çok sıkışık 
bir ortamda ve bunların hepsi aynı 
zamanda aynı ortamda bulunmak 
zorundalar. Bunların her biri salgı-
nın bulaşması açısından kolaylaş-
tırıcı bir faktör oluyor. İstanbul’da 
salgının çok olmasının bir sebebi 
de her yöreden insanın yurt dışın-
dan önce buraya gelmesidir. Eğer 
uçuşlar azaltılmaz veya engellen-
mezse salgın pik yapabilir. Gelen-
ler karantina sürecine alınıyor an-
cak yine de öncesinde pek çok kişi 
ile temasta bulunanlar olabiliyor. 
Umreden gelenlerin kontrolsüzce 
memleketlerine gönderilmesi ma-
alesef salgının artmasına neden 
olmuştur. 

Hasan Taşçı: Eyvallah.

Mehmed Fatih Can: Yaşar Ho-
ca’mın ifâdesi bana bir şey daha 
hatırlattı, Murteza Hocamızın ifâ-
de ettiği Hadis-i şerif ’ten bahset-
mişti, bir katkı mâhiyetinde de-
ğinmek isterim. Amvâs vebası 
deniliyor; Amvâs, Kudüs’ün kuzey-
batısında bir yer. Kudüs’e yaklaşık 
30 kilometre mesâfededir. Burada 
çıkan veba salgını Kudüs’e sirâyet 
ediyor. Biliyorsunuz, Ebû Ubeyde 
bin Cerrâh (r.a.) da bu salgında ve-
fat ediyor.

Mehmed Fatih Can: Teşek-
kür ederim hocam. Bahsettiğiniz 

salgında mâlûm Hz. Ömer (r.a.), 
Şam’a girmek üzereyken onu kar-
şılayanlar, şehirde büyük salgın ol-
duğundan bahsedince, biliyorsu-

nuz geri dönmek istiyor. İştişâreler 
neticesinde bu istikamette karar 
çıkınca, Ebû Ubeyde bin Cerrâh 

diyor ki: “Allah’ın kaderinden mi 
kaçıyorsun?” O da; “Allah’ın kade-
rinden Allah’ın kaderine kaçıyo-
rum.” diyor ve ekliyor; “Senin bir 
deve sürün olsa, sürünü bir vadiye 
götürsen ki bir tarafı otlak bir ta-
rafı çorak. İkisi de Allah’ın kaderi-
dir.” diyor. “Sürünü çorak yerden 
çekip otlak olan tarafa götürmen 
de Allah’ın kaderinden diğer ka-
derine bir gidiştir.” diyor ve Medi-
ne’ye dönüyor. Hemen sonra Ebu 
Ubeyde’ye (r.a.) gönderdiği mek-
tupta Hz. Ömer, “Senin derhâl ai-
leni toplayarak Medine’ye gelme-
ni istiyorum.” emrini veriyor. Ebû 
Ubeyde bin Cerrâh (r.a.) ise “As-
kerlerimi, halkımı bırakıp gele-
mem.” diyor. Aslında Ebû Ubeyde 

Ebû Ubeyde bin 
Cerrâh diyor ki: 

“Allah’ın kaderinden 
mi kaçıyorsun?” O da; 
“Allah’ın kaderinden 

Allah’ın kaderine 
kaçıyorum.” diyor.



bin Cerrâh kendisini salgın içeri-
sinde bırakarak vefatı tercih etmiş-
tir. Şayan-ı hayret bir şey de şudur 
bu hadisede; Ebu Ubeyde’den (r.a.) 
sonra yerine geçen Muâz bin Cebel 
(r.a.), salgının bir belâ olarak zik-
redildiğini duyunca buna karşı çı-
kıyor. İnsanları toplayıp onlara bir 
nutuk çekiyor ve bu salgının bir 
belâ olmadığını, Allah’ın kullarına 
bir merhameti olarak görünmesi 
gerektiğini ifâde ediyor: “Geçmiş 
kavimlerin başına gelen helâkler 
ile bunu bir mi tutuyorsunuz? Bu 
Allah’ın mü’minler için bir rahme-
tidir. Buna asla belâ demeyiniz.” 
diyor.

Murteza Bedir: Peygamber Efen-
dimizin (s.a.v.) hadisini aslında 
naklediyor yani...

Mehmed Fatih Can: Tabiî. Hatta 
şöyle not almıştım: “Allah’ın kulla-
rına acıyıp şefkat ettiği rahmetini, 
kızdığı bir kavme verdiği azap diye 
mi telakkî ediyorsunuz? O, Allah’ın 
rahmeti size mahsus kıldığı şehit-
liktir. Allah’ım bu rahmeti Muâz ve 
ailesine de ver. Hatta bu müjde ile 
ölürseniz Resûllullah’ın hadisinde 
söylediği fitne zamanlarını da gör-
meyeceksiniz.” diyor. 

Meselâ, Amr İbnü’l-As (r.a.) komu-
tayı devraldığında insanları dağla-
ra yerleştirmiştir. Parça parça şe-
hirden uzaklaştırmıştır. Dağlara ve 
havadar yerlere çıkarıyor. Çünkü 
Hz. Ömer’in, Ebû Ubeyde bin Cer-
râh’a mektubundaki bir tavsiyesi 

de aynı şekilde, diyor ki: “Madem 
gelmeyi kabul etmiyorsun, bu be-
ni çok üzdü. Hiç olmazsa senin or-
dugâhın nemli bir yerdedir, yerini 

değiştir. Havadar bir yere çık. İn-
sanları havadar bir yere taşı, dağ-
lık bir yere çıkar.” diyor. O da za-
ten bu tavsiye sonrasında Ebû 
Mûsâ el-Eş’arî Hazretlerine diyor 

ki: “Mü’minlerin emiri bana böyle 
bir tavsiyede bulundu. Sen git ba-
kalım. Hz. Ömer’in târif ettiği şe-
kilde bir yer varsa bize söyle de or-
dugâhımızı oraya taşıyalım.” diyor. 
Aslında o dönemin insanları, kala-
balıkların ve havadar olmayan ma-
hallerin bulaşıcı hastalıkları daha 
hızlı yaydığını biliyor. 

Murteza Bedir: Hocamın dedi-
ği yere bir ekleme yapayım; İbn 
Hacer el-Askakâlânî kendi zama-
nında ve kendisinden bir asır ön-
ce Şam’da ve Mısır’da yaşanan bir 
veba durumundan bahsediyor. İn-
sanlar toplu dua etmeye çıkıyorlar. 
Bu bid’attır diyor. İslâm’da veba/
tâun durumunda böyle bir uygu-
lama yoktur. Bunun yapılmaması 
gerekir ama insanlar yapıyor. 13. 
yüzyılda toplu bir dua namazı, tıp-
kı Hüsûf ve Küsûf namazı gibi, bir 
toplu dua îcat ettiler, bu bid’attir, 
diyor İbn Hacer. Kendi zamanın-
daki bir olaydan bahsediyor; günde 
bu toplu duadan önce Mısır’da 40 
kişi ölürken, o duadan sonra günde 
1.000 kişi ölmeye başladığını kay-
dediyor. Hatta Memlûk Sultanı’nın 
veba konularını istişâre etmek için 
çağırdığı toplantıya gitmediğini 
özellikle kaydediyor. Tabiî kızlarını 
kaybetmesinin bunda büyük etkisi 
olmalı...

Hasan Taşçı: Bugün bizim aldığı-
mız tedbirleri uygulamışlar hocam. 

Amr İbnü’l-As (r.a.) 
komutayı devraldığında 

insanları dağlara 
yerleştirmiştir. 

Parça parça şehirden 
uzaklaştırmıştır.
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Murteza Bedir: Yani eğer Zoom 
programı olsaydı muhtemelen o 
zaman istişâre yapabilirdik.

Mehmed Fatih Can: İbn-i Battuta 
da meşhur Seyahatnâmesi’nde se-
yahat ettiği coğrafyalardaki salgın 
hastalıkların panoramasını kendi 
üslubu ile aktarır. Seyahatnâmesi 
bu konudaki aslî kaynaklardan bir 
tanesidir ki seyahatlerini 1300’lü 
yılların ilk yarısında yapar. 

Şimdi Şam ve havâlisinde etki-
li olan veba salgınının kanaatimce 
bir siyâsî sonucu da oluyor ki o da 
Emevî Devleti’nin ortaya çıkışına 
zemin hazırlamış olmasıdır. Şöyle 
ki salgın sürecinde Şam Valisi Ebû 
Süfyan’ın büyük oğlu Yezid’dir. Ye-
zid bu vebadan dolayı vefat edince 
Hz. Ömer (r.a.) onun yerine karde-
şi Hz. Muaviye’yi (r.a.) vali tâyin 
ediyor. Arkasından biliyorsunuz 
bir müddet sonra Emevî Devle-
ti’nin temelleri atılmış oluyor.

Murteza Bedir: Fakat yıkılışı 
da oraya bağlı hocam. İbn Hacer 
el-Askalânî, İstanbul’daki vebaları 
anlatıyor. İslâm tarihindeki bu ve-
baları kitabının son kısmında ta-
rih tarih ve gün gün veriyor. Emevî 
Dönemi’nde çok yoğun bir vebanın 
olduğuna dikkat çekiyor. 

Yaşar Bağdatlı: Emevîler söz ko-
nusu olunca, gerçekten Emevîler 

zamanında hastalıklarla ilgili çok 
yüksek düzeyde uygulamalar görü-
yoruz. Emevî Halîfesi I. Velîd cüz-
zamlıların tecridine yönelik ted-
birler almış, yaptırdığı hastanede 

onların bakım ve tedâvileri için 
para tahsis etmiştir.7 Orada yine 
Emevî halîfelerinden Velîd’in za-
manında cüzzamlılar için ayrı yer-
ler inşâ ediliyor. O zaman cüzzamlı 
olanlar için ve bunların yayılma-
sını önlemek için birçok tedbirler 
öneriyor. 

Murteza Bedir: Hocam bu arada 
baktım Dâvûd-i Antâkî’ye İslâm 
Ansiklopedisi’nden âmâ değil ve 
hekim.

Yaşar Bağdatlı: Ben bizdeki kay-
naklarda böyle biliyordum.

Murteza Bedir: İslâm Ansiklope-
disi’nde maddesi var oldukça iyi 
araştırılmış bir madde görünüyor. 
Âmâ değilmiş ve hekimlik yapmış. 

Şam’da ve Kahire’de hekimlik 
yapmış. 

Yaşar Bağdatlı: Şimdi el-Basîr la-
kabı kullanılıyor mu?

Murteza Bedir: Başka bir sebep-
ten almış olabilir.

Hasan Taşçı: Aklıma bir şey geldi, 
bu Emevî Devleti’nin kuruluşunda 
ve yıkılışında bir salgın etkili de-
nildi. Emevî Devleti de var olduğu 
sürece salgınlarla ilgili ikinci çalış-
malar yapmış. Sanki devletin ka-
derinde kuruluşunda, yaşayışında 
ve yıkılışında bir salgın süreci var. 
Şimdi buradan bakarsak, özellikle 
Mehmed Fatih Hocam’a sorayım, 
mevcut devletlerden böyle bir sal-
gın sonrası kurulan varsa, bir baş-
ka salgın da onu yıkabilir mi? 

Mehmed Fatih Can: Allah bilir lâ-
kin şu yaşanan pandemiden son-
ra bazı şeyler eskisi gibi olmaz diye 
düşünüyorum. Hemen hemen bü-
tün büyük salgınların siyâsî ve sos-
yal sonuçları olmuş. Batı’da meselâ 
orta zamanlarda köylü ayaklan-
maları var. Köylü ayaklanmaları-
nın neticesinde Avrupa şehirlerin-
de devrimler yaşanıyor. Dolayısıyla 
daha sonraki siyasal sistemleri, re-
jimleri bunlar şekillendirmeye baş-
lıyor. Çünkü neyi istediğini bi-
len, sayıca fazla yeni bir toplumsal 
grup dominant hâle geliyor. Dola-
yısıyla büyük salgınların bazı siyâsî 
organizasyonların ortaya çıkışın-
da ve çözülüşünde etkili olduğu 

Emevî Halîfesi I. Velîd 
cüzzamlıların tecridine 
yönelik tedbirler almış, 

yaptırdığı hastanede 
onların bakım ve 

tedâvileri için para 
tahsis etmiştir.

I. Velîd



şüphesiz. Emevî Devleti dedik; 
meselâ Aztek İmparatorluğu’nu da 
bu meyanda zikredebiliriz; Orta 
Çağ Avrupa’sında değişen demog-
rafik yapılar ve değişen iktidar ta-
bakaları meselâ...

Koronavirüs bu mânâda nasıl bir 
tesir icrâ edecek? Tabiî şunu rahat-
lıkla söyleyebiliriz; birçok şey eski-
si gibi olmayacak ama bu bazı dev-
letlerin tarihe karışması şeklinde 
değil ama herhalde yine bazı dev-
letlerde hem iktidar tabakalarının 
hem rejimlerin değişime uğrama-
sı şeklinde sonuçlar üretebilecek 
gibi gözüküyor. İlaveten devletler 
dünya ligindeki sıralama da deği-
şiklikler görebileceğiz. İkinci Harp 
ürünü uluslar üstü kurumlarda ve 
birliklerde de ciddî dönüşümler ve-
ya değişimler bekleyebiliriz ki za-
ten mîadları dolmuştu ve mevcut 
pandemi bu gerçeği iyice su yüzü-
ne çıkarmış oldu. Diğer hususlarda 
yani insanlık hallerinde veya dev-
letler arası hırs tezâhürlerinde veya 
çevre konularında müspet mânâ-
da bir değişiklik olacağından çok 
da umutlu değilim. 1918 İspanyol 
gribi 50 ile 100 milyon arasında in-
sanı mahvetti. Bakın Birinci Dün-
ya Harbi 1914’te başladı, 1918’de 
bitti. Harbi bitiren faktörlerden bi-
ri olarak bu pandemiden de bah-
sedilir. Aslında bu salgın İspan-
ya’da çıkmış değildir. Amerika’da 
New Mexico’daki denizciler vasıta-
sı ile dünyaya yayılmıştır. Dünyaya 

İspanyol haber ajansları tarafın-
dan duyurulduğu için böyle isim-
lendiriliyor ve salgının kötü namı 

İspanyolların üstüne kalmış olu-
yor. Birinci Dünya Savaşı sırasında 

yaklaşık 8,5 milyon insan cephede 
öldü. Bundan daha fazla insan da 
salgın sebebiyle hem de iki yıl içeri-
sinde hayatını kaybetti. Savaş bit-
meden 1918 yılının tam ortaların-
da İspanyol gribi dediğimiz salgın 
patladı. Amerika son anda savaşa 
girmişti. Amerikan askerleri savaş-
mak üzere Avrupa kıtasına gelince 
hastalığı da beraberlerinde getir-
diler. Sultan Vahideddin’in bile İs-
panyol gribine yakalandığı ve has-
talığı hafif atlattığı bilinir.

Hasan Taşçı: Hocam dünya farklı 
bir dünya olacak, eskisi gibi olma-
yacak, deniliyor. İnsanlar bundan 
ders alacak, artık birbirlerini gırt-
laklamayacaklar, çocuklar aç ka-
lamayacak anlamında bir şey kas-
tetmiyorlar. Sermaye değişecek mi, 
güç dengeleri değişecek mi?

Mehmed Fatih Can: Şimdi ifâ-
de ettiğim gibi ben de böyle dü-
şünüyorum. Bazı böyle romantik 
düşünceler de var, şahit oluyorsu-
nuzdur. Ama ne oldu, 1918’den bir 
yirmi sene sonra Batı’yı mahvet-
miş olan İspanyol gribi kâfi gelme-
miş gibi yeni bir dünya savaşı ve 
tekrar 50-60 milyon insanın bir-
birini boğazladığı, atom bombala-
rının yeryüzünü kirlettiği bir vah-
şet daha yaşandı. Bu sebeple pek 
ümitvar değilim fakat sermaye 

Birinci Dünya Savaşı 
sırasında yaklaşık 8,5 
milyon insan cephede 

öldü. Bundan daha fazla 
insan da salgın sebebiyle 
hem de iki yıl içerisinde 

hayatını kaybetti.
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ve güç dengeleri sıralamalarında 
önemli değişiklikler olacak gibi gö-
rünüyor. Büyük para havuzlarında 
kaymalar, yeni yer arayışları görü-
lecek. Sahneden inenler çıkanlar 
olacak. Meydana Amerika ve Avru-
pa dışında yeni aktörlerin çıkacağı-
nı rahatlıkla söyleyebiliriz. Meselâ, 
Türkiye için bu mânâda umutlu-
yum. Türkiye bu süreçten siyâsî ve 
iktisâdî olarak daha güçlü çıkabilir. 
Hayâtî yanlışlar yaşanmazsa bölge-
sel güç olmaktan, küresel güç ol-
maya terfi edebilir. Pandeminin bu 
sıçrayışa bir manivela teşkil edece-
ğini düşünüyorum.

Hasan Taşçı: Eyvallah. Şimdi ya-
vaş yavaş son sözleri alalım ve on-
dan sonra da toplantımızı kapata-
lım. Yaşar Hocam, siz bir şey mi 
söyleyecektiniz? 

Yaşar Bağdatlı: Böyle cilalı laf-
lar ile hiçbir şey eskisi gibi olma-
yacak demeyi ciddî bulmuyorum. 
Niye eskisi gibi olmasın ki? Eğer 
Cumhuriyet Dönemi’nde eski kül-
türümüzle irtibatımız kesilme-
seydi, şimdi hocalarımız da söy-
lediler, tıpla ilgili bizim kendi öz 
kültürümüz içinde o kadar değerli 
bilgiler, o kadar değerli uygulama-
lar var ki, bunların hepsi ile nesil-
lerin arası kesildi. Hep Batı’dan bir 
şeyler bekler hâle geldik. Bugün 
yönetimin başarısının en büyük 

sebeplerinden biri de eski kültüre 
sahip çıkma gayretindendir. 

Dolayısıyla eğer İstanbul’un sal-
gından korunmasını istiyorsak, 

şehre giren ve çıkanı kontrol et-
meliyiz. Keyfî olarak şehre gi-
riş-çıkışlar sürmeye devam ederse 

hiçbir şey değişmez. Belki daha 
büyük bir salgın tablosuyla ileride 
karşılaşılabilir. 

Hasan Taşçı: Peki Hocam, önem-
li bir konuya değindiniz, İstanbul 
şu an yoğunluğundan dolayı bu 
karantina tedbirlerinin zor oldu-
ğu, önlemlerin etkisinin az olduğu 
bir şehir. Tıp açısından büyükşe-
hirlerimizin salgınlardan kurtula-
bilmesi için şu yoğunlukta olması 
lâzım gibi bir ölçü var mı? Teklifi-
niz nedir?

Yaşar Bağdatlı: Burada insanla-
rın eğitilmesi söz konusudur. Kaç 
kişi bir araya gelirse gelsin eğer siz 
bilinçlendirip bilgilendiremiyorsa-
nız, ulaşamıyorsanız, hiçbir anla-
mı olmuyor. Artı İstanbul’un eko-
nomik bir câzibesi var. İstanbul’a 
gelirken birçok örfî âdetini de be-
raberinde getiriyor. İstanbul’a bu 
kalabalık akımlar devam ettiği sü-
rece hiçbir şey eskisi gibi pozitif 
mânâda olmayacak.

Hasan Taşçı: Hocam, İstanbul’u 
dezenfekte etmemiz gerekebilir.

Mehmed Fatih Can: Yaşar hoca-
mın temas ettiği hususla alaka-
lı bir Alman yazarın kaleme aldı-
ğı ‘Katastrofik Başarı’ diye bir kitap 
var. Bizdeki dil devriminden, alfa-
be devriminden bahsediyor. Tra-
jik buluyor. Kitapta anlatıldığı 
gibi heybemizdeki her şey boşal-
tıldı. Müktesebatımız reddedilmiş 

1831 yılında Mustafa 
Behçet Efendi, II. 

Mahmud zamanında 
Kolera Risalesi’ni 

kaleme alıyor.



olmakla aslında milletçe önümüzü 
ışıtacak olan vasıtalardan mahrum 
bırakıldık. Karanlıkta kaldık.

Meselâ, 1831 yılında Mustafa 
Behçet Efendi (bir tıp adamı, sa-
ray hekimi) II. Mahmud zamanın-
da Kolera Risâlesi’ni kaleme alıyor. 
Yaklaşık 14 sayfalık bir risâledir. 
Bu risâle o kadar önemli ki; hemen 
bir sonraki yıl Almancaya çevrili-
yor. Ardından Fransızcaya ve İtal-
yancaya. Fakat maalesef ne ders ki-
taplarımızda ne yayınlarımızda, ne 
bu risâleyi ne de müellifini, ne oku-
duk ne duyduk. 

Mustafa Behçet Efendi, aynı za-
manda devrinin karantina uygula-
masının aktörüdür. 1820’li yıllarda 
Rusya’dan limanımıza gelen gemi-
lerin karantinaya alınmasını ilk kez 
gündeme getiren zâttır. Karantina 
ile ilgili fikirlerini saraya sunmuş-
tur. Ancak Mustafa Behçet Efendi 
sadece ayrıntılı araştırma yapanla-
rın ulaşabildiği bir bilgi olmanın dı-
şına çıkamamıştır. Bu nedenle Os-
manlı Türkçesinden yabancı dillere 
çevrilen Kolera Risâlesi yıllar sonra 
Almancasından dilimize çevriliyor; 
garâbeti düşünebiliyor musunuz? 

Yaşar Bağdatlı: Mustafa Neca-
ti Efendi var, bir de Mustafa Nazif 
Efendi var II. Mahmud Dönemi’n-
de bizzat görevlendiriliyorlar. Alı-
nan karara göre; İstanbul’a gelen 
bütün gemiler Boğaziçi’nde bekle-
tilecekti. II. Mahmud’un irâdesiyle 

Mustafa Nazif Efendi müstakil 
olarak karantina işiyle görevlendi-
rildi. Karadeniz’den İstanbul’a ge-
lecek İslâm gemilerinin Büyük Li-
man’da, diğer devlet gemilerinin 
İstinye Körfezi’nde 5 gün karanti-
na altında tutulması kararlaştırıl-
dı. Bu arada vebalı hastalara Malte-
pe Hastanesi’nde ve Kız Kulesi’nde 
“usûl-ı tahaffuz” uygulandı. Kız 
Kulesi’nde vebalı hastaların tedâ-
visiyle uğraşan Antuvan Lago’nun 
karantina usûlünün Avrupa’da tat-
biki ve bulaşıcı hastalıklarla mücâ-
dele hakkında yazdığı risâle, daha 
sonra karantina teşkilatının kurul-
masında etkili oldu.

Mehmed Fatih Can: Evet. Mus-
tafa Behçet Efendi’nin kitabının 
Almancası da şöyledir: “Die Chole-
ra-Epidemie zu Constantinopel und 
Verhaltungmassregeln dabei...” Ta-
biî; II. Mahmud demişken hemen 

şunu ifâde edeyim: Şeyhülislâmlık-
ça ilk karantina fetvâsı II. Mahmud 
zamanında Şeyhülislâm Mustafa 
Asım Efendi tarafından çıkarılıyor. 
Tarihçi M. Mahmut Bakır’ın bu ko-
nudaki makalesinden aktaracağım 
fetvâ şöyle: “Minhü’t Tevfik. Bu me-
sele beyanında eimme-i Hanefiye’den 
cevap ne vechiledir ki: Bir beldeye 
tâun isabet edüp Hak Sübhanehu ve 
Teâlâ Hazretlerinin kahrından lütfu-
na iltica ile esbâb-ı tahaffuza teşeb-
büs etmede beis var mıdır? El cevab: 
Allahuâ’lem yoktur.” Bu da ilk ka-
rantina fetvâsı olarak kayda geçi-
rilebilir. Bu fetvâ ihtiyacı uzun tar-
tışmalar neticesinde ortaya çıkıyor. 
II. Mahmud’da; cemiyet içindeki 
birtakım mutaassıbın, karantina 
tedbirleri için “Bir Frenk âdeti bir 
Müslüman için asla câiz değildir.” 
deyip sokağa fırlamalarının endi-
şesini taşıdığını görüyoruz. Hatta 
bu fetvâdan sonra II. Mahmud di-
yor ki; derhâl bu fetvâ resmî gaze-
tede yayınlansın. Gazetenin giriş 
cümleleri de: “Allah sağlıklı olma-
mızı emrediyor.”, “Resûlullah Efen-
dimiz böyle takdir etmiş.”, “Sağlık 
emanettir, emanete hıyânet münâ-
fıklık alâmetidir.” şeklinde. Daha 
sonra ise, “Bu fetvâya ve padişahın 
fermanına aykırı hareket etmenin 
ağır cezâsı olacaktır.” diye de para 
ve hapis cezâsı getiriliyor, aynen 
günümüzdeki gibi...

Karadeniz’den 
İstanbul’a gelecek 
İslâm gemilerinin 

Büyük Liman’da, diğer 
devlet gemilerinin 

İstinye Körfezi’nde 5 
gün karantina altında 

tutulması kararlaştırıldı.

Mustafa Behçet Efendi
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Salgın dönemlerinde mabedlerin 
kapatılması uygulamasını da aslın-
da ilk olarak İtalya’da görüyoruz, 
1340’lardaki veba salgınında. Kili-
selerin çanlarının çalınması yasak-
lanıyor ve kapatılıyor. 

Hasan Taşçı: Teşekkür ediyorum. 
Murtaza Hocam sizin son olarak 
eklemek isteyecekleriniz var mı?

Murteza Bedir: İlk fetvâ o değil ta-
biî. İslâm tarihinde defalarca fetvâ 
verilmiştir. Salgın olan şehri terk 
etmenin veya girmenin yasak ol-
duğuna dâir fetvâlar var. Fetvâ ile 

birlikte bu yasağın neden olduğu-
nu ya da hikmetini anlamak için de 
konuyu irdelemişlerdir. Yaşar Ho-
cam ve Mehmed Fatih Hocam’ın 

değindiği gibi kültürümüzle ba-
ğımız ciddî anlamda koparılmış-
tır. Bu da ciddî derinlik kaybına 
yol açıyor. Son yıllarda telâfi edil-
mesi yönünde hızlı adımlar atıyo-
ruz ama hâlâ kültürel mirasımız 
kütüphanelerimizin depolarında 
araştırmacıları bekliyor. Salgın bi-
ze ne öğretti? Bundan sonrası için 
ne yapacağız? Aslında şu an nor-
mal şartlarda hiç tasavvur edile-
meyecek bir işi yapıyoruz ve onli-
ne bir toplantı düzenliyoruz. Yüz 
yüze, fizikî bir araya gelme imkânı 
düşünülemeyecek kişileri bu salgın 
döneminde buluşturan bir toplan-
tı yapmış oluyoruz. Bu en azından 

bazı işlerimizi ve bazı toplantıla-
rımızı aralıksız sürdürebilmemizi 
sağladı. Belki salgınla birlikte her-
kes sosyalleşmeyi yeniden tanım-
layacak, bilgiyi ve teknolojiyi daha 
iyi kullanarak yeniden inşâ edecek. 

Hasan Taşçı: Az önce salgın dola-
yısıyla bir araya gelemiyoruz, dedi-
niz. Ortalama beş haftadır Cuma 
namazına gitmiyoruz. Tarihte sal-
gın gibi durumlarda benzer uygu-
lamalar olmuş mudur? 

Murteza Bedir: İslâm tarihinde 
büyük salgınların olduğu dönem-
lerde camiler kapatılmıştır. Cuma 
namazının tatil edildiği örnekler 
çok var.

Hasan Taşçı: Salgınlardan sonra 
dinîn gereklerini ve uygulamaları-
na yönelik farklılıklar ortaya çık-
mış mıdır?

Murteza Bedir: Bu tür durumlar-
da özellikle temel ibâdetlerin uy-
gulanması, bunlar farzlar grubun-
da yer alıyor ve bu farzların ancak 
çok zarûrî (zorunlu) şartlar orta-
ya çıkması sebebi ile bir süre fark-
lı bir forma dönüştürülerek devam 
etmesi, Cuma namazı yerine Öğle 
namazının kılınması, Bayram na-
mazının kılınmaması gibi farklılık-
lar olabiliyor. Elbette bunların hep-
si geçici süre verilmiş kararlardır. 
Bunun geçici bir süre için alınmış 
bir karar olduğunu bilmemiz ge-
rekir. Diyanet, ilmi kurullar kamu 
otoriteleriyle bu konuda sürekli 
müzâkere hâlinde. Zarûret devam 
ettiği sürece maalesef bu böyle de-
vam edecektir.

Hasan Taşçı: Hocam, tarihe bak-
tığımızda onlarca, yüzlerce Antik 
şehirden bahsediliyor. Bunların bir 
kısmının niçin Antik hâle geldiğini 
biliyoruz, acaba salgın hastalıklar-
dan dolayı Antik dediğimiz şehir-
lerden terk edilmiş şehir var mıdır? 

Mehmed Fatih Can: Aztek coğraf-
yası ve uygarlığı meselâ tamamen 
kendilerine kasten bulaştırılan sal-
gın sebebiyle berhava olmuş.

Hasan Taşçı: Kolorislerin yaptı-
ğı katliamlardan da bahsediliyor 

Salgın dönemlerinde 
mabedlerin kapatılması 
uygulamasını da aslında 
ilk olarak 1340’lardaki 

veba salgınında İtalya’da 
görüyoruz.

II. Mahmud

Milan, İtalya



Mehmed Fatih Hocam ama temel 
gerekçe salgın mıdır?

Mehmed Fatih Can: Sömürgeci 
devletlerin bir biyolojik silah ola-
rak mikrobu kullanarak gerçekleş-
tirdikleri çok sayıda soykırım var; 
kesip biçmeleri haricinde. Ameri-
ka kıtası yerlilerinden bahsettik. 
Meselâ daha yakın tarihli bir ör-
nek olarak ABD’nin Hawai adasını 
silahsız ele geçirmede bu korkunç 
usulü kullandığını biliyoruz. Koca 
adayı frengi mikrobuyla sahiple-
rinden temizleyip (soykırım) adayı 
kolayca ilhak ettiğini Washington 
sefirimiz Münci Bey’in Sultan Ab-
dülmecid’e geçtiği gizli raporundan 
öğreniyoruz. 

Son olarak anmazsak asla olmaz; II. 
Abdülhamid’in salgın hastalıklarla 

yapmış olduğu mücâdele ve bu 
mücâdeleyi kurumsallaştırmak 
adına ortaya koyduğu faaliyetler 
fevkalâdedir. Bugün İstanbul’da 

hâlâ farklı isimlerle bu kurumlar 
devam etmektedir. Sponsorluk-
ları meşhurdur, meselâ Pasteur’u 
ülkeye davet etmiş, Pasteur gele-
meyince ona bir heyet göndermiş, 

madalya ve para ihsanında bulun-
muştur. Verem basilini keşfeden 
Robert Koch’a ciddî ilgi göstermiş-
tir. Merkezde Enstitü ve modern 
anlamda tedâvi merkezleri kur-
durmuştur. Telkihhâne denilen aşı 
üretim merkezi yanında çok sayıda 
tebhirhâne ki dezenfekte merkez-
leri kurduruyor. Hatta mânevî ted-
bir meyanında sâlih zâtlardan olu-
şan dua heyetleri dahi oluşturuyor.

Murteza Bedir: Teşekkür 
ediyorum. 

Yaşar Bağdatlı: Herkese teşekkür 
ediyorum.

Hasan Taşçı: Eyvallah Hocam, biz 
de size teşekkür ediyoruz. Hayırlı 
Ramazanlar, hayırlı iftarlar olsun. 

II. Abdülhamid, 
Pasteur’u ülkeye 

davet etmiş, Pasteur 
gelemeyince ona bir 

heyet göndermiş, 
madalya ve para 

ihsanında bulunmuştur.  

Dipnotlar
1 Buhârî, “ ıb”, 31; “ ader”, 15; tâundan ölmenin şehitlik sayıldığını belirten diğer rivâyetler için bkz. Buhârî, “Cihâd”, 30, 

“ ıb”, 30; Müslîm, “İmâre”, 166.
2 Buhârî, “ ıb”, 31; “ ader”, 15; tâundan ölmenin şehitlik sayıldığını belirten diğer rivâyetler için bkz. Buhârî, “Cihâd”, 30, 

“ ıb”, 30; Müslîm, “İmâre”, 166.
3 A’râf, 130-135.
4 Buhârî, “ ıb”, 31; “ ader”, 15; tâundan ölmenin şehitlik sayıldığını belirten diğer rivâyetler için bkz. Buhârî, “Cihâd”, 30, 

“ ıb”, 30; Müslîm, “İmâre”, 166.
5 Buhârî, “ ıb”, 30; Müslîm, “Selâm”, 92-100; Müsned, I, 173, 176-177, 182; V, 202, 213.
6 Buhârî, “ ıb”, 31; “ ader”, 15; tâundan ölmenin şehitlik sayıldığını belirten diğer rivâyetler için bkz. Buhârî, “Cihâd”, 30, 

“ ıb”, 30; Müslîm, “İmâre”, 166.
7 Taberî, VI, 437; Makrîzî, II, 405.
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ayat tamamen dur-
ma noktasında. İl-
kokuldan üniver-
siteye tüm eğitim 
sitemi eve hapsol-
muş durumda. İp-

tal edilen devâsâ organizasyonlar, 
sporun tüm dalları, uluslararası 
festivaller; sinema, tiyatro ve her 
türlü sanat etkinlikleri, kapatı-
lan AVM’ler, mağazalarda küfle-
nen ticârî eşyalar, bomboş metro-
lar, maskeli insanlar... Ülkenin her 
yanında yeni tanışılan maskeli in-
sanlar. Evlere hapsolmuş çocuklar 
ve yaşlılar. Mahzun ibâdethâneler, 
mahcup ve ne olduğunu anlamlan-
dırmaya çalışan bekleyişteki cema-
atinin yolunu gözlemekte.

Hastaneler teyakkuzda. İnsanlar-
da yüksek ateş, kusma ve öksürüğe 
yol açan salgının adı: Covid-19. Ko-
ronavirüs, Çinlilerin bulduğu isim. 
Virüsü kökünden çözecek, salgı-
nı durdurabilecek tek çözüm aşı. 
Aşı çalışmaları devam ededursun, 
sürekli mutasyon geçiren virüse 
karşı aşı bulunmasının mümkün 

olmadığını iddia edenler de var. 
Ezcümle, dünya büyük bir tehdit 
altında. Koronavirüsün görüldü-
ğü ülkelerin hâli ise, distopik bilim 
kurgu filmlerinden farklı değil. Şe-
hirler, köy ve kasabalar hatta ülke-
ler karantinaya alınmış durumda.

Hazreti Peygamber, “Bir yerde sârî 
hastalık olduğunu duyarsanız, ora-
ya girmeyin. Olmuşsa, oradan çık-
mayınız.” buyurmuştur. Bu, ka-
rantina demektir. Suriye’de iken 
Hazret-i Ömer’e Şam’da tâun (ve-
ba) olduğu söylendi de hemen geri 

H

“Ya biz onu yeneriz ya da o bizi yener.”

İbn-i Sînâ
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döndü. “Allah’ın kaderinden mi ka-
çıyorsun?” diyenlere, “Allah’ın ka-
derinden, Allah’ın kaderine kaçı-
yorum.” diye cevap verdi. Nitekim 
tevekkül, tedbire mâni değildir. 
Mekke’de çocukları sârî hastalık-
tan korumak için bâdiyedeki (kırlık 
yerlerdeki) sütannelere verirlerdi.

Hastaların iyileşip de, kaçanla-
rın hastalanıp öldüğü çok vâkidir. 
Kur’ân-ı Kerim’de, eski zamanlar-
da tâun (veba) bulunan şehirden 
kaçanların hepsinin yolda öldüğü 
anlatılır.1 Hadis-i şeriflerde; “Tâun-
dan kaçan, harb meydanından ka-
çan gibidir.” ve “Tâundan ölen, 
şehit olur.” buyurulmuştur. Ön-
ceki cemiyetlere azap ve cezâ olan 
tâun, Müslümanlar için rahmete 
dönüşmüştür.

Bu sebeple Türkler öteden beri ka-
rantina usûlünü takip ettiler. Dı-
şarıdan gelenler limanlarda veya 
gümrüklerinde tahaffuzhânede ka-
rantinaya alınırdı. Meselâ, Kız Ku-
lesi karantina yeridir. Eşya ve el-
biseler ‘tebhirhâne’de buhara tâbi 
tutulur; evler dezenfekte edilirdi. 
Denizaşırı mektuplar postanelerde 
‘etüv’den geçirilirdi. 1831’de karan-
tina nizamnâmesi çıkarıldığı için, 
Osmanlılarda karantina usûlünün 
bu zamanda başladığını zanneden-
ler çoktur. Bu tedbirler sayesinde 
İstanbul ve taşrada salgınlar büyü-
meden önlenmiştir.”2

Ne var ki İslâm dünyası dışında 
salgınlar oldukça fazladır. Kartacalı 

Hannibal’den Moğollara, Japonlar-
dan Ruslara pek çok ülkenin sârî 
hastalıkları salgın hâline düşma-
nı dize getirmeye çalıştığı bilin-

mektedir. “Harblerde vebalıların 
elbiseleri, örtüleri, hatta cesetleri 
düşman tarafına atılır; sular mik-
roplarla zehirlenirdi. 1347’de Mo-
ğollar, Kırım’da Kefe’yi kuşattılar. 

Cenevizlerin üzerine vebalı ceset-
leri mancınıkla attılar. Dünya nü-
fusunun dörtte birini yok eden ‘Ka-
ra Ölüm’ böyle yayıldı. Amerikan 
yerlilerine tatbik edildiğinde, tifo, 
çiçek, tifüs, kızamık gibi hastalık-
lara hiç mukavemeti olmayan yer-
lilerin hepsi kırıldı; nüfusun %85’i 
öldü. İngiltere-Fransa arasındaki 7 
yıl harplerinde (1756-1763) birbir-
lerinin siperlerine çiçek hastalığı 
bulaşmış battaniyeleri atmışlardı. 
I. Cihan Harbi’nde Almanlar, düş-
manın at ve sığırlarına şarbon ve 
ruam bulaştırdı.”3

Sinemada Salgın ve 
Karantina Filmleri
Salgınlar; dünyada edebiyat, sine-
ma ve tiyatroya çokça konu olmuş-
tur. Bu yapımlardan en fazla öne 
çıkanı ise, günümüzün en korku-
tucu salgını Koronavirüs’ü daha 
2011 yılında anlattığı iddia edilen 
2011 yapımı Salgın (Contagion) 
filmidir.  

Contagion (Salgın)
Yönetmenliğini Steven Soderber-
gh’in üstlendiği, başlıca rollerini 
Marion Cotillard, Matt Damon, 
Laurence Fishburne üstlendikleri 
2011 yapımı filmin yapım ortakla-
rı ABD ve Birleşik Arap Emirlikleri. 

Filmde bir iş kadını Çin seyahati sı-
rasında öldürücü bir virüse mâruz 

Harblerde vebalıların 
elbiseleri, örtüleri, 

hatta cesetleri düşman 
tarafına atılır; sular 

mikroplarla zehirlenirdi.

Contagion 
(Salgın) filmi



kalır.  Çok geçmeden kadın ve oğlu 
ölür, eşi kurtulur. Ancak bu virüs 
hızla başka bölgelerde de yayılır. 
Virüsün görüldüğü şehirler karan-
tinaya alınır, bir yandan da filyas-
yon çalışmaları ile virüsün kayna-
ğına inilmeye çalışılır.

Karantina süresince salgına karşı 
alınan tedbirlerden belki de günü-
müzdekine en çok benzeyen tarafı; 
el hijyeni, maske ve sosyal mesâfe-
dir. Tabii marketlere yapılan yağ-
maya benzer saldırılar, insanların 
birbirine karşı acımasızlığı, kapita-
lizmin acımasız benmerkezci insan 
tipinin de açığa çıkmasını tetikle-
mektedir. İslâm dünyasındaki yar-
dımlaşma ve dayanışmanın yerini 
Batı’da, çatışma ve menfaat almak-
tadır. Şehir yağmadan dolayı hara-
beye dönmüştür. Yaşamaları için 
gereken şartlar ortadan kalkınca 
tüm şehir halkı gibi filmin kahra-
manı Matt Damon’da kızı ile birlik-
te karantinadaki şehri terk etmek 
için yola çıkarlar. Kontrol nokta-
sında polisin uyarısı ile dururlar:

Polis: Arabanıza dönün bayım, ara-
banıza dönün!

Matt Damon: Hayır, hayır benim ba-
ğışıklığım var, ben atlattım.

Polis: Sınır kapatıldı. Vali karantina 
ilan etti. Arabanıza dönün.

Matt Damon: Hayır geri dönmek is-
temiyoruz, geçmek zorundayız!

Polis: Efendim, geçiş yok, arabanıza 

dönün. Arabanıza dönmezseniz sizi 
içeri atarım!

Contagion günümüzde gerçeğe 
dönüşen bir salgını tam 9 yıl önce 
inanılmaz bir şekilde gayet gerçek-
çi ele almış. Bu tesâdüf olabilir mi? 
Tesâdüf ya da değil, bunu zaman 

gösterecek. Fakat bu kadar detay-
lı ve net bilgilerin dokuz yıl önce-
sinden günümüzü anlatması ger-
çekten dehşet verici.  Dünya Sağlık 
Örgütü tarafından pandemi olarak 
ilan edilen Covid-19 gibi burada da 
hastalık, hayvanlardan insanlara 
yine Asya üzerinden yayılmaktadır 
-Salgının Çin’den kapılan bir virüs 
olmasının yanında bir de yarasa 
detayının olması gerçekten ilginç.- 

Contagion filmi; oyuncu yönetimi, 
atmosferi, ışık, renk, ses, görsel 
efektler, anlatım uslûbu ve esteti-
ze ediliş biçimi ile izlenmeye değer 
bir yapım olarak karşımızda duru-
yor. Konunun kapsamlı olmasın-
dan kaynaklanan hikâyenin zaman 
zaman sarkması, tempoyu düşürse 

de filmin ilginçliğine ve izlenirliği-
ne asla halel getiremiyor.    

Outbreak (Tehdit)
Karantina filmleri arasında yer alan 
yapımlardan bir diğeri de Outbre-
ak (Tehdit) filmidir. Contagion fil-
minden 16 yıl önce çekilen filmin 
oyuncu kadrosu oldukça zengin. 
Holywood’un önemli aktörlerinin 
resmî geçidi de denebilecek bu sal-
gın ve karantina filminin yönetme-
ni Wolfgang Petersen. 1995 ABD 
yapımı filmin başlıca rollerinde ise 
Morgan Freeman, Kevin Spacey, 
Dustin Hoffman, Patrick Demp-
sey, Donald Sutherland gibi isim-
ler yer alıyor. Filmin senaryo yaza-
rı Laurence Dworet. 

İslâm dünyasındaki 
yardımlaşma ve 

dayanışmanın yerini 
Batı’da, çatışma ve 

menfaat almaktadır.

Wolfgang PetersenSteven Soderbergh

Outbreak 
(Tehdit) filmi
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Outbreak’in konusu, bulaşıcı has-
talık uzmanı Albay Sam, Zaire’de 
çıkan ölümcül virüsü araştırmaya 
başlar. Sam’in araştırmalarının so-
nucunda virüsün Amerika’ya kadar 
ulaştığını fark eder. Sınır tanıma-
yan öldürücü virüs, Zaire orman-
larından California’ya taşınmış-
tır. Aslında filmin temel argümanı 
olarak etme-bulma dünyası şek-
linde de ifade edilebilir. İlk olarak 
1967’de Amerika tarafından keş-
fedilen, sonrasında biyolojik silah 
geliştirmek üzere araştırma kapsa-
mına alınıp kontrolden çıkan virü-
sün, salgına dönüşmemesi için Za-
ire’de bir köyü önce virüs, ardından 
Amerikalılar tamamen bombalarla 
resmen yakıp kül ederler. Fakat ev-
deki hesap çarşıya uymaz ve virüs 
bir maymunun bünyesinde mutas-
yona uğrayınca çok daha tehlikeli 
bir hâl alır. Hayvan kaçakçıları ta-
rafından yakalanan maymun ile vi-
rüs ilk üretildiği ülkeye yani Ame-
rika’ya girmeyi başarır. Ordu ve 
Amerika bürokrasi ve sağlık site-
mi virüs karşısında çâresizdir. Ko-
ca şehir virüsün etkisi altında can 
vermektedir. Kendi kazdıkları ku-
yuya düşmüşlerdir. Mazlumun ahı, 
zalimi yakalamıştır! 

Birkaç üst düzey yönetici, virü-
sün yayılmasını önlemek için tek 
yolun, karantina altındaki şehri 

içindekilerle beraber bombalamak 
olduğunu söylemektedir. Sonuçta 

Batılı kapitalist zihin yapısı karma-
şık ve yorucu olanı değil, kolay ola-
nı tercih edecektir. İki seçenekten 

güçlü olan baskın çıkar. Masraf et-
meye gerek yoktur. Mekân bellidir. 
Alan bellidir. Sıra bu alanı napalm 
bombaları ile geride tek bir can-
lı bırakılmayacak şekilde dümdüz 
etmelidir! Diğer seçenek ise zayıf 
olan iyilerin tercih ettiği; olay yeri-
ni karantinaya almak ve başlangıç 
hayvanını bularak bir serum veya 
aşı geliştirmeye çalışmak. Yani, vi-
rüsün yok edilmesi için çalışanlar 
ile virüsü çıkarları doğrultusunda 
kullananlar arasındaki mücâdele, 
finale kadar sürecektir.  

Filmdeki mekân seçimi, sanat yö-
netimi, dekorlar, müzik ve senar-
yo, laboratuvar ortamı, oyunculuk 
ve atmosfer oldukça başarılı. Ka-
rantina kamplarındaki insanların 
travmatik buhranları, insanların 
evlerine hapsedilmeleri, ordunun 
şehri çevrelemesi, bu tür filmlerin 
olmazsa olmazı medya mensupla-
rı, naklen yayın araçları gerçeklik 
duygusunu zihinlere yerleştiriyor. 
Fakat mutasyona uğrayıp bağışık-
lık kazanmış olan kayıp maymu-
nun bulunması ‘fazlaca tesâdüfî’ 
duruyor. Özellikle helikopter -uçak 
kovalama- kaçma sahneleri, bir su-
bay da olsa hekimin helikopterden 
uluslararası sularda Uzak Doğulu 
yük gemisine atlaması kabul edi-
lebilir gerçeklik sınırları dışında 
kalıyor.  

The Flu (Grip)
Genelde salgınlar Uzak Doğu ve 
Çin kökenli iken, virüs ve felâket 

Birkaç üst düzey 
yönetici, virüsün 

yayılmasını önlemek 
için tek yolun, karantina 

altındaki şehri 
içindekilerle beraber 

bombalamak olduğunu 
söylemektedir.

Outbreak (Tehdit) 
filminden bir kare

Outbreak 
(Tehdit) 
filminden 
bir kare



filmlerinin merkezi Amerika’dır. 
Ama bu defa Kore Sineması’nın 
önemli işlerinden 2013 yapımı 
Karantina filmi  The Flu (Grip) 
filmi var sırada. Yönetmenliği-
ni Sung-Soo Kim’in yaptığı Jang 
Hyuk,  Soo Ae,  Andrew William 
Brand’ın başlıca rollerini üstlen-
dikleri film aslında Amerikan filmi 
Outbreak (Tehdit) filminin zayıf 
bir kopyası durumundadır. Çeviri, 
Grip olarak düşünülmüş fakat fil-
min içeriğinden yola çıkarak kas-
tedilenin ‘virüs’ olduğu net olarak 
anlaşılmaktadır.

Film, bir haber program jeneriği gi-
bi başlar. Sonra romantik komedi-
ye dönüşür. İlerleyen dakikalarda 
ise distopik diyebileceğimiz bir ya-
pıya evrilir. Bir konteynır içerisin-
de güneydoğu Asya ve Çin köken-
li olduklarını düşündürten kaçak 
göçmenler vardır. Konteynırı ıs-
sız bir bölgede bırakırlar. Gecenin 
karanlığında konteynırdaki göç-
menleri çıkartmak için kapıyı açan 
insan tâcirleri, içerdeki herkesin öl-
düğünü ve bir kişinin sağ kaldığı-
nı fark ederler. Kurtulan kişiyi elle-
rinden kaçırırlar fakat birisi virüse 
mâruz kalır. Eczaneye ilaç almaya 

gittiklerinde de yine haber mantı-
ğı ve ağır çekimlerle virüsün yayıl-
ma anı görüntülenir.  Virüs hızla 
yayılmaya başlar.  Artık zaman da-
ralmaktadır. Kore’nin Seul kentini 
havadan bulaşan bu adı konulma-
dık virüs etkisi altına almıştır. İn-
sanlar bu virüs karşısında her tür-
lü önlemi almaya çalışmaktadırlar. 
Virüs insana bulaştıktan sonra 36 
saat süre içerisinde ölüme neden 
olmaktadır. Seul şehrinden 19 ki-
lometre uzaklıktaki bölge, hemen 

karantina altına alınır. İnsanlar 
arasında büyük bir panik yaşan-
maktadır. Virüsün hızlı yayılımı bir 
türlü önlenememekte ve ölümler 
her geçen saat giderek daha da ar-
tış göstermektedir. Vücut sıcaklığı 

kırk derecenin üzerindeki bir has-
tanın karantinaya alınışıyla anlaşı-
lır her şey. Hastanın kanında zehir 
olduğu ve tansiyonun kontrol edi-
lemez bir hâle geldiği öğrenilince 
derhâl karantinaya alınır. Teşhis de 
o zaman konulur: Kuş gribi. Hasta-
lık solunum yoluyla bulaşmaktadır 
ve hastalığı kaptıktan 36 saat son-
ra ölüm gerçekleşmektedir. 

Bölgesel bir bulaşıcı hastalığın, kü-
resel bir felâkete dönüşmesi belir-
tileri, tüm dünyayı tehdit etmeye 

Virüs insana bulaştıktan 
sonra 36 saat süre 
içerisinde ölüme 

neden olmaktadır. Seul 
şehrinden 19 kilometre 

uzaklıktaki bölge, 
hemen karantina altına 

alınır.

Sung-Soo Kim

The Flu (Grip) 
filmi
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başlar. Bu sorun ya lokal olarak 
halledilecek ya da dünyayı büyük 
bir kaos ve felâket getirecektir. Ki-
mi yüksek bürokratların karşı çık-
masına rağmen, şehrin çoğunlu-
ğu karantina altına alınır ve kıyım 
başlar.

Virüse karşı aşı geliştirmek isteyen 
Dr. Kim Inhye ve Kang Ji-koo, vi-
rüs ile ilgili araştırma yapabilmek 
için virüsün sınır tanımaksızın 
ilerlemekte olduğu karantina altın-
daki şehre girmek zorundadırlar. 

Ancak çok büyük bir tehlike var-
dır. Amerikan askerleri operasyo-

nun başındadır ve yine düz mantık 
işletmektedirler. “Bir araya topla, 

alanı belirle ve hepsini imhâ et!” 
Zamanlar yarışır, Kore Devlet Baş-
kanı, Amerikalılara rest çeker. 

Filmdeki karantina sahneleri ger-
çekten tüyler ürpertici ve bir o ka-
dar da gerçekçi resmedilmiş. Bun-
da Kore’nin daha önce yaşadığı 
salgınların da rolü olsa gerektir. Fa-
kat işin en vahimi, Amerikalı asker-
lerin Pentagon ve Beyaz Saray’dan 
aldıkları emri uygulamak için Kore 
yönetimini ezmeye kalkışmaları. 

Film aynı zamanda ABD’nin 70 yıl-
dır süregelen dostluktan ve koru-
macı tutumdan Korelilerin artık 
bunaldığının, bıktığının bir gös-
tergesi olarak karşımızda duruyor. 
Kore Devlet Başkanı’nın Amerika-
lı komutanlar karşısındaki acziyeti 
öyle yenilir–yutulur türden değil. 
Koreliler, Amerikalıların Kore’ye 
sanki kendi eyaletleri imiş gibi dav-
ranmalarından rahatsız olmuşlar 
ki, “hiç olmazsa filmde rest çekelim 
bari” demişler! 

Zombileşmek
Zombiye canlı cenaze diyebiliriz. 
Zombilerin de gözleri vardır ama 
bakarlar görmezler. Onların ku-
lakları vardır, işitmezler. Normal 
insan yatakta uyur, zombi ayakta 
uyur, hep uyur, gece uyur gündüz 
uyur. Global derin güçler, ülkeleri 
kolay idâre edebilmek ve sömür-
mek için halkları zombileştirir.4

The Crazies 
(Salgın) filmi

Zombilerin de gözleri 
vardır ama bakarlar 
görmezler. Onların 

kulakları vardır, 
işitmezler.



The Crazies (Salgın) 
Karantina filmleri içerisinde zom-
bilerin anlatıldığı yapımlar dün-
yada oldukça fazla rağbet gör-
mektedir. Dijital platformların 
ülkemizde yaygınlaşması ile zom-
bi film ve dizileri bizde de ilgi gör-
meye başlamıştır. Şehri ve Karan-
tina’yı tanımlayan filmlerden biri 
de The Crazies (Salgın) filmidir. Yö-
netmenliğini Breck Eisner’in, baş-
lıca rollerini Danielle Panabaker, 
Joe Anderson, Radha Mitchell, Ti-
mothy Olyphant’ın paylaştıkları 
2010 tarihli film, ABD ve Birleşik 
Arap Emirlikleri ortak yapımıdır. 

Hükûmetin biyolojik silah olarak 
geliştirdiği virüsün bir uçak kazası 
sonrası içme suyuna karışması ile 
1260 nüfuslu, küçük ve gözlerden 
uzak bir kasabanın çıldırmasına 
yola açar. Kasaba sâkinleri zombi-
leşip psikopat katillere dönüştür-
müştür. Bunu fark eden yetkililer, 
kasabayı karantinaya almaya karar 
verir. Dışardan bakıldığında her 
şeyin kusursuz gözüktüğü kasaba 
sâkinlerinin, kontrollerini kaybe-
derek birer câniye dönüşmeleriyle 
salgını önlemeye çalışan askeriye, 
kasabaya girişi ve çıkışı engelleyin-
ce, içeride sağlıklı kalanlarla gözü 
dönmüş katiller arasında bir kaos 
başlar. Bu tür filmlerde zombiye 
dönüşen insanlar, Mehmet Şevket 
Eygi’nin de yazısında bahsettiği 
birer metafordur. Kayıtsız şartsız 

güce teslim olan insanların hayatı 
kendisine sunulduğu gibi sorgula-
madan alması, yaşaması ve tüket-
mesi, geleceği değil, ânı yaşamak 
için şartlanması insanı, çevreyi, ta-
biatı hoyratça kullanması anlamı-

na da gelmektedir. İnsanın sadece 
etten ve kemikten olmadığını, bir 
ruh taşıdığını, ruhunu kaybeden 

insanların zombileşeceğinin güzel 
bir örneğidir Salgın filmi. Bu an-
lamda insanı önceleyen, ruhuna 
hitap eden, onu eşref-i mahlûkat 
olarak değerlendiren İslâm dini bu 
tür salgın ve karantina durumları-
na en güzel misali Asr-ı Saadet’te 
vermiştir. Sonra gelenler, önce ge-
lenlerden aldıkları tecrübeleri ya-
şamış ve yaşatmışlardır. Orta Çağ 
karanlığı yaşarken Müslüman he-
kimler günümüze ilham olacak 
uygulamaları ile dünyaya parmak 
ısırtmışlardır. Avicenna filmindeki 
İbni Sînâ gibi…

Avicenna (İbn-i Sînâ)
İslâm dünyasında bu anlamda ya-
pılan tek drama belki de 1957 ya-
pımı Avicenna (İbn-i Sînâ) filmidir. 
Bu filmin o dönem Sovyetler Birli-
ği işgali altındaki Özbekistan’da çe-
kilmesi ne derece İslâm dünyası-
na ait denebilir o da ayrı tartışma 
konusudur.

Hülâsa Avicenna İbn-i Sînâ filmi 
tarihteki ilk karantina filmi olarak 
kayıtlara geçmiş durumda. Avi-
cenna (İbn-i Sînâ), İslâm dünya-
sında salgın karşısında şehirleri 
karantina altına alıp, insanları ev-
lerinde tecrit edilmeleri ve ihtiyaç-
larının evlerine götürüleceği gerçe-
ğini anlatan ve gösteren ilk filmdir. 
Filmden bir sahne şöyledir; İbn-i 
Sînâ ve Birûnî salgın ortamında 
karşılaşırlar:

İslâm dünyasında bu 
anlamda yapılan tek 
drama belki de 1957 

yapımı Avicenna (İbn-i 
Sînâ) filmidir.

Avicenna
(İbn-i Sînâ) 
filminden bir 
kare

Avicenna 
(İbn-i Sînâ) 

filminden bir 
kare
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Birûnî: İbn-i Sînâ, uzun zamandır sizi 
görmek istemişimdir.

İbn-i Sînâ: Öncelikle temiz elbise ve 
bulaşıkları, elimiz, yüzümüzü, sirke 
ile yıkamalıyız.

Ahâliden Biri: Hangi halkta, hangi 
memlekette var bu gelenek?

İbn-i Sînâ: Veba giren her yerde 
böyle olmalı. (Sonra şehre münâdî 
çıkartılır.)

Münâdî: Eeeeyyy Ahâliii... Hekim 
İbn-i Sînâ’nın talimatıdır! Kara ölüm 
veba insandan insana geçiyor. Heman 
pazarı terk edin. Hizmet evlere yapı-
lacak. Paraları bırakın. Bulaşıkları 
sirke ile yıkayın. Eyyy Ahaliii... Kara 
ölümden korkmayın. Hastalarınızla 
ilgilenin. Hastalıktan sakının. Elini-
zi sirke ile yıkayın, burnunuzu temiz-
leyin! Evinizde oturun ve neşelenin. 
Neşeli insana veba yaklaşamaz (Mo-
ral motivasyon). 

Hekim: İbn-i Sînâ
İbn-i Sînâ’yı anlatan Amerikan ve 
Alman ortaklığında çekilen He-
kim: İbn-i Sînâ filmi ise İslâm dün-
yasına, Selçuklu’ya ve İbn-i Sînâ’ya 
hakaretlerle dolu bir film. Döne-
min İngiltere ve Avrupası, taş dev-
rini yaşamakta, pislik ve sidik içe-
risinde salgınlar ve hastalıklarla 
boğuşmaktadır. Görüp görebile-
cekleri tek doktor, şifâcı denilen 
aynı zamanda gezici bir cambaz 

olan berberdir. Rob Cole adlı 9 ya-
şındaki çocuk, iki kardeşi ve annesi 
ile birlikte ahırdan bozma bir evde 
yaşamaktadır. Bir gece annesi san-
cılanır. Cole, hemen şifâcıya koşar. 
Şifâcı ile geri geldiklerinde annesi-
nin başında köyün rahibi ve köy-
lüler toplanmıştır. Şifâcıyı gören 
Rahip kadına cinler girdiğini onu 
tedâvi etmenin imkânsız olduğu-
nu söyler, Şifâcıyı kastederek “kili-
senin otoritesine karşı mı geliyor-
sun?” diye açıktan da tehdit eder. 
Bu sözün arkası ölümdür. Şifâcı 

korkar ve geri çekilir.  Kadın ölür, 
geleneklere göre çocukları alacak 
olan aile, ölen kadının eşyalarını 
da alır. Geri kalanlar kiliseye bıra-
kılır.  Rob Cole’ın küçük kız ve er-
kek kardeşi evlâtlık alınırken Co-
le’u ise yaşı büyük olduğu ve fazla 
yemek yiyeceği gerekçesiyle kimse 
evlâtlık almaz. Şifâcı ona acıyıp ya-
nına alır.

Şifâcı berberin yanında büyüyen 
Rob Cole ustasının katarakt ameli-
yatını yapan Yahudilere bu işi kim-
den öğrendiklerini sorar. Yahudi 
hekim de, hekimler hekimi İbn-i 
Sînâ’dan, diye cevaplar. Rob Co-
le, İbn-i Sînâ’ya nasıl gidebilece-
ğini sorar. Yahudi, İbn-i Sînâ’nın 
yaşadığı toprakların Hristiyanla-
ra yasak olduğunu, oraya gitmesi 
hâlinde öldürüleceğini söyler.  Bu-
nun üzerine Yahudi taklidi yapa-
rak İsfahan’a giden Rob Cole, İbn-i 
Sînâ’yı bulur ve yanına çırak ola-
rak girer. Yahudi bir talebe olarak 
öğrenimine devam ederken veba 
hastalığına denk gelecektir. İşte fil-
min bundan sonrası komediye dö-
nüşüyor. İngiliz Rob Cole, öyle bir 

İbn-i Sînâ’yı anlatan 
Amerikan ve Alman 
ortaklığında çekilen 

Hekim: İbn-i Sînâ filmi 
ise İslâm dünyasına, 
Selçuklu’ya ve İbn-i 

Sînâ’ya hakaretlerle dolu 
bir film.

Philipp Stölzl

Hekim: İbn-i 
Sînâ filmi



gelişme gösterir ki, İbn-i Sînâ’yı 
çırak çıkartır! Şehrin karantinaya 
alınmasında bile etkili olur. Hatta, 
otopsiler yapar, vebanın yayılma 
sebebini bulur. Bunlarla da yetin-
meyip cesetleri yakmanın cevaz ol-
duğuna dâir fetvâ dahi verir. İbn-i 
Sînâ hiç insan anatomisini bilme-
mektedir ama İngilizden öğrene-
cektir nasılsa. Meselâ, Sultan’ın 
apandisit ameliyatında İngiliz Rob 
Cole’e resmen çıraklık yapmakta 
istediği ameliyat gereçlerini uzat-
maktadır. İngiliz genç ise ameliyatı 
yapmaktadır!    

Gazneliler yerine Selçukluları an-
latmışlar fakat barbar ve insanlık 
düşmanı bir kavim olarak göster-
mişler. Oysa İbn-i Sînâ, Selçuk-
lu’dan çok evvel yaşamıştır ama 
kimin umurunda... İsfahan’da sul-
tanla çat kapı görüşebilmektedir. 
Hatta sultanla tartışabilmektedir. 

Rob Cole: Salgın zengine ya da faki-
re bakmaz. Sıradan biri de olsanız, 
devletin başı da İsfehan’a kadar ulaş-
tı. Surlar ne kadar kalın olursa olsun 
efendim.

Sultan: Beni tehdit mi ediyorsun 
İngiliz?

Rob Cole: Bu tehdit değil efendim, bu 
gerçek! (Sultan cevap vermez.) 

Rob Cole kısa zamanda üstad olur. 
İbn-i Sînâ’ya hekimlik öğretmeye 

başlar. Vebanın kuluçka süresini 
İbn-i Sînâ ve diğer talebelere öğ-
retir. İbn-i Sînâ da: “Ya biz onu ye-
neriz ya da o bizi yener.” diyerek 
vebaya meydan okur. İngiliz Rob 

Cole’de ahlâkı zâfiyet üst seviyede-
dir. Filmin finaline doğru sevdiği 
ve fakat vebadan kurtardığı Yahu-
di bir adamla evli kadına, tecavüz 

eder aşk adına. Ezcümle, Hekim: 
İbn-i Sînâ filmi, baştan sona çarpıt-
ma ve yalanlar üzerine kurulmuş 
ve oryantalist bakış açısı ile çekil-
miş bir film olarak nefretle hatırla-
nacak yapımlardandır.

“Oryantalizm, Batı uygarlıklarının 
düşünce sistemini oluşturan bir 
tür ötekileştirme biçimidir. Oryan-
talizm, Doğu’nun az gelişmişliğine 
vurgu yapar ve bu çerçevede Ba-
tı’nın sömürü politikalarını hak-
lı çıkarmayı hedefler. Doğu’nun az 
gelişmişliği din, dil ve ırklara yöne-
lik bir söylemdir.”5

İşte bu oryantalist bakış açı-
sı filmi tehlikeli, bir noktaya 

İbn-i Sînâ da: “Ya biz 
onu yeneriz ya da o bizi 
yener.” diyerek vebaya 

meydan okur.

Hekim: 
İbn-i Sînâ 
filminden bir 
kare

Hekim: İbn-i 
Sînâ filmi
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götürmektedir. Açıkçası başka 
bir isimle çekilmiş olsa ve İbn-i 
Sînâ’nın ismi kullanılmasa çok 
daha doğru olabilirmiş fakat Al-
man mantığının ne düşündüğü-
nü anlamak hayli güç. İbn-i Sînâ 
üzerinden yeni bir hikâye kurgu-
lanmıştır. Açıkçası İbn-i Sînâ ismi 
kullanılmıştır. 

Burada asıl düşünülmesi gereken 
husus şudur: Sonuçta bu sanatı Ba-
tılılar icrâ ettiler.  Senaryoyu onlar 
yazdı, filmi, onlar çekti, onlar kur-
guladılar. Bu öyküyü onlar anlattı-
lar. Bu işe para yatırdılar, riske gir-
diler, emek ve zaman harcadılar. 
Onların kendi kurdukları yapıya 
kendi öykülerini giydirme hakları 
olmayacak ta kimin olacak? Maa-
lesef yüzlerce, binlerce sanatkâr, 
bilim adamı, devlet adamı, tarihî 
hâdiseler ve efsanelerimizi, kendi 
değerlerimizi hikâyeleştirip anla-
tamadıysak, onları dünyaya tanıta-
madıysak şikâyet etmeye hakkımız 
olabilir mi? 

Pandemıc-How to 
Prevent an Outbreak 
(Sessiz Katil) 
Virüs, pandemi ve solunum yo-
luyla enfekte olan hastalıklar ko-
nusunda en kapsamlı çalışmalar-
dan biri de SESSİZ KATİL-Korona 

Virüsü olarak yayınlanan orijinal 
ismi Pandemic-How to Prevent 

an Outbreak belgeselidir. 2020 
ABD yapımı altı bölümden oluşan 

belgeselin Yönetmenliğini Isa-
bel Castro ve Doug Shultz ikilisi 
yapıyor. 

Henüz çok yeni tarihli olan bu di-
zi belgeselde dünyanın farklı yer-
lerinden, farklı bakış açılarıyla, 
bulaşıcı hastalıkların nasıl orta-
ya çıktığını, nasıl yayıldığını, ne 
tür önlemler alındığını, aşılama 
ve halkın aşılara tepkisini göste-
ren, oldukça sıkı bir çalışmadır. 
Daha aktüel bir pandemi Korona 
ve Ebola ile diğer virüs salgınları-
na yakından bakıyor. Hem akade-
mik hem de avamın anlayabileceği 
bir dil kullanıyor. Konuyu yarı dra-
ma mantığı ile gündelik hayata ye-
direrek oldukça gerçekçi bir üslup 

İlk etapta Vuhan şehrine 
giden bütün yollar 

tutulur. Toplu taşıma 
iptal edilir. Karantina 60 
milyon kişinin yaşadığı 

Hubei eyaletinin 
tümünü kapsayacak 
şekilde genişletilir.

Pandemic-
How to 

Prevent an
Outbreak 

belgeseli



kullanıyor.  Korona virüsü diğer vi-
rüslerle kıyaslanıyor ve işin vehâ-
meti gözler önüne seriliyor. Koro-
na virüs ortaya çıktıktan sonra 11 
milyon nüfuslu Vuhan şehrinin na-
sıl karantinaya alındığını aktarıyor. 

İlk etapta Vuhan şehrine giden bü-
tün yollar tutulur. Toplu taşıma ip-
tal edilir. Karantina 60 milyon ki-
şinin yaşadığı Hubei eyaletinin 
tümünü kapsayacak şekilde geniş-
letilir. Sadece şehir ve eyalet değil, 
Çin’e giriş-çıkışlar tümüyle kont-
rol altına alınır. Amaç bellidir: İn-
san hareketlerinin önünü keserek 
salgını kontrol altına almak. Bir 
yandan da karantina dönemlerin-
de insanların toplu histeri krizleri 
geçirmelerinin de önüne geçmeye 
çalışılıyor.

İlk olarak Singapur, Vuhan’dan 
girenleri termal kamera ile tara-
maya başlar. Çin’den Sigapur’a, 
Singapur’dan Çin’e gidenler geri 
kabul edilmez. 2020’nin başından 

îtibâren diğer ülkeler de Çin’den 
gelenlere kapılarını kapatırlar. Fa-
kat ne yazık ki en fazla can kaybı-

nı da ‘gelişmiş’ denilen Batılı ülke-
ler verirler. 

Singapur bu anlamda oldukça özel 
bir örnektir. Konu ile ilgili pek 
çok dokümanter film çekilir, ki-
taplar yazılır, aydınlatıcı, uyarıcı 

tanıtımlar hiç durmaz. Toplum vi-
rüs salgınlarına karşı bilinçlendi-
rilir. Karşılaşılabilecek her yeni vi-
rüse karşı olası her türlü senaryo 
ellerinde hazırdır.

Belgeselde dikkat çekici olan bir 
başka husus ise kızamık, grip, ebo-
la, domuz gribi, kuş gribi ile diğer 
bulaşıcı hastalıklarda aşı ve koru-
yucu sağlık sisteminden yana olan-
lar ve aşıya karşı olanların görüş-
leri aktarılmaktadır. Karşı olanlar, 
aşıyı özgürlüklerine vurulmuş dar-
be olarak nitelerken, aşıdan yana 
olanlar ise aşılanmayı kırmızı ışık-
ta durmak ve durmamakla eş gö-
renler olarak ayrılmaktadır. Aşıyı 
reddedenlerin başkalarının hayatı-
nı riske attıklarını iddia edenlerin 
sayısı da az değildir. 

Dipnotlar
1 Bkz. Bakara sûresi, 2:243.
2 Prof. Ekrem Buğra Ekinci, Türkiye gazetesi, 23 Mart 2020.
3 Prof. Ekrem Buğra Ekinci, Türkiye gazetesi, 23 Mart 2020.
4 Mehmed Şevket Eygi, Millî gazete, 08 Temmuz 2017.
5 Doç. Dr. Barış Tolga Ekinci, “Argo Filmi Bağlamında Hollywood Sinemasında Söylem ve Yeni Oryantalizm”, Atatürk İletişim 

dergisi, Sayı: 6, Ocak 2014.

Konu ile ilgili pek 
çok dokümanter 

film çekilir, kitaplar 
yazılır, aydınlatıcı, 

uyarıcı tanıtımlar hiç 
durmaz. Toplum virüs 

salgınlarına karşı 
bilinçlendirilir.

Doug Shultz

‹ 92 93 ›ŞEHİR DÜŞÜNCE DERGİSİ     2020-16 SİNEMANIN ORTA YERİ ŞEHİR



Faruk ERÇETİN 



Önceden bilen oluş şartlarını çocuklarının
Elleriyle değen koklayan hazırlayan adeta
Sebebine ermeden erişmeden
Korkan ilerdeki korkularla
Noldu zarif latif anneler noldular

Nerde çocuklar gece yarılarından sonra
Çıkıp samanyoluna bakan
Bakarak çocukluğu uzatmaya çalışan
İşleri güneşin doğuşunu yayınlamak
Bütün o çocuklar nerdeler

Kalan ne
Kızların kollarının arasından gözlenen
Samanyollarından

Bakışları benekleyen yalnız ölüm
Ölüm geçti canlı ehram ölüm geçti
O taklar geçip gitti insan üstüne kurulu

Ve bağbozumları bizden bozulan
Artık kendimize bile o kadar yakın değiliz
Gece yarıları samanyolu yok
Gün doğmuş doğmamış

Bütün elmalar çürüdü
Çocukluğumuzun dürbünleri içinden
Geçen siyah halkalı kutsal şehirlerden
Birini bulamadım gezdim bütün karaları

Aşk siyahın beyazdan ayrıldığı
Samanyolunda yürüyen bir karınca
En onulmaz vebayı kutlayan bir güvercin
İki katlı bir arabada
Bu bize yaklaşan bir deniz arabası
Sen ırakta samanyolu ırakta
Ve ay başka bir ay
Sarısı beyazına akmış
Bulaşmış bir yumurta

~ Sezai KARAKOÇ ~

Samanyolunda Veba
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ünyada salgın has-
talıkların ortaya 
çıkması, yayılma-
sı hangi sebepler-
le ve aralıklarla 
görülmüştür?

Salgınların ortaya çıkma sebeple-
ri, salgın hastalığın etkenine gö-
re değişir. Vebanın etkeni ‘Yersi-
nia pestis’ bakterisidir. Bu bakteri 
kemirgen hayvanlarda, fareler ve 
pirelerde barınır. Vebalı farelerle 
temas edenlere bulaşır veya veba-
lı fareler üzerinde yaşayan pireler 
insanı ısırdığında hastalığı bulaş-
tırır. Hızla yayılır ve büyük kitlele-
rin ölümüne neden olur. İnsanlığın 
hâfızasında yer eden en büyük ve-
ba salgını, ‘Kara Ölüm’ adıyla anı-
lan pandemidir. 1347-1351 yılları 
arasında, 100 milyona yakın kişi-
nin ölümüne sebep olmuştur. Bu 
salgın sırasında Avrupa’da kıtlık 
mevcuttu. Kıtlık ve veba bir arada 
Avrupa nüfusunun üçte birini yok 
etmiştir.

Kolera etkeni ‘Vibrio cholerae’ 
(Kommabacillus) adındaki gram 

negatif bakteridir. Bu bakteri ba-
ğırsak enfeksiyonuna neden olur 
ve hastalık şiddetli ishal ve kusma-
larla seyreder. Hastalar su kaybın-
dan ölür. Kolerada su kaynakları 
ve içme suyunun temiz olması ve 
düzgün bir kanalizasyon sistemi 
olması gerekir. Kolera bir bağırsak 

enfeksiyonu olduğu için salgın çık-
tığında, çiğ gıdalardan uzak dur-
mak, özellikle kabuklu deniz ürün-
lerinin tüketilmemesi tavsiye 
edilir.

Grip/İnfluenza salgınlarının et-
keni virüstür. İnfluenza tek bir 

D

İnsanlığa en çok zarar veren ve kitlesel ölümlere neden olan 
en eski küresel salgın Jüstinyen vebasıdır. Bizans İmparatoru 
Jüstinyen’in döneminde, 541-542 yıllarında İstanbul’da 
çıkmış ve dalgalanmalarla yani kimi zaman azalıp kimi zaman 
artarak tam 300 yıl sürmüştür.

Prof. Dr. 
Nuran 
YILDIRIM
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virüsün değil, büyük bir virüs ai-
lesinin adıdır. Grip virüsü kendi-
ni yenileyip değiştirdiği için birkaç 
türüne karşı üretilen aşı, kendi-
ni değiştiren yeni virüslerde etkili 
olmamaktadır. Yaşamakta olduğu-
muz Covid-19 pandemisine neden 
olan virüs, koronavirüs ailesinin 
yeni bir üyesidir. Bütün dünya bu 
yeni virüse karşı aşı üretilmesini 
beklemektedir. Tarihte çıkmış en 
büyük salgını İspanyol gribi yap-
mıştır. 1918-1920’de üç dalga hâ-
linde devam eden bu küresel salgın 
Birinci Dünya Savaşı’nın olumsuz 
şartlarında Amerika’dan bütün 
dünyaya yayılmıştır. 40-50 milyon 
kişiyi yok ettiği kabul edilir. İspan-
yol gribi salgınının Osmanlı Devle-
ti’nde 14 bin kişiyi öldürdüğü tah-
min edilmektedir. 

Dünyada çıkmış grip pandemileri-
ne bakıldığında kısa ve uzun ara-
lıklarla çıktıkları görülür. Covid-19 
salgını, 2009 domuz gribi küre-
sel salgınından 10 sene sonra çık-
mıştır. Bu kısa aralıktan sonra, bir 
uzun aralık beklendiği için, yakla-
şık 40 yıl sonra başka bir virüsün 
pandemi yapması muhtemeldir.

Salgınlar şehirleşmenin bir etkisi 
midir? Şehirlerin yapıları salgını 
tetikler mi? 

Veba salgınlarının insanların yerle-
şik düzene geçmesiyle ilişkisi oldu-
ğu bilinmektedir. Kemirgenler ve 
fareler doğal yaşam ortamlarında 

yaşarken şehirlerin kurulmasıy-
la insanlar veba konakçısı olan bu 

hayvanlarla bir arada yaşamaya 
başlamış ve şehirleşme vebanın 
yayılmasını kolaylaştırmıştır. Veba 

salgınlarının çoğu kıtlık dönemle-
rinde, aç kalan kemirgenlerin ve fa-
relerin doğal ortamlarını terk edip 
yiyecek bulmak amacıyla şehirlere 
yönelmesiyle çıkmıştır.

Kolera kanalizasyon teşkilâtı ol-
mayan şehirlerde atık suların de-
reler, nehirler gibi içme suyu kay-
naklarına karışmasıyla yayılmıştır. 
Koleranın kirli sularla bulaştığı an-
laşıldıktan sonra şehirlerde kanali-
zasyon teşkilâtı ile içme suyu sis-
temleri birbirinden ayrılmıştır.

Salgınların önemli bir nedeni de 
şehirler ve diğer yerleşim birim-
lerinde umûmî yerlerde özellik-
le sokaklarda kokuşmuş çöplerin 
bulunmasıdır. Bu sebeple şehir te-
mizliğine ve dezenfeksiyona önem 
verilmiştir.

Tarihte ilk salgın hangi hasta-
lıktan, ne zaman ve nerede çık-
tı? Nasıl durduruldu? Kaç insan 
bu salgına yakalandı ve hayatını 
kaybetti? İnsanlığa en çok zarar 
veren ve öldüren salgın hastalık-
lar hangileridir? 

Eski dönemlerde çıkan salgın-
ların genellikle başladığı zaman 
ve yer bilinse de haklarında ista-
tistikî bilgiler bulunmadığı için 
kaç kişinin yakalandığı ve haya-
tını kaybettiği kesin olarak bilin-
memektedir. Kaynaklarda verilen 

Veba salgınlarının çoğu 
kıtlık dönemlerinde, 

aç kalan kemirgenlerin 
ve farelerin doğal 

ortamlarını terk edip 
yiyecek bulmak amacıyla 

şehirlere yönelmesiyle 
çıkmıştır.

Avrupa’da veba 
salgınında bir 
sokak



farklı ölüm sayılarının ortalama-
sı kabul görmektedir. İlk salgınla-
ra karşı kullanılacak bir savunma 
aracı bulunmamaktaydı. Bu îti-
barla ilk salgınların durdurulma-
ları mümkün değildi. Nasıl bittiği 
bilinmemektedir.

Yaptıkları salgınlarla insanların ba-
şına belâ olan başlıca hastalıklar; 
veba, çiçek, kolera, tifüs ve influen-
za/griptir. Bu hastalıklardan veba, 
kolera ve influenza pandemiler/
küresel salgınlar yapmış ve mil-
yonlarca insanı öldürmüştür. Çiçek 
pek çok ülkede ve bölgede salgın 
yapıp yüz binlerce kişinin ölümü-
ne neden olmuşsa da hiçbir zaman 
bütün dünyaya yayılıp küresel bir 
salgın yapmamıştır. Tifüs de aynı 
şekilde küresel salgınlar yapmamış 
daha çok ordulara musallat olup 
halka yayılmış ve çok sayıda ölüm-
lere neden olmuştur.

İnsanlığa en çok zarar veren ve kit-
lesel ölümlere neden olan en eski 
küresel salgın Jüstinyen vebasıdır. 
Bizans İmparatoru Jüstinyen’in 
döneminde, 541-542 yıllarında İs-
tanbul’da çıkmış ve dalgalanma-
larla yani kimi zaman azalıp kimi 
zaman artarak tam 300 yıl sürmüş-
tür. İstanbul o yıllarda dünyanın 
en kalabalık şehirlerinden biriydi. 
Bizans İmparatorluğu’nda üretilen 
tahıllar ihtiyacı karşılamadığından 
Mısır’dan tahıl ithal ediyordu. İs-
kenderiye limanından gelen gemi-
lerde tahıl çuvallarında gelen veba 
konakçısı fareler de İstanbul’a gel-
mişti. Bir süre sonra İstanbul’da 
başlayan salgın Afrika, Anadolu, 
Avrupa üzerinden bütün dünyaya 
yayılıp 300 yıl dalgalanmalar hâlin-
de devam etmiştir. İmparator Jüs-
tinyen zamanında çıktığı için Jüs-
tinyen vebası olarak anılmaktadır. 
Bizanslı tarihçi Procopius, zirve 
yaptığı esnada her gün İstanbul’da 
on bin kişinin vebadan öldüğünü 
kaydediyorsa da modern tarihçiler 
günde beş bin kişiden İstanbul’da 
240 bin kişinin öldüğünü tahmin 
ediyorlar. Kentte ölüleri göme-
cek yer kalmadığından cesetlerin 
çürümeye terk edildiği ve rüzgâr 
ile dalgaların akıntısına bırakılan 

kayıklara üst üste fırlatıldığı bilin-
mektedir. Bu salgının dünyada 25-
100 milyon insanın ölümüne yol 
açtığı tahmin edilmektedir. Jüstin-
yen vebasının uzantılarından bi-

risi olan Amvâs Vebası, ilk olarak 
Kudüs’e 33 kilometre mesâfedeki 
Amvâs’ta görüldüğü için bu isim-
le anılır. 639 yılında ortaya çıkmış; 
Urfa, Şam, Ürdün ve Filistin dâ-
hil çok geniş bir coğrafyada etki-
li olmuştur. Bu salgında, araların-
da bazı sahabilerin de bulunduğu 
yaklaşık 25 bin kişi vefat etmiştir.

İnsanlık tarihinin en ölümcül sal-
gınlarının başında gelen Kara 
Ölüm/Kara Veba salgını, Çin ve 

Orta Asya’dan başlamıştır. 1347’de 
Kırım’da Kefe Kalesi’ni kuşatan 
Moğol ordusunda veba salgını baş-
layınca, Moğollar vebalı cesetleri 
mancınıkla kalenin içine atmış, bu-
nun üzerine kaledeki Cenevizliler 
gemilerine binip Avrupa’ya kaçınca 
hastalık bütün Avrupa’ya yayılmış-
tı. Kara Veba/Kara Ölüm denmesi-
nin sebebi, vebaya yakalananların 
bir süre sonra cilt altı kanamaları 
nedeniyle vücutlarının kararması 
ve akabinde ölmeleridir. Salgın 14. 
yüzyılda yaklaşık 200 milyon kişi-
nin ölümüyle sonuçlanmıştır. Bu 
veba salgının uzantıları 1700’lü yıl-
lara kadar devam etmiştir. Bundan 

1347’de Kırım’da Kefe 
Kalesi’ni kuşatan 

Moğol ordusunda veba 
salgını başlayınca, 

Moğollar vebalı 
cesetleri mancınıkla 
kalenin içine atmış, 

bunun üzerine kaledeki 
Cenevizliler gemilerine 

binip Avrupa’ya 
kaçınca hastalık bütün 
Avrupa’ya yayılmıştı.

Jüstinyen

ŞEHİR DÜŞÜNCE DERGİSİ     2020-16 ‹ 98 99 ›RÖPORTAJ



sonraki başlıca salgınlar: İtalya Sal-
gını (1629-1631), Büyük Londra 
Salgını (1665-1666), Büyük Viya-
na Salgını (1679), Büyük Marsilya 
Salgını (1720-1722), Moskova Sal-
gını (1771).

Salgınlara karşı geçmişte ne tür 
önlemler alındı, çözümler gelişti-
rildi? Alınan en etkili karantina 
yöntemleri nelerdir? Tüccarlara 
karşı ne gibi önlemler alınırdı? 

Dünyada ilk karantina uygulama-
sı, Avrupa’daki Kara Veba salgı-
nı ardından İtalya-Venedik (1374) 
ve Ragusa-Hırvatistan-Dubrov-
nik’te yapıldı (1377). İlk karanti-
na istasyonu, ‘lazzaretto vecchio’ 
adıyla Venedik yakınlarındaki San-
ta Maria di Nazareth (Santa Ma-
ria di Nazareti) adasında kuruldu 
(1423). Evliya Çelebi fetihten önce 
vebalı yerlerden İstanbul’a gelenle-
rin Yedikule’de yedi gün bekleme-
dikçe İstanbul’a giremediklerini bu 
nedenle buraya ‘nazarete’ dendiği-
ni söyler.

Osmanlı Devleti’nde sistemli ka-
rantina uygulaması, 1831 yılında-
ki kolera salgını sırasında başladı. 
Karadeniz’den gelecek Osmanlı ge-
mileri Büyük Liman’da (Sarıyer), 
diğer devlet gemileri İstinye Körfe-
zi’nde beş gün karantinaya alındı. 

1835’te Akdeniz çevresini etkile-
yen kolera dolayısıyla Çanakkale’de 

karantina çadırları kuruldu, Mar-
mara ve İstanbul’a gidecek gemiler 

bir süre bu karantina istasyonla-
rında bekletildi. Daha sonra ka-
ra yolları güzergâhlarında pek çok 
karantina istasyonu kuruldu. Ka-
rantina İdâresi’nin kurulması sa-
yesinde Osmanlı Devleti’nde veba 
salgınlarında kitlesel ölümler son 
bulmuştur.

Karantina istasyonlarında, başka 
ülkelerden gelenler hastalığa gö-
re Karantina İdâresi’nin tâyin et-
tiği gün kadar karantinada bekle-
tilir, bu süre içinde hastalananlar 
tedâvi edilir, yolcuların eşyaları de-
zenfekte edilirdi. Karantina bitince 
sağlıklı kişilerin ülkeye girmesine 
izin verilirdi. Gemiler karantinaya 
alındığında yolcular karaya çıkarı-
lıp en yakın karantina istasyonuna 
gönderilir, gemiler dezenfekte edi-
lirdi. Tüccarlar karantinaya alın-
dıkları zaman getirdikleri mallar 
dezenfekte edildikten sonra karan-
tina süresi bitince tüccarlara teslim 
edilirdi. Karantina kurallarına göre 
salgınlarda ölenler, derin mezarla-
ra kireçlenmiş olarak gömülürdü.

İstanbul’daki Miskinler Tekke-
si’nde kimler kalırdı ve burada na-
sıl yaşarlardı? 

Cüzzamlılar yaşardı. Cüzzam kötü 
yaşam koşullarında ortaya çıkan ve 
yakın temasla bulaşan bir hastalık. 
Cüzzama yakalananların burunla-
rı ve parmakları düşüyor, vücutla-
rında görünüşü çok kötü yaralar 
açılıyor ve bu yaralardan kötü ko-
kulu sıvılar akıyor. Bu nedenle cüz-
zamlılar toplumdan tecrit ediliyor. 

Evliya Çelebi fetihten 
önce vebalı yerlerden 
İstanbul’a gelenlerin 
Yedikule’de yedi gün 

beklemedikçe İstanbul’a 
giremediklerini 

bu nedenle buraya 
‘nazarete’ dendiğini 

söyler.

1918-1920 
İspanyol gribi 

salgınında, 
İngiltere’de  
maskeli bir 

görevli



Avrupa’da kötü muamele gören 
cüzzamlılar Osmanlı Devleti’nde, 
şehirlerin dış mahallelerinde yap-
tırılan özel mekânlarda yaşarlardı. 
Cüzzam hastalarının hareket kabi-
liyetleri zayıfladığı için Osmanlılar 
cüzzama miskin hastalığı, cüzzamlı-
lara da miskin demiştir. 

II. Beyazıt Dönemi’nden îtibaren 
hazırlanan Osmanlı Kanunnâme-
leri’nde, cüzzamlıların şehirden 
sürülmesine ve cüzzama yakala-
nanların ölü kabul edildiğine dâir 
hükümler bulunmaktadır. Cüzza-
ma yakalananların oğlu yoksa ma-
lı hazineye intikal ederdi. Cüzzam-
lıların sokaklarda dolaşmasını men 
etme görevi ihtisap ağalarına veril-
mişti. Nerede bir cüzzamlı görülür-
se derhâl derdest edilip cüzzamhâ-
nelere götürülüp toplumdan tecrit 
edilirdi.

Osmanlı Devleti’nin ilk cüzzamhâ-
nesi Edirne’de hizmete girdi (15. 
yüzyıl). Daha sonra; Üsküdar, Bur-
sa, Lefkoşa, Kandiye (Girit) ve Sa-
kız’da cüzzamhâneler açıldı. Bu 
cüzzamhânelerin en ünlüsü, I. Se-
lim (Yavuz) tarafından 1514 yılın-
da İstanbul’da Üsküdar-Karacaah-
met’te inşâ edilmiş olup daha çok 
Miskinler Tekkesi adıyla biliniyor-
du. İstanbul’da bir cüzzamlının var-
lığı haber alındığında eşraftan bile 

olsa derhâl Miskinler Tekkesi’ne 
getirilirdi. Tahsîsat ve tâyinatı Ev-
kaf Nezareti’nden verilen Miskin-
ler Tekkesi’nin tekkelerle bir ilgisi 
yoktu. Kaynaklarda halkın merha-
metini çekip yardımları artırmak 
amacıyla tekke olarak anıldığı ifâ-
de edilmektedir. İstanbul’daki va-
kıflardan buraya her gün ekmek, 
çorba, et, pilav gönderilirdi. Ayrıca 
binanın ön kısmında ortası oyuk 
sekiz sadaka taşı vardı. Bunlara pa-

ra konduğunda kapıda bekleyen 
gözcü dede içeriye “selâm” diye ba-
ğırır, cüzamlılar da “Âmin, âmin” 
cevabını verirlerdi. Toplanan para-
lar cüzzamlılara dağıtılırdı. 

Miskinler Tekkesi’nde 10 oda ai-
leleriyle kalan evli cüzzamlılara, 
6 oda bekârlara, 2 oda da mesci-
din imamına ayrılmıştı. Hamamı 
ve çamaşırhanesi vardı. Binanın 

arkasındaki bahçede bazı cüzzam-
lılar keçi ve tavuk besler, yumurta 
satarmış.

Maske ilk olarak ne zaman, han-
gi salgına karşı kullanıldı? Avru-
pa’daki karnavallarda kullanılan 
maskeler, tarihsel süreçte salgın-
larda kullanılan maskelerin bir 
yansıması olabilir mi?

Maske ilk olarak 1918 İspanyol 
gribi pandemisinde kullanıldı. 
Çünkü bu pandemi sırasında has-
talığın ağız ve burun yoluyla bu-
laştığı anlaşılmıştı. Daha sonra 
çıkan grip salgınlarında da mas-
ke kullanımı devam etti. 1918 

Avrupa’da kötü 
muamele gören 

cüzzamlılar Osmanlı 
Devleti’nde, şehirlerin 

dış mahallelerinde 
yaptırılan özel 

mekânlarda yaşarlardı.

Miskinler 
Tekkesi.
Ahmet 
Süheyl 
Ünver çizimi

II. Beyazıt
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pandemisi sırasında İstanbul’da-
ki hekimler ağzın mendil ile ka-
patılmasını tavsiye etmiştir. Gü-
nümüzde yaşamakta olduğumuz 
Covid-19 pandemisinde bütün 
dünyada korunma amacıyla maske 
kullanılmaktadır.

18. ve 19. yüzyıllarda çıkan veba 
salgınlarında hekimlerin kullandı-
ğı kuş gagasına benzer maskelerin 
amacı nefesle alınan havayı temiz-
lemekti. Avrupa’daki karnavallarda 
kullanılan maskeler veba salgınla-
rında kullanılan bu maskelerden 
alınan ilhamla üretilmektedir.

Coğrafya ve iklim koşulları salgın 
hastalıkların ülkeden ülkeye deği-
şiklikler göstermesine sebep olur 
mu?

Veba salgınlarının kıtlık dönem-
lerinden sonra çıktığı yaz boyun-
ca devam edip kışın soğuklar baş-
layınca söndüğü biliniyor. Kolera 
salgınları da genellikle yaz ayların-
da çıkardı. Kolera bir mide-barsak 
enfeksiyonu olduğu için atık su ka-
rışan nehir ve dere kenarlarında 
bu kirli sularla sulanan bostanlar-
da yetişen sebzelerin ve denizlerin 
kirli yerlerinde yaşayan midye ve 
diğer deniz ürünlerinin hastalığın 
yayılmasına sebep olduğu düşünü-
lür ve kolera salgını çıkar çıkmaz 
sebzeler, kavun, karpuz, salatalık, 

midye ve benzeri deniz ürünleri-
nin satışı yasaklanırdı. Kolera ge-

nellikle büyük şehirlerde daha 
çok yoksulların; havasız, karanlık, 

rutubetli ve pis evlerinde yayılır-
dı. Grip pandemilerinin âni ha-
va değişikliğiyle ilişkisi olduğu 
düşünülürdü.

Kaynaklar Ocak 1782’de Peters-
burg’da hava sıcaklığının ânîden 
(+5)’ten (-35)’e düşmesi üzerine, 
kısa zamanda 40.000 kişinin gribe 
yakalandığına işâret etmektedir.

Salgınlar tüm dinlerde niçin bir 
cezâ olarak düşünülüyor?

Salgınların insanlara cezâ olarak 
gönderildiği düşüncesinin kök-
leri çok eskilere uzanır. Bulaşıcı 
hastalıklar ve salgınlar, insanların 
göçebelikten yerleşik düzene geç-
meleriyle ortaya çıkmıştır. Tarım-
la uğraşmaya başlayınca toprakta 
yaşayan; bit, pire, sivrisinek, sı-
çan, kene gibi hayvanlar insanla-
rın yaşam alanlarına girdi. Fareler 
ve pirelerden veba, bitlerden tifüs, 
sivrisineklerden sıtma bulaştı. Nü-
fus arttıkça bulaşıcı hastalıklar çe-
şitlendi ve yaygınlaştı. İlkel insan-
lar, toplumun kabul ettiği tabulara 
karşı gelmenin cezâsı olduğunu 
düşündü. Mezopotamya kültürle-
rinde ise hastalıkların, işlenen gü-
nahların cezâsı olduğu düşüncesi 
hâkimdi. Hastalık yapan günah-
lar arasında; su kanallarına işe-
mek, tükürmek, hastanın tabağın-
daki yemeği yemek, pis suya ayak 
sokmak vardı. Bu hastalık sebep-
lerinden bulaşıcılığı hissettikleri 

Tarihte 
kullanılan ilk 

maske

18. ve 19. yüzyıllarda 
çıkan veba salgınlarında 

hekimlerin kullandığı 
kuş gagasına benzer 

maskelerin amacı 
nefesle alınan havayı 

temizlemekti.



anlaşılmaktadır. Ancak o zamanlar 
tıp bilgisi gelişmediği için bunlar 
günah olarak tanımlanmış. Muse-
vilik, Hristiyanlık ve İslâmiyet or-
taya çıktığında bulaşıcı hastalık-
ların ve salgın yapan hastalıkların 
sebepleri bilinmediği için salgın 
hastalıkların cezâ olduğu inancı-
nın devam ettiği düşünülmektedir. 
Bulaşıcı hastalıkların ve salgın ya-
pan hastalıkların etkenleri yüzyıl-
lar sonra 19. yüzyılda keşfedilmiş-
tir. Bilim insanları, hastalıkların 
hangi şartlarda bulaşıp salgın yap-
tıklarını açıklamış olmalarına rağ-
men, hâlâ salgınların Allah’ın ver-
diği bir cezâ olduğuna inananlar 
bulunmaktadır.

Salgınlar sosyal hayatı ve ekono-
mileri yok edebilir mi? Devletler 
bundan nasıl etkilendi?

Salgınlar sosyal hayatı ve ekono-
mileri derinden etkilemiştir. Yüz 
binlerce insanın öldüğü salgınlar-
da can derdine düşen insanların 
sosyal hayatlarının olması müm-
kün değildi. İnsanlar korkudan 
evlerinden çıkmaz, zenginler şe-
hir dışındaki köylere gider, salgı-
nın bitmesini beklerdi. İstanbul’da 
1467 yazında çıkan şiddetli salgın-
da ölenler o kadar çoktu ki ceset-
ler gömülemeden kalıyordu. Kayıt 
tutulamadığı için ölü sayısı bilin-
miyor. Hiç kimse evinden çıkmı-
yor, her taraftan hastaların fer-
yatları ve inlemeleri yükseliyordu, 
şehir mâtem evi gibiydi. Bu sırada 

Rumeli seferinden dönmekte olan 
Fatih Sultan Mehmed yolda İstan-

bul’da veba salgını çıktığını haber 
alınca Misya’ya (Sırbistan) gitti. 

Kış başında veba salgını bitince 
İstanbul’a döndü. 1491’de İstan-
bul’da baş gösteren şiddetli veba 
salgınında Sultan II. Bayezid, Edir-
ne’ye çekilerek salgının geçmesini 
beklemişti.

Salgınlarda çok sayıda insanın öl-
mesiyle, çalışacak insan bulmakta 
güçlük çekilirdi. Eskiden ekonomi 
daha çok insan gücüne bağlı oldu-
ğundan, salgınlardan sonra insan 
gücü azalır, tarlalar ekilip biçile-
mez, dokuma tezgâhları çalışmaz-
dı. Osmanlı Devleti salgınlardan 
sonra esnafın vergi borçlarını affe-
derdi. 

Rumeli seferinden 
dönmekte olan Fatih 
Sultan Mehmed yolda 

İstanbul’da veba salgını 
çıktığını haber alınca 
Misya’ya (Sırbistan) 

gitti. Kış başında veba 
salgını bitince İstanbul’a 

döndü.
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irleşmiş Milletler 
Kalkınma Progra-
mı (UNDP) tarafın-
dan 2030 gündemi 
için belirlenen Sür-
dürülebilir Kalkın-

ma Hedeflerinde, 3. Hedef: Sağ-
lıklı bireyler, sağlıklı yaşam ve herkes 
için hareketliliği teşvik eden kamu-
sal alanlar tanımlanmalı; 11. Hedef: 
Güvenli, kapsayıcı, dayanıklı ve sür-
dürülebilir kentler ve insan yerleş-
meleri tasarlanmalı’ şeklinde açık-
lanmaktadır.1 Bununla birlikte 
Dünya Sağlık Örgütü sürdürüle-
bilir bir değişimin yapılaşmış çev-
redeki en önemli lokomotifi ola-
rak kentsel kamusal alanları işaret 
etmektedir.2 

Kamusal alanlar herkes için erişi-
lebilir olan, yapılı çevre dışında ka-
lan alanlar olarak tanımlanır. Ka-
musal alanlar tarih boyunca farklı 
dönemlerin gereksinimlere göre 
varlık göstermiştir. Dijitalleşme ça-
ğı ile kamusal alanın hızla değişen 
anlamı son günlerde tüm dünyada 

yaşanan salgın (Covid-19) ve ka-
rantina süreciyle farklı bir boyut 
kazanmıştır.

Tarih boyunca salgın hastalıklar 
şehir planlama çalışmalarına yön 

vermiş olmakla birlikte 21. Yüzyıl-
da -dijital çağda- yaşanan Covid-19 
salgını, kenti ve kent mekânlarını 
farklı şekillerde etkilemekte ve dö-
nüştürmektedir. Bu yazında mev-
cut gündem, Covid-19 ile birlikte 

B

“2020 yılı, Covid-19 etkisinde ve kamusal alansız
bir yıl olacak”tır.
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kentlerde meydana gelen değişik-
likler, dijital çağın kamusal alanları 
üzerinden, pandemi gündeminin 
söylemleri ile yorumlanacaktır.  

Salgınlar ve 
Karantina Sürecinin 
Kamusal Alanlara 
Etkisi
Epidemi “bir topluluk ya da böl-
gede meydana gelen hastalık du-
rumu” olarak tanımlanmaktay-
ken, pandemi terimi ise, “dünya 
çapında, oldukça geniş bir alan-
da, uluslararası sınırları aşan sal-
gın” şeklinde açıklanmaktadır.3 Co-
vid-19 salgını küreselleşmenin de 
etkisi ile kısa sürede pandemiye 
dönüşmüştür. 

Geçmişten bugüne toplum sağlı-
ğını temelden etkileyen konu baş-

lıkları değişerek gelişmiştir. 19. 
yüzyılda endüstrileşme ve aşırı 

kalabalık ve sağlıksız yaşam koşul-
ları modern planlamanın hedefle-
rini yönlendirmiştir. Yapı yoğun 
kentsel araziler, sağlıksız yapılar, 
doğal iklimlendirme ve aydınlat-
madan uzak yaşam alanları sebe-
biyle raşitizm başta olmak üzere 
birçok sağlık sorunu türemiştir.

Fiziksel, bedensel, ruhsal olarak 
sağlıksız bu yaşam koşulları olası 
salgınlarla birlikte kentleri de şekil-
lendirmektedir. Birleşmiş Milletler 
tarafından 2. Dünya Savaşı’ndan 
sonra tüm dünyanın yaşadığı “en 
zorlu kriz” olarak ifade edilen. Co-
vid-19 salgınının, 19. yüzyıldaki 
kolera ve 1918 deki İspanyol gribi 
ve 2014’deki Ebola salgınlarından 
sonra kentsel kamusal alanlarda 
da kalıcı izler bırakacağı kesindir.4

Tarih boyunca kentlerin gelişme 
süreçlerinde salgın veya pandemi-
ler yaşanmıştır. 1800’lerde İngilte-
re’de kolera salgını, sanayileşme ile 
katı atıkların temiz su kaynaklarını 
kirletmesi ve kentlerde artan sal-
gın hastalıklar, halk sağlığı, şehir 
planlama, kent yönetimi konula-
rını gündeme getirmiştir. Kentler-
de kötü kokuyu önlemek adına ka-
nalizasyon sistemlerinin yer altına 
alınması, kentsel atıkların topla-
nıp yok edilmesi gibi çözümler ile 
bulaşıcı hastalıklardan korunma 
sağlanmıştır.5  New York ve Mexi-
co City’deki 1918 İspanyol Gribi 
salgını veya 2014’te Batı Afrika’da 
Ebola virüsü kentlerde kalıcı izler 
bırakan bulaşıcı hastalıklardandır.6 

31 Aralık 2019’da Dünya 
Sağlık Örgütü, Çin’in 

Vuhan kentindeki 
vak’aları bildirmiş, 

Covid-19 olarak 
isimlendirilmiş ve Mart 

2020 itibarıyla ise 
dünya üzerinde 100’den 

fazla ülkede yayılım 
göstermiştir.



31 Aralık 2019’da Dünya Sağlık 
Örgütü, Çin’in Vuhan kentindeki 
vak’aları bildirmiş, Covid-19 olarak 
isimlendirilmiş ve Mart 2020 iti-
barıyla ise dünya üzerinde 100’den 
fazla ülkede yayılım göstermiştir.7 
Aşı bulunana kadar halk sağlığını 
gözetmek adına kamusal alan kul-
lanımının ve sosyal mesafelerin 
kısıtlanması, evde kalma gereklili-
ği hastalığın bulaşmasını önlemek 
ve halk sağlığını korumak adına 
karantina sürecinde alınan birin-
cil önlemlerdir.8 Dünya genelinde 
olduğu gibi ülkemizde de kamu-
sal açık ve kapalı alanlara erişim 
sınırlandırılmıştır.

Bu süreçle birlikte sanal ortamın 
kent yaşamındaki etkileri ile ka-
musal alanın anlamı da  değiş-
miştir.9-10 Hatta gündemdeki en 
öne çıkan söyleme göre,  “2020 yı-
lı, Covid-19 etkisinde ve kamusal 
alansız bir yıl olacak”tır.  Kamusal 
yaşam ve kamusal alanların tanı-
mında değişen ve dönüşen dünya 
değerleri, küreselleşme, neo-liberal 
politikalar, değişen toplumsal ya-
pı ve ihtiyaçlar, dijitalleşme önem 
taşımaktadır.11 Covid-19 pandemi-
si ile birlikte tüm bilinenlerin yeni-
den düşünüldüğü, öğrenildiği bir 
dönemin başlaması kaçınılmazdır. 
Kentlerde kamusal alanlar da yeni 
anlamlar kazanmış, fizikî mekânın 
yerini kamusa(na)l alanlar almıştır.

Kamusal Alan’dan 
Kamusa(na)l Alana 
Dönüşüm
Alman felsefeci, sosyolog ve siya-
set bilimci Jürgen Habermas’ın 
“Kamusallığın Yapısal Dönüşümü” 
başlıklı kitabında kamusal alanı 
“özel şahısların, kendilerini ilgilendi-
ren ortak bir konuda akıl yürüttükle-
ri, rasyonel bir tartışma yürüttükleri 
ve bu tartışmanın sonucunda oluştur-
dukları ortak bir kanaatin, araç, sü-
reç ve mekânların tanımlandığı hayat 
alanı” olarak tanımlar. Habermas’ın 
bu tanımı gerçekte günümüzde 
kullanılan, içerisinde gezilen, ko-
nuşulan internet ortamını da kap-
samaktadır. İnternet ortamında 
tercih edilen en önemli kullanım 

“Chat” yani karşılıklı yazışarak ko-
nuşma teknolojisidir. Bu işlev sa-
yesinde internet üzerinden yazış-
malar yapılarak, yazışma gurupları 
kurulmuştur. Bu gruplar internet 
üzerinde belirli adresleri olan web 

siteleri üzerinde yer almış, tartışı-
lacak konuyu seçip gerekli adrese 
gitmek ve oradaki yazışma orta-
mına dâhil olmak mümkün olmuş-
tur. Hatta tıpkı eski Yunan me-
deniyetlerinde politikacıların ve 
halkın önde gelenlerinin buluşup 
konuştuğu yerlere verilen isim gibi 
internette bu tür aktivitelerin ya-
pıldığı, yazışma gruplarının bulun-
duğu internet adreslerine ‘forum’ 
denmektedir.12

Bu nedenle Habermas’ın kamu-
sal alan tanımını çok araçlı iletişi-
min olduğu internet ortamı için 

de kullanmak mümkündür. Tekno-
lojiyi günlük yaşama entegre eden 
toplumlar sosyo-mekânsal pratik-
leri için yeni platformları yeni ne-
sil sanal kamusal alanlar olarak 
tanımlamaktadır.13

Sanat içerikli web siteleri ilk de-
fa ortaya çıktıklarında daha çok 
müzeler, galeriler, sanat kurumla-
rı bünyesinde oluşturulmuşlar ve 
daha çok bu kurumların kendi sa-
nat etkinliklerini duyurma amaç-
lı kullanılmışlardır. Bugün de bu 
hâlen devam etmektedir ancak ba-
zı müzeler ve galeriler zaman içe-
risinde artık kendi bünyelerinde 
açılan sergilerin görsellerini web 

Teknolojiyi günlük 
yaşama entegre eden 

toplumlar sosyo-
mekânsal pratikleri 

için yeni platformları 
yeni nesil sanal 

kamusal alanlar olarak 
tanımlamaktadır.

Jürgen Habermas
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sitelerinde yayınlayarak kullanıma 
açmışlardır. Hatta açılan sergilerin 
üzerine yorum yapmayı sağlayan 
“yorum yaz” kutucuklarını siteleri-
ne ekleyerek daha etkileşimli (inte-
raktif) hâl almışlar ve böylece daha 
çok insanın buluşabileceği ve yazı-
şabileceği bir ‘kamusal alan’ hâline 
gelmişlerdir.14

2000’li yıllarla birlikte iletişim sis-
temleri (internet, kablosuz uygu-
lamalar, telekonferans sistemle-
ri vb.) ve simülasyon teknolojileri 
mekân kavramının geleneksel an-
lamını tamamen değiştirmiştir. Di-
jital medyanın ortaya çıkmasından 
önce kamusal alan bilgi ve siyasetin 
temsil edildiği, çeşitli tartışmalara 
ev sahipliği yapan, ticârî faaliyet-
leri barındıran alanlardır. Teleko-
münikasyon teknolojilerinin yük-
selmesiyle birlikte bilgiye erişimin 
kolaylaşması kamu alanındaki faa-
liyetlerin azalmasına neden olmuş-
tur. Bununla birlikte elektronik or-
tamda alışveriş artmış, görüşme ve 
tartışmalar kısmen de olsa on-line 
ortamlara taşınmıştır. İnternet ye-
ni bir kamusal alan biçimi olarak 
tanımlanmıştır.15

Karantina süresince kamusal ya-
şamının zorunluluk çerçevesin-
de dijital ortamda devam ediyor 
olması, özellikle kamusal alanla-
rın sanallaşması, sınırların kalma-
ması, dünyanın herhangi bir nok-
tasında düzenlenen aktivitenin 
çeşitli platform ve uygulamalar 

üzerinden yayınlanması, herkesin 
katılabilmesi kamusal alanın de-
ğişen şeklini göstermektedir. Yeni 
kamu-sanal alanlar; interneti olan 
herkes için erişilebilirdir, konfor-

ludur, çeşitli aktiviteler barındır-
maktadır ve sosyalleşmeye imkân 
sunmaktadır. 

Eğitim alanında ilkokul, ortaokul, 

lise, üniversitelerin eğitim prog-
ramlarına farklı platformlar üze-
rinden devam etmesi rutin hayatın 
devamlılığını sağlamıştır. Erişi-
me açılan elektronik arşiv, kitap-
lar, ders sunumları bilgiye erişim-
de süreklilik sağlamıştır. Online 
sempozyum, panel vb. etkinlikler-
le sınırlı mekânlarda gerçekleşen 
tartışma ve değerlendirmeler daha 
geniş izleyici kitlesine erişebilmiş-
tir. Kısacası sosyal medya ortam-
ları günlük rutinlerin ve günlük 
yaşam gereklerinin hem ara yüzü 
hem de yeni mecrâsı olmuştur.

21. yüzyılın dijital dönüşümü ka-
rantina süreciyle birlikte neredey-
se 2030 hedeflerini öne çekmiş ve 
insanlık tarihinin ânîden karşılaş-
tığı bu süreç ve karantina dönemi 
yeni normallerin oluşmasına vesi-
le olmuştur. 

İşte tamda bu nedenlerle gelecek 
öngörüsünü tartışan güncel söy-
lemlere göre; Covid-19 krizi ve 
karantina süreci kentleri yeniden 
şekillendirecektir. En büyük yeni-
lenme kentsel alanlarda olacaktır 
ve kamusal alanlar yeniden düşü-
nülecektir. Kullanım dışı kentsel 
alanlar belirecek ve yaşam şekil-
leri ve tüketim alışkanlıkları deği-
şecektir. Bu değişimin hem küre-
sel hem de yerelde 5 temel başlıkta 
olacağı öngörülmektedir. İlk ola-
rak mimari biçimler, erişebilirlik 
ve sosyal düşünceler kentsel ta-
sarıma dâhil olacak, ikincisi ye-
ni malzemeler ve uygulamalar ge-
lişecek, üçüncü olarak bölgesel ve 

Covid-19 krizi ve 
karantina süreci 
kentleri yeniden 

şekillendirecektir. En 
büyük yenilenme kentsel 

alanlarda olacaktır ve 
kamusal alanlar yeniden 

düşünülecektir.



metropoliten ölçekte konut ve ula-
şım çözümleri ivme kazanacak, 
bu çerçevede özellikle yerel yöne-
timlerin görev ve sorumlulukları 
artacak, dördüncüsü kentler ara-
sı ortak ilişkiler ve yöneticiler ara-
sındaki diyalog belirleyici olacak, 
beşinci ve son olarak ise kentlerde 
veri yönetimi ve özellikle kentsel 
gelişmenin haritalanması çok bü-
yük bir önem taşıyacaktır.  Bunun 
yanı sıra, kent yaşamı için büyük 
önem taşıyan kamusal alanlar pan-
demi sonrası yeniden şekillenecek-
tir. Kamusal alanlarda tanımlayı-
cılar artık sosyal mesafeye uymak, 
maske takmak, hijyene duyarlılık 
gibi genel kurallarla açıklanacaktır. 
Ve anlaşılacağı üzere artık kamu-
sa(na)l alanlar hayatımızın vazge-
çilmez bir parçası olarak kalacak-
tır. 
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ulaşıcı hastalıklar 
ve salgınlar tarih 
boyunca insan ha-
yatını tehdit ede-
rek, milyonlarca 
insanın ölümüne 

neden olmuştur. Savaşlar, iklim 
değişiklikleri, göç ve ticârî ağların 
küreselleşmesi gibi pek çok sebe-
be bağlı olarak gelişen salgın hasta-
lıklardan korunmak için devletler 
çeşitli önlemler almıştır. Bunlar-
dan bir tanesi de şehirlerde karan-
tina mekânları oluşturulmasıdır. 
Bu mekânlar ise şehri veya belde-
yi uzun süre karantinada tutmanın 
getirdiği olumsuzluklar göz önüne 
alınarak, şehirlerin belirli yerlerin-
de konuşlandırılmıştır.   

Geçmişte sınırlarımız dışından ge-
len salgın hastalıklar; göçün bera-
berinde getirdiği hijyen ve kişisel 
bakım imkânlarının kısıtlılığı, bu-
laşıcı ve salgın hastalıklardan ko-
runma noktasında bilgi birikimi 
ve farkındalığın yetersiz oluşu gibi 

nedenler salgının hızla yayılma-
sında etkin rol oynamıştır. Konu-
mu nedeniyle tarih boyunca bir-
çok medeniyete ev sahipliği yapan 
bu topraklar; salgın dönemlerinde, 

yayılmasını önlemek üzere titiz-
likle yönetilmiş ve alınan tedbir-
lerle şehir sâkinlerinin refahını 
sağlamıştır. 

B

Tahaffuzhâneler, başta veba ve kolera olmak üzere tüm salgın 
hastalıklar için inşâ edilmiş yapılardır.
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Yazımızda öne çıkan belli başlı ka-
rantina mekânlarımızı sizler için 
araştırdık ve günümüzdeki du-
rumlarını da resmederek sizlere 
yansıtmak istedik. Bu mekânları; 
misyonu, konumu,  mimarî kurgu-
su, teknik detayları, işlevi ve yöne-
timi açısından inceledik.

Kadim topraklarımızda karantina 
mekânları ‘tahaffuzhâne’ ismi ile 
kurulmuş olan ve insanları ‘muhâ-
faza’ etmek üzere faaliyet gösteren 
mekânlar karşımıza çıkmaktadır. 
Örneğin; Kuleli Tahaffuzhânesi, 
Tuzla Tahaffuzhânesi ve Urla Ta-
haffuzhânesi ilk akla gelenlerdir. 
Salgın dönemlerinde tahaffuzhâ-
neler dışında Miskinler Tekkesi 
(Üsküdar), Kız Kulesi ve Heybeli-
ada Sanatoryumu gibi karantina 
mekânları da kullanılmıştır.  

Karantina ve 
Tahaffuzhâne 
Türk Dil Kurumu’na göre tahaf-
fuzhâne; “Sefer sırasında, yolcu 
ve çalışanların arasında bulaşıcı 
hastalık görülen gemilerin karan-
tina sürelerini geçirmeleri, gerek-
li sağlık önlemlerinin alınması ve 
hastaların iyileştirilmeleri için bü-
yük limanlara yakın kıyılara kurul-
muş sağlık kuruluşu” şeklinde târif 
edilmektedir. 

Ayrıca Arapçada ‘tahaffuz’ kelimesi 
‘sakınmak, korunmak’ anlamlarına 

gelmektedir. Tahaffuzhâne ise sal-
gın hastalık durumunda karantina 

altında tutulacak hastaların belirli 
bir süreyi geçirmeleri için ikamet-
lerine tahsis olunan yere verilen 
isimdir. 

Tıp dünyasında kullanılan karan-
tina kelimesinin etimolojik köke-
ni İtalyanca ‘quarantina’dan gel-
mektedir ve anlamı ‘kırk gün’dür. 
Karantina, bulaşıcı bir hastalığın 
yayılmasını önlemek için belli bir 
bölgenin veya yerin kontrol altında 
tutulup giriş çıkışların engellenme-
si biçimindeki uygulamaların genel 
tanımıdır. Kırk anlamındaki ‘qua-
rente’ halka yabancı gelmesi nede-
niyle hekimbaşı Abdülhak Molla, 
karantina deyimine karşılık; ‘usûl-ı 
tahaffuz’ karantina yeri anlamına 
gelen ‘Lazaret’e karşılık olarak da 
tahaffuzhâne kavramlarının kul-
lanılmasını uygun görmüştür. An-
cak bu uygulamanın yaygınlaşması 
ile halk arasında karantina ve ka-
rantinahâne deyimleri de zamanla 
yerleşmiştir.

Tahaffuzhâneler, başta veba ve ko-
lera olmak üzere tüm salgın has-
talıklar için inşâ edilmiş yapılar-
dır. Bunların bazıları sadece salgın 
hastalıkların olduğu dönemlerde 
kullanılan geçici tesisler iken ba-
zıları da salgın hastalıklar için ku-
rulmuş özel hastaneler niteliğin-
dedir. Bu açıdan tahaffuzhânelerin 
bir karantina merkezi olma bir de 
hastane olma gibi iki önemli işlevi 
bulunmaktadır.

Kadim topraklarımızda 
karantina mekânları 
‘tahaffuzhâne’ ismi 
ile kurulmuş olan ve 
insanları ‘muhâfaza’ 
etmek üzere faaliyet 
gösteren mekânlar 

karşımıza çıkmaktadır.

Anadolu Kavağı 
Tahaffuzhânesi 
(1868)



Dünyada karantinanın bilinen ilk 
uygulamaları VII. yüzyıla daya-
nacak kadar eski olmakla birlik-
te vebaya karşı ilk karantina, XV. 
yüzyıl sonlarında, Doğu’dan gelen 
gemilere karşı Akdeniz limanların-
da tatbik edilmiştir. 

Osmanlı Devleti’nde, usûl-ı tahaf-
fuzun yani karantinanın ilk de-
fa uygulanması 1831’deki kolera 
salgını sırasında olmuştur. Salgı-
nın İstanbul’a yaklaşması nede-
niyle Trabzon’dan deniz yoluyla 
İstanbul’a gelecek yolcuların Ka-
vak Tahaffuzhânesi’nde karantina-
ya alınmaları, koleraya yakalanmış 
olanların da Kız Kulesi’nde tecrit 
edilmeleri emredildiği kayıtlarda 
aktarılmaktadır.

Kız Kulesi
Geçmişi 2500 yıl öncesine daya-
nan bu eşsiz yapı, İstanbul’un ta-
rihine eş bir tarih yaşamış ve bu 
kentin yaşadıklarına görgü şahit-
liği yapmıştır. İstanbul Boğazı’nın 
incilerinden  Kız Kulesi, korona-
virüs kısıtlamalarının olduğu bu-
günlerde tarihiyle tekrar akıllara 
gelmiştir. Tarihin akışı içinde; ti-
cârî gemilerden vergi toplama, sa-
vunma, fener, radyo istasyonu ola-
rak kullanılmasının yanı sıra kolera 
salgını ve veba salgını zamanında 
da karantina hastanesi olarak bir-
çok farklı amaç için kullanılmıştır.

Antik Çağ’da Arkla (küçük kale) 
ve Damialis (dana yavrusu) adları 
ile anılan kule, günümüzde ise Kız 
Kulesi (Maiden’s Tower) ismi ile 
bütünleşmiştir. İstanbullu bir Rum 
olan araştırmacı Evripidis’in an-
lattığına göre, önceleri Asya sahil-
lerinin bir çıkıntısı olan kara par-
çası zamanla sahilden kopmuş ve 
Kız Kulesi’nin üzerinde bulunduğu 
adacık oluşmuştur. Kız Kulesi’nin 
üzerinde yer aldığı kayalıktan ilk 
kez MÖ 410’da söz edilir. 

Kız Kulesi ilk başlarda boğazdan 
geçen gemileri denetlemek ve vergi 
almak üzere gümrük istasyonu iş-
levi görürken, İstanbul’un fethin-
den sonra küçük bir kalecik yap-
tırılarak toplar yerleştirilmiş, bu 

toplar savunma ve gösteri amaçlı 
kullanılmıştır. Yıllar içerisinde al-
dığı çeşitli hasarlar nedeniyle bir-
çok kez restorasyon ve tamirat gör-
müş, günümüzde ise İstanbul’un 

önemli bir simgesi, yerli ve ya-
bancı ziyâretçilerin ise uğrak yeri 
olmuştur. 

Şehirle irtibatının denizle kesil-
miş olması, konumu açısından ter-
cih edilmesini sağlamıştır. Bu doğ-
rultuda Kız Kulesi 1830-1831’deki 
kolera salgınının şehre yayılma-
ması için karantina hastanesi-
ne dönüştürülmüştür. Daha son-
ra 1836-1837’de görülen ve 20-30 
bin kişinin öldüğü veba salgını sı-
rasında hastaların bir kısmı burada 

kurulan hastanede tecrit edilerek 
uygulanan karantina ile salgının 
yayılması önlenmiştir.

Miskinler 
Tekkesi (Üsküdar 
Cüzzamhânesi)
Asya ile Avrupa arasındaki kara ve 
deniz yollarının merkezi olan İs-
tanbul, dünya ticâretinin de önem-
li kesişme noktalarından biridir. Bu 
yoğun ticârî trafik yüzünden bula-
şıcı ve salgın hastalıkların hemen 
hemen hepsinden etkilenmiştir. 

İstanbul’u etkileyen en eski salgın 
hastalıklar veba ve cüzzamdır. Ve-
ba ve cüzzam salgınlarını önlemek 

Kız Kulesi, tarihin akışı 
içinde; ticârî gemilerden 
vergi toplama, savunma, 

fener, radyo istasyonu 
olarak kullanılmasının 

yanı sıra kolera 
salgını ve veba salgını 

zamanında da karantina 
hastanesi olarak 

birçok farklı amaç için 
kullanılmıştır.

Evripidis

Kız Kulesi, 
İstanbul
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amacıyla Osmanlı’da şehirlerin dış 
mahallelerinde yaptırılan ‘cüzzam-
hâne’ veya ‘miskinler tekkesi’ ad-
ları verilen özel mekânlar dikkat 
çekmektedir. 

Osmanlı kanunnâmeleri, cüzzam-
lıların sokaklarda dolaşmasını 
men etme görevini ihtisap ağala-
rına vermişti. I. Selim Dönemi’n-
de, İstanbul’un yerleşim bölge-
si dışında kalan Karacaahmet’te 
‘Miskinler Tekkesi’ cüzzamhâne 
olarak yaptırılmıştır. 1514 yılında 
yaptırılan Üsküdar Cüzzamhâne-
si, hem sağlıklı kişileri bu hastalık-
tan koruma hem de toplum içinde 
yaşama şansı olmayan cüzzamlı-
ları barındırma amacını güden bir 
sosyal yardım kurumu olarak işlev 
görmüştür. 

İstanbul’da bir cüzzamlının varlığı 
haber alındığında derhâl derdest 
edilip buraya getirilirdi. Taşrada-
ki cüzzamlılar ise ya insanlardan 
uzak bir yerde ahâliyle temas et-
memesi için izole edilir, yaşam ala-
nı oluşturulur ya da Üsküdar’daki 
Miskinler Tekkesi’ne gönderilirdi. 
Vakıflara bağlı olduğu için buraya 
Evkaf-ı Hümâyun Nezâreti’nin iz-
ni olmadan hasta kabul edilmeye-
rek, cüzzamlıların kayıt altına alın-
maları da bu şekilde sağlanmıştır. 

Sinop Tahaffuzhânesi
Sinop Tahaffuzhânesi; Hüse-
yin Hilmi’nin Sinop Kitabeleri ad-

lı eserine göre Tahaffuzhâne (Ka-
rantina) olarak kullanılan, Hicrî 

1308-Mîlâdî 1890-1891 yıllarında 
o mevkide bulunan Nisi Köyü’nün 
istimlâkı ile tesis edilmiştir. 

Kuzey duvarı kalıntılarından ise 
eser yoktur. Ancak bu cephedeki 
duvarın toprak seviyesinden aşağı-
da temel kalıntıları olması ihtimali 
vardır. Deniz kenarında kalan gü-
ney duvarının temel yapısı net ola-
rak görülebilmekte olup yapıda Si-
nop yöresine özgü volkanik kesme 
taş kullanılmıştır. Denizden gelen 
bir saldırı sonucu yıkılmış olduğu 
düşünülen yapıda bulunan 6 adet 
açıklık belki de top yuvası olarak 
kullanılmıştır.

24 Ağustos 1892’de hizmet verme-
ye başlayan Sinop Tahaffuzhâne-
si’nin inşâ edilmesinin temel ne-
deni Karadeniz sahillerine sirâyeti 
muhtemel olan koleranın deniz yo-
luyla İstanbul’a ulaşmasını engelle-
mekti. İnşâ edilirken, tahaffuzhâ-
nenin gelecekte ortaya çıkabilecek 
salgınlara karşı da kullanılabilme-
si amaçlanmıştır. Bu nedenle ka-
rantinanın kaldırılmasından sonra 
da inşaatın muhâfaza edilmesi is-
tenilmiştir. Ayrıca başlangıçta 300 
kişilik olarak tasarlanan tahaffuz-
hâne bir süre sonra genişletilmiş-
tir. Bunun için Sinop Kasabası’nın 
Ada Mahallesi yakınındaki Nis Kö-
yü’nün tamamı ve ziraata mahsus 
arazisinin bir kısmı tahaffuzhâne 
ve kordon alanı içerisine alınarak 
tahliye edilmiştir.

Sinop Tahaffuzhânesi’nde fark-
lı tarihlerde çeşitli tamiratların 

Sinop 
Tahaffuzhânesi’nin 

inşâ edilmesinin temel 
nedeni Karadeniz 
sahillerine sirâyeti 

muhtemel olan 
koleranın deniz yoluyla 
İstanbul’a ulaşmasını 

engellemekti.

19. Yüzyılda 
Kullanılan Bir 

Karantinahane

Urla 
Tahaffuzhânesi, 
Fotoğraf: 
aa.com.tr



yapıldığı arşiv belgelerinden anla-
şılmaktadır. 4 Haziran 1900 tarihli 
bir belge tahaffuzhânenin dalgalar-
dan yıkılan iki iskelesinin tamirine 
aittir. Sinop Tahaffuzhânesi, 1904 
yılında daha büyük ve önemli bir 
tamirat geçirmiştir. Tamiratın ya-
pılmasında İran ve Irak’ta görü-
len koleranın Karadeniz havâlisine 
sirâyet etme tehlikesi etkili olmuş-
tur. Dönemin resmî kayıtlarına gö-
re; Rostof, Taygan, Nevronski ve 
Batum’dan gelecek yolcuların Si-
nop Tahaffuzhânesi’ne sevk edi-
lerek burada beş gün karantinaya 
alınmalarına, temizlik işlemlerinin 
yapılmasına ve yolcuların gittikleri 
yerlerde belediye tabipleri tarafın-
dan beş gün müşâhede altına alın-
masına da karar verilerek salgın 
önlenmeye çalışılmıştır.

Urla Tahaffuzhânesi
Dünya üzerindeki üç karanti-
na adasından biri de İzmir’in Ur-
la ilçesindeki ‘Karantina Adası’dır. 
1865’te Urla Tahaffuzhânesi, Os-
manlılar tarafından Fransızlara 
yaptırılmıştır. Ada çeşitli teçhîzat-
larla döşenip tahaffuzhâne hâline 
getirilerek, adanın karayla bağlan-
tısı olması için bir de köprülü yol 
yaptırılmıştır.

1865’te yapılan ve 1950 yılına ka-
dar işlevini sürdüren tahaffuzhâ-
nede sistem şöyle işliyordu:

 “Yolcular gemilerden indirilip soyun-
ma odalarına alınır. Kıyâfetler çıka-
rılıp filelere konulur. Peştamal ve ta-
kunya giyen yolcular, giysilerini 360 
derece dönen dolaplara yerleştirir. 

Soyunma odalarının arka duvarın-
da olan görevliler dönen dolaplardan 
kıyâfetleri alıp dezenfekte işlemini 
başlatır. Peştamal ve takunyaları gi-
yenler özel duş odasına alınır. Burada 

kendilerine verilen sabunlar ve özel 
sterilize edilmiş suyla yıkanırlar. 
Duştan çıkanlara kıyâfetleri iade edi-
lir. Giyinenler doktor odasında mua-
yeneden geçtikten sonra hasta olan-
lar karantinaya alınır. Sağlıklı olanlar 
da yolculuğuna devam eder. Hastalık 
taşıyanlar bir daha asla adadan çıka-
maz. Ölene kadar adada misafir edil-
dikten sonra sönmüş kireç dökülen 
mezarlıklara gömülürler.”

Eşyaların mikroplardan arındı-
rılması en ince ayrıntısına kadar 
düşünülmüş. Limandan başlayan 
raylı sistem sterilize makineleri-
ne kadar uzanmaktadır. Böylece 
eşyaların taşınmasında hiçbir so-
run yaşanmadığı gibi tahaffuzhâ-
nede çalışanlara mikrop bulaşma 

Dünya üzerindeki üç 
karantina adasından 
biri de İzmir’in Urla 

ilçesindeki ‘Karantina 
Adası’dır.

Urla 
Tahaffuzhânesi, 
Fotoğraf: 
aa.com.tr

Urla 
Tahaffuzhânesi, 
Fotoğraf: 
aa.com.tr
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riski azaltılmıştır. Raylı sistemle 
taşınan kıyâfetler ortadaki maki-
nede sterilize edilirken,  kıyâfet-
ler 120 derecelik buharla sterilize 
edilip, ıslatılmayan kıyâfetleri yol-
cular banyodan sonra da hemen 
giyebiliyormuş. Yolcuların üzerin-
deki kıyâfetler de ‘ipekli ve diğer 
kumaşlar’ olmak üzere ikiye ayrı-
lıyormuş. Burada amaç ipekli ku-
maşların mikroptan arındırılırken 
zarar görmemesiymiş. Günümüz-
de hâlen müze olarak kullanılan 
Urla Tahaffuzhâne binası ve için-
deki ekipmanlar korunarak, ilgili-
lerin ziyâretine açıktır. 

Tuzla Tahaffuzhânesi
II. Abdülhamid Dönemi’nde İs-
tanbul’a deniz ve kara yoluyla ge-
lecek yolcular için 13 Ekim 1893 
tarihinde Çatalca ve Tuzla’ya birer 
tahaffuzhâne yapılması kararlaş-
tırılmıştır. Tuzla Tahaffuzhânesi 
bu karar kapsamında İstanbul’da 
1893-1895 yıllarındaki kolera sal-
gınına karşı sınırlayıcı ve koruyu-
cu bir önlem olarak devlet tarafın-
dan kurulmuştur. Bu arada geçici 
bir süre Nüvid gemisi de Tuzla’da 
tahaffuzhâne olarak kullanılmıştır. 
Tahaffuzhânenin  bakımı yapıldı-
ğı günlerde karantina altına alına-
caklar çadırlarda kordon (abluka) 
altına alınarak sağlık taramaları 
yapılmıştır.

Günümüzde, İstanbul Teknik Üni-
versitesi Denizcilik Fakültesi’nin 
bulunduğu Tuzla liman bölge-
si, 1890’dan 1935’e kadar tahaf-

fuzhâne olarak hizmet vermiştir. 
Veba ve kolera gibi hastalıkları 

taşıdığından şüphelenilen gemile-
rin yolcu ve mürettebatları, karaya 
ayak basmadan önce tahaffuzhâ-
nede muayene edilmekte ve toplu-
ca ilaçlanmaktadır. Salgın hastalık 
belirtisi ister gemide ister kara-
da olsun, kara yoluyla ya da deniz 
yoluyla gelen insanlar önce bura-
ya getirilerek, doktor kontrolünde, 
kıyâfetleri de dâhil olmak üzere, 
tamamen dezenfekte edilmiştir. 
Sadece hastalık belirtisi gösterme-
yenlerin İstanbul’a giriş yapması-
na izin verilmiştir. Bireyler hasta-
lık belirtisi söz konusu ise 14 gün 
karantina süresi sonunda, hasta-
lığın görülmemesi ya da geçmesi 
durumunda tekrar İstanbul’a giriş 
yapabilirdi. 

Osmanlı’nın 
ilk karantina 

merkezleri, 
Görsel: 

fikriyat.com 

II. Abdülhamid 
Dönemi’nde İstanbul’a 
deniz ve kara yoluyla 

gelecek yolcular için 13 
Ekim 1893 tarihinde 

Çatalca ve Tuzla’ya birer 
tahaffuzhâne yapılması 

kararlaştırılmıştır.

Tuzla 
Tahaffuzhânesi, 
İstanbul, 
Fotoğraf: 
fikriyat.com 



Bu bölge, o dönem hastane gibi iş-
lev gören merkezlerden biri olarak 
tarihe geçmiştir. Tahaffuzhânede, 
tebhirhâne binası, kadın ve erkek-
ler için ayrı ayrı düzenlenmiş iki 
hastane, revir, yönetim ve karakol 
binaları ile konaklama amacıyla 
kullanılan barakalar yer almakta-
dır.  Yapıdan bugüne sadece tebhir-
hâne, revir ve yönetim binaları kal-
mıştır. Bu yapılar da zaman içinde 
aldıkları ekler ve geçirdikleri deği-
şikliklerle özgün görünümlerinden 
oldukça uzaklaşmışlardır. Döne-
minin önemli tarihî olaylarına ta-
nıklık eden bu yapılar topluluğu, 
Osmanlı Dönemi’nin sağlık örgüt-
lenmesi ve tıp tarihi, göç ve mübâ-
dele tarihi ile endüstri arkeolojisi 
açısından taşıdığı önem nedeniyle 
2012‘de ‘korunması gerekli kültür 
varlığı’ olarak tescil edilmiştir. 

Kuleli 
Tahaffuzhânesi
Kuleli Kışla, Askerî İdâdî’nin ta-
şınmasına kadar 1837-1842 yılla-
rı arasında tahaffuzhâne (karanti-
na merkezi) olarak kullanılmıştır. 
Daha sonra 1843-1845 yılları ara-
sında kapsamlı bir tamirattan geçi-
rilmiş olan kışla, Kırım Savaşı sıra-
sında müttefik askerleri için kışla 
ve hastane olarak hizmet vermiştir.

Kuleli Kışlası, 1828–1837 tarihleri 
arasında süvariler için kışla olarak 
kullanılmıştır. 1831–1833 yılla-

rı arasında Hindistan’da ortaya çı-
kıp Osmanlı topraklarına sıçramış 

olan veba salgınının Avrupa’ya ya-
yılmasını önlemek amacıyla, ‘Dâ-
rü’l-Etibba’ yani ‘Karantina Mü-
dürlüğü’  kurulması üzerine kışla, 
1837 yılında, Süvari Asâkir-i Hâs-
sa-i Şâhâne alaylarına tahaffuzhâ-
ne binası olarak verilmiştir. Beş yıl 
tahaffuzhâne olarak kullanılan kış-
laya, 1842’de tekrar süvari alayına 
terk edilmiştir. 

Salgın sürecine şahit olmuş bir 
seyyah edasıyla geçmişten günü-
müze karantina mekânlarını siz-
ler için gezdik ve resmetmeye ça-
lıştık. 

Kuleli Kışla, Askerî 
İdâdî’nin taşınmasına

kadar 1837-1842 yılları 
arasında tahaffuzhâne 

(karantina merkezi) 
olarak kullanılmıştır.

Urla 
Tahaffuzhânesi, 
Fotoğraf:
aa.com.tr

Dönemin ilk 
salgın çamaşır 
makinesi,
Tuzla 
Tahaffuzhânesi, 
İstanbul, 
Fotoğraf: 
fikriyat.com 
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ünya tarihini ince-
lediğimizde belirli 
aralıklarla bölgesel 
veya kıtalar arası 
salgınların yaşan-
dığını görürüz. Jus-

tinyen veba salgını (541-542), Ka-
ra Veba (1346-1350), HIV/AİDS 
(1960-...), İspanyol Gribi (1918-
1920), Modern Veba (1894-1903), 
Asya gribi (1957-1958), Altın-
cı Kolera Pandemisi (1899-1923), 
Rus Gribi (1889-1890), Hong 
Kong gribi (1968-1969), Beşinci 
Kolera Pandemisi (1879-1881)1 ve 
günümüzde dünyayı etkisi altına 
alan Koronavirüs (Covid-19) salgı-
nıdır. Geçmişte yaşanan büyük sal-
gınlar milyonlarca insanın hayatını 
kaybetmesiyle neticelenmiştir.

Tarihteki olayların belgeseli ya 
da bir araştırma yazısına rastla-
dığımızda, gündelik hayatımız-
da karşı karşıya olmadığımız-
dan risk ne kadar yüksek olsa da 
umursamayız. Ancak benzer bir 

tehlike kapımızı çalarsa, tıpkı Ko-
ronavirüs (Covid-19) sürecinde 
yaşamakta olduğumuz gibi tüm 
dünyadaki bilim adamlarının, dok-
torların ve bu alandaki uzmanların 

açıklamalarını heyecanla dinler ve 
uygularız. Hâlbuki kısa bir süre ön-
cesine kadar ne salgın ne de bu ka-
dar ciddî bir korunma söz konusu 
değildir. 

D

“Avusturya’nın her yerinde, özellikle Viyana’da ölümler çok 
fazlaydı. Bütün insanlar, zengin veya fakir St. Coloman’da 
bulunan mezarlığa konuluyordu. Çok fazla insan ölüyordu, 
her gün en az 1200 ceset mezarlığa konuluyordu ve orada su 
gözükene kadar 6 mezar kazılıyor ve her mezara 14.000 ceset 
konuluyordu ve bu cesetler manastırlara ve diğer kiliselere 
gizlice gömülüyordu.”
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Gezilerde karşılaşılan anıtların ta-
rihî bile çok sıradan gelir. Ancak 
bazı anıtların tarihî âdeta ders ni-
teliğindedir. Her şehrin yollarının 
kesiştiği meydanlarda sürekli bir 
hatırlatma gibi karşımıza çıkarlar. 
Türk Dil Kurumu’nda ‘anıt’ kelime-
sinin anlamı; “Önemli bir olayın ve-
ya büyük bir kişinin gelecek kuşak-
larca tarih boyunca anılması için 
yapılan, göze çarpacak büyüklükte, 

sembol niteliğinde yapı, âbide. 
Önemi ve değeri çok olan eser ve-
ya kişi.”2 olarak târif edilmekte-
dir. Elbette her toplum büyük ve 
önemli olayları gelecek kuşakla-
ra aktarmak için şehrin meydan-
larına ya da göze görülecek bü-
yüklükte simge anıtlar inşâ eder. 
Bu nedenle dünyadaki şehirler ve 
meydanlar pek çok anıta sahiptir. 
Anıtlar genellikle liderler, zaferler 
ve yöresel simgelerden oluşur. Bu 
simgelerin günümüzdeki yansı-
ması ise salgın anıtlarıdır. 

Avrupa’nın pek çok şehrinde veba 
anıtlarına rastlamak mümkündür. 
Bu anıtların en meşhur olanların-
dan biri de 1679 yılında yaşanan 

büyük veba salgını sonrasında in-
şâ edilen Pestsaule Veba Anıtı’dır. 
Viyana’da da şu ana kadar krono-
lojik olarak tarihçesi verilen veba 
salgınları adına Graben Caddesi’ne 
dikilmiştir. Belki de Pestsaule Veba 

Anıtı’nın yapılmasında ve ön pla-
na çıkarılmasında Viyana’da 1436, 
1521, 1541, 1563, 1570 ve 15863 
yıllarındaki veba salgınları etkili 
olmuştur. 

1237’de yöresel senyörlerin iktida-
rından çıkarak Kayzer’in doğrudan 
idâresine bağlanan Viyana 1276’da 
I. Rudolf tarafından zaptedilerek 
Habsburgların eline geçmesin-
den günümüze kadar merkez ol-
ma özelliğini sürdürmüştür. “Vi-
yana, Prag ve Venedik gibi tarihsel 
zenginliği yanında Avrupa’nın ger-
çek mimari ve sanat eserleri mer-
kezleri arasında ön sırada yer alır. 
Şehir kendine has özellikleriyle ta-
nınır. Şehre damgasını vurmuş, 
başta Mozart olmak üzere dünya-
ca meşhur büyük bestekârlarıyla 

Bazı anıtların 
tarihî âdeta ders 
niteliğindedir. Bu 

anıtların en meşhur 
olanlarından biri de 

1679 yılında yaşanan 
büyük veba salgını 

sonrasında inşâ edilen 
Pestsaule Veba Anıtı’dır.

I. Rudolf

Emrah İstek, 
“Avrupa’da Veba 

Salgını ve Salgında 
Din Faktörü 

(Viyana Örneği)” 
makalesinden 

alınmıştır. 
Bkz. Kikeriki 
Gazetesi’nin 

baş sayfasında 
“Viyana’da Veba” 
başlığıyla verilen 

haberde vebalı bir 
insan(!) karikatürü 

yer almaktadır 
(Bkz. Ek 3).



klasik müziğin merkezlerinden biri 
sayılan Viyana, iki defa kuşatma al-
tına alınmasının yanında yüzyıllar 
boyunca devam eden Türk savaş-
larının tarihsel miras ve hâtırasını 
turistik bir sermayeye dönüştür-
mede de başarı kazandı.”4

Tarihî kaynaklara göre, vebanın 
14. yüzyılda Orta Asya’dan ge-
len gemilerle önce İtalya’ya ar-
dından da yine kara yolu ve deniz 
yolu ile Fransa, Endülüs, İspan-
ya, İngiltere, Hollanda, Avustur-
ya ve İskandinav ülkeleri olmak 
üzere tüm Avrupa’ya bulaştığı bi-
linmektedir. “Batı kaynaklarında 

‘peste,’ ‘pestis’ veya ‘pestilenz’ ola-
rak bilinen veba hastalığı Osman-
lı kaynaklarında ‘kıran’ veya ‘tâun’ 

olarak isimlendirilmiştir. Daha çok 
kemirgen hayvanlarda bulunan 
hastalık, insanlara fare veya pi-
re yoluyla bulaşabilmektedir. En-
feksiyona yaz aylarında ve bilhas-
sa kötü hijyen ortamlarında daha 
sık rastlanmaktadır. Birkaç çeşidi 
bulunan kısa sürede salgına dönü-
şen veba insanları 2-6 gün arasın-
da öldürmektedir.”5 

Veba salgının Viyana’da hızla ya-
yılmasını tahayyül edebilmek adı-
na şu tarihî kaynak çok mühimdir: 
“Şehirde o zamanlar sıkça orta-
ya çıkan veba salgınlarından biri 
1679’da 100.000’den fazla insanın 

Şehirde o zamanlar 
sıkça ortaya çıkan veba 

salgınlarından biri 
1679’da 100.000’den 

fazla insanın hayatına 
mal olmasına rağmen 

1700’de 80.000 tahmin 
edilen nüfusu 1754’te 

175.000 gibi önemli bir 
sayıya ulaşmıştır.

Emrah İstek, 
“Avrupa’da 
Veba Salgını ve 
Salgında Din 
Faktörü (Viyana 
Örneği)” 
makalesinden 
alınmıştır. Bkz. 
1679 yılında 
Viyana’da bir 
veba hastanesi, 
Erwin Schmidt, 
Die Geschichte 
der Stadt Wien, 
Viyana-Münih, 
1978, s. 142.
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hayatına mal olmasına rağmen 
1700’de 80.000 tahmin edilen nü-
fusu 1754’te 175.000 gibi önemli 
bir sayıya ulaşmıştır.”6 Ayrıca hiç-
bir insan ayrımı yapılmayan bu ve-
ba salgını kaynaklarda şöyle târif 
edilmektedir:  “Avusturya’nın her 
yerinde, özellikle Viyana’da ölüm-
ler çok fazlaydı. Bütün insanlar, 
zengin veya fakir St. Coloman’da 
bulunan mezarlığa konuluyordu. 
Çok fazla insan ölüyordu, her gün 
en az 1200 ceset mezarlığa konu-
luyordu ve orada su gözükene ka-
dar 6 mezar kazılıyor ve her meza-
ra 14.000 ceset konuluyordu ve bu 
cesetler manastırlara ve diğer kili-
selere gizlice gömülüyordu.”7 

Karşılaşılan veba salgınlarının ne-
denleri uzun yüzyıllar bilinmemiş-
tir. 19. yüzyıl öncesine kadar veba 

salgınlarına din merkezli çözümler 
aranmışsa başarılı olunamamıştır. 

“Pastör’ün öğrencisi İsviçreli 
Alexandre Yersin (1863-1943) ve 
Japon Shibasaburo Kitasato tara-
fından 1894 yılında veba mikro-
bunun (Pestreger/Yersinia Pestis) 
keşfedilmesiyle hastalığın lenf bez-
lerinde oluştuğu ortaya konmuş-
tur.”8 Viyana’nın merkezî konumu 
nedeniyle nüfusun fazlalığı yaşa-
nan salgının etkilerini elbette di-
ğer şehirlere oranla daha yoğun ve 
yıkıcı yaşamasına sebep olmuştur.

1679 yılında Viyana’da patlak ve-
ren  Büyük Veba Salgını sonrasın-
da yapılan Pestsaule Veba Anıtı, 
dönemin İmparatoru  I. Leopold 
tarafından yaptırılmıştır. Roma 

1679 yılında 
Viyana’da patlak veren 

Büyük Veba Salgını 
sonrasında yapılan 

Pestsaule Veba Anıtı, 
dönemin İmparatoru 
I. Leopold tarafından 

yaptırılmıştır.

Veba Sütunu 
(Pestsaule), 

Viyana, 
Avusturya. 



İmparatoru I. Leopold, eğer tan-
rı bu salgını bitirirse, bir anıt yap-
tıracağı sözünü vermiştir. Sal-
gının sona ermesiyle birlikte 
Johann Frühwirth, Matthias Ra-
uchmiller, Johann Bernhard Fis-
cher von Erlach, Ludovico Otta-
vio Burnacini  ve  Paul Strudel  gibi 
dönemin önemli mimar, heykelt-
raş ve ressamları tarafından yapıl-
mıştır. Uzun süren yapım ve pek 
çok farklı ismin anıtta çalışma-
sına rağmen herhangi bir uyum-
suzluk söz konusu değildir. Barok 

tarzında yapılan anıtın tam orta-
sına baktığınızda diz çökmüş bir 

adam göreceksiniz. Bu taşlaşmış 
figür, İmparator I. Leopold’un şeh-
rin kurtuluşu için dua etmesini 
sembolize eder. Aynı zamanda da 
sanat tarihi açısından Barok Dö-
nem’e geçilen ilk anıtlardandır.

Günümüzde yaşadığımız Korona-
virüs (Covid-19) salgını sonrasında 
gelecek kuşaklar için kim bilir dün-
yanın hangi şehirlerinde ve mey-
danlarında bizden de izler taşıyan 
anıtlar yer alacak.  

Barok tarzında yapılan 
anıtın tam ortasına 

baktığınızda diz çökmüş 
bir adam göreceksiniz. 

Bu taşlaşmış figür, 
İmparator I. Leopold’un 

şehrin kurtuluşu için dua 
etmesini sembolize eder.

Dipnotlar
1 https://www.milliyet.com.tr/tarihin-en-buyuk-salginlari-molatik-14529/ Erişim Tarihi: 04.06.2020.
2 Türk Dil Kurumu Sözlükleri, https://sozluk.gov.tr/
3 Emrah İstek, “Avrupa’da Veba Salgını ve Salgında Din Faktörü (Viyana Örneği)” TAD, C. 36, S. 62, 2017, ss. 173-204; (Geniş 

bilgi için bkz: Krafft- Ebing, Geschichte der Pest in Wien, s. 15).
4 Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi, https://islamansiklopedisi.org.tr/viyana Erişim Tarihi: 04.06.2020. 
5 Emrah İstek, “Avrupa’da Veba Salgını ve Salgında Din Faktörü (Viyana Örneği)” TAD, C. 36, S. 62, 2017, ss. 173-204; (Geniş 

bilgi için bkz. Feda Şamil Arık, “Selçuklular Zamanında Anadolu’da Veba Salgınları”, ADTCFD, C. 15, S. 26, Ankara 1991, ss. 
27-29).

6 Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi, https://islamansiklopedisi.org.tr/viyana Erişim Tarihi: 04.06.2020.
7 Emrah İstek, “Avrupa’da Veba Salgını ve Salgında Din Faktörü (Viyana Örneği)” TAD, C. 36, S. 62, 2017, ss. 173-204; (Geniş 

bilgi için Bkz. Pest-Beschreibung und Infections-Ordnung Heinger, Viyana 1727, s. 127).
8 Emrah İstek, “Avrupa’da Veba Salgını ve Salgında Din Faktörü (Viyana Örneği)” TAD, C. 36/ S. 62, 2017, ss. 173-204; (Kay 

Peter Jankrift, Krankheit und Heilkunde im Mittelalter, Wissenschaftliche Buchgesellschaft, Darmstadt 2003, s. 80; Nükhet 
Varlık, “Tâun”, DİA, c. XL, İstanbul 2011, s. 175).

Leopold 
heykeli, 
Veba Sütunu 
(Pestsaule), 
Viyana, 
Avusturya. 
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Suavi Kemal YAZGIÇ

Şâir, Yazar

EDEBÎ BİR MESELE OLARAK 
KARANTİNA

DENEME



debiyatın bir aya-
ğı hayattadır (ba-
zen iki ayağı da). 
Hayata dâir, insa-
na dâir her tema, 
imge, anlatım, me-

sele edebiyatta da bir yer bulur. 
Hastalık da sağlık da edebiyatın 
temaları arasında yer alır. İnsanı 
anlatmak onun yapıp ettiklerini, 
yaşadıklarını, seçimlerini ve mâ-
ruz kaldıklarını konu edinmeyi ge-
rektirir. Karantina da bu anlamda 
edebî bir meseledir. Karantina ede-
biyatta bazen bir yan tema olarak 
yer alır bazen de hikâyenin, roma-
nın omurgasını teşkil eder. Tecrit 
hem konuyu, kişileri olayları sı-
nırlar hem de yazara olayı, kişileri 
derinlemesine anlatma, metinde 
insanın çelişkileriyle daha çarpıcı 
yüzleşmeler kurmasını sağlayacak 
imkânlar sağlar. 

Asıl konuya başlamadan önce ‘ka-
rantina’ kelimesinin Venedik’ten 
getirttiğimizi de hatırlatmakta 

fayda var. Karantina kelimesi İtal-
yanca’dan dilimize kazandırılmış-
tır. İtalyanca kırk anlamına gelen 
‘quarantana’ kelimesinin bir hikâ-
yesi de var. Venedikliler, 1600‘lerin 

ortalarından itibaren şehirleri-
ne yanaşan gemilerdeki yolcu-
lara, hastalık getirmesinler diye 
kırk günlük karaya çıkma yasağı 
uygularlarmış. 

E

“Hayır, koronavirüs Mahşer gibi değil. O kadar ciddî bir yerde 
değil. Hayatta kalma oranı yüksek. Sâkin olun ve mâkul 
önlemler alın.”

Stephen King
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Vebadan Kaçış
14. yüzyıla damgasını vuran ve bü-
tün dünyada 75 ila 200 milyon kişi-
nin ölümüne sebep olduğu tahmin 
edilen Kara Veba, İtalyan yazar Gi-
ovanni Boccaccio’ya Decameron ad-
lı kitabı yazma ilhamını verir. İtal-
yan nesrinin kurucu isimlerinden 
olan Boccaccio, on günde anlatılan 
yüz hikâyeden oluşur. Boccaccio, 
kitaba yazdığı önsözde kendi sal-
gın tecrübesini uzun uzun anlatır. 

Şehirde İlâhî ve beşerî kanunların 
ortadan kalktığını, herkesin başı-
nın çâresine baktığını tasvir eder. 
Komşuların, akrabaların birbirle-
rinden kaçtığına, kardeşin kardeşi, 

karının kocayı, çocukların ana ve 
babalarını kendilerinden uzak tut-
tuğuna işaret eder. Bakım alama-
dıkları için ölen insanların olduğu-
nu vurgulayan yazarımız böylece 
kitabın hangi koşullarda anlatılan 
bir hikâyeler toplamı olduğunu da 
ifade eder. Tam bir ‘kaçış edebiyatı’ 
kitabıdır Decameron. Yedi kadın ve 
üç erkek veba salgınından kaçtık-
ları mekânda birbirlerine hikâye-
ler anlatırlar. On kişiden ibaret bir 
karantinada insanların birbirleri-
ni eğlendirmek için anlattıklarıdır 
kitap. Evet, bir kaçış edebiyatıdır 

Decameron. Ancak sadece bir has-
talıktan değil Orta Çağ Avrupası’n-
dan kaçıştır. Tıpkı Dante’nin İlahi 
Komedya’sı gibi zamanının âdetle-
rinden farklı olarak Latince değil 
de İtalyanca yazılan Decameron, bir 
dilin ve edebiyatın öncü metinleri 
arasında sayılır. Dil olarak Latince-
den İtalyancaya kaçış olan kitap te-
ma olarak da bir hayat biçiminden 
bir başkasına kaçışı öngörür. Kitap, 
1971’de Pier Paolo Pasolini tarafın-
dan sinemaya uyarlanmıştır. 

Kızıl Ölüm
Ondan yaklaşık beş yüzyıl son-
ra yaşayan Edgar Allan Poe ise 19. 
yüzyılda Kızıl Ölümün Maskesi is-
minde benzer bir hikâye yazar. Kı-
zıl ölüm kurgusal bir hastalıktır. 
1842’de yayınlanan aynı isimli ki-
tapta yer alan öyküde yine salgın 
hastalık vardır. 1964 yılında bir si-
nema filmine de uyarlanan hikâye-
de yine bir grup zengin hastalıktan 
bir şatoya sığınıp bitmek bilmeyen 
bir eğlenceye başlarlar. Karantina 
alanı dev bir eğlence mekânıdır. Et-
rafı kuşatan hastalıktan kaçan in-
sanlar bitmek bilmeyen bir eğlence 

Boccaccio, şehirde İlâhî 
ve beşerî kanunların 
ortadan kalktığını, 

herkesin başının 
çâresine baktığını tasvir 

eder. 

Giovanni Boccaccio



ile geçirmeye çalışırlar karantina 
süresince. Gotik türün öncü me-
tinlerinden olan hikâyede ‘davet-
siz’ bir misafir olan ölüm içeri sız-
mayı başarır ve hastalık herkese 
bulaşarak güya eğlenceli olan ‘tra-
jik’ bir neticeye dönüşür. Poe, tam 
bir modern ‘çıkmaz’ edebiyatçısıdır 
zaten. 

Vebaya Hapsoluş
Yine de modern edebiyat ve ‘çık-
maz’ deyince işin içine bir de sal-
gın hastalıklar girince elbette söz 
Albert Camus’a ve Veba’ya gelir, 
hatta sürüklenir. Bir çıkmaz ede-
biyatıdır Veba. Camus’un doğdu-
ğu Kuzey Afrika’da Oran şehrinde 
geçen Veba’nın başkarakteri hasta-
lığın ta kendisidir. Birdenbire or-
taya çıkan ve kentin karantinaya 
alınmasıyla hayatın seyrini değişti-
ren Veba, aynı zamanda da hayatın 
anlamsızlığının ve çıkmazlarının 
metaforik bir ifadesidir. Decame-
ron’da müjdelenen hümanizm, Ve-
ba’da âdeta iflas etmiştir. Deca-
meron’un özgürlüğe kaçan bireyi 
saçma bir hapishaneye düşmüştür 
âdeta. ‘Saçma’ Camus’un eserleri-
nin genelinde yer alan varoluşsal 
bir kavramdır esasen. Camus, bu 

romanıyla bir hastalığın lağımlar-
daki farelerden bodrumlardaki ka-
pıcı dâirelerine oradan da bütün 
şehre yayılmasını, insanların ve 
toplumun hayatını altüst etmesini 

anlatırken kendi varoluşçu felsefe-
sini de eserin arka planında ilmek 
ilmek işler. 

Bulaşıcı Körlük   
Veba’nın bir adım ötesini ise Porte-
kizli yazar Jose Saramago 20. yüz-
yılda kaleme alır. Körlük, bilinme-
yen bir sebeple başlayan bir körlük 
salgınını anlatır. Körlük ânîden 

başlar romanda. Kırmızı ışıkta kul-
landığı otomobilde bekleyen bir 
adam ânîden kör olur. Enteresan 
olan şudur ki ilk hasta aynı zaman-
da da bir doktordur. Daha öncesin-
de körlükle ilgili hiçbir beklenti, 
işaret yoktur. Hızla yayılır körlük. 
İlginç bir şekilde kör olanlar ken-
dilerini ‘karanlığın’ ortasında de-
ğil ‘süt beyaz bir beyazlığın’ içinde 
bulurlar. Romanın en ilginç yönle-
rinden biri ise hastalığa yakalan-
mayan tek kişidir. İlk kör olan ada-
mın karısı olan bu kişi diğer körlere 

Gotik türün öncü 
metinlerinden olan 
hikâyede ‘davetsiz’ 

bir misafir olan ölüm 
içeri sızmayı başarır 
ve hastalık herkese 

bulaşarak güya eğlenceli 
olan ‘trajik’ bir neticeye 

dönüşür. Poe, tam 
bir modern ‘çıkmaz’ 

edebiyatçısıdır.

Albert Camus

Edgar Allen 
Poe
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de rehberlik yapar. Camus’un Ve-
ba’sında ‘tedâvi’ arayan insanın 
çıkışsızlığı anlatılırken Sarama-
go’nun Körlük romanında hastalar 
tedâvi için değil ölüme terk edil-
mek amacıyla tecrit edilirler, ka-
rantinaya alınırlar. Medeniyet, ah-
lâk gibi kavramlar gizemli hastalık 
kadar hızla kaybolur. İlk körün gö-
ren eşi kocasına içinde bulunduk-
ları yeri ve durumu “Dünyada ne 
varsa tamamı burada” sözleriyle 
tasvir eder. 2008 yılında sinema-
ya uyarlanan Körlük, insanlık kav-
ramının ne kadar kırılgan olduğu-
nu hatırlatan bir eser. Bu romanı 

beğenenler, aynı yazarın “Görmek” 
adlı başka bir romanını da seve-
ceklerdir diye tahmin ediyorum. 

Roman hakkında da temada bir 
salgın hastalık olmadığını söyle-
mekle yetinelim.

Bu Salgın da Bizden
Beyaz Kale, Orhan Pamuk’un Do-
ğu-Batı zıtlaşması üzerine kurdu-
ğu bir romandır. Hikâyenin bir ka-
rakteri Osmanlı İstanbul’una savaş 
esiri olarak götürülen bir Venedik-
lidir. O ve onun sahibi olan İstan-
bullunun dünyaya, hayata bakış-
larının farkından Beyaz Kale’nin 
omurgasını inşâ eder Orhan Pa-
muk. Romanın temalarından biri 
de İstanbul’da hızla yayılan veba 
salgınıdır. Karantina da bir çözüm 
olarak romandaki tartışmaların 
içinde yer alır. Karantina merkez-
li tartışmaların bir kısmının hay-
li güncel çağrışımlara sahip oldu-
ğu söylenebilir. Yine de Beyaz Kale 
oryantalizm okumasına tâbi tutul-
ması gereken bir metne sahip.  

Stephen King’den 
Uyarı
Stephen King, 1978 yılında ya-
yınlanan Mahşer (The Stand) ad-
lı romanında biyolojik deneme-
ler yapılan bir kuruluştan kaçan 
birinin domino etkisiyle insanla-
rın %99’unu yok edecek, mutas-
yona uğramış, ölümcül bir grip vi-
rüsünü yaymaya başlamasını ve 
ABD’nin çöküşünü konu alan bu 
romanın hikâyesi, Covid-19 sal-
gınında da akla geldi. Hatta King, 

Camus’un Veba’sında 
‘tedâvi’ arayan insanın 
çıkışsızlığı anlatılırken 
Saramago’nun Körlük 
romanında hastalar 

tedâvi için değil 
ölüme terk edilmek 

amacıyla tecrit edilirler, 
karantinaya alınırlar.

Jose Saramago Orhan Pamuk Stephen King

Jose 
Saramago, 

Körlük 
filminden bir 

kare



kendini konuyla ilgili bir açıklama 
yapmak zorunda hissetti: “Hayır, 
koronavirüs Mahşer gibi değil. O 
kadar ciddî bir yerde değil. Hayat-
ta kalma oranı yüksek. Sâkin olun 
ve mâkul önlemler alın.” King, yi-
ne de kitabından bir bölüm okuya-
rak karantinanın, sosyal mesafe-
nin önemini vurgulama ihtiyacı da 
duydu aynı açıklamada: “Joe-Bob 
iyi hissetmişti. Ölmek aklındaki 
son şeydi. Yine de hasta bir adam-
dı. Texaco’da gazdan daha fazlasını 
almıştı ve Harry Trent’e bir trafik 
cezasından daha fazlasını vermiş-
ti. İşini seven bir insan olan Harry, 
hastalığı ertesi güne kadar 40’tan 
fazla kişiye bulaştırdı. Bu 40 kişi-
nin hastalığı kaç kişiye bulaştırdı-
ğını söylemekse imkânsız. Bir top-
lu iğnenin ucunda kaç melek dans 
edebilir, diye sorabilirsiniz. Beş ta-
neden oluşan mâkul bir tahmin ya-
pacak olsaydınız; sayı 40’tan 200 
olurdu. Aynı mâkul formülü kulla-
narak bu 200’ün bin, 500 bin ve 25 
bini enfekte ettiği söylenebilir.” 

Netice
İçinde yaşadığımız sosyal me-
safe, kısmî sokağa çıkma yasa-
ğı ve gönüllü karantina süreçleri 

edebiyatta bakalım nasıl bir karşı-
lık bulacak? Edebiyatın zaman an-

layışı elbette haber bültenlerinden 
farklıdır. Yarın sabah olan biteni 

anlatacak edebî bir metin beklen-
tisine girmek için çok erken olacak. 

Yine de hem sembolik olarak hem 
de gerçeği damarından yakalama 
iddiası taşıyan metinlerle yaşadığı-
mız günler de edebiyata bir şekilde 
sızacak.

Bekleyip görmekte ve elimizdeki 
metinleri bir de yaşadığımız gün-
lerin bize kattığı tecrübelerle oku-
makta fayda var.  

İşini seven bir insan 
olan Harry, hastalığı 

ertesi güne kadar 40’tan 
fazla kişiye bulaştırdı.

Stephen 
King, 
Mahşer 
dizisinden 
bir kare
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OSMANLI HEKİMLERİNİN TÜRKÇE TIP 

ESERLERİNDE

 VEBA HASTALIĞI VE TEDAVİSİ

MAKALE

Bu makale, Tarih Okulu Dergisi’nde Ağustos 2018 tarihinde yayımlanmıştır.



atılı kaynaklarda 
tıbbî adıyla “yersina 
pestis” olarak bili-
nen, Osmanlı da ise 
“tâun” olarak kayıt-
larda yer bulan ve-

ba, özellikle kemirgenler ve küçük 
haşeratlar tarafından bulaştırılan 
ve kısa süre içinde yayılan bir sal-
gın hastalıktır.

16. yüzyılda Osmanlı Devleti’nin 
ticâret ağının genişlemesi ve geliş-
mesinin bir sonucu olarak Osmanlı 
topraklarında da yayılan veba sal-
gını,1 hız kesmeden 17. yüzyılda 
da ara ara görülmüştür. 18. yüz-
yıl boyunca ve 19. yüzyılın başın-
da def ’aten zuhur ederek çok bü-
yük oranlarda insan ölümlerine yol 
açmıştır.

Büyük kayıplara sebep olan sal-
gınlara Osmanlı hekimbaşıları ya 
sadece veba üzerine risâleler ka-
leme alarak veya eserlerinde nis-
peten mezkûr hastalığa değinerek 
çâreler aramışlardır. Osmanlı he-
kimlerinin sayıları dönemlere göre 

farklılık arz etmektedir. Örneğin 
Koçi Bey’e göre; IV. Murad zama-
nındaki tabiplerin sayısı 36’dır.2 
Osman Şevki Bey, bu sayının ancak 
devlete bağlı tabipler (saray tabip-
leri olmalı) olduğunu İstanbul’daki 

toplam tabip sayısının 3064 ol-
duğunu belirtmektedir.3 Hekim-
başıların sarayda vazifeli olmaları 
sadece padişahla ilgilendikleri an-
lamına gelmediğinden4 eserlerin-
deki teşhis ve tedâvi yöntemlerinin 

B

“Ta’un ve anla misillu marazlar peyda olur… Arz cihetinden 
hudusuna sebeb budur ki mesela hayvanat olup ve kokub 
defn olunmamak gibi veya bir yerde cenk olub olenler defn 
olunmayub kokub kuymek havanın fesadına sebebdur ve cirkin 
kokular ve kariz kokuları ve ba’zı sular akmayub kokmak gibi 
sızındı sular heb bunlar havanın fesadına sebebdur.”

Salih b. Nasrullah

Giriş
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de sadece padişah için uygulandı-
ğı düşünülmemelidir. Ara ara gö-
rülen salgına ve tedâvi yöntemle-
rine hekimlerin eserlerinde en az 
bir defa değinilmiştir. Saray he-
kimbaşılarından olan Kaysûnîzâ-
de Nidâî5 salgına karşı müstakil bir 
risâle kaleme almış, Salih b. Nas-
rullah El-Halebî6 ise doğrudan ve-
bayla ilgili bir eser yazmamasına 
rağmen hastalığı tedâvi amaçlı bir-
çok mâcun hazırlamıştır. Bunla-
rın yanında hekim olmadığı hâlde 
vebayla ilgili müstakil risâleler ya-
zan Hezarfen Hüseyin Efendi, İd-
rîs-i Bitlisî ve Taşköprülüzâde Ah-
med gibi ulemânın da olduğunu 
hatırlatmak gerekmektedir. Ayrı-
ca Mustafa Nâimâ gibi sadece va-
kanüvis olmasına rağmen salgına 
karşı tavsiyeler veren tarihçilerin 
de olduğu bir gerçektir. Hatta her 
ne kadar veba salgınına temas et-
memiş olsa da özellikle şâirliği ile 
nam salmış Fuzûlî dahi hastalıklar 
ve tedâvileri üzerine manzum bir 
risâle yazmıştır.

Bu çalışmaya konu olan hekimbaşı 
veya tıp eseri yazan şahsiyetlerden 
bazıları yaşadıkları yüzyıllara göre 
Akşemseddin, Şerefeddin Sabun-
cuoğlu, Kaysûnîzâde Nidâî, Derviş 
Siyâhî, Salih b. Nasrullah gibi ta-
nınmış ilim adamlarıdır. Yaşadığı 

yüzyılda öne çıkan bu zatlar tıp il-
minde kıymetli eserler ortaya koy-
muşlardır. Aralarında genel tıp ki-

tapları yazanlar olduğu gibi sadece 
konumuzla ilgili olan veba risâlesi 
kaleme alanlar da olmuştur. 

Hekimlere Göre 
Salgınların Ortaya 
Çıkma Nedenleri
Veba Osmanlı hekimlerinin pek 
de yabancı olmadığı bir hastalıktır. 
Salgının aşırı ölümlere sebebiyet 
vermesi, hekimleri kaçınılmaz ola-
rak çâre arayışlarına itmiştir.

Hastalığa karşı somut tedâvi-
ler aranmasının yanı sıra, sal-
gının ortaya çıkışına karşılık da 
semâvî (astrolojik) deliller sunul-
ması, hastalığın kaynağını biyolo-
jik sebepler dışında yıldızlara göre 

yorumladıklarını da göstermek-
tedir. 17. yüzyıl tabiplerinden biri 
olan Emir Çelebi’ye göre hastalığın 
ortaya çıkma nedenlerinden birisi 
kötü (pis) hava, diğeri ise astrolo-
jik kaynaklıdır. Bu bağlamda Emir 
Çelebi hastalığın ‘bulaşıcılığını’ ne-
denler arasında saymamaktadır.7 
Hekimin bu açıklamasında mü-
neccimbaşıların etkisi de söz ko-
nusudur. Zîra müneccimbaşıların 
da bu semâvî nedenlerin yorum-
lanmasına sebep oldukları döne-
min kroniklerine yansımıştır. Bir 
dönem Edirne’den İstanbul’a ge-
lerek takvim bilgilerini veren mü-
neccimbaşıları, hastalıklarla ilgili 
de kehânetlerde bulunmuşlardır. 
Örneğin; 1703 yılındaki münec-
cimbaşı “Bu sene hastalık zuhur 
edecek.”8 diyerek ortaya çıkacağını 
düşündüğü hastalığı bildirmiştir. 
Ayrıca müneccimlerin Merkür’ün 
yeri değiştiğinden, veba hastalığı-
nın çok fazla ölüme sebep olacağı 
yönünde kehânette bulundukları 
görülmektedir.9

Salih b. Nasrullah da Emir Çele-
bi gibi veba ve bir kısım diğer has-
talıklarda hem dünyevî şartların 
hem de semâvî şartların etkili ol-
duğunu iddia etmektedir. Ona gö-
re dünyevî (arz) şartlar şunlardır: 

“Tâ’un ve anla misillü marazlar pey-
da olur… Arz cihetinden hudûsuna 
sebeb budur ki meselâ hayvânat ölüp 
ve kokub defn olunmamak gibi veyâ 
bir yerde cenk olub ölenler defn olun-
mayub kokub küymek havânın fesadı-
na sebebdür ve çirkin kokular ve kâ-
riz kokuları ve ba’zı sular akmayub 
kokmak gibi sızındı sular heb bunlar 
havânın fesadına sebebdür.”10

Salih b. Nasrullah semâvî (yıldız-
lar) kaynaklı sebepleri ise şu şekil-
de saymaktadır:

“… birkaç yılduzların bir yere cem’ ol-
ması ve kırânâtı gibi ‘âdet-ullah ce-
reyân itdügi üzerine havânın fesâdı-
na sebep olur veba hâdis olur ammâ 
hak budur ki bunın sebeb-i kesret-i 
ma’âşi ve irtikâb-ı kebâyirdür pes im-
di böyle mahallerde lâzım olan istiğ-
far ve tevbe idüb Hakk-ı Sübhân’a ve 
Te’âlâ’ya yalvarub ol musîbetin def ’ 

17. yüzyıl tabiplerinden 
biri olan Emir Çelebi’ye 
göre hastalığın ortaya 
çıkma nedenlerinden 
birisi kötü (pis) hava, 

diğeri ise astrolojik 
kaynaklıdır.



olmasını taleb ideler ve bu da câ’izdür 
ki irtikâb-ı ma’âşî sebeb-i evvel ola ta-
gayyürât-ı havâ ki vebâ zuhûrına es-
bâb-ı ‘âdiyyedür ve Hekîm İbukrât 
eydür ki yaz faslının âhirinde ve güz 
faslında şihâb ki halk ana yılduz düş-
di dirler çok vâki’ olsa vebâ zuhûrına 
‘alâmetdür dir ve kış faslında lodos 
yılı çok esse veba zuhûrına delildür 
dir ve kaçan bulutlar çok olsa ammâ 
yağmur yağmasa ve havâ bulansa ve 
gündüz sıcaklar olub gice havâsı so-
vuk olsa vebâ zuhûrına delildür dir.”11

Görüldüğü üzere havanın bozul-
ması veba için ifade edilen genel 
bir sebeptir. Ayrıca göktaşlarının 
çokça görülmesi de Salih b. Nasrul-
lah’a göre Hipokrat’tan beri hasta-
lıklara bir sebep olarak sayılmakta-
dır. İklimlerdeki her tür anormal 
değişim sebepler arasında sayıl-
mıştır. Salgının ortaya çıkması ve 
yayılması havadaki olağan dışı ge-
lişmelere yorulmuştur. Belirtilere 
bakıldığında hepsinin de havanın 
temizliğini bozan etkenler oldukla-
rı anlaşılmaktadır. Bu durumu Lu-
benau’nun İstanbul’da bulunduğu 
zaman şahit olduğu hâdiselerle te-
yit etmek mümkündür. Lubenau, 
İstanbul’da bulunduğu yıllarda 
(1587-89) boğazdan karaya vuran 
birçok yunus balığının olduğunu 
ve bu balıkların çok ağır koku yay-
dıklarını belirterek bundan dolayı 
vebanın yayıldığını iddia etmiştir.12

Salih b. Nasrullah’tan yaklaşık bir 
asır önce yaşayan Kaysûnîzâde Ni-
dâî, “Rebîu’s-Selâme” adlı risâlesi-
ni bahar döneminde havadaki kö-
tü ve pis kokudan kaynaklı bir 
veba salgınının ortaya çıkmasın-
dan dolayı kaleme aldığını yazmış-
tır.13 Nidâî, Salih b. Nasrullah’tan 
farklı olarak havaların bozulma-
sında bazı ağaçların (incir, ceviz 
vb.) ve sarı kamışların buharları-
nın (ürettikleri toz ve fotosentez) 
sebep olduklarını belirtir;14 ancak 
denizdeki ve topraktaki canlıların 
atıklarının da buna sebep olabile-
ceğine değinmektedir. Nidâî, pis 
havanın nasıl hastalığa sebep ol-
duğunu da ayrıntılı olarak açıkla-
mıştır. Solunum yoluyla vücuda 
giren pis havanın insanın özünü 

kokuttuğunu belirtmektedir. Bu 
tespit aslında bağışıklık sisteminin 
çökmesine yapılan bir gönderme-
dir. Nidâî, salgın zamanlarında ve-
banın herkese bulaşmamasını şöy-
le açıklamaktadır: 

“‘ufûnet-i hevânuñ rûha te’śíri ol 
rûhûñ ķâbiliyyetine mevķûfdur. Ba‘ż 

kimesne eyyâm-ı vebâ vaķtinde ve 
ta‘affün-i hevâda vebâ ve tâ‘ûnuñ eśer 
ve żararından emín ve sâlim ķalur. Bu 
cihetdendür ki ba‘ż eyyāmda vebā-i 
‘āmm olmaz.”15

Vebanın salgına dönüşmemesinin 
sebebini kişilerin bağışıklık siste-
minin farklı olmasına bağlamıştır. 

Ancak çalışmanın ileriki kısım-
larında hastalığın herkese bulaş-
mamasını mânevî sebeplere de 
bağladığı görülecektir. Vebaya ya-
kalanmanın tek sebebi pis hava de-
ğildir. Aşırı sıcaklarda sıcak yemek, 
sıcak içmek ve çok hareket etmek 
de vebaya sebep olabilir.16 Diğer bir 
sebep ise hastalıktan aşırı vehmet-
mek, yani korkmaktır. Nidâî’nin bu 
tespiti yine korkuyla beraber bün-
yenin psikolojik ve biyolojik açılar-
dan zayıflamasıyla açıklanabilir.

Salgının zuhur etmesi önceden de-
ğinildiği gibi sadece dünyevî se-
beplere değil, semâvî sebeplere de 
dayandırılmıştır. Nidâî, vebanın 
ortaya çıkışında cinlerin de etkili 
olduğunu iddia etmiş ve zikrolu-
nan sebeplerin yanı sıra soyut olan 
bu varlıkları bir anlamda somutlaş-
tırarak haşerata ve pis havaya bağ-
lamıştır. Ulemâyı da referans alan 
Nidâî, cin taifesinin insan bedeni-
ne sahip olmadığından ancak ha-
şeratlar şeklinde bedenleştiğini, 
bunun da salgına sebep olduğunu 
belirtmiştir. Bu fikirleri ulemâdan 
derlediğini beyan eden Nidâî, cin-
lerin topraktan yaratılmadıkları 
için yeryüzünde yer kaplamadıkla-
rını, onların ancak ya yılan, akrep 
ve haşerat gibi hayvanların sure-
tinde olanlar, ya takva sahibi olup 
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şekilleri olmayanlar veya rüzgâr gi-
bi havaya karışanlardan oldukları-
nı, ki bunların da kokuşmuş hava-
ya sebep olduklarını belirtmiştir. 
Bu iddiaları her ne kadar ulemâdan 
aktardığını zikretse de pis havanın 
cinlerden neşet ettiğini reddetme-
diği gibi iyi mizaçlı insanların cin 
taifesinin ortaya çıkarttığı pis ha-
vadan etkilenmeyeceğini ve veba-
ya yakalanmayacağını iddia etmek-
tedir.17 Ancak günahsız sayılan 
çocukların vebaya yakalanması bu 
yaklaşıma göre îzaha muhtaç bir 
durumdur.

Nidâî, cin meselesine yine ulemâyı 
referans almak suretiyle farklı bir 
bakış açısı getirmektedir. Ona göre 
vebanın ortaya çıkmasının bir di-
ğer sebebi ateş toplarıdır (göktaş-
ları). Göktaşları şeytanları ve kötü 
huylu cinleri kovmak için atıldığın-
dan bu ateş topları vebaya sebep 
olmaktadır. Bu durum ona göre ve-
banın zemmedilmiş (kötü/kovul-
muş) cinlerden ortaya çıktığının 
açık bir göstergesidir.18

Teşhis
Nidâî, vücudumuzun hastalığa na-
sıl tepki verdiğini, vücuda solu-
num yoluyla giren pis havayı na-
sıl izâle ettiğini tıbbî şekilde îzah 

etmiştir. Ona göre solunum yoluy-
la vücuda giren pis hava insanın 
beyin, kalp, ciğer ve diğer önem-
li organlarına kan, balgam, sevda 
ve safrayı bozarak zarar vermekte-
dir. İnsan vücudu ise bu dört un-
suru dışarı atmaya çalışmaktadır. 
Ancak vücudumuz bu bozulmuş 

olan dört unsurdan birinin kalbe 
zarar verecekse koltuk altında; za-
rarı beyne olacaksa kulakta; eğer 
ciğerlere zarar verecekse kasık ara-
sında yumrular oluşturarak önem-
li organlardan zararını def etme-
ye çalışır. Nidâî, bu yumruların 
oluşması neticesinde ortaya çıkan 
hastalığa da tâun dendiğinin tespi-
tini yapmıştır.19

Nidâî, salgına mâruz kalan kim-
selerin vücudundaki yumruların 
açık renkli (beyaz-kırmızı) olmaları 

durumunda kurtulabileceğini an-
cak rengi siyah ve yeşil olunca öle-
ceğini yazmıştır. Ayrıca vebadan 
sonra ishal olmanın iyi bir belir-
ti olmadığı, kabız olunursa kal-
be zararının olmayacağı îzah edil-
mektedir.20 Anadolu’da yazılmış 
ilk Türkçe tıp kitabının yazarı olan 
Hekim Bereket’in “Hulâsâ”sında 
da bu dört unsurdan bahsedilmiş 
bunların bozulduğu durumlarda 
vücudun verdiği tepkiler tek tek 
açıklanmıştır.21

Korunma Yolları ve 
Tedâviler
Osmanlı hekimlerinin veba hasta-
sına ilaç tedâvisi uygulamadan ön-
ce hastalığın ortaya çıkarttığı etki-
leri ve bulaşıcılığı önleyici çârelere 
başvurdukları görülmektedir. Sal-
gın havasından korunmak bu çâre-
lerin başında gelmektedir. Örneğin 
Salih b. Nasrullah, salgın havasının 
zararından korunma yollarını şöy-
le açıklar: 

“Yâbis havânın zararın def ’ eylemek 
gerek rutubet arturıcı şerbetler is-
ti’mâl eylemekle nilüfer şarabı ben-
fçe şarabı gibi rutubet artırıcı ve ru-
tubet virici gıdâlar tenâvül eyleyeler 
… ma’lum ola ki gâhî cevher havâ-
ya fesâd ‘ârız olub keyfiyyet-i rediyye 
ile mütekeyyif olub insana ve hayvâ-
na nebâta zarar ider ve hummâyı ve-
bâiyye îrâs eyler ve çiçek ve kızamık ve 
tâ’un ve anla misillü marazlar peydâ 
olur ve keser zararı demeviyyü’l-mi-
zac olanlara ve ma’sumlaradur veba-
nın hudûsına sebeb yâ arz cihetinden-
dür veyâ semâ cihetindendür.”22

Hekimbaşı vücuda sıvı almak ve 
bu sayede ortaya çıkacak ateşi en-
gelleyerek hastalıktan kurtulmayı 
amaçlamaktadır. Bunların dışında 
havadaki bakterilerden kurtulmak 
için hangi buhurların kullanılaca-
ğını, nasıl davranılması gerektiği-
ni ve hastalıktan kurtulmak için ne 
tür yiyecek içecek tüketilmesi ge-
rektiği hususunda şu tavsiyelerde 
bulunmuştur: 

“Vebâ zamânında havânın fesadını 
izâle idecek buhurlar yakalar ‘ûd gi-
bi ve ‘amber gibi ve lâden ve akgünlük 
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ve kara günlük gibi buhur ideler zîrâ 
bunların duhânı havânın fesâdını 
def ’ eyleyüb ıslâh eyler ve dâimâ san-
dal ve kâfur ve misk ve gül suyı koku-
layalar ve sâkin oldukları menzillere 
sirkeyle gül-âbı karışdurub saçalar ve 
cimâ’ itmekteden ziyade sakınalar ve 
hammâma girmeyeler ifrâtıla hare-
ket itmeyeler ve mümkin olduğı kadar 
gazaba gelmeden ve gam u ğuşşadan 
sakına ve gıdalar sirkeli mercimek 
âşı yiyeler ve sümmâkıla koruğu ve 
ta’âmlarda çokça isti’mâl ideler...”23

Görüldüğü üzere hekimin tedâvi 
yöntemleri öncelikli olarak hastalı-
ğın ana sebeplerinden gördüğü ha-
vanın temizlenmesine yöneliktir. 
Nidâî’ye göre de havanın temizlen-
mesi olmazsa olmazlardandır. Bu-
nun için onun tavsiyesi; misk, am-
ber, öd, şeker, ayı fındığı, turunç ve 
portakalın birlikte tütsü yapılarak 
koklanmasıdır. Bunların dışında 
sandal, kâfur, nilüfer, gül, limon, 
elma, armut, ayva gibi meyveler-
le; sakız, karanfil, servi, defne, ar-
dıç gibi bitkilerin de havanın kötü 
kokusunu alarak temizleyeceğini 
ve bunların kokusunun beyne de 
iyi geldiğini belirtmekte, yiyecek 
olarak da sirkeli ve ekşili yemek çe-
şitlerini saymaktadır.24 Akşemsed-
din, “Maddetü’l-Hayat” adlı eserin-
de kişniş bitkisinin tütsü olarak 
kullanılmasının veba havasını gi-
dereceğini yazmıştır.25 Ahmed bin 
Bâlî’de tercüme eserinde günlük 
ağacının (sığla ağacı) tütsüsünün 
vebaya iyi geldiğini belirtmiştir.26 
Konuyla ilgili Hekim Hacı Paşa da, 
“Müntahab-ı Şifâ” adlı eserinde, Çi-
yan (zerûnec) otunun eve asılma-
sı durumunda ev halkının vebadan 
korunacağını yazmıştır.27

Salgın günlerinde kavun gibi tatlı 
yiyeceklerden ve etten uzak durul-
ması ve ekşimsi ve soğuk içecekle-
rin tüketilmesinin hastalığa iyi gel-
diği genel bir kabuldür. Zîra Hacı 
Paşa bol sulu gıdaların yanı sıra tat-
lı yemiş, tatlı gıda, balık ve yoğurt-
tan da uzak durulmasını tavsiye 
etmiştir.28 Soğuk su içmek bilhas-
sa salgın günlerinde çok faydalı-
dır.29 Şerefeddin Sabuncuoğlu ta-
rafından tercüme edilen “Terceme-i 

Akrabâdîn” adlı eserde tâun hastalı-
ğına iyi geldiğine inanılan “ekşi nar 
suyu, ekşi turşu suyu, koruk suyu, 
sumak” gibi ekşi içeceklerden olu-
şan “sıfât-ı şarab” adıyla bir şerbet 
tavsiye edilmiştir.30

Nidâî, salgın havasından doğal yol-
larla kurtulmanın yöntemlerini 
de yazmıştır. Ona göre; pis hava-
nın zararından, temiz ve havadar 
olan yerlerde bulunmak ile kurtul-

mak mümkündür. Kapalı ortam-
lardaki havalar, devir dâim eksikli-
ğinden dolayı pis olacağından açık 
havada bulunmak gerektir. Ancak 
eğer evin havası temiz ise dışar-
da durmak yerine evde durmak 
evladır. Zîra dışarıdaki havaya ve-
balı ortamlardan gelen pis hava 
bulaşabilir.31

Veba zamanında cinsel münâse-
bet, banyo yapmak, istifra etmek, 
ter atmak, ishal, burun kanaması 
gibi vücudu harekete geçirecek şey-
leri yapmanın doğru olmadığı be-
lirtilmiştir; ancak istifra etmenin 
ve kan aldırmanın vücuttan atıl-
ması gereken aşırı yemek ve kötü 
kanın çıkartılmasına yardımcı ola-
cağından bunun faydalı olduğunu 
ifade eden Nidâî, cinsel münâse-
betten kaçınmanın sebebini, vücu-
dun aşırı hareket ve hararetlenme-
sinin önüne geçmek olarak açıklar. 
Hamama gitmek de yine hararet-
lenmeye sebep olacağından kaçı-
nılması gereken hususlar arasında 
sayılmıştır.32

Hekimlerin başvurdukları tıbbî 
yöntemler ve kullandıkları ilaçlar 
dönemin seyahatnâmelerinde de 
yer almıştır. Bunlardan birisi Lim-
ni adasından getirilen topraktır. 
Reinhold Lubenau Limni adasın-
da çıkartılan “Terra Sigillata”33 adlı 
toprağın kutsal olduğuna ve zehir-
lenmelere karşı iyi geldiğine ina-
nıldığını, vebaya karşı tedâvi için 
de bu toprağın kullanıldığını zik-
retmektedir.34 Salomon Schweig-
ger de saray eczanelerinde hasta-
lıkların tedâvisi için bu toprağın 
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bulundurulduğunu yazmıştır. Sa-
buncuoğlu’nun eserinin birçok ye-
rinde “Tıyn-ı Ermeni” adıyla zik-
rettiği bu toprağa35 hekim Salih b. 
Nasrullah’ın eserinde de rastlamak 
mümkündür. “Tıyn-ı Ermeni” ve 
“Tıyn-ı mahtûm” olarak zikrettiği 
bir toprağı döverek suyunun içil-
mesini tavsiye etmektedir.36 Salih 
b. Nasrullah’dan başka Nidâî’nin 
de “Gil-i Ermeni” diye not ettiği bir 
toprak vardır ki aynı toprak olma-
lıdır. “Tîn-i Mahtum” tabip İbn-i 
Şerif ’in “Yâdigâr” adlı eserinde de 
zikredilmekle beraber, bu eserde 
veba veya taundan bahsedilme-
miştir. Ancak emceklerin (meme-
ler) büyük olduğunda onların şişi-
ni almak için bu toprağın, farklı bir 
toprak türü ve bazı yağlarla karış-
tırılarak kullanılmasının fayda ve-
receği kaydedilmiştir.37 Bunların 
dışında, veba için hazırlanan yağlı 
ve karışık bir çamurun faydaların-
dan bahsetmektedir. Nidâî, “yağ-
lı çamur” ve “karışık çamur” diye 
zikrettiği bu karışımın, vücuda sü-
rülmesi yoluyla insanı salgından 
koruduğunu iddia eder. Bu çamur 
karışımına belli oranlarda sirke, 
safran, tarçın katarak bizzat uygu-
ladığını belirtmiştir.38 Söz konu-
su toprak Osmanlı tabiplerinden 
çok daha önce, meşhur İslâm âlimi 

İbn-i Sînâ’nın “El-Kânun Fî’t-Tıbb” 
adlı eserinde de “tini mahtum” ola-
rak geçmiştir.39

Avrupalı seyyahların bazıları Os-
manlı hekimlerinin uygulamala-
rını küçümserken bazıları da söz 
konusu tedâvi yöntemlerinden 
övgüyle bahsetmektedir. Örneğin 
Schweigger eczanelerde rhabarba-
rus40 adında bir bitki bulunduğu-
nu belirterek, sarayda hekim ola-

rak çalışan ve birçoğu Yahudi olan 
doktorların ve eczacıların, Lim-
ni’den getirilen söz konusu toprak, 
rhabarbarus, cassia41 ve clisterius42 
haricinde bir marifetlerinin olma-
dığını, bütün hastalıkları iyileştir-
mek için bunlara başvurdukları-
nı belirtmektedir.43 Buna karşılık 

Covel, Türklerin vebaya karşı sa-
dece ev yapımı müshil ilacı kullan-
dıklarını; ancak Schweigger’in ak-
sine bu tedâvinin mûcizevî bir 
tesiri olduğunu ifade etmektedir.44 
Schweigger’in bu iddiasının yanlış, 
yanlı veya bilmemekten kaynak-
lanan bir çıkarım olduğunu kabul 
etmek gerektir. Zîra saray eczane-
lerinde Tiryak, Dühen-i Kiremit, 
Rûhu’l-Milh-i Madeni, Tarçın Su-
yu, Pelin Ruhu, Altın Yağı vb. bir-
çok mâcun ve ilacın yapıldığı ve 
bulundurulduğu bilinmektedir.45 
Bunların yanında kullanılan ilaç ve 
yöntemlerin çok daha çeşitli oldu-
ğuna, 14. yüzyıldan 18. yüzyıla ka-
dar birçok Osmanlı hekimin eser-
lerinde rastlamak mümkündür.

Havanın temizlenmesi, psikolojik 
yaklaşım, temizlik durumu, yiye-
cek içeceklere dikkat gibi doğal tav-
siyelerin yanı sıra Osmanlı hekim-
lerinin vebaya karşı mâcunlar da 
hazırladıkları görülmektedir. 15. 
yüzyıl hekimlerinden Şerefeddin 
Sabuncuoğlu, “Mücerreb-nâme” 
adlı eserinde, veba için hazırladığı 
şöyle bir ilacı tavsiye etmektedir: 

“Sinameki on dirhem şeker yiğirmi 
dirhem mukaşer bâdem kırk dâne 
matsaki biş dirhem bu cümlesin dö-
gesin ve eyleyesin üç bahş idesin ‘alî-
le viresin yatub yata uyanıca kartuk 
uyımaya üzerine ılıcak tuz su içe te-
cerru’ ide ‘acâyib göre habb h’âce ebu 
‘li kim vebâ günlerinde her gice bir 
dirhem yutup yatalar fâîde ide.”46 

Nidâî de sinamekinin vebaya kar-
şı çok faydalı bir ilaç olduğunda 
hemfikirdir. Bunu da Hz. Muham-
med’in (s.a.v.) “Ecele bir ilaç olsay-
dı o sinameki olurdu.”47 anlamın-
da bir hadisiyle temellendirmiştir. 
Yakın dönemin hekimlerinden Ai-
din Salih’in de bu bilgileri teyit et-
tiği görülmektedir. Ona göre; sina-
meki kanı temizler, mideyi ve kalbi 
kuvvetlendirir, karaciğerdeki tı-
kanıklığı açar, bağırsakları çalıştı-
rır, idrarı arttırır.48 Bu bilgilerden 
sinamekinin antitoksidan özelli-
ği olan bir bitki olduğu ortaya çık-
maktadır. Sabuncuoğlu’nun tercü-
me eserinde yengeç ve akrep gibi 
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hayvanların karıştırıldığı ve uzun-
ca bir işlemden geçirerek hazırla-
nan mâcunun vebaya da iyi geldi-
ğini iddia edilmiştir; ancak burada, 
veba salgınından ziyâde bazı has-
talıklar sebebiyle oluşan hafif şiş-
likler kastedilmiştir. Çünkü deva-
mında kandan ve safradan oluşan 
şişliklerin bunun dışında tutuldu-
ğu belirtilmiştir.49

Akşemseddin, kendi elleriyle ha-
zırladığı “mâ-ı mübarek”50 diye 
isimlendirdiği bir ilaçtan bahseder. 
Karışımını birçok hastalığa tavsiye 
etmesinin yanında, bu karışımın 
dövülmüş kâfur bitkisi, su veya gül 
suyuyla karıştırılarak veba yumru-
larına düzenli sürüldüğünde ya da 
şişliğin içini açarak temizledikten 
sonra içine bu ilaçtan konulduğu 
takdirde, hastanın şifâ bulacağı-
nı “defalarca denenmiştir” diyerek 
kesin bir ifadeyle onaylar.51

IV. Mehmed’in hekimbaşı Salih b. 
Nasrullah, özellikle “tiryakın”52 ve-
baya karşı önemli bir ilaç olduğu-
nu Callinus53 döneminde çıkan ve-
bada ancak tiryak kullananların 
hayatta kaldığını yazmıştır. Yalnız 
tiryakın zehri vücuttan atması ve 
salgın dönemindeki havanın za-
rarını gidermesinin yanında her-
kes üzerinde kullanılamayacağını 
da eklemektedir.54 Salih b. Nas-
rullah tiryak kadar etkili olan ağaç 
kavununu (ütrüc)55 vebanın zu-
hur ettiği zamanlarda koklamanın 
vücuttaki iltihabı giderdiğini be-
lirtmiştir.56 Aynı bitkinin kabuğu-
nu tütsü olarak koklamanın veba-
lı havayı yok ettiği Akşemseddin’in 
eserinde görülmektedir.57 

Hekimbaşı Salih, Yenidünya’daki 
(Amerika kıtası) Florida’dan İspan-
ya’ya oradan da İstanbul’a geldiği-
ni belirttiği “sasafras” bitkisinden 
bahseder. Bu bitkinin bir tanesini 
ağızda tutmanın insanı havadaki 
salgından (bulaşıcı iltihap kokusu) 
koruduğuna işaret etmiştir.58 Gö-
rüldüğü üzere sarayın başhekimi 
sadece Osmanlı coğrafyasındaki 
bitkilerin değil dışardan gelen bit-
kilerin de geldikleri yer dâhil han-
gi hastalıklara iyi geldiğine vâkıf 

bir insandır. Ayrıca amberin59 de 
salgın havasından koruduğunu 
belirtmiştir. 

Salih b. Nasrullah daha önceki he-
kimlerin bilmediğini söylediği bir 
mâcundan da söz eder. “Ma’cû-

nü’l-cevâhirü’l-bâride” dediği bu mâ-
cunun birçok hastalığa faydasını 
saydıktan sonra “vebâ ve tâ’un gün-
lerinde her sabâh birer birer miskâ-
lini lisân-ı sevr suyuyla kuzukulağı 
suyuyla isti’mâl eyleseler nef ’ine ni-
hayet yoktur.”60 diyerek vebaya kar-
şı çok etkili bir ilaç olduğunu iddia 

etmiştir. Bunların yanında birçok 
farklı mâcun târifi veren Salih b. 
Nasrullah hangi hastalıkta nasıl 
davranılacağını, hangi yiyecek ve 
içeceğin hangi hastalığa iyi gelece-
ğini, hastalık yapan unsurların ne-
ler olduğunu ve bunlara karşı ne gi-
bi önlemler alınacağını da ayrıntılı 
olarak eserinde belirtmiştir.

Veba için ilaç hazırlayan diğer bir 
hekim Nidâî’dir. ‘Menâfiu’n-Nâs’ 
adlı eserinde hazırladığı mâcununa 
çok güvenen hekimbaşı61 ilaç karı-
şımı için şöyle bir târif yapmıştır:

“…ağrılara ve sızılara böyle katı‘ yağ 
olmaz baş ağrısını dahî sürerken gide-
rür vebâ’i kulunca bir kere muhkem-
ce sürerlerse bir dahî görmege muh-
tac eylemez el-hâsıl kırk elli yıldan 
olan agrılara itdüm tecribe, delil sı-
dkdur hükemâ beyninde böyle men-
fa‘atlü yağ olmaz san‘atı budur at ya-
ğı iki yüz dirhem ve bal mumı iki yüz 
ve papunç yağı yüz ve gül yağı yigir-
mi ve neft yağı otuz ve günlük yağı yi-
girmi ve bulgari yağı yigirmi dirhem 
hep bunları arıdup dahı sovumadın 
iki yüz dirhem ferfiyûn ile iki yüz dir-
hem sahk olmış zencebili halt idüp so-
vuyınca karışdurasın ammâ renk içün 
bir mikdar enliği yağlarla bilece kay-
natmış olasın bir alaca yağ olur tur-
dukça kuvveti artar.”62

Hekimbaşı Salih, 
Yenidünya’daki 

(Amerika kıtası) 
Florida’dan İspanya’ya 
oradan da İstanbul’a 
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(bulaşıcı iltihap kokusu) 
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etmiştir.
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Bu ifadelerden hekimbaşının ken-
di eliyle hazırladığı ilacın şifâsını 
hastalar üzerinde uzun yıllar dene-
yerek kanıtladığı anlaşılmaktadır. 
Nidâî, aynı eserinde hıyarcıklı (hı-
yarak) vebanın yumrularına yapış-
tırılmak üzere bir de yakı hazırla-
mıştır. Yakıyı keten, şebboy bitkisi, 
eklil-i melik (taş yoncası) malze-
melerini bal ile karıştırmak sure-
tiyle yapmıştır.63 Bu karışımından 
ayrı olarak Kişmar Zerdecalı ve Do-
ğu Türkistan zerdeçalının ezilerek 
kullanılmasının vebaya iyi geldi-
ğini belirtmektedir.64 Hekim Hay-
reddin de “Kitab-ı Aḳrâbâdîn” adlı 
eserinde veba zamanlarında zen-
cefil, mastakî ve bal karışımının in-
sandaki harareti alacağını yazmış-
tır.65 Ahmed bin Bâlî’nin eserinde 
ise İran bölgesinin Şiraz dağların-
dan geldiği belirtilen ‘ribâs’ diye 
bir bitkinin veba için faydalı oldu-
ğuna değinilmiştir.66 Bu bitki Der-
viş Siyâhî Lârendevî’in, devrindeki 
tıpta kullanılan ilaç, mâcun ve bit-
kileri tanıttığı “Lügat-ı Müşkilât-ı 
Eczâ”67 adlı eserinde de geçmekte-
dir. Birçok farklı adla anılmasının 
yanında ışgın otu veya kuzukulağı 
olabileceği anlaşılmaktadır. Nidâî, 
bunların dışında canlılık panzeh-
ri, cevher panzehri, kurkum, Do-
ğu Türkistan Çayı, balsam, küçük 

ve büyük kakule gibi bitki ve ka-
rışımların da veba illetine kar-
şı değişik faydalarının olduğunu 
belirtmiştir.68

Gerlach, İstanbul’da yaşayan Por-
tekiz’den gelme Yahudi bir dok-
torun, Avusturyalı Büyükelçi’nin 
vebaya karşı tedâvi yöntemlerini 
sorması üzerine kaleme aldığı La-
tince mektubunun orijinal hâlini 
eserinde yayınlamıştır. Mektupta 
vebaya karşı şu tedâvi yöntemleri 
belirtilmiştir:

“Kıymetli Efendim; bana ‘Sizin hü-
kümdarlığınız (yeteneğiniz) da veba 
salgınına karşı hangi ilaç ve tedâvi 

yöntemleri uygulanıyor.’ diye sormuş-
tunuz. Galenus’dan69 beri hastalığın 
nasıl iyileştirileceği bilinmemektedir. 
Hastalığı tedâvi etmek için önce tü-
rünü belirlemek gerekir. Türünü teş-
his edebilmek için bir araştırma yapıl-
malıdır. Ancak o zaman hangi ilacın 
faydalı olabileceğine karar verilebi-
lir. Ateşin yükselmesi çok tehlikelidir. 
Yüksek ateş kalbe de zarar verir.

Kalbin zarar görmesi durumda umut-
lar tükenir; ancak bazen bu durum 
gerçekleşmez. İlaç olarak Safran, Alo-
evera ve biraz ışgın otu; incir, fındık 
ve sedef otu karıştırılarak bir mâcun 
hazırlanır. … En önemlisi havanın sı-
cak veya soğuk olmasıdır. Hava so-
ğuksa bu önemli bir avantajdır. Ve-
ba zamanında en doğrusu pis havayı 
gidermek için sirke, elma veya limon 
buhuru koklamaktır. Ve yemekler ba-
harat ve sirkeyle çeşitlendirilebilir. 
Sirke, portakal ve limon suyu sürekli 
tüketilmelidir. … ”70

Oldukça uzun olan mektubun di-
ğer kısımlarında da su tüketilme-
sinin vücudun direncini artıracağı, 
yine vücut direnci için yemeklere 
düzenli devam edilmesi gerektiği, 
kan basıncına dikkat edilmesi ge-
rektiği, kalbin aşırı çarpmasının 
önüne geçilmesi gerektiği tavsi-
yelerinde bulunularak, limon ve 
sirkeye birkaç yerde daha değin-
miştir. Mektupta ayrıca bal ve şe-
ker karışımlarından bir ilaç târifi 
de verilmiştir. Yahudi hekimin de 
Osmanlı hekimbaşılarının tedâvi 
yöntemlerine benzer tavsiyelerde 
bulunduğu ve mâcunlar hazırladığı 
görülmektedir.

Hastalıklara sadece tıbbî mâcun-
lar hazırlayarak tedâvi arama yol-
larına gidilmediği de anlaşılmak-
tadır. Nitekim Ahmed bin Bâlî 
tarafından Türkçeye çevrilen “Mec-
ma’ü’l-Mücerrebâts” adlı eserde ya-
kut taşının koklanmasının vebaya 
iyi geldiğine dâir bilgiler yer almak-
tadır.71 Yakut Nidâî’nin de tavsiye-
leri arasında bulunup, yakutu ağız-
da tutmanın veya mâcun olarak 
tüketmenin hastalığa çâre olaca-
ğını belirmiştir. Değerli madenle-
re inci, mercan, altın ve gümüşü 

Nidâî, bunların 
dışında canlılık 

panzehri, cevher 
panzehri, kurkum, 
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faydalarının olduğunu 
belirtmiştir.



de dâhil eden Nidâî, bu madenle-
rin elma, ayva veya sandal şarabıy-
la içilmesinin salgını önleyeceğini 
iddia etmiştir. Ayrıca bu madenler-
den oranlarını vermek suretiyle bir 
de mâcun târifi yapmaktadır. İddi-
asına göre bazı tatlılar da katarak 
yaptığı bu mâcunu kullananlar şifâ 
bulmuştur.72 Akşemseddin de ese-
rinde Aristo’dan nakille yeni do-
ğan çocukların boyunlarına züm-
rüt takmanın vebayı defedeceğini 
belirtmiştir.73

Hastalıklara karşı en çok uygula-
nan yöntemlerden bir tanesi de 
kan aldırmaktadır. Thevenot Türk-
lerin pek hasta olmadıklarını an-
cak hasta olduklarında en çok yap-
tıkları tedâvi yönteminin de kan 
aldırmak veya hastalıklı bölgeyi 
dağlamak olduğunu anlatır.74 Ese-
rinde hacamatı isim vermeden 
tasvir etmesi sünnet olan bu yön-
temin yaygın olarak uygulandığı-
nın bir göstergesidir. Kan aldır-
ma işlemini Salih b. Nasrullah’ın 
da eserinde defaten zikrettiği gö-
rülmektedir: “Harâret olup kan ço-
ğısa kan alduralar ve gül-be-şeker 
yiyeler…”75 Vebanın ortaya çıkış se-
beplerini belirttiği başka bir yerde 
de; “…bu ‘alâmetler belürse demeviy-
yü’l-mizâc olan âdemler kan aldıralar 
ve dahi lâtîf müshil ile tabî’atlarını 
ishal eyleyeler.”76 ifadeleri geçmiş-
tir. Hekimbaşı hem kan aldırma-
yı hem de müshil ilacı kullanarak 
vücuttaki mikrobun atılmasının 
sağlanması gerektiğini tavsiye et-
mektedir. Kan aldırmak ve müshil 
ilacı kullanmak Nidâî’nin vücutta-
ki önemli organları bozan dört un-
surun (kan, balgan, sevda, safra) 
dışarı atılmasını sağlaması açısın-
dan önemlidir. Buradan anlaşıldı-
ğı üzere vücudun topladığı hasta-
lıklı bakteriler ve toksin maddeleri 
bu yolla vücuttan dışarı çıkmakta 
ve vücudun hassas bölgelerinde 
yumrular (hıyarcıklı veba) oluşma-
sını önlemektedir. Sayısız faydası 
ve hastalıkları ortadan kaldırdığı-
nı belirtilen bu tedâvi yönteminin 
alışkanlık hâline getirilmesi tav-
siye edilmiştir.77 Akşemseddin de 
bir kişinin tâuna yakalanmasından 

yirmi dört saat geçmeden kan al-
dırmasını önermektedir.78

Doğrudan halka hizmet veren dok-
torların ne gibi tavsiyelerde bulun-
dukları zamanımıza ulaşmamış 
olsa da saray hekimlerinin tavsiye-
lerinin diğer yerel hekimler tarafın-
dan takip edildiğini varsayarsak; 
halkın, hekimlerin salgın dönemle-
rinde yapılmasını tavsiye ettikleri 
hususlara pek uymadığı görülmek-
tedir. Bunun en bariz örneklerine 

17. yüzyılın ikinci yarısında yaşa-
yan Seyyid Hasan Efendi’nin79 gün-
lüğünde rastlanmaktadır. Hasan 
Efendi’nin hemen her gün en az 
bir cenâzenin gusül, namaz, defin 
veya taziye ziyâretine katıldığı gö-
rülmektedir. Günlükten anlaşıldığı 
kadarıyla bütün mahalle halkı da 
zikrolunan bu merasimlere katıl-
mıştır. Zaten ölümlerin çok yüksek 
oranda gerçekleşmesi ve bilhassa 

çocukların bu dönemdeki salgın-
dan etkilenerek art arda ölmeleri 
önlem alınmadığının en açık gös-
tergesidir. Hatta Hasan Efendi’nin 
oğlu Mustafa’nın da bu cenâzelere 
katıldığı görülmektedir.80 

Dönemin kaynakları Osmanlı’da-
ki Müslüman tebaanın vebalı olan 
bir kimseden, Avrupa’da yaşayan 
gayrimüslim tebaası kadar çekin-
mediğini ortaya koymaktadır. Ru-
meli topraklarındaki halkın İstan-
bul halkından farklı davrandığını 
gösteren deliller mevcuttur. Ev-
liya Çelebi, Tırhala yakınlarında-
ki Fener-âbâdân kalesine gitmiş 
ve halkının vebadan dolayı dağla-
ra çıktığını gözlemlemiştir. Kale-
ye vardığında bir vebalı cenâzey-
le karşılaşan seyyah, kimsenin el 
sürmemesi üzerine cenâzeyi ken-
di hizmetkârları ile yıkadıklarını 
ve defnettiklerini anlatmaktadır. 
Kaldıkları evin sahibi ise “Bunlar 
tâ’unlu ölüyü yıkadılar.” diyerek 
onları evde yalnız bırakarak evini 
terk etmiştir.81 

Bu durum sadece Yunan bölgesin-
de değil Arnavutların yaşadıkla-
rı bölgede de göze çarpmaktadır. 
Mora bölgesinde Arnavutların ya-
şadığı Delvine’ye giden Evliya Çe-
lebi, bu şehrin halkının da vebadan 

Evliya Çelebi, Tırhala 
yakınlarındaki Fener-

âbâdân kalesine gitmiş 
ve halkının vebadan 

dolayı dağlara çıktığını 
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çok korktuklarını ve hastalarını ev-
lerde bırakarak dağlara kaçtıklarını 
yazmıştır. Seyyaha göre; veba o dö-
nem için yoktur ama kıtlık yaşan-
dığından halkı perişan vaziyette-
dir.82 Arnavut toplumu vebadan o 
kadar korkmuş ki, örneğin Ergiri 
şehrinde birisinde bir sivilce çıksa 
herkes ondan vebalı diyerek kaç-
makta, komşuları ve akrabaları bu 
adamdan nefret derecesinde uzak-
laşmaktadırlar. Ancak hastalığı ke-
sin olarak veba olmadığı anlaşıldığı 
vakit yanına gitmeye başlarlar. Ay-
rıca vebanın girdiği bir eve bir iki yıl 
kadar kimse uğramaz. Eve girmek 
için ise önce evi baştan sona sirke 
ile yıkar, çeşitli buhurlar yakar, her 
yeri de kireçle beyazlattıktan sonra 
eve girerlerdi. Evliya Çelebi, bura-
nın halkının vebadan ölmediğini, 
daha ziyâde diğer hastalıklardan 
öldüklerini belirtmektedir.83 Alı-
nan bütün bu tedbirler salgının ya-
yılmasını önlemiş olmalıdır. Sirke-
nin temizleyici rolü tâun için de bir 
tedbir olarak kullanılmıştır. 

Salih b. Nasrullah’ın sirkeli târif-
leri ile kıyaslandığında hem vücut 
bakımı hem de dış temizlik aracı 
olarak salgına karşı kullanıldığı gö-
rülmektedir. Sirkenin temizleyici 
özelliği günümüz hekimleri tara-
fından da teyit edilmekle beraber 
kanamaları durdurduğu, balgamı 

inceltip kestiği, sıvıları arındırdığı 
ve her türlü zehirlenmeye iyi geldi-
ği kabul edilmektedir.84

İnebahtı taraflarına gelen Evliya 
Çelebi, Zeban kasabasına vardı-
ğında ora halkının dört yıldan be-
ri veba salgınıyla karşılaşmadığını 
öğrenir. Bundan önce hep salgın 
görüldüğünden halkı hayli azal-
mıştır. Bu sebeple Evliya Çelebi’ye, 

“Zeban şehrine vardık demeyin yoksa 
sizi bunlar tâ’unlu şehirden gelmişler 
diye şehre sokmazlar.” denilerek, Ze-
ban’ın adının salgınla anılan bir yer 
olduğunu göstermişlerdir. Evliya 
Çelebi’ye göre; salgın burada o ka-
dar fazla görülmüş ki bilhassa er-
kekler vefat ettiklerinden kızlar ve 
dul kadınlar Müslüman erkeklerle 

evlenmek için fırsat kollamakta-
dırlar.85 Yine Evliya Çelebi, Tatar 
taraflarındaki dârüşşifâlarda ve-
balı hastalara da hizmet verildiği-
ni; ancak Tatarların vebadan çok 
korktuğundan hastanelerden kaç-
malarına karşı Sahip Giray Han’ın 
bu hastaların göz hapsinde bulun-
durulmalarını emrettiği ve onun 
için caminin yanında bir hastane 
yapıldığını yazar.86

Vebadan kaçışın sadece gayrimüs-
lim tebaaya has bir uygulama ol-
duğu şüphesiz söylenemez. Müs-
lümanların da salgından korkarak 
kaçtıklarını gösteren az da olsa ka-
yıtlar mevcuttur. Ebüssuûd Efen-
di’nin bazı fetvalarında tavsiye et-
tiği gibi insanlar vebalı bölgelerden 
uzak durmaya çalışmışlar ve hatta 
doktorların dahi bölgelerini terk 
ettikleri görülmüştür.87 1670 yılın-
da Kuzeybatı Anadolu’da Göynük 
köyünün bütün sâkinleri tek bir 
veba vak’ası görülmesine rağmen 
köylerini terk etmişler, köyde sa-
dece 3 kişi kalmıştır.88 Bu kaçışlar 
insanları salgından korumasının 
yanında kaçanların içlerinde veba-
ya yakalanmış olan varsa salgının 
daha farklı ve geniş coğrafyalara 
yayılması anlamına gelmektedir. 
Nidâî, bu görüşü destekler mahi-
yette pis havanın vebaya sebep ol-
duğu gibi vebanın da pis havaya se-
bep olacağından Peygamberimizin 
(s.a.v.) salgın olan şehirden başka 
bir yere gitmeyi yasakladığını ör-
nek göstermektedir.89 İnsanların 
canlarını kurtarmak için salgın 
bölgesini terk etmeleri ile salgını 
başka bölgelere yaymamaları ara-
sında ince bir bakış açısı ortaya 
çıkmaktadır. Zaten bu yaklaşım da 
“Bir yerde tâunun bulunduğunu 
işitirseniz oraya gitmeyiniz. Bu-
lunduğunuz yerde meydane gel-
mişse oradan da ayrılmayınız.”90 
hadis-i şerifiyle ortaya konmuştur. 
Müslümanların hastalığı din kav-
ramı üzerinden değerlendirmesi, 
gayrimüslim tebaa kadar aşırı tep-
ki vermemesine sebep olmuştur.

Hekimlerin vebayı defetmek için 
uğraşlarının yanında insanların 
kendilerini vebadan korumak için 

Arnavut toplumu 
vebadan o kadar 

korkmuş ki, örneğin 
Ergiri şehrinde birisinde 

bir sivilce çıksa herkes 
ondan vebalı diyerek 

kaçmakta, komşuları ve 
akrabaları bu adamdan 

nefret derecesinde 
uzaklaşmaktadırlar.



göç etmeleri içgüdüsel savunma 
mekanizmasının bir sonucudur. 
Lubenau, elçilik heyetinin bir kıs-
mı vebadan ölünce bir Rum ecza-
cının İstanbul dışındaki çiftliğine 
sığındıklarını; ancak deniz ürünle-
ri avlayarak karınlarını doyurduk-
larını belirtir. Burasının temiz ha-
vasının ve şehirden uzak oluşunun 
kendilerini bu illetten kurtardığını 
yazmıştır.91 

Fatih’in sefer dönüşü İstanbul’da 
veba olduğunu öğrendiğinde İs-
tanbul’a gelmeyerek Yunanistan 
civarında havası güzel bir şehirde 
vakit geçirdiği ancak düzenli ola-
rak salgın hakkında İstanbul’dan 
haber aldığı bilinmektedir. Ayrı-
ca Kanûnî’ye yapılan tavsiyeler-
de, Karadeniz’den gelen ferahlatı-
cı rüzgârlardan dolayı İstanbul’da 
ikamet etmenin uygun olduğu; an-
cak yaz döneminde İstanbul’da ve-
banın baş gösterebileceğine dikkat 
çekilmiştir.92 Nidâî ise veba zama-
nında İstanbul’da olmanın İstan-
bul dışında olmaktan daha iyi ol-
duğunu zikreder. Bu önlem (salgın 
taşıyan) deniz buharından ve de-
niz canlılarının atıklarının zararla-
rından korunmak içindir.93

Saray hekiminin salgını deniz atığı 
ve havasıyla bağdaştırması bir ya-
na diğer ilim adamları da vebaya 
karşı alınması gereken tedbirlere 
müdâhil olmuşlardır. Bu bağlam-
da salgına karşı çâre arayışına dö-
nemin kroniklerinde de rastlamak 
mümkündür. Naîmâ, eserinde in-
cirin (tîn) veba illetine karşı çok 
faydalı olduğunu, incirin kanda-
ki sorunları ve hummadaki (ateşli 
hastalık) ateşi yok ettiğini ve veba 
hastalığı döneminde suyu temizle-
mek pek mümkün olmadığından 
şifâ olarak bu incirin kullanıldığını 
belirtmiştir.94 Veba döneminde tek 
çözümün incir tüketmek olduğunu 
belirten Naîmâ incirin bu faydasın-
dan olsa gerek Ebî Eyüb-i Ensârî 
semtinde bazı kimselerin incir adı 
altında benzer şeylerle insanla-
rı kandırdıklarını; ancak bunların 
faydasından çok zararı olduğunu 
ve hakîkî incirin Saray-ı Âmire’de 
bulunduğunu da eklemiştir.

Hekimlerin vebaya karşı geliştir-
dikleri ‘dünyevî’ tedâvi yöntemle-
rinin dışında insanların İslâm’a uy-
gun yaşamalarının da bu illetten 
kurtulmaya bir vesile olacağı inan-
cını paylaştıkları görülmektedir. 
Örneğin Nidâî, sadaka vermek, ih-

sanda bulunmak ve iyilik etmenin 
insanları kötü şeylerden koruya-
cağını, ömrü uzatacağını belirte-
rek veba zamanlarında insanların 
dua etmelerinin ve ihsanda bulun-
malarının, kurban kesmelerinin ve 
büyük şeyhlerin hadis ve âyetler-
den derleyerek yazdıkları duala-
rı salgın dönemlerinde üzerlerin-
de taşımalarının onları bu beladan 

koruyacağını anlatmıştır. Ayrıca 
müellif veba zamanlarında Felâk ve 
Nâs sûrelerini gece ve gündüz oku-
manın yine bu salgından insanla-
rı koruyacağını vurgulamıştır.95 Bu 
sûreler Taşköprülüzâde’nin veba 
risâlesinde de “muavvizeteyn” ta-
biriyle vebaya karşı tavsiye edilmiş-
tir.96 Hacı Paşa’nın eserinde de kare 
şeklinde, etrafında dua ve içinde de 
ebced rakamlarının bulunduğu bir 
muskanın hazırlandığı görülmek-
tedir. Hekim bu duanın vebalı has-
taya ballı gül şerbetiyle beraber içi-
rilmesi durumunda hastanın şifâ 
bulacağını yazmıştır.97

Hekimlerin bundan önce sıralanan 
tedâvi yöntemlerinin yanı sıra Os-
manlı tıp kurumları da (Dârüşşifâ, 
Bimarhâne, Tımarhâne vd.) gerek 
16. yüzyılda gerekse 17. yüzyılda 
donanım ve farklı sahalarda hiz-
met vermeleriyle salgınlara kar-
şı direnç göstermişlerdir. Dârüş-
şifâ vâkıfnâmelerine bakıldığında 
yemek ve temizlik konusunda çok 
hassas davranıldığı anlaşılmak-
tadır.98 Bu iki konu da salgınların 
bulaşıcılığını azaltan ve hastalığın 
iyileşme sürecini hızlandıran et-
kenlerdir. Gerek hekimlerin tavsiye 
ettikleri ilaç ve bitkiler gerekse dâ-
rüşşifâlarda hastalara karşı gösteri-
len ihtimam istenen ölçüde sonuç 
getirmemiştir. Bu illete karşı çö-
zümsüz kalan yönetim bulaşıcılığı 

Naîmâ, eserinde incirin 
(tîn) veba illetine karşı 
çok faydalı olduğunu, 

incirin kandaki 
sorunları ve hummadaki 

(ateşli hastalık) ateşi 
yok ettiğini ve veba 
hastalığı döneminde 
suyu temizlemek pek 

mümkün olmadığından 
şifâ olarak bu incirin 

kullanıldığını 
belirtmiştir.
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minimize etmek niyetiyle farklı çâ-
reler aramaya koyulmuştur. 1625 
yılında İstanbul’da yayılan vebanın 
hayvanlara da bulaşmasından son-
ra, hayvanların kasaplara kesilmek 
üzere verilmeleri yasaklanmıştır.99 
1812 yılında İstanbul’da sokak ve 
binaların temiz tutulması ve hava-
nın kirletilmemesi hakkında fer-
manlar çıkartılmış, hastalık yaydı-
ğı düşünülen yerler yıkılmıştır.100 

19. yüzyılın başlarında salgına se-
bep olabilecek mikrop üreten iş 
kolları şehir dışına taşınmıştır. İs-
tanbul’un mezbahaları, dericileri, 
mumcuların iç yağ depoları ve pas-
tırmahâneler şehrin dışında Yedi-
kule civarında toplanmıştır.101 III. 
Selim zamanında Rumlara ait bir 
veba hastanesi Osmanlı’ya ilticâ 
eden İtalyan hekimlere sığır veba-
sı üzerine araştırma yapmaları için 
tahsis edilmiştir.102

Vebanın yayılmasını önlemek için 
hem insanların salgından korun-
masına fayda verecek hem de ka-
çışları önleyecek karantina uygu-
lamasının yapıldığı görülmektedir. 
Osmanlı’da karantina uygulaması-
nın ilk örneklerine III. Selim Dö-
nemi’nde rastlansa da ancak II. 
Mahmud Dönemi’nde hayata ge-
çirilebilmiştir. Tabipler tarafından 

uygulanmaya çalışılan karanti-
na tavsiyesine ilk zamanlarda câ-
hil halk ve bir kısım ulemâ karşı 
çıkmıştır. Uygulamaya destek ve-
renlerin başında ise Hamdan bin 
Osman103 ve hekim Şânîzâde Meh-
med Atâullah Efendi’nin olduğu 
bilinmektedir. Şânizâde 1812 (H. 

1227) senesinde ortaya çıkan ve-
ba salgınında evine çekilerek ziyâ-
retçi kabul etmemeye başlamıştır. 
Kendisi bu durumu şu cümlelerle 
aktarmaktadır: 

“Dostlarımızdan az veya çok bu has-
talığa yakalanmayan ve üzüntü duy-
mayan hiçbir kişi kalmamışken, aklını 
kullanan korunma ve temizliğe ria-
yet eden tedbirli kimselerin bir teki-
nin evine büyük Allah’ın korumasıyla 

sonuna kadar taun (veba illeti) girip 
yayılmadı. Ben dahi evimde (kadın ve 
erkek on beş kadar) ev halkımla koru-
narak Allah’ın yardımıyla hepimiz bu 
feci hastalıktan müsterih ve emin ola-
rak kurtulduk. Yalnız bilgiden yoksun 
bazı büyüklerin cahilce yermelerine 
incinip üzülmüş isek de, ‘gördüm za-
mane halkı nifak üzre sâbita / Naçar 
cümleden kesilip Uzlet eyledim’ tesel-
lisiyle melâl-i hâtırı teskin eyledik.“104

Karantina uygulaması ancak 
1830’lu yılların başında gerçek an-
lamda yaygın olarak uygulanmış-
tır.105 Veba o kadar yayılmıştı ki, 
neredeyse her evden vebaya kur-
banlar verilmiş, sokaklar cenâze-
den geçilemeyecek hâle gelmiştir. 
Hükûmet ölüm oranlarını tespit 
etmek için İstanbul surlarının çı-
kış kapılarına (Sivrihisar, Topkapı, 
Edirnekapı) insanlar koyarak çıkan 
cenâzelerin sayılmalarını istemiş-
tir. Şehir dışında gömülenler hâ-
ricinde içerideki cami hazîrelerin-
de ve diğer şehir içi kabristanlarına 
da ölülerin gömüldüğünü ayrıca 
belirtmek gerekmektedir. Rama-
zan ayı ortalarında günlük toplam-
da üç bin cenâzenin olduğu hesap-
lanmıştır.106 Gün içinde ölenlerin 
sadece vebadan öldüğünü iddia et-
mek doğru olamaz. Zîra kim ne-
den öldü diye değil kaç cenâze var, 
diye sayılmış; ancak bu denli fazla 
ölümlerin sonrasında ulemâ, “Sârî 
İzn’illah (Allahın izniyle bulaşıcı-
dır)” fetvâsını verebilmişlerdir.107 
Bu zamana kadar ekser ulemânın 
hastalığın bulaşıcı olduğunu da-
hi kabul etmedikleri anlaşılmak-
tadır. Karantina uygulamasının 
sadece vebadan kaynaklanmadı-
ğı 1831 yılında Hindistan tarafla-
rından başlayarak İstanbul’a kadar 
ulaşan kolera tehlikesinin karanti-
na uygulanmasında başat rol oy-
nadığı göz ardı edilmemelidir. Bu 
salgın sonrası Hekimbaşı Mustafa 
Behçet Efendi takrir hazırlayarak 
hastalığın önlenmesinin karanti-
na uygulamasına bağlı olduğunu 
belirtmiştir. Nihâyet 1838 yılın-
da ilk defa bir Karantina Meclisi 
kurulmuştur.108

1812 yılında İstanbul’da 
sokak ve binaların 
temiz tutulması ve 

havanın kirletilmemesi 
hakkında fermanlar 
çıkartılmış, hastalık 

yaydığı düşünülen yerler 
yıkılmıştır.

Florence 
Nightingale 

(1820-1910), 
İstanbul



Sonuç
Veba hastalığı bulaşıcı olması se-
bebiyle ortaya çıktığı yerlerde çok 
hızlı yayılan bir salgına dönüşmüş-
tür. Aşırı insan ölümlerine sebep 
olan salgın yüzyıllar boyunca te-
dâvi edilmeye çalışılmış; ancak ye-
terli başarı gösterilememiştir. Bu 
durumun Osmanlı Devleti’nde de 
farklı olmadığı görülmektedir. Os-
manlı hekimbaşıları veya ulemâsı 
tıp alanında yazdıkları eserlerinde 
vebayla ilgili bir bitki, karışım ve-
ya en azından bir korunma meto-
du tavsiye etmişlerdir. Veba hasta-
lığının genel tıp kitaplarının içinde 
geçmesinin yanında; sadece veba 
ile ilgili risâlelerin de kaleme alın-
dığı görülmüştür. Saray hekim-
başı olan Kaysûnîzâde Nidâî’nin 
“Rebîü’s-Selâme” ve meşhur ulemâ 
Taşköprülüzâde Ahmed Efendi’nin 
“Risâlet-üş-Şifâ fî Devâ-il-Vebâ” ad-
lı risâleleri bunun en iyi örnekleri 
arasındadır.

Osmanlı hekimleri eserlerin-
de mezkûr hastalığı “veba” veya 
“tâun” olarak adlandırmıştır. Has-
talığın ortaya çıkışı hem dünyevî 
hem de semâvî/rûhânî) sebeple-
re bağlanmıştır. Dünyevî sebepler 
arasında sıklıkla havadaki pis ko-
ku “ufunet”, aşırı sıcak, haşerat, 
sayılırken; göktaşları, cinler, aşırı 
vahamet semâvî/rûhânî sebepler 
arasında görülmüştür. Bu sebep-
leri ortadan kaldırma yoluna gide-
rek, temiz havada kalmayı ve veba-
lı yerlerden uzaklaşmayı ilk tavsiye 
olarak veren hekimler; fazla hare-
ketten kaçınmak, sıcak yeme ve iç-
meden kaçınmak, bol sıvı tüket-
mek, güzel koku yayan tütsüler 
yakmak gibi önerileri de yapılması 
gerekenler arasında saymışlardır.

Vebaya karşı tavsiye edilen yiye-
cek ve içeceklerin genellikle soğuk 
ve ekşi olması gerektiği konusun-
da hekimlerin hem fikir oldukları 
anlaşılmıştır. Bol su tüketilmesi ve 
sirke gibi temizleyici özelliği olan 
sıvıların kullanılması da tavsiyeler 
arasındadır.

Osmanlı hekimlerinin hastalık-
lara karşı geliştirdikleri tedâvi 

yöntemlerinden en çok uygulanan 
iki yöntem kan aldırmak ve müshil 
ilaçları yoluyla vücuttaki hastalık 
mikroplarını atmak olmuştur. Kan 
aldırmak birçok eserde zikredildi-
ği gibi tıbbî bir tedâvi olmasının 
yanında hadislere dayanan sün-
net bir uygulamadır. Muhtemel 
bu sebepten dolayı Osmanlı toplu-
mu tarafından da oldukça benim-
senmiştir. Bu yöntemin çok tercih 

edilmesi bazı Avrupalı seyyahların 
eserlerine saray hekimlerinin baş-
ka bir tedâvi yöntemi bilmedikleri 
algısını taşımalarına sebep olmuş-
tur; ancak bu çalışmada da ortaya 
konduğu gibi hekimbaşıların has-
talıklara karşı onlarca farklı ilaç ha-
zırladıkları ve uyguladıkları orta-
ya çıkmıştır. Hazırladıkları ilaçlara 

kattıkları maddeleri dirhemine ka-
dar yazdıkları görülmüştür. Ha-
zırlanan bu mâcunların hastala-
ra uygulandığı ve olumlu sonuçlar 
verdiğini de belirtmekten geri dur-
madıkları görülmüştür. Hekimler 
vebaya karşı yakut, inci, mercan, 
altın, gümüş ve zümrüt gibi de-
ğerli taşları da iyileştirici ve salgın 
havasının bulaşıcılığını önleme-
si amacıyla kullanılmasını tavsiye 
etmişlerdir.

Bu çalışmada Hekimbaşıların hem 
Antik Yunan Dönemi’ndeki tıp il-
mini ve Osmanlı öncesi Arap âlim-
lerin tıp eserlerini inceledikleri 
hem de güncel tıbbî gelişmeleri ta-
kip ettikleri anlaşılmıştır. Salih b. 
Nasrullah’ın eserinde Yenidünya 
olarak zikrettiği Amerika kıtasın-
dan getirilen “sasafras” bitkisinin 
salgın havasına karşı iyi geldiğini 
belirtmesi bunun için önemli bir 
örnektir.

Son söz olarak böyle araştırma-
ların ilmi hayata daha fazla katkı 
sağlaması için disiplinler arası or-
tak çalışmalar yürütmek elzemdir. 
Zîra hekimlerin tıbbî terminolojiye 
hâkimiyeti ve tarihçilerin dönemin 
eserlerini yorumlaması ile Osman-
lı tıp ilmiyle günümüz tıp ilmi mu-
kayese edilerek, bu sahanın gelişim 
süreci daha iyi anlaşılabilir. 

Osmanlı hekimleri 
eserlerinde mezkûr 

hastalığı “veba” 
veya “tâun” olarak 

adlandırmıştır. 
Hastalığın ortaya çıkışı 

hem dünyevî hem 
de semâvî/rûhânî) 

sebeplere bağlanmıştır.
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ŞehirKitaplığı Abdurrahim Ayar

HİCAZ KARANTİNA TEŞKİLATI 1865-1914
Yazar: Dr. Gülden Sarıyıldız  

Yayınevi: Türk Tarih Kurumu

1866 yılında İstanbulda toplanan milletlerarası sağlık konferansında her yıl 
hac mevsiminde Hicaza bir sağlık komisyonu gönderilmesi kararı alınmış-
tı. Bu karar üzerine Osmanlı Devleti kurban kesilen mahallerde kokuşmanın 
önlenmesi için gerekli tedbirleri almak, hac zamanında Mekke ve Medine-
de sağlığa zararlı yiyeceklerin satışını engellemek, hacıların Hicaza geliş ve 
dönüşlerinde özellikle koleranın ortaya çıktığı yer olan Hindistandan gelen 
hacılar hakkında gerekli sağlık tedbirlerinin uygulanmasıyla mükellef olmak 
üzere arka arkaya sağlık heyetleri gönderdi. 

Hicaz ve Kızıldenizde durumunu kuvvetlendirmek isteyen Osmanlı hük�me-
ti Kızıldenizin Osmanlı sahillerinde karantinalar teşkil etmeye başladı. Hicaz 
ve Yemen sahillerinde Cidde, Yenbu, Râbiğ, Lit, Kunfüze, Hudeyde, Muhâ, Ke-
merân gibi noktalarda karantinalar oluşturuldu. 1893te Hicazda hüküm sü-
ren koleranın tahribatının büyük olması dikkatleri Mekkeye yöneltti. Avrupalı 
devletler Mekkede hac esnasında um�mî sağlığın muhâfazası ve Basra Kör-
fezinde sağlık tehdidinin önlenmesi için 1894 yılında II. Paris Milletlerarası 
Sıhhiye Konferansını düzenledi. Konferansta büyük güçlerin umumun sağlığı-
nın muhâfazası adına hacca müdâhale arzusu göstermeleri üzerine Osman-
lı Devleti, Hicaz üzerindeki hukukunu korumak ve inisiyatifini kaybetmemek 
için Hicazda sağlık alanında ıslahat yapacağını vaad etti. 

SÖYLEŞİLER
Yazar: Âkif Emre

Yayınevi: Büyüyenay Yayınları

Hayattayken istikamet sahibi çizgisi, aklıselim yorumları, fikir-düşünce dün-
yamıza katkıları ile müstesnâ bir yere sahip olan ve 2017 yılında dâr-ı bekâ-
ya irtihal eden mütefekkir, yazar �kif Emreyi şimdi de sadaka-i câriyesi min-
valinden kabul edebileceğimiz çalışmaları ile yâd ediyoruz. Tabiî bu silsilede 
�kif Emrenin hem yayıncısı hem dostu hem de komşusu olan yayıncı Mustafa 
Kirenci'nin büyük payı var şüphesiz. 

�kif Emre Kitaplığı üst başlığı ile merhumun eserlerini yayımlayan Büyüye-
nay Yayınları bünyesinde çıkan bir eser de Söyleşiler kitabı. Söyleşileri ile 
kitapta yer alan isimler şunlar: Seyyid Hüseyin Nasr, Cahit Koytak, Ataullah 
Bogdan Kopanski, Maria Nikolaeva Todorova, Yusuf İslam, �saf Hüseyin, Se-
lamet Haşim, Abdülkadir es-S�fî, Burhaneddin Rabbânî, Gulbeddin Hikmet-
yar, Martin Lings, Hamid Algar, Ali Mazr�i, Turgut Cansever, Gazi Hüseyin Ah-
med ve Roger Garaudy.

Söyleşiler, 1992-1997 yılları arasında dergi ve gazetelerde tefrika edilmiş �kif 
Emre'nin 16 kişiyle yaptığı röportajları kronolojik olarak bir araya getiriyor. 
Bu söyleşiler yaklaşık 2000 yılına kadar gündemde olan, tartışılan fikirleri, 
cevap aranan soruları, duyuş ve düşünüşleri sunması açısından önemli.

Polonya, Bulgaristan, İngiltere, Pakistan, Fransa, Afganistan, İran, Filipinler/
Moro, Kenya, Sudan ve Türk asıllı portrelerin yer aldığı Söyleşiler bir yandan 
söz konusu kişilerin düşüncelerini entelektüel ve siyâsî portrelerini tanıtır-
ken, bir yandan da gazeteci �kif Emre portresini de bize sunmakta. 



GENÇLERLE HAYAT BİLGİSİ-HALUK'UN DEFTERİ
Yazar: Haluk Dursun 

Yayınevi: Yeditepe Yayınevi

Rahmetli Haluk Dursun'un bir başka kitabını farklı bir mecrada yazarken ken-
disi ile ilgili şu cümleyi girizgâh yapmıştım. "Hangi bağın gülüydü?" bilmiyo-
ruz ama hâl ve âmelinden anladığımız o ki tasavvufî neşveye sahipti Haluk 
Hoca... 

Prof. Dr. Haluk Dursun'daki bu diri neşve onu şehirle, tabiatla, kitaplarla ve 
tabiî ki gençlerle samimi, derin, bereketli bir `Bağlanma'ya taşıyordu. Hayat 
serencamı ile "Biz Koşu Bittikten Sonra da Koşan Atlarız..." diyen bir er kişi 
de Haluk Dursun Hoca.

Prof. Dr. Haluk Dursun'un güncesinden gençlere seslendiği yazılarının der-
lendiği Gençlerle Hayat Bilgisi adlı kitap, kendisinin hayat bilgisi dersleri nite-
liğindeki tavsiyelerini farklı hikâyeler ve olaylar üzerinden bir araya getiriyor.

Haluk Hoca bu kitapta bir ağabey kimliği ile hayatın her alanında yararlanı-
labilecek önerilerini, eğlenceli ve kendine has üslubuyla paylaşıyor: "Kısacası 
gençler, sıradan ve sürüden olmayın. Başkaları sizi gütmesin, yönlendirme-
sin, dolduruşa getirmesin. Siz onlara ehil iseler, âdil iseler danışın ama yi-
ne de doğru bildiğinizi, içinizden geleni yapın. Kendinizi her sahada yetişti-
rin. Her öğrendiğinizden şüphe edin. Kendinizi yenileyin. İstikrar ve istikamet 
üzere olun. Tembihata önem verin ama tam teslimiyetten de, Allah hariç, 
uzak durun. Hayırlı insan olun. Başkaları sizin elinizden, dilinizden, işinizden 
emin olsun. İnsanın hayırlısı, insanlığa hayırlı olandır."

MÜSLÜMAN DÜNYADA ÇAĞDAŞ DÜŞÜNCE TÜRKİYE, İRAN, MISIR VE HİNT ALT KITASI
Yazar: Lütfi Sunar 

Yayınevi: Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB)

Doç. Dr. Lütfi Sunar'ın editörlüğünde, 8 ülkeden 42 araştırmacının katkılarıy-
la hazırlanan eser, Türkiye, İran, Mısır ve Hint alt kıtasına odaklanan 4 ciltten 
oluşuyor. Kitabın editörü Lütfi Sunar, çalışmanın perspektifini şu satırlarla 
ifâde ediyor: Genel olarak, Müslüman toplumlarda entelektüeller, ilim adam-
ları, akademisyenler, siyâsî ve dinli elitler çağdaş dönemde iki temel konu ile 
ilgilenmişlerdir: Bu iki temel konudan birincisi sömürgecilik ve siyâsî bağım-
sızlık meselesidir. Müslüman ülkelerin önemli bir kısmı bağımsızlıklarını 20. 
yüzyılın ikinci yarısında ancak kazanmışlardır. Çağdaş Dönemin ikinci mese-
lesi ise modern düşünce ile karşılaşma ve yüzleşme sorunudur. Sömürge-
ciliğin ve askerî kaybın ikliminde gerek içsel fikrî bunalımlar gerekse harici 
meydan okumalar neticesinde Müslümanların evreni ve hayatı anlayabilecek 
ve açıklayabilecek fikri çerçeveleri işlememeye başlamıştır. Bu anlamda fikrî 
mirasın sürdürülmesinde sorun olduğu gibi çağdaş düşüncenin aktarılmasın-
da da sorunlar meydana gelmiştir. 

Bugün ilmî, fikrî ve teknik gelişmelerin son derece süratlendiği bir zaman-
da Müslüman toplumların düşünce birikiminin anlaşılması bu toplumların 
hayâtiyetlerini sürdürmeleri için çok ehemmiyetli bir hâle gelmiştir. Zîra ken-
di düşünce birikimini oluşturamamış, koruyamamış ve aktaramamış toplum-
ların artık bütün anlamlarıyla varlıklarını sürdürebilmeleri çok güçtür. Bu 
sebeple dört ana havzada çağdaş düşünce birikiminin bir muhasebeye tâbi 
tutulup incelenmesi hem tanımak hem de anlamak için önemli bir başlangıç 
teşkil edecektir.
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KARANTİNA GÜNLERİNDE EVİN E-HÂLİ
Yazar: Fatma Barbarosoğlu - Nazife Şişman  

Yayınevi: İnsan Yayınları

Salgının beraberinde getirmiş olduğu karantina, hayatımızda alışık olmadığı-
mız bir yeni bir düzen getirdi. Fatma Barbarosoğlu ve Nazife Şişman, günü-
müzde yaşanan karantinayı kitaplarında kısaca şöyle yorumluyor: "21. yüzyıl-
da dünyanın yarısından fazlası karantina altında yaşarken, ekranlardan bize 
tarihe tanık olduğumuz söylendi ama büyük ihtimal, bu kitap elinize ulaştı-
ğında yaşadıklarınızı siz bile hatırlamakta güçlük çekeceksiniz. `O yaşadığı-
mız neydi?' diyeceksiniz. Maske ile sokağa çıktığınız ilk günü hatırlayacak 
mısınız mesela? Pencereden korku ile bakışınızı... Yazmadıysanız, yaşadıkla-
rınıza bir dostunuzun kulağını şahit tutmadıysanız birkaç yıl sonra karantina 
günleri sadece bir cümle olarak kalacak zihninizde. Sonra belki o dahi siline-
cek... Karantina Günlerinde Evin e-Hâli, yaşananlar `an'ın içinde tarih olurken 
okuyucuyu, sözlü kültürü yazılı formda muhafaza eden bir sohbet iklimine 
davet ediyor. Fatma Barbarosoğlu ve Nazife Şişman, 2020 Mart, Nisan, Ma-
yıs aylarında karantina altındaki gündelik hayatın kaydını tutuyor; eğitim, iş, 
alışveriş... Her şeyin evlerde, uzaktan tecrübe edildiği bir ortamda `Olmakta 
olan nedir?' sorusuna cevap arıyorlar." 

Fatma Barbarosoğlu ve Nazife Şişman'ın kaleme aldığı Karantina Günlerinde 
Evin E-Hali, dünya çapında yaşadığımız salgın ve karantina günlerinin `an'la-
rını hatıralarımızda kalıcı hâle getiriyor.

KARANTİNA / LOCKDOWN
Yazar: Kollektif

Yayınevi: Anadolu Ajansı Yayınları

Karantina/Lockdown kitabına katkı sağlayan fotoğrafçılar, koronavirüs ön-
cesi mekânlarda maskesiz ve rahatça gezen insanların karantina günlerinde 
ardında bıraktığı tarihî sessizliği yansıtıyor. 

"Vuhan'dan New York'a, Moskova'dan Cape Town'a kadar insanlar büyük 
oranda yetkililerin çağrıları doğrultusunda evlerine kapandı. Yılın her mevsi-
mi hareketli olan mekânlar büyük bir ıssızlığa büründü. Neredeyse dünyanın 
bütün şehirlerindeki sokak, cadde, meydan, metro, sahil ve müze gibi sosyal 
alanlarda büyük bir sessizlik hâkim oldu. Anadolu Ajansı'nın deneyimli fotoğ-
rafçılarının perspektifiyle salgınla sessizliğe bürünen mekânları yansıttığı ta-
rihî belge niteliğindeki fotoğraflarımızdan oluşan `Karantina/Lockdown' kita-
bı sessizce eski renkli günlerine dönmeyi bekleyen sokağın ruhunu tarihe not 
düşmek adına okuyucularının ilgisine sunuyor." 

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs sonrası sessizliğe bürünen mekânla-
rı bir araya getirilmesiyle oluşan Karantina/Lockdown fotoğraf albümünden 
oluşan kitap çalışması iyi sbir arşiv niteliği taşıyor. 



SALGIN ZAMANLARINDA KÜRESEL KRİZ DÖNEMİNDE TOPLUM, BİLİM VE FARKINDALIK
Yazar: Yazar: Paolo Giordano

Yayınevi: Profil Kitap

Paolo Giordano, Salgın Zamanlarında kitabını kısaca şöyle yorumluyor: "Nor-
mallik askıya alındı ve kimse bunun ne kadar süreceğini öngöremiyor. Şim-
di anormallikler zamanı; bununla yaşamayı, bu zamanın bir parçası olmayı 
öğrenmemiz gerekiyor. Ölüm korkusu dışında yeni dünyamızı kucaklayacak 
başka nedenler bulmamız lazım. Virüslerin zekâsının olmadığı doğru olabi-
lir ama bir konuda bizden daha iyidirler: Değişirler, uyum sağlarlar ve bunu 
çabucak yaparlar. Onlardan kapmamız gereken de budur. Fizik PhD'si sahibi 
ve İtalya'nın prestijli Premio Strega ödülüne lâyık görülen roman yazarı Pao-
lo Giordano, karantinadayken yazdığı bu küçük ama hacimli kitapta COVID-19 
virüsünün insanların gündelik hayatlarını, sosyal ve ekonomik şartlarını na-
sıl kökten etkilediğini bilimsel açıdan inceliyor. Çevre krizi, sahte haberler ve 
ksenefobi (yabancı düşmanlığı) gibi salgının ortaya çıkardığı başka sorunlara 
da değinen yazar, tüm dünyada yaşananlara geniş bir perspektifle bakarak 
bize yalnızca bu noktaya nasıl geldiğimizi değil, değişim yaratmak için birlik-
te nasıl çalışabileceğimizi de gösteriyor. Salgınla birlikte topluluk olmanın bi-
lincine tekrar varmamızı, daha yaratıcı ve çoğul düşünmemiz gerektiğini an-
latıyor. Çünkü esas `salgın, ilişkilerimizin enfeksiyona uğramasıdır.'"

Paolo Giordano, İtalya'da salgın sonrası karantinadayken yazdığı bu kitapta, 
koronavirüsün insanların yaşam tarzını nasıl dönüştürdüğünü tüm detayla-
rıyla irdeliyor. Salgını ve olağanüstü hâli diğer ülkelere göre erken deneyim-
leyen İtalya'nın acı tecrübesi sonucu ortaya çıkan Salgın Zamanlarında şim-
diden 25 dile çevrildi.

AMVÂS VEBASI-ORTA ÇAĞ KARA BELASI -İSLÂM TARİHİ'NDE İLK SALGIN-
Yazar: Dr. İlyas Uçar 

Yayınevi: Siyer Yayınları

İslâm tarihindeki ilk salgın, adını ilk defa görüldüğü yer olan Kudüs'ün 33 ki-
lometre kuzeybatısındaki Amvâs'tan alır. Hicret'ten sonra yaşanan salgında 
pek çok Müslüman hayatını kaybetmiştir. Amvâs Vebası', İslâm Tarihi'nin en 
önemli olaylarından birisidir. 

Dr. İlyas Uçar, tüm dünyayı etkisi altına alan Koronavirüs (Covid-19) gibi sal-
gın hastalıklar sırasında sıklıkla dillendirilen ve sloganlaştırılan Yaratıcı'nın 
azabı, gazabı ve rahmeti gibi söylemlerin mâhiyetini anlamlandırma açısın-
dan bize çok önemli ipuçları sunmaktadır. Uçar, ülkemizde salgın hastalıklar 
ve özellikle veba konusunda daha çok Orta Çağ'da yaşanan ve neredeyse tüm 
Avrupa'yı kasıp kavuran `Kara Ölüm' üzerinden literatür çalışmaları devam 
ediyor olsa da İslâm Tarihi'nin ilk yıllarında Hz. Ömer halîfeliğinde ortaya çı-
kan ve otuz Müslüman'ın hayatını kaybetmesine sebep olan Àmvâs Vebası' 
hakkında müstakil hiçbir eser bulunmamaktadır. Kitap, günümüzde yaşadı-
ğımız salgının Àmvâs Vebası' üzerinden farklı bir bakış açısıyla yeniden yo-
rumlayarak inceliyor. 
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