
Eyvah, devlet ateş ölçüyor! 
 
Covid-19 virüsünün İtalya’ya ulaştığı ilk günlerde ünlü İtalyan düşünür Giorgio Agamben, 
hükümet yetkililerinin ilk açıklamalarından yola çıkarak, alınan tedbirlerin orantısızlığını siyasi 
otoritenin “istisna hali” yaratma eğilimine bağlayan bir yazı kaleme aldı. Agamben’e göre 
hükümetler, aldıkları orantısız tedbirlerle bizzat yarattıkları güvenlik arzusunu tatmin etmek 
üzere duruma müdahale ediyorlardı. Bu yazıdan sadece birkaç gün sonra İtalya’dan sağlık 
sisteminin virüsün yayılma hızı karşısında çaresiz kalmanın eşiğine geldiği ve ölü sayısının ne 
yazık ki sıçramalı olarak arttığı haberleri geldi. Agamben’in paniğin kasti olarak, kontrol 
politikalarını meşrulaştırmak üzere yaratıldığı tezi de böylece tarihin çöplüğüne en hızlı giden 
analizlerden biri oldu. Çünkü İtalya’da devletin müdahalesi değil, müdahalesizliği ya da geç ve 
yetersiz müdahalesi (WHO’nun uyarılarına rağmen gerekli planlama ve örgütlenme 
hazırlıklarını yapmamış olması, karantina uygulamakta gecikmesi, vb.) İtalyan hekimlerini kimi 
yaşatıp kimi ölüme terk edecekleri ikilemiyle karşı karşıya bırakmıştı. 
 
Yaşayıp gördüğümüz gibi, İtalya’dan önce Çin’i vuran Covid-19 salgınının yayılma hızı ve 
öldürücülük oranı konusunda kamuoyuna yansıyan bilgiler, dahası WHO’nun ilk elden yaptığı 
bilgilendirme ve uyarılar, kamu otoritelerinin sert seyahat kısıtlamaları ve karantina 
uygulamalarını da içeren tedbirleri bir an önce devreye sokması gerektiğini gösteriyordu. 
Ancak çok muhtemelen Agamben de dahil olmak üzere Avrupa liberal ve sol liberal 
entelijensiyasının önemli bir bölümü, Çin’de yaşananları, istisna halinin zaten olağan yönetim 
pratiği haline geldiği “totaliter” bir iktidarın eylemleri olarak yorumluyorlardı. Böylece, virüs 
Avrupa’ya sıçradığında düşünce dünyasına ve akademik üretimi belirleyen bu “radikal” 
entelijensiyanın ilk refleksi, sert tedbirlerin alınmamasını değil, tedbirlerin gündeme gelmesini 
sorgulamak oldu. 
 
Bu nedenle, Agamben’in sadece birkaç gün geçince en acı şekilde yanlışlanan bir iddiayla 
ortaya çıkmasını kalem oynatmakta erken davranmasına değil, temel bir yaklaşım sorununa 
bağlamak gerekiyor. Bu sorun yerinde durduğu için de, benzer bir yaklaşımın ürünü olan 
yorumları okumaya ve izlemeye devam ediyoruz. Nitekim, pandemik salgının hızla can aldığı 
Mart ayı ortasına geldiğimizde bize CNN’den seslenen, çoğumuzun Sapiens bestseller’ıyla 
tanıdığımız tarihçi Yuval Noah Harari, bizi bir kez daha virüsten değil, virüs sayesinde 
güçlenebilecek totaliter rejimlerden korkmamız gerektiği konusunda uyarıyordu.  
 
Yaşama ve ölüme karar veren egemen kim? 
 
Tarihçilerin ve tarih okuyucularının iyi bildiği gibi büyük çaplı salgınlar ve doğa felaketleri, 
toplumsal yapıyı kökünden sarsan politik, iktisadi ve sosyal olaylardır. Bu olaylar karşısında 
siyasi otoritelerin aldığı kararlar, ilan ettiği tedbirler, yürürlüğe koyduğu yeniden yapılanma 
politikaları toplumsal yapıyı, sınıfsal dengeleri değiştirebildiği gibi, devlet-toplum ilişkisini de 
yeni bir bağlamda kurabilir. Bu yeni bağlam, birçok tarihsel örnekte görüldüğü gibi, eskisine 
kıyasla daha otoriter olabilir. Ancak bu yeni bağlamın tek ve temel belirleyicisinin, siyasi 
otoritenin egemen olma arzusu olduğunu ileri sürmek için tarihin bize sunduğu verileri epey 
seçici bir şekilde yorumlamak gerekir.  
 
Şu anda başa çıkmaya çalıştığımız Covid-19 pandemik salgınının dünyamızı nasıl değiştireceğini 
bilmiyoruz, ancak tarihin dersleri ışığında ve kapitalizmin işleyiş dinamiklerine bakarak fikir 


