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Bir bağışıklık 
güçlendirici olarak umut

Umut en çok yeşertilen bir şeydir, yoktan var edilen 
değil. Yani umut, fakirin ekmeği filan değil, insanın 
yapı taşlarından biridir.

TUĞÇE ISIYEL
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Dünya bir süredir tahrip ettiğimiz bir 
meme gibi. Dolayısıyla şu an süt ver(e)
miyor. Şimdiye dek verdiklerimle ye-
tinin ve şapkanızı önünüze koyup dü-
şünün diyor. İnsanlığa had bildiriyor 
yani. İnsanın tüm güçlülüğüne, kibri-
ne, kendini her şeyin merkezinde sanan 
haline, bitmek bilmeyen koşturmacası-
na, telaşına… Ölümlülüğümüzü, kısıt-
lılığımızı, elimizde yaşanacak sadece 
bir yaşamımız olduğunu, parayla her 
yere varamayacağımızı hatırlatmasıyla. 
Yavaşlamanız lazım diyor, doğaya iyi 
bakmanız, daha az tüketmeniz, bugü-
nün içinde genişlemeniz ve birbirinizi 
kollamanız… Aksi halde sizi böyle geri 
püskürtürüm işte. Biraz cezalandırıcı 
bir ebeveyn gibi, yok yok sınır koyu-
cu demek daha doğru. Belki de bizi 
çocukluk ve ergenlikten çıkartıp artık 
yetişkin olmaya zorlayan bir tavır bu. 
Yetişkinlik en çok davranışlarımızın 
sorumluluğunu almak demek.

Şu an içinde bulunduğumuz küre-
sel salgın kuşkusuz her birimizde çok 
farklı etkiler yarattı, yaratmaya da de-
vam ediyor. Ben ilk günlerde gayet de 
kendi irademle çılgın bir bilgi kirlili-
ğinin içinde buldum kendimi. Olan 
bitene anlam vermekte o kadar zorla-
nıyordum ki kim ne yazdıysa okuyup 
türlü felaket senaryolarına yenilerini 
ekliyordum. Ölenlerin sayısına odak-
lanmaktan iyileşenleri görmezden ge-
liyordum. Seçici algı olacak ki ne kadar 
olumsuzluk, yolunda gitmeyen şey var, 

“İnsanlığa had 
bildiriyor yani. İnsanın 
tüm güçlülüğüne, 
kibrine, kendini her 
şeyin merkezinde 
sanan haline, 
bitmek bilmeyen 
koşturmacasına, 
telaşına… 
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“Umuda alan 
açtıkça umutlu 
şeyler de kendisini 
göstermeye 
başlıyordu. 
İyileşenlerden 
tutun da, insanların 
birbirlerine 
yaptıkları iyilikler, 
incelikler gözüme 
daha çok çarpar 
oldu.

dikkatimi hep onlar çekiyordu. Sonra zi-
hinsel olarak zehirlendiğimi hissetmeye 
başladım. Fiziksel bağışıklığımı limonlu 
sularla, vitaminlerle yükseltmeye çalışır-
ken ruhsal bağışıklığımı ancak umutlu 
şeylere alan açarak yükseltebileceğimi fark 
ettim. Bilgi kaynaklarımı gözden geçirdim.

İzlediğim filmlere, okuduğum kitaplara, 
iletişim kurduğum insanlara en azından 
şu süreçte daha çok dikkat etmeye başla-
dım. Umuda alan açtıkça umutlu şeyler 
de kendisini göstermeye başlıyordu. İyile-
şenlerden tutun da, insanların birbirlerine 
yaptıkları iyilikler, incelikler gözüme daha 
çok çarpar oldu. İsrail’deki bir hastanenin 
doktorlarının hastaların onlarla kimin il-
gilendiğini görebilmesi adına koruyucu 
kıyafetlerinin üzerine kendi fotoğrafları-
nı yapıştırmaları, işitme engelli Covid-19 
hastaları için ağız tarafı şeffaf maskelerin 
üretilmesi, İtalya’da balkonlarda insanların 
birbirleriyle müzik yoluyla temas kurma-
sı, komşuluk ilişkilerinin tekrar ısınması, 
insanlar evlere girdikçe doğanın kendisine 
gelmesi benim gezegen adına, insanlık adı-
na umudumu yeşerten şeyler… Tabii epey 
hassasız da şu günlerde tüm bu umutlu 
haberler gözlerimi yaşartmıyor desem ya-
lan olur.

Umut bir bağışıklık güçlendirici olduğu 
kadar sanıyorum ki istismar edilmeye de 
epey elverişli. Sömürülmesi an meselesi. 
Bu sebeple de çevremizdeki umut sömürü-
cülerine karşı dikkatli olmak gerekir. Hem 
umudun hem de umutsuzluğun bulaşıcılık 
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özelliği de var… Hangi tarafta ola-
cağımıza belki umudun ne olduğu-
nu hatırlayarak karar verebiliriz.

Edip Cansever, bir şiirinde “Baylar! 
Umutsuz, düzensiz ve biletsiz böy-
le nereye?” diye sorar. Cümledeki 
“baylar” kısmını şimdilik insan-
larla değiştirecek olursak özellikle 
umutsuz bir yere gidemeyeceğimiz 
kesin. Yaşama uğraşı’nın bir nevi 
benzini olan umut, bir var olma 
durumu. Yaşamaya ve büyümeye 
eşlik eden, onlarla birlikte bulunan 
ruhsal bir besin. Umut yok oldu-
ğunda, yaşam fiziksel ya da ruhsal 
olarak sona eriyor. Umut, yaşamın 
doğasında, insan ruhunun dinami-
ğinde var.

Psikoterapistliğin bana öğrettiği 
bir şey varsa o da insan canlısının 
onarmaya meyletmesi, betonu de-
len bitkiler gibi umudun karşısın-
daki imkansızlıkları bertaraf etme-
sidir. Burada ilginç bir paradoks 
var; mesleğimin ilk yıllarında umu-
du tükenmiş insanların kapımı çal-
dığını düşünürken sonrasında as-
lında kapıyı çalmalarını sağlayan 
şeyin tam tersine o umut olduğunu 
anladım. Bir şeylerin değişebilece-
ğine dair, yaşama dair duydukları 
umut. Umudunuz tükenmişse psi-
koterapi koltuğuna neden oturası-
nız ki… Bittabi umudunuz yoksa 
bu mesleği neden yapasınız… Re-

“Psikoterapistliğin 
bana öğrettiği bir 
şey varsa o da insan 
canlısının onarmaya 
meyletmesi, betonu 
delen bitkiler gibi 
umudun karşısındaki 
imkansızlıkları bertaraf 
etmesidir.
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becca Solnit’in dediği gibi; “Bir yarayı 
görünür kılarak ortaya çıkarmak ge-
nelde onu iyileştirmenin ilk adımıdır.” 
Ne çok seviyorum bu cümleyi.

Erich Fromm’a göre umut, kendi için-
de çelişkilidir. O ne edilgen bir bekle-
yiştir, ne de gerçekleşmesi olanaksız 
koşulların gerçekçi olmayan bir şekil-
de zorlanmasıdır. Umut etmek demek, 
henüz doğmamış şey için her an hazır 
olmak, ama doğumun, bizim yaşam 
sürecimiz içinde gerçekleşmemesi ha-
linde umarsızlığa, umutsuzluğa düş-
memek demektir. Zaten var olan ya 
da hiçbir zaman var olmayacak olan 
bir şeyi umut etmenin anlamı yoktur. 
Umutları güçlü olanlar, yeni yaşamın 
tüm belirtilerini görür, bundan sevinç 
duyarlar ve doğurmaya hazır olan şe-
yin varlık kazanmasına yardımcı ol-
maya her an hazır bulunurlar.

Umut insanın yaşamsallığını sürdür-
mesini sağlayan başat duygulardan 
biridir ancak çoğu kişinin düşündü-
ğünün aksine burada içi boş bir iyim-
serliğe, iyi düşünelim iyi olsunculuğa, 
pasif bir bekleyişe yer yoktur. Bardağın 
yarısının dolu oluşuyla filan da ilgilen-
mez. Bardaktaki yarım suyu içmekle ve 
bardağı bir kenara koymakla ilgilenir. 
Umut yaşam içerisinde karşılaştığımız 
belirli engelleri ve tuzakları kabul eder 
ve karşımıza çıkan koşullarla yüzleşe-
bilme ve onları aşabilme cesaretini ve-
rir. Sürece odaklanmamızı, olmayanı 

“Umutları güçlü 
olanlar, yeni yaşamın 
tüm belirtilerini 
görür, bundan 
sevinç duyarlar ve 
doğurmaya hazır 
olan şeyin varlık 
kazanmasına yardımcı 
olmaya her an hazır 
bulunurlar. 
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kurmanın sabrını ve sorumluluğunu üst-
lenmemizi sağlar. Oldukça gerçekçidir.

Toplumsal, siyasal, ekonomik, varoluşsal, 
dinsel ya da gündelik, hangi düzlemde 
olursa olsun, umutsuzluk, daha çok bir 
gelecek görememe ve kuramama ile ilgi-
liyken; umut, geleceği yaratma, en azın-
dan buna cüret etme ya da bunu tahayyül 
etme ile ilgilidir.

Umutsuz kişi için zaman akmaz. Umutsuz 
kişi yaşamın hep böyle devam edeceğine, 
hiçbir şeyin değişmeyeceğine ve düzelme-
yeceğine inanır. O, geleceği de sıkıcı bir 
şimdiki zamanın tekrarı olarak ön gören 
korkunç bir monotonluk âleminde yaşar. 
Elbette umudun olmadığı yerde depres-
yonun ayak izleri başlayabilir. Belki de 
depresyon umut bakiyesinin tükenmesine 
son çeyrek kaldığının sinyalidir. Dolayı-
sıyla kişinin fabrika ayarlarında bulunan 
yaşam içgüdüsünün ona yeniden hatır-
latılmasına ve aktifleştirilmesine ihtiyaç 
vardır. Ben umudun dışarıdan beliren 
değil, içeriden çekip çıkarılan bir şey ol-
duğunu düşünürüm. Şayet içerisi tarumar 
edilmemişse, kişi doğasından uzak düş-
memişse… Bundan dolayıdır ki umut en 
çok yeşertilen bir şeydir, yoktan var edilen 
değil. Yani umut, fakirin ekmeği filan de-
ğil, insanın yapı taşlarından biridir.

Varolan durum ile ve umut edilen durum 
arasındaki çatışma ancak eylem ile orta-
dan kaldırılabilir. Bu çatışma en çok be-
lirsizlikle kendisini gösterir. Ne olacağını 

“Belki de depresyon 
umut bakiyesinin 
tükenmesine son 
çeyrek kaldığının 
sinyalidir. Dolayısıyla 
kişinin fabrika 
ayarlarında bulunan 
yaşam içgüdüsünün 
ona yeniden 
hatırlatılmasına ve 
aktifleştirilmesine 
ihtiyaç vardır. 
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kestiremediğimiz ve belirsizliğin yarattı-
ğı boşluk… Belirsizliği idrak ettiğimizde 
onun sonuçlarına da etki edebileceğimizi 
anlarız. Umut, bilinmeyen ve bilinemeye-
cek olana tahammül etme kapasitesidir. 
Çatışma ne kadar büyükse, çatışmanın üs-
tesinden gelmek ya da var olanın yadsın-
ması için duyulan istek de o kadar büyük 
olmalıdır ve dolayısıyla daha güçlü bir ira-
de ve eylem gerektirir. Müzmin iyimser, 
çatışmayı gidermek için kişisel gelişim ki-
taplarından çok iyi bildiğimiz gibi sorum-
luluğu evrene bırakır. Müzmin kötümser 
ise hiç bitmeyen bir şimdiye sıkıştığından 
onun için zaten gelecek yoktur. Müzmin 
iyimserlik de müzmin kötümserlik de, ki-
şiyi eylemsizliğe ittiğinden umudun karşı-
tıdır. Bu açıdan bakıldığında da umut epey 
devrimcidir. Umut, eyleme geçmek için bir 
zemin işlevi görür ve ilerleyebilmek için 
gerçekliğe ihtiyacı olduğunu bilir.

Eduardo Galeano’nun ifadesiyle “Ütopya 
ufuktadır. Ne kadar yürürseniz yürüyün 
ona asla ulaşamazsınız. Ütopya neye yarar? 
İşte buna yarar: yürümeye.”

Umut da yaşamaya yarar. Bugünlerden hep 
beraber geçiyorsak boşuna değil. Dünya 
bir dönüşümler tarihi sahnesi. Bunun bir 
kısmına tanıklık etmek şimdilerde bize 
düştüyse bundan hepimiz sorumluyuz. Bu 
sorumluluk önce kendi hayatlarımıza son-
ra da gezegene nasıl daha iyi davranabile-
ceğimizin yollarını araştırmaktan geçiyor. 
İşte bu araştırma sürecinde de umut ken-
disini göstermeye başlıyor.

“Müzmin 
iyimserlik 
de müzmin 
kötümserlik de, 
kişiyi eylemsizliğe 
ittiğinden umudun 
karşıtıdır. Bu 
açıdan bakıldığında 
da umut epey 
devrimcidir. 
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Umutsuzluktan doğan bir 
imkân tahayyülü

Bugünlerde umutsuz olma hakkımız sadece kendi 
varlığımız için değil, başkalarının varlığı için de 
değerli. Farkında olmakla, dehşete seyirci kalmamakla, 
kendimiz dışında kalanın da hakkını talep etmekle 
yakından ilişkili. Bu nedenle bize “karanlık simsarı” 
damgası vurmaya çalışanlara inat, karanlığa dair 
sezişlerimiz, duygulanmalarımız, gözyaşlarımız 
kıymetli. Ayrıca zaten yaşadıklarımız normal değildi. Bu 
nedenle, buradan çıkış önceki normale geri dönmekle 
değil, dünyanın tüm “kaçıklarının”, yıkıma maruz 
bırakılanlarının anormal umutsuzluğunun imkânıyla 
daha ilişkili.

EMEK EREZ
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Umut, üzerine konuşmanın zor olduğu ko-
nulardan, bana genellikle geleceğe yönelen 
bir mutluluk vaadini hatırlattığı için tem-
kinli durduğum bir mesele. Oysa çoğun-
lukla olumluya dair anlamların kelimesi. 
Ama dünyanın bitmeyen krizlerini hatırla-
dığımızda “iyi” olarak değerlendirebilecek 
yaşamlara sahip olmadığımız aşikâr. Son 
günlerde, dünyanın durumuna baktığımda 
aklıma Samuel Beckett’in, “İlk Aşk” (2016: 
9-33) adlı öyküsünde tekrar eden şu cüm-
le geliyor, “ama daha az hüzünlendirici bir 
konuya geçelim”, anlatıcı mutsuz ve sefil 
yaşamına dair hikâyeler anlatıyor, mezar-
lıklardan, ölümlerden bahsediyor kasvet 
içinize işliyor okurken, anlatılanın atmos-
feri sizi içine çekip orada bırakıyor sonra 
bahsettiğimiz cümleyi kurup devam ediyor 
ama “daha az hüzünlendirici bir hikâye” 
ye bir türlü geçemiyorsunuz, aynı ağırlık, 
aynı sıkıntı, aynı atmosfer daha da karanlık 
biçimde devam ediyor. 
 
Şimdi Covid 19’un dünyayı esir aldığı gün-
lerde beklerken, durumumuz bunu hatır-
latıyor, daha iyi bir hikâyeye geçmeyi bek-
liyoruz. Ama biraz dünyanın farkında olan 
biliyor ki, iklim krizi kapıdayken, her şeye 
rağmen tüketim alışkanlıkları bile sorgu-
lanmazken, otoriter devletlerin sonrasında 
nasıl bir yön izleyeceğini bilemezken, tek 
tek kontrol edilebileceğimiz, bedenlerimi-
zin her hareketinin gözetlenmesinin meş-
rulaştığı bir dünyanın içine girdiğimizin 
farkındayken, umut üzerine değil ancak 
umutsuzluk üzerine düşünebilir, buradan 
bir yol bulmaya çalışabiliriz. 

“Son günlerde, 
dünyanın 
durumuna 
baktığımda 
aklıma Samuel 
Beckett’in, “İlk 
Aşk” (2016: 9-33) 
adlı öyküsünde 
tekrar eden şu 
cümle geliyor, 
“ama daha az 
hüzünlendirici bir 
konuya geçelim.”
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DÜNYANIN BAŞKA 
YALNIZLARIYLA ORTAKLAŞMAK  
 
Geçmişin umutsuz tecrübe ve dene-
yimleri insan varoluşunun şimdisine 
dair çok şey söyler. Bugünlerde yaşadı-
ğımız, geçmişin deneyimlerinden ba-
ğımsız düşünülemeyeceği gibi sonrayı 
da şimdi yaşadığımızdan ilişkisiz düşü-
nemeyiz, zaman halkalarla bağlanır ve 
içinde yaşayan insan da bu halkanın bir 
parçası olarak varolur. Bu nedenle umut 
üzerine düşünürken şimdiye dair olan 
belleği hissetmek ve bu sorumlulukla 
yaklaşmak gerekir; hikâyesiz ölülerin, 
yakınında olamadığın hastaların, töreni 
eksik mezarların, bir çatın varsa kapa-
tılmış olduğun mekânın duyulmaya, 
öykülenmeye ihtiyacı olduğunu hatırda 
tutarak. Unutmanın, unutturulmaya, 
görünmez kılınmaya çalışılanın yü-
künü bir gün bir yerde bir tohum gibi 
yeşertmek için yükü alıp omuzlamak 
bahsetmeye çalıştığım. Acı dolu olsa da 
hemen geçsin duygusundan çıkama-
sak da bunun önemli olduğunu düşü-
nüyorum. Çünkü anıların çekmecesi 
kullanışlı olduğu kadar denetlenmeye 
de açıktır. Neyi nasıl hatırlayacağımızı 
belirlemeye, geçmişi kendi testeresiyle 
bir biçime sokmaya çalışanlar olacaktır, 
belleğimizin kuyusunu ele geçirmek, 
onun duvarlarını ören özneler olmak 
bu açıdan önemlidir. Umudu düşünme-
nin bir yolunun bu olduğunu düşünü-
yorum, bir gün geçmiş olarak kalacak 
olanı sonranın zamanında kurmanın 

“Unutmanın, 
unutturulmaya, 
görünmez kılınmaya 
çalışılanın yükünü 
bir gün bir yerde 
bir tohum gibi 
yeşertmek için yükü 
alıp omuzlamak 
bahsetmeye 
çalıştığım.
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bir yolu olarak bellek, bekleyişin içinde 
unutamayış olarak kalacak olan. Çünkü 
Adorno’nun söylediği gibi: “Umutsuzluk-
ta hep bir dönüşsüzlük vurgusu bulunur; 
ama durum düzelemeyecek olduğu için 
değildir bu, çürüyüş geçmişi de kendi 
girdabına çektiği içindir. Öyleyse geçmi-
şi şimdinin çamurlu akıntısının dışında 
tutmaya çalışmak da aptalca bir duygu-
sallık olur. Geçmişin tek umudu, yıkıma 
savunmasızca maruz kaldıktan sonra, 
onun içinden farklı bir şey olarak çık-
ma olasılığıdır. Ama umutsuz ölen kişi 
bütün ömrünü boşa harcamıştır” (2009: 
173). Bugün yaşadıklarımız üzerine 
düşünürken tanık olduklarımızı başka 
konularla birlikte de düşünebiliriz. Covid 
19’un insanı en çaresiz hissettiren yanla-
rından biri yapayalnız bir hastane köşe-
sinde ölme ihtimalini bilmek ve üzerine 
düşünmek fikrimce. Yıllardır yapayalnız 
teknelerde ölen göçmenler gibi, kimse-
sizliğin en derinin yaşamış, bir mezar 
yeri bile olmayan yurtsuz, dünyanın bir 
“artık” gibi terk ettiği onca insan gibi. 
Konu savaş olunca bütçeleri denkleşen 
ama kendi halkına salgında ufacık katkı 
sunamayan devletler gibi. Şimdiyi düşü-
nürken bunlarla bir bütün olarak, dev-
letin senin için değil, kendi varlığını ve 
sermaye sahiplerini devam ettirmek için 
var olduğu hatırlayarak, konu sömür-
mek olunca kaynak bulanların gözünde 
varlığının nasıl “hiç” olduğunu bilerek 
bakmak bu. Çünkü Adorno’nun dediği 
gibi gerçekten de “geçmişi şimdinin ça-
murlu akıntısının dışında tutmaya çalış-

“Yıllardır 
yapayalnız 
teknelerde ölen 
göçmenler gibi, 
kimsesizliğin en 
derinin yaşamış, 
bir mezar yeri bile 
olmayan yurtsuz, 
dünyanın bir “artık” 
gibi terk ettiği 
onca insan gibi. 
Konu savaş olunca 
bütçeleri denkleşen 
ama kendi halkına 
salgında ufacık 
katkı sunamayan 
devletler gibi. 
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mak da aptalca bir duygusallık olur.” Bu 
nedenle “yıkıma savunmasızca maruz 
kalanların, farklı bir şey olarak çıkma 
olasılığı” tüm bunlarla yüzleşerek, şim-
dide yaşananın bir bütünün parçaları 
olduğunu hatırlayarak, dünyada “baş-
ka” olarak kurulmuş olanın yalnızlığını, 
şimdi seni yalnız bırakan tüm otorite-
lerle ilişkisiz olmadığını akılda tutarak, 
umut inşa edebileceğini bilmek varlığı-
nı değerli kılabilir. Böylece, bir umut-
tan bahsedilecekse bile bunun yolunun 
kendi kurtuluşundan geçmediğini, 
dünyanın başka kimsesiz bırakılmışla-
rıyla birlikte bir çıkış tahayyül edilebile-
ceğinin farkına varmış oluruz. 
 
KIYMETLİ UMUTSUZLUK  
 
Böyle bir dünyada umutsuz olma hak-
kımız da vardır. Kendimizi dipte his-
sedebilir, çığlık çığlığa ağlayıp saç baş 
yolabiliriz. Ölümün sürpriz yanının 
kalmadığı, her gün binlerce insanın 
cesedinin gözünün önünde sayı sayı 
aktığı bir salgına tanıklık ederken, sen 
evinde olsan bile pek çok insanın gü-
vende olmadığını bilerek yaşamaktan 
rahatsızsan, umutsuz olmayı değil, 
her şey normalmiş gibi devam ede-
bilmeyi sorgulamak gerek. Size yine 
de “umutsuz olma” diyenler olacaktır, 
güçsüz hissettiğinde “daha önce neleri 
aştın” tesellileri havada uçuşacaktır ve 
tüm bunlar sana kendini iyi hissettir-
mektense daha kötü hissettirecektir. 
Çünkü dehşete tanıklık etmenin teselli 

“Size yine de 
“umutsuz olma” 
diyenler olacaktır, 
güçsüz hissettiğinde 
“daha önce neleri 
aştın” tesellileri 
havada uçuşacaktır.
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cümlelerinde karşılığı pek bulunmaz. Bu 
nedenle umutsuzluk hakkına sahip çık-
manın da önemli olduğunu düşünüyo-
rum. Ayrıca, bugünlerde umutsuzluğun 
diğerkâmlıkla ilişkisi olduğunu anım-
samak iyi olacaktır, yani başkalarının 
iyiliğini düşünmekle. Sadece kendinin 
güvende olduğunu bilmekle yetinme-
mektir bu, “kileri dolu” olanlar gibi kendi 
konforunun başka hayatlar için geçerli 
olmadığının farkında olmaktır kısacası: 
dehşetin içinde yaşıyorsun ve bunu du-
yuyorsun o zaman umutsuz olmaya hak-
kın vardır. Yine Adorno’ya kulak verelim: 
“Varoluşun inatçı çekim gücünü yanına 
alan her şey haklıdır. Huzursuz olmanız 
bile dünyayı terbiye etmeye çalışan bir 
reformcu olduğunuz yolunda kuşkular 
uyandırmaya yeter. Düzenle suç ortak-
lığı, karşıtına gerici ve tutarsız bir çöküş 
teorisi yakıştırma -dehşet bütün çağlara 
özgü değil midir zaten?- hilesine başvu-
rur ve düşüncesindeki sözde hatayı gös-
tererek negatif olanla ilgili somut seziş ve 
saptamalarını lekelemeye çalışır: Karan-
lıktan yakınana “karanlık simsarı” dam-
gası vuruluyordur”(2009: 244). Düzenle 
uzlaşanlar, kopuş gerçekleştiremeyenler 
için senin umutsuz serzenişine cevaplar 
bugünde hazır, süreci iyi yönettiği söyle-
nen politikacılar, asıl sorumluları aklayıp, 
hayatta kalma stratejisini hiç bilmedik-
leri yoksul hayatlar hakkında yukarının 
dilini yeniden kuranlar, haklı talebini 
dile getirmeni bile kriminalize edenler, 
seni “karanlık simsarı” olarak yaftala-
yanlar, şimdinin “düzeninin suç ortakla-

“Sadece 
kendinin güvende 
olduğunu bilmekle 
yetinmemektir 
bu, “kileri dolu” 
olanlar gibi kendi 
konforunun başka 
hayatlar için 
geçerli olmadığının 
farkında olmaktır 
kısacası.
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rı”… Oysa yine Adorno’nun cümleleriyle 
söylersek: “Dehşetin artışını görmekten 
kaçınan kişi, sadece taşyürekli bir seyirci 
durumuna düşmekle kalmaz; en yeni-
siyle bir önceki arasındaki farkla birlik-
te, bitimsiz dehşet demek olan bütünün 
gerçek özdeşliğini de gözden kaçırmış 
olur” (2009: 245). Bizim “en yeni” karşı-
laştığımız dehşet Covid 19, yaşadığımız 
pek çok deneyimden farklı çaresizlikler 
hissettiriyor ama önceki dehşetlerden 
bildiğimiz şey otoritelerin tavrı, dünyanın 
çoğu köşesinde özelleştirilen sağlık sis-
temleri, azaltılan hemşire ve doktor sayı-
larının getirdiği sorunlar, evsizlere karşı 
alınmayan önlemler, patronlar yaşasın 
diye bedeni sokağa sürülen işçiler, güven-
liği sadece militarizm üzerinden anlayıp, 
konu halkın gerçekten güvende kalması 
olunca, hiçbir şey yapmayan politikacılar, 
dahası geliştirilen ilaçlar için insanlara 
denek olmayı öneren politikacılar… Kı-
sacası, “bitimsiz dehşetin” asıl sebepleri, 
daha önce karşılaştığımız ile yenisi ara-
sındaki bağın çimentoları, bütünün asıl 
parçaları ve tüm bunlar arasında görme-
miz gereken “özdeşlik”. 
 
Tüm bunlardan sonra şunu söyleyebiliriz 
ki bugünlerde umutsuz olma hakkımız 
sadece kendi varlığımız için değil, baş-
kalarının varlığı için de değerli. Farkında 
olmakla, dehşete seyirci kalmamakla, 
kendimiz dışında kalanın da hakkını 
talep etmekle yakından ilişkili. Bu ne-
denle bize “karanlık simsarı” damgası 
vurmaya çalışanlara inat, karanlığa dair 

“Kısacası, 
“bitimsiz dehşetin” 
asıl sebepleri, daha 
önce karşılaştığımız 
ile yenisi arasındaki 
bağın çimentoları, 
bütünün asıl 
parçaları ve tüm 
bunlar arasında 
görmemiz gereken 
“özdeşlik”. 
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sezişlerimiz, duygulanmaları-
mız, gözyaşlarımız kıymetli. 
Ayrıca zaten yaşadıklarımız 
normal değildi. Bu nedenle, 
buradan çıkış önceki normale 
geri dönmekle değil, dünya-
nın tüm “kaçıklarının”, yıkı-
ma maruz bırakılanlarının 
anormal umutsuzluğunun 
imkânıyla daha ilişkili. 
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Evde kalmak…

Kalabalık meydanların, itiş kakış caddelerin, yorgun 
düşmüş sokakların tıklım tıkış kalabalıklarının yaydığı 
sakil güven duygusuna övgüler düzmeden önce, şayet 
biraz yakından bakacak olursak, dışarının manzarası da 
aslında en az içerisi kadar sisli ve flu idi bu felaketten 
önce.

HÜSEYİN KÖSE
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“Karanfil niye kokar hem de kıpkırmızı
Şuramda bir göçük var aşka benzer bir 

sızı…”
Hüseyin Ferhat

Sırf yapabildiği için yapamamak diye bir 
rehavet biçimi vardır, eylemi mümkün 
olanın kuvvesiyle sınırlayıp her türlü fi-
ili haneden uzak tutar. Hele de dışarıda 
gürül gürül çağıldayan bu denli mene-
vişli bir bahar mevsimi varken, pencere-
leri mesken tutup evde şekilsiz bir külçe 
gibi kalanlar bilirler. Söze duygusallığın 
nezaret ettiği şairane bir cümleyle giriş 
yaptık, yine tonda sürdürelim. Denebilir 
ki, şu çetin ve puslu günlerde ev içleri-
ni yek kişilik eğlencelerin mecburi isti-

kameti de bilsek, başkaları tamamlar hep tek başımızayken kurduğumuz 
cümleleri, başlattığımız eylemleri hep başkaları sonlandırır. Bu hissiyat o 
denli mühim ki, düşünür Hannah Arendt de sanırım böyle bir şeyler de-
mişti vaktiyle, sözün eşlik etmediği her eylemin er geç şiddete dönüşeceği-
ni ön görerek. Gerçekten de öyle; kimi kırık dökük sesler aklımızın gayya 
kuyularının diplerinden yükselse de, eninde sonunda kendine çiçekli bir 
yol, nazenin bir çıkış arar, başkalarının kulak çınlamalarından geçerek te-
rennüm eder ezgilerini. Kimi ölümcül sessizliklere, bezdirici suskunluk-
lara gelince; çoğunlukla tek başına kurulmuş cümlelerin ağırlığındandır 
hepsi. Tek başınalığın taşınamaz ağırlığıdır altında ezildiğimiz böyle za-
manlarda.

Böyle zamanlar dedik de, hangi zamanlardır böyle zamanlar? Kendine 
tutunmanın en makbul, en muteber, en kırılgan hallerinin müdanasız 
bir içsel muhasebeyi başlattığı ve dahi o muhasebeye ikinci bir ‘sen’den 
gayrı hiçbir sesin doğrudan iştirak ve mukabele edemediği anlar… Bir 
bakıma, olumlu manada vakit öldürmenin –upuzun bir zaman boyunca 
kendiyle baş başa kalmanın yani-, ruhu dirilten yanı da bu tür bir mu-
hasebeye trüksüzce girişebilmeyi göze alabilmektedir zaten. Bu öyle bir 
muhasebe ki, gereğince dürüst biçimde yapıldığında, onca hırın gürün 

“Hangi zamanlardır 
böyle zamanlar? 
Kendine tutunmanın 
en makbul, en 
muteber, en kırılgan 
hallerinin müdanasız 
bir içsel muhasebeyi 
başlattığı ve dahi o 
muhasebeye ikinci 
bir ‘sen’den gayrı 
hiçbir sesin doğrudan 
iştirak ve mukabele 
edemediği anlar… 
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ortasında dikkatlerden esirgenmiş bir baş-
ka dünya tahayyülünün ayırdına varmayı 
getirir beraberinde. Yaslı puslu zamanlar, 
hırlı-hırsız kavgalar, kanlı-kansız savaş-
lar, başkalığın sınır boylarında amansız 
cenkler sürerken, biraz da birbirimize 
görünmez halatlarla bağlı olduğumuzun 
o fazlaca gecikmiş idrakine varmayla so-
nuçlanan, başka türden bir huzurun gizli 
kalmış ütopyalarını imal edebilme ihtima-
lini gözler önüne serer ansızın, hiç hesapta 
yokken. Yani böyle kapalı havalar, beklen-
medik bir biçimde belirip de mutat huzu-
rumuza tasallut eden bu tür felaket gün-
leri, kendimiz üzerine, hayatımız üzerine, 
komşularımız ve başkalarının hayatları 
üzerine, içinde soluklandığımız doğa üze-
rine düşünme fırsatı verir ya da vermeli-
dir, en azından umulan budur. Acaba öyle 
mi oldu? Neler düşündük, neye dönüştük 
ya da bu birkaç haftalık karantina süresin-
ce, korona salgını sahne aldığından beri?

Kendi hesabıma ilk hissettiğim şu: Boş 
zaman ya da “artık zaman” duygusunun 
ruhu dirilteceği umulan etkisi, sanki edil-
genlik ve rehavetin ölümcül kenarları-
na eşitledi kimilerimizi. Gerçi genelleme 
yapmamalı, herkes için söylenemez bel-
ki, tercihin niteliğine ve yönüne göre de-
ğişir “artık zaman”ın muştuladığı sonuç-
lar. Zira zamanla giriştiğimiz imtihanın 
üçüncü bir tarafında, neredeyse yaşam-
larının hiçbir döneminde bizimki kadar 
geniş bir “boş” zamana sahip olmamış ve 
muhtemelen bundan sonra da olamaya-
cak dezavantajlı kimseler var. Onlar için 

“Kendi hesabıma 
ilk hissettiğim 
şu: Boş zaman ya 
da “artık zaman” 
duygusunun 
ruhu dirilteceği 
umulan etkisi, 
sanki edilgenlik ve 
rehavetin ölümcül 
kenarlarına eşitledi 
kimilerimizi. 
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her sabah nafakayı doğrultma kaygısıyla 
günü birlik verilen ekmek kavgaları, haf-
tada bir ele ayağa dolanan mel’un pazar-
tesi sendromları, köreltici rutinler içine 
işlemiş bir bezginliğin süreğen ve mec-
buri yorgunlukları, uykulu/telaşlı yüz-
lerle otobüs-vapur-dolmuş duraklarında 
birbiri ardına hizalanmış tek sıra bek-
leyişler, gözlerin gerisinde gölgelenen 
hınçlı umutsuzluklara ayarlı bir tükeniş 
var… Şu halde, evde kalmanın nerdeyse 
tek hayat tarzı haline geldiği yakıcı vi-
ral günlerde bu “çaresiz strateji”nin göz 
önüne serdiği ürkütücü manzaradan da 
söz etmeli. Ama önce, ilk korona virüs-
lü ölüm vakası telaffuz edildiğinden bu 
yana, bu korkulu ve tedirgin edici birkaç 
haftada neyi keşfettik kendimizde, ona 
bir göz atalım.

Gerçekten de korona salgınından önce neydik, sonrasında neye dönüş-
tük? Başkalarının nazarında neydik, ne olduk? Ya da başkaları bizim için 
neydi, ne oldu? Bu minvalde dikkat çeken ilk bulgu, zannımca ötekileri 
duyumsamak veya duyumsamamak, körleşmek veya sağırlaşmak, ha-
rekete geçmek ya da geçmemek üzerine. Tetkik edilse, belki daha baş-
ka emareler de mevcuttur ama dikkatimizi sonuncusuna çevirelim biz. 
“Felaketlerden ders çıkarılmaz, bir praksisin zirvesi olmadıkları sürece” 
diye yazar Jean-Paul Sartre. Praksis zor kelime. İyisi mi biz bunu söz-
cüğün zihinlerdeki hacmi daha bir belirginleşsin diye, “musibetlerden 
ders çıkarılmaz, bir felaketin zirvesi olmadıkları” sürece diye tercüme 
edelim. Ne de olsa, insanlık tarihi boyunca onca acı tecrübenin de açık-
ça gösterdiği gibi, her zılgıtlı musibet ruhun gırnatasıdır. Peki böyle bir 
praksisin zirveleri neydi bu felakette, şimdi ona bakalım. Cefakâr sağlık 
çalışanlarına moral ve motivasyon vermek için her akşam saatler tam 
dokuzu vurduğunda gururlu alkış tufanları salmak mı göğe? Balkonlara 
ikişerli üçerli kişilerden mürekkep orkestralar kurup mahalle konserleri 
vermek mi ahaliye? Sosyal medya hesaplarında dile gelen kamu sağlığı 

“Felaketlerden 
ders çıkarılmaz, bir 
praksisin zirvesi 
olmadıkları sürece” 
diye yazar Jean-
Paul Sartre. Praksis 
zor kelime. İyisi mi 
biz bunu sözcüğün 
zihinlerdeki 
hacmi daha bir 
belirginleşsin diye, 
“musibetlerden 
ders çıkarılmaz, bir 
felaketin zirvesi 
olmadıkları” sürece 
diye tercüme edelim.  
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ile ilgili kimi eleştirilerin saniye sekti-
rilmeden kovuşturmaya maruz bıra-
kılması mı ya da hükümet tarafından? 
Yahut altmış beş yaş üstü yaşlıların ya-
sağın ilk günlerinde çarşı pazar peşleri-
ne düşülüp görüldükleri yerde affedil-
mez bir münasebetsizlik ve zorbalıkla 
aşağılanmaları mı gün ortasında? Ya da 
kimi empati yoksunu-eğlence düşkünü 
gençlerin büyük şehirlerin ana arterle-
rini trafiğe kapatıp çengili dansözlü do-
ğum günü eğlenceleri tertiplemeleri mi 
fütursuzca? Çılgın açık hava partileri 
patlatılması mı trilyonluk villalarda? Ya 
da her canı istediğinde çay sigara içe-
mediği için hususi karantinadan firar 
etmeye yeltenen bilge amcalar dayılar 
dedeler stereotipinin büyük bir tanta-
nayla çöküşü mü zihinlerde, kafalarda, 

kolektif hatırada? Yoksa IBAN, SMS marifetiyle kotarılmaya çalışılan 
yardım seferberliğinin ülkece vekâleten deneyimlenen yüz ağartıcı gu-
ruru ve kardeşliği mi? Millet bunca can derdine düşmüşken çılgın proje 
ihalelerine tam gaz cevaz verilmesi mi ya da? Yirmi yaş altı gençleri ve 
çocukları sokağa çıkmaktan men eden son resmi kısıtlamanın –şayet o 
gençler ve çocuklar tam gün atölyelerde ve işliklerde çalışmak zorunda 
olan dar gelirli ailelerin “mecburi küçük emekçileriyse”- söz konusu ki-
şilerin çifte standartçı bir uygulamayla düpedüz gözden çıkarılmış ol-
ması mı? Bunlardan hangisi? Kimlerden ve nelerden geçiyordu o daya-
nışmacı, onarıcı ve birleştirici praksis? Hangi incelikli düşüncenin iğne 
deliğinden? Kimler hangi kurak çorak ruh iklimlerinden göç ederek 
varmaktaydı birbirine, hangi köksüz meyvelerden? Hangi kutsal tuba 
ağacının dallarından filizlenmekteydi sözü edilen kardeşlik? Doğrusu, 
eğer her akşam ekranlara çıkarak bu makûs ve mel’un sürecin henüz 
başında olduğumuzu vazeden tıp otoritelerine kulak verecek olursak, bu 
tekinsiz bekleyişin sonunda neye dönüşeceğimizin kestirilmesi oldukça 
zor, hele de yaklaşık bir aylık bir karantina uygulamasının içsel muhase-
besinin yüzümüzü pek de ağartmaya yetmeyecek acı bilançosu bunlar-

“Kimlerden ve 
nelerden geçiyordu o 
dayanışmacı, onarıcı 
ve birleştirici praksis? 
Hangi incelikli 
düşüncenin iğne 
deliğinden? Kimler 
hangi kurak çorak 
ruh iklimlerinden göç 
ederek varmaktaydı 
birbirine, hangi 
köksüz meyvelerden?  
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ken… Ama enseyi de karartmamak gerek 
her şeye rağmen, çünkü her musibetin ya 
da topluca deneyimlenen hezeyanın, er ya 
da geç, bir de insanları aynı “kader birliği” 
içinde birbirine kenetleyen bir işlevi var.

Şimdi gelelim işin asıl yanılsamalı boyu-
tuna, karanlık günlerin şafağı henüz sök-
memişken, mutat hayatımızın viral önce-
si evredeki beşeri fotoğrafına. Kalabalık 
meydanların, itiş kakış caddelerin, yorgun 
düşmüş sokakların tıklım tıkış kalabalık-
larının yaydığı sakil güven duygusuna öv-
güler düzmeden önce, şayet biraz yakın-
dan bakacak olursak, dışarının manzarası 
da aslında en az içerisi kadar sisli ve flu idi 
bu felaketten önce. Yani yalnızca şiddetin, 
nefretin, en alçaltıcı yoksulluk ve yoksun-
luk hallerinin, merkezi siyasal otoritenin 
her hücresine nüfuz etmiş ayrımcılık ve 
adaletsizliklerin değil, aramızdaki has-
sas ruhlu bazıları için yerdeki bir kaldı-
rım taşını ters konmuş olarak görmek bile 
tüm dünyayı kusurluymuş gibi algılama-
ya yeterliydi. Yürürlükteki liberal ekono-
mik paylaşım düzeninin çarpıklığı, yeme 
içme hiyerarşisinin kökten çürümüşlüğü, 
medyanın içtenlik malulü oynak retori-
ği ve daha başka birçok temsili, kültürel, 
psikolojik ve sosyolojik sorunlarla iç içe, 
Heideggerci bir deyimle zikredersek, on-
tolojik birlikteliğin “her günkülük” yaşa-
mının önümüze koyduğu envai tür badi-
re ve zorlukların gayet net farkındaydık. 
Gerçekten de kimileri için belirsizlik, gü-
vencesizlik ve geleceksizlik, hayatı umutlu 
bir yarın düşüncesinin minimumuna ya 

“Kalabalık 
meydanların, itiş 
kakış caddelerin, 
yorgun düşmüş 
sokakların 
tıklım tıkış 
kalabalıklarının 
yaydığı sakil 
güven duygusuna 
övgüler düzmeden 
önce, şayet biraz 
yakından bakacak 
olursak, dışarının 
manzarası da 
aslında en az 
içerisi kadar 
sisli ve flu idi bu 
felaketten önce. 
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da asgari standardına bağlamaya yetmiyor-
du öncesinde de. Aynı şekilde, bazıları için 
de düzen, nizam, ölçü, rutin, şakul ve en 
hafif deyimle, sosyo-ekonomik piramidin 
en gerisinde yer alan kritik kesimin ruhsal 
ve bedensel yaşamının ıskartaya çıkarılması 
pahasına cukkayı doldurmak her şeydi. Do-
ğaya kendi doğal dinginliği dışından vurul-
muş “medeni iştah hızlandırıcısından” hiç 
söz etmiyorum bile! Bir doğasever dostun 
sözleriyle, “virüsüne bile yaşayacağı doğal 
alan bırakmamış” bir sermaye talanının ah-
raz kurbanı kılınmıştı nicedir her karış top-
rağı ile…

İnsan burada ister istemez Horkheimer’ın 
Akıl Tutulması adlı kitabında sözünü etti-
ği, hani şu Afrika’nın bir yerinde vahşi hay-
vanların ve özellikle de fillerin uçak inişine 
engel oluyorlar diye topluca katledildikleri 
haberini içi yana yana zikredişini hatırlıyor.

Dışarıda bunlar vardı da, peki ya içerisi? 
Orası berkemal miydi yeterince? O mıntıka 
da, uzun bir süredir kışkırtıcı ve bir o ka-
dar da huzursuz edici bir “son duygusu” ve 
yüzeysel sosyalliklerin sahne aldığı ürkütü-
cü görünümüyle dışarıdan daha güvenli bir 
yer değildi sığınmak için. Zira birkaç hafta 
içinde ev içlerini mükemmelen kendi tek 
kişilik güvenliğimizin konfor alanları ha-
line getirdiğimizden, orada olanca aydınlı-
ğıyla bizleri bekleyen kanat açıklığında ne 
bir gökyüzü, ne de iyimser bir empati ve di-
ğerkamlık düşüncesi mevcuttu. Ne zaman 
sona ereceği kestirilemeyen, upuzun, zo-
runlu bir ikametin boğuntusu içinde neye 

“Bir doğasever 
dostun sözleriyle, 
“virüsüne bile 
yaşayacağı doğal 
alan bırakmamış” 
bir sermaye 
talanının ahraz 
kurbanı kılınmıştı 
nicedir her karış 
toprağı ile…  
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dönüşeceğimiz meçhuldü meçhul olmasına 
ya, kendi atıl zamanımız içinde bu kadar kı-
rılgan ve manen zayıf olabileceğimiz öngö-
rülmüş müydü? Sonunda işte bir yanda ka-
pılarımızın ardında gözlerden uzak hüküm 
sürmeye mahkûm edilmiş hayatlar; diğer 
yanda içeride işe yarar bir tatlı huzur arar-
ken ansızın üzerimize çöreklenmiş korku-
nun yüreklerimizin tam orta yerine diktiği 
dev anıtlarla kalakalmadık mı? Bu noktada 
asıl can acıtıcı olan da, biz evde kalanların, 
kendimiz ve başkalarının can güvenliği için 
evde kalmak için insanca bir sorumluluk 
alanların, biraz da açıkça bu lükse sahip 
olanların, her gün işine gücüne gitmek zo-
runda olan dışarıdaki hayatlara karşı elini 
kolunu bağlayan çaresizliği değil mi? Evde 
kalmanın anlamı, böyle hissedenler için 
aklı dışarıda kalmakla bir… Vicdan azabı-
nın katmerlenmesi de diyebilirsiniz buna, 
insan oluşumuzun yeni tür bir çıkmazı da. 
Ama meselenin her halükarda içinde ya-
şadığımız sosyo-ekonomik sistemle, küre-
sel kapitalizmin acımasız yüzüyle bir ilgili 
olduğu da muhakkak. Dolayısıyla yardım/
bağış kampanyalarının hiçbir surette evde 
kalanlar için değil, dışarıdakiler için, dışa-
rıya mecbur kılınmışlar için – da olsa olsa 
geçici bir süreliğine- vicdan rahatlatıcı bir 
yönü var, belki de sadece mevcut yanılsa-
maları çoğaltan bir yanı. Salt hümanist açı-
dan bakıldığında yararlılığı su götürmez bir 
girişim. Eleştirel zaviyeden değerlendirildi-
ğinde ise, vahametin peak noktası…
Bizim içeride oluşumuzla, birilerinin dışa-
rıdalığı… Hani “Asıl açıklama gerektiren, 
uyku değil uyanıklık halidir” demişti ya 

“Bu noktada 
asıl can acıtıcı 
olan da, biz 
evde kalanların, 
kendimiz ve 
başkalarının can 
güvenliği için 
evde kalmak 
için insanca 
bir sorumluluk 
alanların, biraz 
da açıkça bu 
lükse sahip 
olanların, her 
gün işine gücüne 
gitmek zorunda 
olan dışarıdaki 
hayatlara karşı 
elini kolunu 
bağlayan 
çaresizliği değil 
mi?  
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Bergson, tam da öyle bir kâbusun tabiri ki-
fayetsiz dilemması… Kimilerine göre, söz 
konusu dilemmaya sebep, vicdanın gürül-
tülerini sıhhat arayan gövdelerde öğüten 
bir ahlaki değerler obruğu, kimilerine göre 
doğanın intikamı, kimlerine göre ise, diji-
tal gerçeklik çağının vaktinden önce kop-
muş kıyametinin “inhuman” sureti… Mev-
zuya felsefi/teolojik/teknolojik boyutların 
dışında bir başka veçheden yaklaşmayı 
tercih edenlerinse -komplo teorileri için-
den kurgulanmış küresel kamusal bir se-
naryo uyarınca- şöyle dedikleri işitilmekte 
yer yer: Kurulu iletişim düzeninde sıklıkla 
göz önüne getirilmeyenin -öyle ya, görün-
müyorsa zaten bir anlamda yoktur- var ol-
madığı vehminin tavizsiz bir izolasyonla 
tamamına erdirildiği sosyal Darwinist bir 
ayıklama operasyonu! Zayıf, güçsüz, yaşlı, 
yoksul insan manzaralarının peyderpey re-
tina karanlığının dalga boyuna hapsedildi-
ği bir vahşi kapitalist sistem kalkışması, vs. 
Tüm bu olası ürkütücü senaryolara kuşku-
suz daha iyimser kimi sesler de ulanacaktır 
çok geçmeden: Özellikle de Baumancı açı-
dan düşünüldüğünde, işbu felaketin ortaya 
koyduğu bir gerçeğin de, ancak başkalarıyla 
birlikte insan olduğumuz, birbirimize karşı 
ve sadece birbirimiz için sorumlu olduğu-
muz hümanist hatırlatması, vs. Naçizane bu 
satırların yazarı da son dile gelen argüma-
nın yakıcı gerçekliğini kayıtsız şartsız tercih 
etmekle birlikte, söz konusu yaklaşımların 
her birinin belli açılardan doğru olabilece-
ği ihtimalini de yabana atmıyor. Peki ama 
böyle düşününce çözülüyor mu yukarıda 
sözünü ettiğimiz dilemma? Eşitlenmiş olu-

“Hani “Asıl 
açıklama 
gerektiren, uyku 
değil uyanıklık 
halidir” demişti ya 
Bergson, tam da 
öyle bir kâbusun 
tabiri kifayetsiz 
dilemması… 
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yor mu terazinin her iki kefesi evde 
kalanın vicdanına fazladan bindirdiği 
yükle dışarıdakinin tekinsizliğe dü-
ğümlenmiş hayatı arasında? “Kimi-
miz açlıktan ölüyor kimimiz hazım-
sızlıktan” demişti Galeano. Belki de 
özeti budur ahvalimizin.

O halde bitirirken, son bir yekinişle 
sormaya çalışalım bir kere daha: İn-
san neye dönüşür kapalı havalarda? 
Elbette bütün gün bir şüphede asılı 
kalmak neye dönüştürürse ona…
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’Ötekine tutunmak’

Bu karantina günlerini psikolojik olarak hasarsız 
atlatmanın tek yolu da ilişkilere dokunmak, temas 
etmek; hatta daha da fazlasını yapıp ilişkilere 
tutunmak. İlişkilere tutunmak da tek bir şeyle 
mümkün, içindeki ‘iyi’ olana tutunarak.

BERNA GÖRGÜLÜ ÇELİK



30

Dış gerçekliğin nasıl algılandığı kişilik 
yapılanmasına ve olayı yaşayanın kişi-
sel tarihine göre çok çeşitlilik gösterir. 
Özellikle çiftlerle çalışan terapistler bilir 
ki, yaşanan olay aynı olmasına rağmen; 
çiftler sanki onu, her biri farklı bir olay 
yaşamışçasına anlatır; hatta terapi se-
anslarında fark edilen bu durum çiftle-
ri oldukça şaşırtır. Bunun sebebi kişisel 
farklılıklar ve dış dünyadan gelen bilgiyi 
işleyen zihnin herkeste farklı çalışmasıdır. 
 

Anne rahmine düşen bebeğin yaşam serüvenine başlayabilmesi için geç-
mesi gereken ilk görev ‘tutunma’ becerisidir. Rahimde tutunan bebek 40 
haftalık serüvenini tamamlayınca dış dünyaya merhaba der ve yaşamı-
nı devam ettirebilmek için bakıma muhtaç olur bir süre. Donald Win-
nicott annenin bebeği ‘tutma’ becerisinin, bebeğin büyümesinde haya-
ti önem taşıdığını söyler. Burada Winnicott’ın bahsettiği ‘tutma’ işlevi, 
annenin bebeğe verdiği bakımı, dış koşulları bebek için uygun olacak 
şekilde ayarlamasını içerir. Yani aslında anne bebeğin eli, kolu, dili, zihni 
olarak bebeğin ‘tutunmasını’ sağlar özellikle doğumu takip eden ilk üç 
ay içinde. Devam eden sürede ise, bebeğin kendi başına tutma becerisi 
geliştikçe, annenin kendi ellerini yavaş yavaş geriye çekip, bebeğin elle-
rini, kollarını, sonrasında ayaklarını, dilini kullanmasına izin vermesi, 
ona alan açması gerekir aşama aşama. Gayretine doğru şekilde izin ve-
rilen bebek fizyolojik olduğu kadar psikolojik bir şekilde de olgunlaşır 
ve dış dünyada ilişki kurmaya, başkalarına tutunmaya hazır hale gelir. 
 
 
Yalnızlık hissi kişinin başkalarına tutunamadığı noktada ortaya çıkar. 
Freud, Einstein ile olan mektuplaşmasında ‘en büyük savaş insanın zih-
ninin içindedir’ der. Zihninin içinde barış değil savaş hüküm sürerken 
bireyin başkaları ile sağlam ilişkiler kurabilmesi çok mümkün olmaz. 
Korona sebebi ile eve kapandığımız, sosyal mesafemizi koruduğumuz 
şu günlerde herkes tarafından çok net anlaşılan bir gerçek var ki bizi 
ayakta tutan sadece sağlığımız ve ilişkilerimiz, onun dışındaki tutun-
duklarımızın hepsi bir anda doğa tarafından ters yüz edilip bizi kaç-

“Anne rahmine 
düşen bebeğin 
yaşam serüvenine 
başlayabilmesi için 
geçmesi gereken 
ilk görev ‘tutunma’ 
becerisidir. 
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tığımız gerçekliklerle başbaşa bırakacak 
hale getirebiliyor. Bu karantina günlerini 
psikolojik olarak hasarsız atlatmanın tek 
yolu da ilişkilere dokunmak, temas etmek; 
hatta daha da fazlasını yapıp ilişkilere tu-
tunmak. İlişkilere tutunmak da tek bir şey-
le mümkün, içindeki ‘iyi’ olana tutunarak. 
 
Ancak kendi içindeki kötüye tahammül 
edebilen, içindeki zayıflıkları ve çaresiz-
likleri görebilen ve bunun sorumluluğunu 
alabilen kişi iyi olanı da görebilecek kadar 
gelişmiş bir bakış açısına sahip olur. Buna 
tahammül edemeyen için hayat ‘sadece iyi’ 
ve ‘sadece kötülerden’ oluşan ve ikisinin 
yanyana gelmediği bir illüzyondan ibaret-
tir. Kötünün içindeki iyiyi ya da iyi olanın 
içindeki kötüyü görebilmek ise hayatı daha 
kolay yaşanabilir hale getiren bir beceri. İyi 
olana çok ihtiyacımız olan bu günlerde zih-
nin içinde iyi olanı bulmak, onu beslemek 
ötekinde iyiye odaklanmak ise bir ilaç. İnsa-
nın her zaman ötekine ihtiyacı var; fakat en 
çok şu zamanlarda var. Korona virüsünden 
dolayı belirsizliğin arttığı, sosyal temasların 
azaldığı, anksiyetenin çoğaldığı şu günlerde 
normal olarak hepimiz ruhsal olarak yorul-
duk. Dolayısı ile ayakta durmak için dayan-
mamız şart, dayanak olacak olan ise kesin-
likle ilişkide bulunduğumuz diğer insanlar. 
 
Gerçeklik insanın kaldırabileceğinden çok 
daha ağır yükler barındırır, dolayısı ile in-
san, dış gerçekliğe tahammül edebilmek 
için bazı ‘filtrelere’ ihtiyaç duyar. Psikolojide 
bu filtrelere ‘savunma mekanizması’ denir. 
Kişinin iç dünyasında ne kadar fazla savaş 
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hakimse bu savunma mekanizmaları o 
kadar fazla gerçeği çarpıtır, onu tanın-
maz hale getirir. Dolayısı ile bu kişi ne-
gatif ile karşılaşmak, karşılaştığında da 
sorumluluğunu almak istemez; çünkü 
zaten iç dünyası harap ve bitap haldedir. 
Bu durumda negatifi atacak en iyi yer 
‘öteki’ dir. Tüm kötüler ‘öteki’ ne yıkılır, 
sorunlar başkasından kaynaklanır, baş-
kaları böyle yaptığı için bu hale gelmiştir, 
kötü, beğenilmeyen, istenmeyen içeride 
değil, ‘dışarıdadır’. Fakat ne yazık ki baş-
kalarını kötü, bencil, değer vermeyen, 
yetersiz, aptal olduğunu düşünmek ki-
şiyi tam olarak rahatlatamaz. Çünkü in-
sanın uygun çevre koşullarında, dolayısı 
ile pozitif bir ortamda yaşadığını bilme-
ye ihtiyacı vardır. İnsanın ilişki kurduğu 
her şey onu besleyen toprağıdır. Büyü-
mek için toprağa bakmak, ona uygun za-
manda besin vermek, toprağa emek ver-
mek gerekir; o zaman toprak büyütür ve 
coşturur. Ötekine verilen emek, ötekini 
beslemek sanıldığı gibi insanı eksiltmez 
çoğaltır, aynı şekilde ötekine vurulan her 
darbe, sanıldığı gibi beslemez, zehirler. 
 
Travma, insanın güvenilir olarak bildiği 
dış dünyanın güvenilmez hale gelmesi, 
yani onu saran ‘koruyucu zar’ın yırtıl-
masıdır. Travmada sosyal destek önem-
lidir çünkü sosyal destek, güvenilmez 
diye etiketlenen, yara alan dış dünyanın 
tekrar insan eliyle güvenilir hale gel-
mesini sağlar. Tıpkı yenidoğan bebeğin 
anne eli ile dış dünyada ‘tutunma’ be-
cerisi geliştirdiği gibi; travma yaşayan 

“Büyümek için 
toprağa bakmak, 
ona uygun 
zamanda besin 
vermek, toprağa 
emek vermek 
gerekir; o zaman 
toprak büyütür ve 
coşturur. 
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da tutunmak için ötekinin eline ihtiyaç 
duyar. Corona virüsünün herkes için 
travmatik bir etki yarattığını yadsımak 
gerçeği inkar etmek olur. Bunun etki-
lerini görüyoruz ve görmeye de devam 
edeceğiz geçen zamanla; fakat bu trav-
matik süreçte ne kadar hasar alınacağı 
ilişkilerin sağlamlığı ile doğru orantılı. 
 
Umut, ancak içerideki iyi olana tutuna-
rak ve ötekinde ‘iyi’ olana kucak açarak 
ulaşılabilir bir duygu. Aynı zamanda gö-
rüş açısını büyütüp, uzağı da gösterebilen 
bir becerisi var ‘umut etmenin’, dolayısı 
ile ne kadar zor olsa da o günlerin bite-
ceğini bilir her zaman umut eden. Umut, 
kötünün içindeki ‘iyi’ olanı gösterir, ona 
tutunarak ayakta durmayı sağlar. Umut 
edebilmek, bu günleri en az hasarla atlat-
mak için ötekine dokunmak, ötekini öte-
kileştirmeden, dışlamadan, yargılama-
dan, küçümsemeden zihne yerleştimek, 
ötekini besleyerek beslenmeyi, gerek-
tiğinde ‘ötekinin eli’ olmayı öğrenmek, 
birbirimize dayanmak gerekiyor.

 

“Umut, ancak 
içerideki iyi 
olana tutunarak 
ve ötekinde ‘iyi’ 
olana kucak 
açarak ulaşılabilir 
bir duygu. 
Aynı zamanda 
görüş açısını 
büyütüp, uzağı da 
gösterebilen bir 
becerisi var ‘umut 
etmenin  



34

Memento mori ve ütopya
İçinde bulunduğumuz bu vanitas tablodan çıkabilmek 
için en çok ihtiyacımız olan şey ise umut ilkesine 
tutunmak. Umut derken kastettiğim salakça bir iyimserlik 
değil. Ya da gelecek güzel günler için sabretmeyi vaaz 
eden mesihçi bir beklenti değil. Ben ütopyacı bir umut 
düşüncesinden bahsediyorum. Bugünlerde en çok 
ütopyalara dönmeye ihtiyacımız var.

CEYLAN AKGÜN



35

Bugünlerde neredeyse hepimiz yoğun bir 
duygu yükü altındayız. İçinde bulundu-
ğumuz belirsizlik halini ve kontrol yitimi-
ni en iyi tanımlayan hissiyat “kaygı” gali-
ba. Bu duygu insanın yaratıcı yönüyle 
yakından ilgili ve hayatın anlamını keşfet-
meye dair bir imkan da vaat edebilir bize. 
Tabii, eğer yüzleşecek cesaretimiz var 
ise... Kaygı ruhumuzu sardığı vakit önce 
ondan kaçmayı deneriz ancak bu yapıcı 
bir çözüm olamaz. Çünkü kaygı kaçtıkça 
kovalayan bir duygudur. Bazen de bu 
duygunun üstesinden gelebilmek için 
haplara ya da keyif veren maddelere sarı-
lırız ki değişmediğimiz sürece bu yön-
temler de geçici çözümler sunar. Değiş-
mekten kastım zihniyetimizi, yani 
hissetme ve düşünme biçimimizi farklı-
laştırmaktır ki bu da yaratıcı bir etkinlik 
gerektirir. Size psikoterapide en sevdiğim 
soruyu sormak istiyorum: Aynı şeyleri ya-
parak farklı sonuç alabilir misiniz? 
 
Yeni bir şeyler yapmak ve yaratmak zo-
rundayız. Şayet kaçıp içimize çekilmez-
sek, biraz cesaret edersek bu kaygılı ruh 
halinden yaratıcı çözümler doğabilir. 
Varoluşçu felsefe; bizi insan yapan şeyin 
kaygı olduğunu söyler. Yaşam süresinin 
kısıtlı olmasına rağmen, kaçınılmaz so-
nun kabullenilmesi var olmanın bir şartı-
dır. Diyalektik olarak yaşamın ya da varo-
luşun içinde durmaya katlanmayı ve en 
uç olana dayanmayı varoluşun tam özü 
olarak düşünmek zorundayız der Heideg-
ger. O “katlanma” haline eşlik eden duygu 
kaygıdır ve kaygının açmazı da insanın 

“Yeni bir 
şeyler yapmak 
ve yaratmak 
zorundayız. Şayet 
kaçıp içimize 
çekilmezsek, biraz 
cesaret edersek 
bu kaygılı ruh 
halinden yaratıcı 
çözümler doğabilir.
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ölümlü olmasından bir başka deyişle kendi 
ölümüyle yüzleşme sorumluluğundan ileri 
gelir. Öleceğini bilen tek canlı türü biziz ve 
o yüzden de kaygı sadece biz insanlara ait 
bir duygu. İnsanın kişiliğinin yaratıcı yanı 
öleceğini bilmekten kaynaklanıyor çünkü 
ve bu durum bize hayatta olduğumuz za-
manı değerlendirmemizi vaaz ediyor. Bu 
da bizi kaygının diğer kaynağı olan özgür-
lük meselesine getirir. Özgürlükten kastım, 
seçim yapma ve seçimlerimizin sorumlu-
luğuyla yüzleşme zorunluluğumuz. Bu 
sorumluluk bizi hayata karşı tetikte ve uya-
nık tutan bir bilinç oluşturuyor. Velhasıl, 
kaygının yaratıcılığın ve özgürleşmenin 
tetikleyicisi olabileceğini söyleyebiliriz. 
Fakat başta dediğim gibi kaçmak yerine 
yüzleşmek ve harekete geçmek zamanı. 
Kapitalizm bu zamana kadar kaygıdan 
kaçmaya dönük çok şey sundu ve şimdi 
bunların hiçbirinin işe yaramadığını fark 
ediyoruz. Hep bildiğimiz alışkanlıklarla 
devam edersek, eskilerin dediği mors om-
nia vincit olacak. Yani bulunduğumuz 
yerde durmaya ısrar edersek ölüm her şeyi 
galebe çalacak gibi görünüyor. İçinde bu-
lunduğumuz bu vanitas tablodan çıkabil-
mek için en çok ihtiyacımız olan şey ise 
umut ilkesine tutunmak. Umut derken 
kastettiğim salakça bir iyimserlik değil. Ya 
da gelecek güzel günler için sabretmeyi 
vaaz eden mesihçi bir beklenti değil. Ben 
ütopyacı bir umut düşüncesinden bahsedi-
yorum. Bugünlerde en çok ütopyalara 
dönmeye ihtiyacımız var çünkü içinde 
bulunduğumuz distopik dünyadan çıkış 
ancak böyle bir prensiple mümkün görü-

“Fakat başta 
dediğim gibi 
kaçmak yerine 
yüzleşmek ve 
harekete geçmek 
zamanı. Kapitalizm 
bu zamana kadar 
kaygıdan kaçmaya 
dönük çok şey 
sundu ve şimdi 
bunların hiçbirinin 
işe yaramadığını 
fark ediyoruz. 
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nüyor. Hatta daha da ileri giderek şunu 
söyleyebilirim: Umut etmek bugün bizim 
sorumluluğumuzdur. O halde karamsarlı-
ğa kapılmak da bu sorumluktan kaçmaktır 
diyebiliriz. 
 
Ütopya kurucu kavramımız ve içinde 
umut etmek var, yaratıcılık var, hayal gücü 
var ve en önemlisi eylemlilik hali var. 
Ütopya düşüncesi bizi harekete geçiren bir 
düşünce... Önce hayal ediyoruz... Var olan 
bir şeyi hayal edemeyiz, o vardır zaten. 
Daha önce olmayan, yeni bir varolma 
biçimini tahayyül edebilmek ya da olanı 
başka bir biçime dönüştürebilmek bizim 
yaratıcılık kapasitemizle ilgili. O noktada 
işin içine umut etmek, -hayal ettiğimiz 
şeyin gerçeğe dönüşebilme olasılığına dair 
duyduğumuz inanç- giriyor. Bu inanç 
metafizik bir idealizme dönüşürse bizi 
eylemsizliğe itebilir. Sadece beklentiyle 
sınırlı umut, hiçbir şey yapmadan bir bek-
leyişe savrulma tehlikesi taşımakta... Dur-
duğumuz yerde bir kurtarıcı beklemek ya 
da kendimizi kaderin kollarına bırakmak 
gibi... Oysa ütopyaya uzanan yolda, var 
olan gerçekliği sezerek, hissederek, hayal 
ederek ve yaparak, yani o gerçekliğin için-
den geçerek yürümek gerekiyor. Aslında 
ütopya gelecekte durmuyor. Ütopya, bu-
günle gelecek arasında bir yerde; kökleri 
geçmişte, başı gelecekte... Kökleri geçmişte 
çünkü potansiyellerimizi, nelere kadir 
olduğumuzu, içsel kaynaklarımızı geçmiş 
deneyimlerimizde buluyoruz. Geçmişten 
miras aldıklarımızla, evrensel insani de-
ğerlerle birlikte yeni bir varoluşa dair umut 

“Önce hayal 
ediyoruz... Var 
olan bir şeyi 
hayal edemeyiz, o 
vardır zaten. Daha 
önce olmayan, 
yeni bir varolma 
biçimini tahayyül 
edebilmek ya 
da olanı başka 
bir biçime 
dönüştürebilmek 
bizim yaratıcılık 
kapasitemizle ilgili. 
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edebiliyoruz. Bu yüzden umut edilgen bir 
bekleyiş hali değil, üretilmesi gereken bir 
beceri olarak görülmeli. Dediğim gibi 
zaten var olan şeyler için umut edilemez... 
Umut var olmayana yöneliktir ve bu olma-
yan şeyi inşa edebilmek de yaratıcı potan-
siyel ve emek gerektirir. Umutlarımızı 
gerçekleştirmek tuğla üstüne tuğla koyarak 
ya da ilmek ilmek örerek olacak; elbette 
dayanışarak ve hep birlikte... 
 

Geleceğe dönük tasvirlerimize, bugünün şartları içinde, bugün bizde 
olmayanı hayal ederek ulaşabiliyoruz ve aradaki bağı kuran şey umut 
duygusu. O halde şu sonuca varabiliriz, birçoğumuzun halinden mem-
nun olmadığı bugünlerde içinde bulunduğumuz durumdan çıkmak 
için “şimdi” harekete geçmemiz gerekiyor. Eğer bir ütopya kurmak 
istiyorsak bunun yolu eyleme geçmek. Ama nasıl bir eylem? Kaynakla-
rını geçmişten alan ve şimdiki kapasiteyi araştıran ve buradan aldığı 
güçle geleceği kurmaya çalışan; akılla donatılmış ama duygulardan da 
azade olmayan bir eyleme biçimidir benim önerim. Dayanışarak ve 
mücadele ederek dünyayı dönüştürebiliriz. Ütopyalara ihtiyacımız var, 
çünkü içinde bulunduğumuz dünyayı reddedebilmek için yeni bir dün-
yayı hayal edebilmemiz gerekiyor. İyimserliğin filozofu Fromm, umut 
etmeyi bir mücadele biçimi olarak görür. Umudun istekleri gerçekleş-
tirmek için yeni yollar bulmak ve bundan hiç vazgeçmemek olduğunu 
düşünür. Teslimiyetçi bir tavırla gireceğimiz beklentileri değil, geleceği 
değiştirmek üzere girişeceğimiz türlü eylemi kasteder Fromm. Üstelik 
umut edebilmek için meta anlatılara, devrimlere ya da kurtarıcı kahra-
manlara da ihtiyacımız yok. 
 
Bugünlerde sıradan bir Türkiye vatandaşı olarak kendimi sabrı tanrının 
gazabıyla sınan Eyüp Peygamber gibi hissediyorum. Bu anolojiyi hepi-
mize peygamber sabrı dilediğim için kurmuyorum. Eyüp’ün neredeyse 
tanrıyla inatlaşarak devam ettiği mücadelesini ve hayatta kalma azmini 
düşünüyorum. Eyüp’ün çilesini çeker gibiyiz, çünkü zaten geçmişten 
gelen bir dolu yükümüz var. Travmalarla dolu tarihsel bir geçmişin 
izleri belleğimizde... İki yüz yıldır devam eden bir türlü modernleşeme-

“Eğer bir ütopya 
kurmak istiyorsak 
bunun yolu eyleme 
geçmek. Ama nasıl 
bir eylem? 
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menin verdiği yorgunluk halen bünyemiz-
de... “Müreffeh ülkelerin” seviyesine çıka-
mamanın kompleksi ruhumuzu ezmekte... 
Göçler, savaşlar, kıyımlar, katliamlar ve 
linçler bastırmaya; unutmaya ve unuttur-
maya çalıştığımız toplumsal belleğimizde 
duruyor hâlâ... Ve halihazırda içinde bu-
lunduğumuz bir ekonomik/sosyal krizin 
bağrında, yaşadıkları travmaya tanıklık 
etmekten kaçındığımız binlerce mülteci-
nin huzurunda, yıllardır süren bir Kürt/
Türk savaşı içinde ve ceberrut bir rejimin 
baskısı altında içimiz daralmakteyken bir 
de Covid-19 denen salgına yakalandık. 
Şimdi bu distopyadan nasıl kaçacağımızı 
düşünüp duruyoruz. Belki de bu bir eşiktir 
ve biz bugün bu eşikte rasyonel bir sorgu-
lama yaparak kendimize bir yön belirleye-
ceğiz. Eğer kendimizi aciz görürsek, gele-
cek güzel günlere dair hayalimiz ya da 
ütopyaya dair inancımız bir imkansızlık 
bilincine doğru evrilebilir. Ütopya o zaman 
imkansızlıkla özdeşleşir ve biz bir girdaba 
doğru çekiliriz. Ama umut etmeyi bir 
sorumluluk duygusu ile birlikte ilke edine-
bilirsek, o zaman kaygımızla yüzleşecek 
cesareti de kendimizde buluruz. 
 
Başka türlü bir hayat var diyebilmek çıkış 
kapısını işaret ediyor. Ama o kapının eşi-
ğinden geçebilmek için hareket gerekiyor. 
Çünkü ütopyaya ihtiyacımız var derken, 
belirlenmiş, içi doldurulmuş, mükemmel 
olarak tanımlanmış bir formdan bahsetmi-
yorum. Gelecek güzel günler için neyin 
gerekli olduğunu, neleri değiştirmemiz 
gerektiğini belirleyen kesin yargılara değil 

“Şimdi bu 
distopyadan nasıl 
kaçacağımızı 
düşünüp 
duruyoruz. Belki 
de bu bir eşiktir 
ve biz bugün bu 
eşikte rasyonel bir 
sorgulama yaparak 
kendimize bir yön 
belirleyeceğiz. 
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önü açık bırakılan, hep beraber inşa edile-
cek olan bir dünya tahayyülüne ihtiyacımız 
var diye düşünüyorum. Ütopya sınırları 
çizilmemiş bir evren olmalı ki umut ve 
hayali daimi olarak içerebilsin. Çünkü, 
sınırları kapayıp, tanımlar ve kategorilere 
hapsolduğumuz zaman yani “biz sizin için 
en iyi olan her şeyi düşünüp belirledik” 
dediğiniz an yaratıcılığa, hayal gücüne yer 
bırakmıyorsunuz demektir. Hayalin olma-
dığı yerde umut, umudun olmadığı yerde 
değişim olmaz. Sigmund Bauman, ütopya-
lar şimdiyi göreceleştirir der. Bu sözde önü 
açık bırakılan bir dünya fikri var. Şimdinin 
değişebilir olduğunu ve gelecek için farklı 
bir yaşam formunu bugünden kurabilece-
ğimizi umut edersek ütopik bir evrene 
doğru yönelmiş oluruz. Ütopik düşünceyi 
varılabilen bir hedef olarak değil de bir 
ufuk çizgisi olarak tasavvur ediyorum. 
Yaklaştıkça uzaklaşacak olan hiç erişeme-
yeceğimiz ama görebildiğimiz bir çizgi... 
Fakat çok önemli bir misyonu var bu çizgi-
nin: Bizi harekete geçirmek. Şu an en akılcı 
yöntem o çizgiye doğru yürümek gibi geli-
yor bana. Paradigmayı değiştirecek cevheri 
sanki o yolda giderken bulacağız gibi görü-
nüyor.

“Hayalin 
olmadığı yerde 
umut, umudun 
olmadığı yerde 
değişim olmaz. 
Sigmund Bauman, 
ütopyalar şimdiyi 
göreceleştirir der. 
Bu sözde önü açık 
bırakılan bir dünya 
fikri var.
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Umudun gölgesinde 
dinlenen sima

Depresyondayken, insanı umutsuzluğa sürükleyen 
olumsuz durumlardan kurtulabilmenin tek yolu, biraz 
da olsa umut sahibi olmasını sağlamaktır. Neden bize 
daha iyi gelecek düşleri içimizde var etmeyelim ki? 
Yolumuz elbette kayıplarımızla, yitirdiğimiz anılarla 
ve değişen hayat şeklimizle beraber bir gelecek 
tasarlayacak ve bir yenidenlikle açılacak. Bu sebeple 
biraz umut denemesi yapmaya başlasak hiç fena olmaz.

TUĞBA KURT ULUCAN
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Tekinsiz, yağmurlu ve nemli günler… 
Yeni uyanan toprak, filizlenen dallar, renk-
lenen dünya … 
Umut yeşertmeyi anımsatır bana…
 
Antik çağdan günümüze değin yaşanan 
salgın hastalıklar, zamanın yerleşikliğinde 
paternsel bir özellikte ve devamlılıkta gö-
rülmektedir. Toplumsal bir felaket olarak 
baktığımızda; savaşlar, göçler, ekonomik 
krizler, doğal afetler, salgın hastalık gibi 
durumlar önemli travmatik olaylardır. Bu 
tür travmatik olaylar, sadece bir kişiyi de-
ğil, toplumun tamamını etkileyen özellikte 
olup toplumsal bir yas sürecini beraberinde 
getirmektedir. Kişiler yası, hem kaybettikle-
ri insanlar hem de bu süreçten önceki ya-
şamın kaybı için tutacaktır. Yas tutma, kişi 
için önemli birinin ölümü ya da herhangi 
bir şeyin kaybından dolayı yaşanan psiko-
lojik bir süreçtir. Kişinin kaybı ne kadar acı 
verici olsa da, bu acıyla baş etme ve duruma 
uyum sağlama zaman içinde gerçekleşecek-
tir. Kayıpların kabul edilmesi ve sonrasında 
da içselleştirilmesi doğal bir devamlılıkta-

dır. İnsanlar, hayatın birçok alanında yas ile karşı karşıya kalmaktadır. Her 
kayıp duygusu, insanın yas yaşaması için yeterlidir. İçinde bulunduğumuz 
durumda da her birimiz için, sevdiğimiz bir kimseyi kaybetmesek bile, sal-
gından dolayı bir önceki yaşam biçimimizi kaybetmemiz söz konusudur. 
Bu da “yas süreci” yaşamamız için yeterlidir. 
Bu dönem bittiğinde, her birimiz öncelikle bu dönemi yaşamış olacağız. 
Bizden bağımsız, kontrol edemediğimiz bu deneyimden heybemize taşıdı-
ğımızı taşımış, ruhsallığımıza bulaştırdığımızı bulaştırmış olacağız. İnsan-
lar böyle bir tekinsizlik içindeyken, var olan durumları kontrol edememe-
nin çaresizliği, umutsuzlukla içe içe geçmiş durumdadır. Peki her şeyden 
daha çok umuda ihtiyacımız varsa? Bu travmatik durumla ancak umut ile 
baş edebileceksek, umudun inşası için nasıl uyanmalı? 

“Bu tür travmatik 
olaylar, sadece 
bir kişiyi değil, 
toplumun tamamını 
etkileyen özellikte 
olup toplumsal 
bir yas sürecini 
beraberinde 
getirmektedir. 
Kişiler yası, hem 
kaybettikleri 
insanlar hem de 
bu süreçten önceki 
yaşamın kaybı için 
tutacaktır.
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UMUT YASA DAHİL MİDİR? 
 
Salgın hastalıklar gibi travmatik yaşantılar, 
yaşamın normal döngüsünü bozan, insan-
ların baş etme kaynaklarını çevirim dışı 
haline getirerek hayatla uyumlarını zorlaştı-
ran durumlardır. İnsanlar travmayı kontrol 
edemedikleri, anlam veremedikleri bir şey 
olarak algıladıklarından çaresizlik duy-
gusuyla baş başa kalırlar. Çaresizlikle baş 
etmede umut ise bir merhemdir. Travma 
ve yas çalışmalarında sık ele alınan umut 
kavramı; insanların yaşadıkları olaylara ve 
durumlara ilişkin olumlu sonuçlar çıkabi-
leceğine yönelik inançlar olarak tanımla-
nır. Umut, travma sırasında ve sonrasında 
kendimizi toparlamamız ve psikolojik açı-

dan büyümemiz için gerekli olan bir panzehirdir. Psikoterapide ise umu-
dun yeri mühimdir. Seans odalarında, geçmişin idrakinde, geleceğin umut 
gövdesinde bir gerçeklik yaratmaya çalışırız. Bu umut gövdesinin gölgesin-
de, danışanı anlamaya çalışır, böylesi bir travma ve yas ile baş etmesi için 
ihtiyacı olan içsel kaynaklarına varır, onları incelemeye, yeşertmeye başla-
rız. Şimdi böyle bir dönemde seans odasını mikro olarak ele alıp makroya 
geçirebilmeyi, toplumsal travma ve yas sürecinden daha az etkilenerek 
daha baş edebilir bir gerçekliğe yolculuk etmeyi umut ediyorum. Bu müm-
kün mü? Bunu nasıl yapabiliriz? Her şey bu kadar kötü gidiyorken böyle 
düşünmek durumu yadsımak mı?
 
Kierkegaard, “Umudu olan insanlar için imkansız diye bir şey yoktur” der. 
Bunu derken insanların umudu terk etmesine vurgu yapar, böyle bir terk 
de depresyonun zeminini yaratır. Yani bu süreçte ya umut yeşerteceğiz ya 
da depresyona gireceğiz, bu ikisinden birinin içinde olacağız. Depresyon-
dayken, insanı umutsuzluğa sürükleyen olumsuz durumlardan kurtula-
bilmenin tek yolu, biraz da olsa umut sahibi olmasını sağlamaktır. Neden 
bize daha iyi gelecek düşleri içimizde var etmeyelim ki? Yolumuz elbette 
kayıplarımızla, yitirdiğimiz anılarla ve değişen hayat şeklimizle beraber bir 
gelecek tasarlayacak ve bir yenidenlikle açılacak. Bu sebeple biraz umut 

“Bu umut 
gövdesinin 
gölgesinde, 
danışanı anlamaya 
çalışır, böylesi bir 
travma ve yas ile 
baş etmesi için 
ihtiyacı olan içsel 
kaynaklarına varır, 
onları incelemeye, 
yeşertmeye başlarız 
.
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denemesi yapmaya başlasak hiç fena olmaz. 
Her şeyin kötüye gideceğini düşündüren 
söylemler ile işler çok iyi gidiyor söylemi 
aynı derecede hakikâti barındırır. Öngöre-
mediğimiz belirsiz bir geleceğin seçenekle-
rini, olumlu bir bakış ile ele almanın faydalı 
olacağını düşünüyorum. Umut, gelecek için 
moral veren bir duygudur ve pozitif duygu-
sal çağrışımlar yaratır. Belirsizliği yönetmek 
için, işlerin iyi gideceğini düşünmenin ve 
bu durumla baş etmede kendinizde güç 
bulacağınıza inanmanızın faydalı olacağını 
inkâr etmemek gerekir. 
 

KAYBIN TANIMI VE VARLIĞA SİRAYETİ 
 
Neredeyse tüm dünya, salgının getirdiği kayıpların içinde sürüklenirken, 
insanlar bu kayıpların yasını nasıl tutacağını bilemiyor olmanın paniğini 
yaşıyor. Şimdi tüm bu duyguları varlığa nasıl sirayet etmeli, nasıl düzenle-
meli, nasıl baş etmeli? Henüz tam olarak neleri kaybedeceğimizi bileme-
diğimizi varsayarsak, daha mı iyi hissederiz yoksa bu tekinsizlikle daha mı 
deprese oluruz? Bunların net cevabını bilmesek de şunu biliyoruz ki farklı 
nedenlerle olsa da her birimiz zamanın birinde, kayıplar ve yaslar yaşadık. 
Bu bazen sevdiğimiz birinin ölümü, bazen bir şehirden veya bir kişiden ay-
rılığımız, bir işe vedamız şeklinde oldu. Tüm bunlarla baş edip hayatımıza 
kaldığımız yerden devam edebildik. Görünen o ki biyolojik olarak aslında 
biz böylesi hüzünlü durumlarla baş edebilir bir donanıma sahibiz. Üzüntü 
de zamanla mutluluk anlarını doğuracak nitelikte doğal sürecini tamamla-
yacaktır. 
 
“Yani içerde on yıl on beş yıl 
Daha da fazlası hatta 
Geçirilmez değil, geçirilir 
Kararmasın yeter ki 
Sol memenin altındaki cevahir.” 
 
Nazım Hikmet Ran

“Umut, gelecek 
için moral veren 
bir duygudur ve 
pozitif duygusal 
çağrışımlar yaratır.
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Biz başka âlem isteriz: 
Umut, iyimserlik ve ütopya 

Bloch için de, umut hiç de edilgen bir düşünce 
değil, bilakis etken bir eylem biçimidir. Şu günlerde 
istemsizce hissettiğimiz korkunun aksine, umut bir 
tercihtir. Umutlu olmak, kurmak istediğimiz dünyanın, 
daha iyi bir hayatın, yani ütopyanın gerçekleşmesine 
dair bir duruştur. Kâbus senaryoları üreten distopyalara 
karşı ütopya kavramını öne çıkaran Bloch için, ütopya 
gerçekleşemeyecek bir dünyaya dair hayaller değil, 
“henüz-gerçekleşmemiş” olan, her an gerçekleşme 
potansiyelini taşıyandır.

ESİN İLERİ
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Korona virüsü salgınının yayılmaya baş-
ladığı günlerden beri distopyalarda oku-
duğumuz, izlediğimiz senaryoların bir 
benzerini yaşadığımza dair yazılar oku-
yoruz. Doğal olarak, daha önce dene-
yimlemediğimiz bu süreç bize distopik 
filmleri hatırlatıyor. Savaş ya da salgın 
gibi felaket günlerinde hep geri gelen bir 
temadır bu: Bir tarafta umut, iyimserlik 
ve ütopya, diğer tarafta ise umutsuzluk, 
karamsarlık ve distopya. Zaman, bu iki 
hal arasında taraf seçme zamanıdır. 

 
AKLIN KÖTÜMSERLİĞİ, İRADENİN İYİMSERLİĞİ 
 
Korona pandemisi üzerine bize sunulan senaryoların neredeyse tama-
mı kötümser senaryolar. Doğal olarak karamsarlığa, ümitsizliğe sürük-
leniyoruz. Çeşitli korku katmanları bizi esir alıyor. Ama umutsuzluğu 
ve yılgınlığı eleştiren Antonio Gramsci’nin de hatırlattığı gibi, “aklın 
kötümserliği, iradenin iyimserliği” (il pessimismo della ragione e l’otti-
mismo della volontà). 
 
Fransız felsefeci Alain’in (Émile-Auguste Chartier), “Karamsarlık bir 
mizaç meselesidir, iyimserlik ise irade. Kendini bırakan her insan mut-
suzdur” sözü, yıllar boyunca düşünürleri, yazarları etkiledi. Alain’den 
alıntı yapan Nobel ödüllü yazar Romain Rolland, “Aklın kötümserliğiy-
le, iradenin iyimserliğini birleştirmek gerekir” demişti. Bu düşünce sil-
silesinin en bilinen versiyonu ise, Rolland’u okuyup 19 Aralık 1929’da 
hapishaneden kardeşi Carlo’ya yazdığı bir mektupta, “Akıl açısından 
kötümser, irade açısından iyimserim” diyen Antonio Gramsci’dir. Aynı 
mektupta Gramsci şöyle der: “Tüm irademi harekete geçirebilmek ve 
engelleri yıkabilmek için her durumda, en kötü hipotezi düşünürüm.” 
Bu saydığımız yazar ve düşünürler için umut hayal kurmak, gündüz 
düşleri görmek değildir. Umut pasif ve mistik bir bekleyişin tam tersi, 
yani harekete geçmeyi beklerken bizi dinç tutan gerçekçi bir irade ve 
sebat meselesidir.
 

“Doğal olarak, 
daha önce 
deneyimlemediğimiz 
bu süreç bize 
distopik filmleri 
hatırlatıyor. 
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UMUT BİR EYLEM BİÇİMİDİR 
 
Ernst Bloch için de, umut hiç de edil-
gen bir düşünce değil, bilakis etken bir 
eylem biçimidir. Şu günlerde istem-
sizce hissettiğimiz korkunun aksine, 
umut bir tercihtir. Umutlu olmak, kur-
mak istediğimiz dünyanın, daha iyi bir 
hayatın, yani ütopyanın gerçekleşmesi-
ne dair bir duruştur. Kâbus senaryoları 
üreten distopyalara karşı ütopya kav-
ramını öne çıkaran Bloch için, ütopya 
gerçekleşemeyecek bir dünyaya dair 
hayaller değil, “henüz-gerçekleşmemiş” 
olan, her an gerçekleşme potansiyelini 
taşıyandır. 

 
Bloch’a göre ütopik irade, tüm kurtuluş ve özgürlük hareketlerini yön-
lendiren güçtür. Ütopya kavramının hayal dünyasına kaçış olarak kul-
lanılmasına karşı gelen Bloch, ütopyayı bir “var olanı değiştirme projesi 
olarak tanımlar.” Burada bir not düşelim. Ernst Bloch için umut ve 
ütopya, aşırı iyimserlikten farklıdır. Bloch, “Eser miktarda kötümser-
liğin, olduğu şekliyle ilerlemeye duyulan banal ve otomatik inançtan 
iyi” olduğunu ve “gerçekçi bir yaklaşım benimsediği müddetçe”, bunun 
insanın “felaketler karşısında çaresizce hayrete düşmesini engelleyece-
ğini” vurgular. Ferhan Şensoy’un da kulakları çınlasın, çünkü ütopyalar 
güzeldir. 
 
UMUT BEN DEĞİL BİZ OLMAKTIR 
 
André Malraux’nun kendi deneyimlerinden yola çıkarak kaleme aldığı, 
İspanya İç Savaşını anlatan Umut romanında olduğu gibi, umut, savaşın 
tüm vahşetine ve korkunçluğuna rağmen, zulme, baskıya, haksızlığa 
karşı ayaklanan insanlardır. Malraux için umut, hayal ettiği dünyayı 
kurmak için bir araya gelmektir. Malraux için kötümserlik, korku ve 
yılgınlığın, çok doğal olarak yayıldığı dönemlerde, umutlu olmak aslın-
da bireyselliğe karşı birlikte olmaya çağrıdır. 

“Bloch’a göre 
ütopik irade, tüm 
kurtuluş ve özgürlük 
hareketlerini 
yönlendiren güçtür. 
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Albert Camus’nün “düşünüyorum 
öyleyse varım”dan yola çıkarak söyle-
diği “isyan ediyorum demek ki varız” 
cümlesinde de bu ben’den biz’e geçişin 
vurgulandığını görüyoruz. Buradaki 
biz kavramı, Yapısalcılığa karşı Eylem 
Sosyolojisi’ni öneren Alain Toura-
ine’in özne kavramında anlattığına 
çok benzer : Biz, bireyler olarak siste-
me tabiyiz, ama aslolan öznenin ira-
desi ve eylem gücüdür. Evet küresel 
bir salgın, bir pandemi var, peki biz 
bu şartlarda ne yapmayı seçiyoruz, 
nerede duruyoruz ? 
 
ŞİİR DÜNYANIN UMUDUDUR 
 
Peki felaketler, salgınlar ve savaşlar 
yaşanırken insan neye sığınacak ? Sa-
nat, edebiyat, ama belki de en çok şiir. 
Neden mi şiir? Şiir, insanın felaketlere 

katlanmasına, onların üstesinden gelmesine yardım eder diyen Louis 
Aragon gibi. Şairlerin er ya da geç eyleme yöneleceğini söyleyen Paul 
Eluard gibi. Anne ve babası toplama kamplarında ölen Paul Celan’ın, 
Auschwitz’den sonra şiir yazmayı sorgulayan Adorno’ya inat şiire 
sarılması gibi. Celan’ın Auschwitz’in dağıtılmasından bir sene sonra, 
1946’da yazdığı bir mektuptaki şu satırlar belki hayatımza ayna tutar: 
“Bir Yahudi için Almanca şiir yazmanın ne kadar zor olduğunu söyle-
mek isterim. Şiirlerim yayımlandığında kitabı aralayan eller belki de 
annemin katilinin elleri olacak… Ama benim kaderim budur: Alman-
ca şiirler yazmak.” 
 
Neden mi şiir ? Çünkü, Afrika sosyalizminin öncülerinden ve Sene-
gal’in bağımsızlıktan sonraki ilk devlet başkanı Léopold Sédar Sen-
ghor’un ifade ettiği gibi, şiir dünyanın umududur: “Şiir ölmemeli. 
Çünkü ölürse dünyanın umudu nerede kalır?”

“Şiir, insanın 
felaketlere 
katlanmasına, onların 
üstesinden gelmesine 
yardım eder diyen 
Louis Aragon gibi. 
Anne ve babası 
toplama kamplarında 
ölen Paul Celan’ın, 
Auschwitz’den 
sonra şiir yazmayı 
sorgulayan Adorno’ya 
inat şiire sarılması 
gibi.


