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Giriş

Batı medeniyeti bilimi -mutlak hakikati ye-
rinden ederek- itibarî hakikat olarak özümse-
miştir. Bu ideolojik saiklerle bezeli bilim yak-
laşımı; piyasa ekonomisi, kudret ve konformist 
bir yaşamı hedeflemiş, müstemlekeci metotlarla 
toplumları bu meyanda yeni bir düzleme oturt-
muştur. Batı medeniyetinin teknobilimsel terak-
kisi ve dünya üzerinde kurduğu kapital tahak-
küm, insanı insan yapan, onu özüne ulaştıran her 
manevi mefhumdan uzaklaştırmış, her anlamda 
maddeci ve betonarme düşüncelere mahkûm et-
miştir. Bu minvalde çıkılan yolda içselleştirilen 
“izm”lerden Batı’ya en kazanç sağlayanı hiç 
şüphesiz sınırsız, serbest, rasyonel, sömürüye 
açık, duygulardan arınmış, kayıtsız şartsız mut-
lak kazanç elde ettiren kapitalizm olmuştur.

Kapitalizmin bir ideolojisi yoktur, kazanç 
elde ederse devleti de özel mülkiyet sahibini 
de liberalizmi de savunur. Rahat hareket ede-
meyeceği bir alanda sıkışıp kaldığında bireyler 
üzerinden kurulan bir mantıkla yeni bir sis-
tem kurar ve toplumu bireylerin savaştığı bir 
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arena haline getirerek manipülasyon ağını oluş-
turur. Burada kurnaz, akıllı ve fırsatçı olanların 
dışındakiler, toplumun tozlu ve izbe köşelerinde 
kıt kanaat geçinirken kapitalist düzende dikiş 
tutturanlar, her anlamda toplumsal parametreleri 
hatta toplumların geleceklerini belirleyecek kadar 
söz sahibi olur ve yetkinleşir. Bahsettiğimiz kapi-
tal düzenin toplumsal tatbikinin kusursuz olduğu 
ilk ülkelerden biri şüphe yok ki Amerika’dır. Hat-
ta bundandır ki biz Amerika’ya ve bazen Avrupa 
ülkelerinden birine ‘fırsatlar ülkesi’ diyoruz. Çün-
kü arenada kıran kırana bir mücadele var, güçlü 
ve kurnazlar her türlü imtiyazdan faydalanırken 
malum düzene mağlup olan yoksullar, sistemin 
ufak dişlerinden diş kovuğuna sığmayacak ka-
dar pay alanlar yahut homeless denilen evsizler 
toplumda yok sayılıyor. Hatta Fransa’da devlet 
politikalarının dışında kalan evsizler, uyudukları 
banklardan dövülerek atılıyor. Çok değil henüz 
2021 yılında Fransa’da bankların etrafı çitlerle 
örüldü, bu evsizlerin sokakta bile yeri kalmasın 
diye. Bu insanlık dışı uygulamadan sonra zatürre 
oranında artışlar oldu ve evsizlerin %19’luk kısmı 
bu uygulamadan sonra öldü.

Kapitalizm, sömürgeci ve köleci olup hem 
spesifik hem de küresel olarak çalışan bir sistem. 
Edward Said’in de ifade ettiği gibi sömürgenin 
keşif kolları artık silah dışında belki de her şey. 
Batı, insanı köleleştiren hatta “istihmar” eden 
yani “eşekleştiren” bir tutumla çıkar endeksli, kâr 
merkezli, sürdürülebilir başarıya endekslenmiş 
bir üst medeniyet olarak kalma çabası verir. Bi-
lim, eğitim, sanat, futbol, akademi, hazlar, insan 
biyolojisi, sinema, siyaset vb. birçok alanı yani 
insanı güdümleyen her şeyi; parayı etken özne, 
halkları da edilgen ve potansiyel çıkar kaynağı 
olarak Batı, bilfiil kullanıyor.
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10, 30 ve 100 yıl savaşlarıyla odağı-
nı sadece sınırları içerisine veren Batı, 
daha sonra Doğu’ya gerçekleştirdiği 
sürü sürü akınlarla etkileşimler mey-
dana getirdi. Birçok maddenin mamul 
bilgisi ve tekniği, bu akınlar sayesinde 
medeniyetler arası alışverişe dönüştü 
ve Batı bilhassa Doğu Roma’nın/Bi-
zans’ın merkezi İstanbul’un Müslü-
manların eline geçmesiyle gerçekleş-
tirdiği denizaşırı seferlerle öğrenilen 
bilgileri kullanarak yeni keşifler 
gerçekleştirdiler. Evvela Amerika keş-
fedildi, sonra Güney Afrika’ya ulaşıl-
dı. Bu maceralı seyahatlere özellikle 
kaçkın, serkeş, serazat ve hasta ruhlu 
insanlar gönderildi. Bunun sebebi de 
Avrupa’nın denizaşırı seferlerden hala 
dönülemeyeceği iddiasını içselleştir-
mesidir. Bundan dolayı topluma zarar 

verenlerin bu seferlerle dönmemesi hedeflendi. Lâkin öngörülenden farklı olarak gittikleri 
yerde kıyımlar yapan düzensiz lejyonerler, Amerika kıtasında 90 milyon, Avustralya’da 
50 milyon kişinin canına ve malına kastetti. Katliam sonrası failler zenginleşti. -Bazı kay-
naklar ilk kapitalistlerin bunlar olduğunu ifade eder- Dolayısıyla Afrika’dan getirilen ve 
gemi ambarlarında istiflenen cesetler, mücevherler için yok sayılan köleler, kapitalizmin 
temel harcı olarak da kabul edilir. Bu sistem, katledilen dünya halklarının omuzlarında 
yükselmiş bir sistemdir.

Bir de “homo-economicus” yani iktisadi insan mevzusu da var. Bu tip; bireyci, rasyo-
nel ilişkilere dayalı bir yaşamı benimseyen insanın bu mantıkla topluma da katkı sağlaya-
cağını düşünmesi sonucu ortaya çıkmış bir prototiptir de diyebiliriz. Güçlü ve ayrıcalıklı 
olanın güçsüz ve ayrıcalıksız olanı sildiği, manevi değerlerin görmezden gelindiği bir mo-
deldir bu model. Çünkü homo-economicus açtır, doymak bilmez. Tüm çevresini bu pers-
pektif ile yorumlar, çıkar endekslidir, ilkesini ve kendini kâr marjına entegre eder. Ahlak 
ya da etik çok da benimsediği değerler değildir. Kazanç varsa ahlaklı olur, kaybedecekse 
ahlakından taviz bile verir. Temel dürtüsü yarış, rekabet ve kazançtır. 
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Kara Veba, Covid ve
Kapitalist Sermayedarlara Dair
Kara Ölüm olarak da bilinen veba, 

1347-1352 yıllarında Avrupa’yı yerle 
bir eden, yaklaşık 25-30 milyon kişi-
nin ölümüne sebep olan bir salgındı. 
Kemirgen hayvanlardaki pirelerle 
taşınan hastalık, ilk olarak Orta As-
ya’da ortaya çıkmış, Moğol savaşçı-
ları ve tüccarları aracılığıyla Kırım’a 
yayılmıştır. Karadeniz’den çıkan Ce-
neviz ticaret gemilerindeki sıçanlar-

dan taşınan veba, İtalya üzerinden Avrupa’ya girmişti. Hastaların üçte ikisi ölürken, etki-
lenen yerlerdeki nüfusun %30 ila %50’sinin vebadan hayatını kaybettiği düşünülmektedir. 
Ölüm sayısı o kadar yüksekti ki Orta Çağ Avrupa toplumunda ciddi sonuçlara yol açmıştı. 
Yeterli sayıda çiftçinin olmayışı, serfliğin sona erdirilmek istenmesine, otoritenin genel 
olarak sorgulanmasına ve ayaklanmalara, birçok şehrin ve köyün tamamen terk edilmesi-
ne yol açmıştır. Avrupa nüfusunun veba salgınından önceki hâline dönmesi yaklaşık 200 
küsur yıl alacaktır. İtalyan yazar Boccaccio, salgının yarattığı fevkalade dehşeti Decame-
ron isimli eserinde şöyle tarif ediyor: 

“Herkes birbirinden kaçıyor, komşu komşuya sırt çeviriyordu. Akrabalar görüşmüyor, 
birbirlerinden uzak duruyorlardı. Salgın, erkeklerin, kadınların yüreklerine öyle bir korku 
salmıştı ki, erkek kardeş erkek kardeşten, amca yeğenden, kız kardeş erkek kardeşten, da-
hası koca karısından kaçar olmuştu. En önemlisi, belki inanmayacaksınız, analar babalar 
çocukları sanki kendilerinin değilmiş gibi davranıyor, onları görmeye gitmiyor, yardım el-
lerini uzatmıyorlardı… Öte yandan, yardım edilse iyileşebilecek birçok kişi, kendi başına 
bırakıldığı için ölüp gidiyordu. Hastalar gerekli bakımdan yoksun kaldıkları, salgın da 
yayılmayı sürdürdüğü için, gece olsun gündüz olsun, insanlar durmadan ölüyor, ölü 
sayısının yüksekliğini duymak, hele ölümlere tanık olmak geride kalanları şaşırtıyordu.”1

1400’lü yıllarda elde edilen bilimsel gelişmeler göz önünde bulundurulduğunda yaza-
rın ifade ettikleri yanıltıcı değildir. Çünkü dönemin tıbbi kifayetsizliği, imkân azlığı, dev-
letlerin tedariksizliği ve acizliği bilinen bir durumdur. Burada esas mercek altına alınması 
ve üzerinde düşünülmesi gereken durum, bilim ve teknolojinin Boccaccio’nun menfur 
ifadelerinin çok ötesinde geliştiği 21. yüzyılda, hala benzer manzaralara şahit olma deh-
şetidir. Bu anlamda söylenebilecek en asgari ve radikal ifade, müthiş güce ve tahakküme 
sahip kapitalist sistemin insanlığa her anlamda, en üst dereceden cehennem azabı yaşat-

1  Boccaccio, 2013, ss. 29-30.

KARA ÖLÜMKARA ÖLÜM



7

K A P I TA L I Z M  K I S K A C I N D A  B I L I M

tığını söylemektir. Kapitalizmin temel 
çelişkisi, üretimin toplumsal karakteri 
ile kapitalist özel mülkiyet arasındaki 
çelişki dolu açığın bilhassa Covid-19/
Koronavirüs pandemiyle varlığını çok 
daha radikal ve açık biçimde gösterme-
siyle belirginlik kazandı.

Kapitalist sermayedarların farklı ku-
rumlarından bu süreçte zenginin daha 
zengin, yoksulun daha yoksullaştığına 

dair açıklamalar geliyor. Dünya çapında en zengin 10 kişinin toplam servetinin, koronavi-
rüs salgını sırasında 540 milyar dolar arttığı Oxfam raporuyla açıklandı.2 Sadece bu parayla 
‘herkese aşı temin edilebilir’ de diyor, Oxfam. Fakat kapitalizm yoksulların aşıya erişimini 
geciktirdiğinden, her şey çok geç olacak ve muhtemelen kimi ülkelerde aşı hakkı yoksullara 
uğramayacak. Bu arada şu an belki aklımızda her ülkenin aşı tedarikinde epey yol katettiği-
ne dair fikirler vardır, oysaki durum hiç de öyle değil. Evet, Avrupa kıtasında işler tıkırında 
olabilir yahut kapitalist sermayedarların kendilerini akladığı televizyon ve sosyal medyada 
yaşanan içler acısı trajedi kendinden bahsettirmemiş olabilir. Lakin aşı olmamış ve henüz 
aşı tedariki sağlanamamış en asgari 70 ülke var. Bunlar tahmin edeceğiniz üzere Cibuti, 
Seyşeller, Botsvana, Çad ve benzeri ülkelerden ibaret değil. Avrupa ülkelerinden Moldova, 
Orta Asya’dan Kamboçya, Laor ve birçoğu.  Afrika ülkelerinin büyük çoğunluğu bu hal-
deyken kapitalist sistemin sermayedarları ise kendi kıtalarında ‘fikri mülkiyet ve toplumsal 
yararla aşılar herkese dağıtılmalı mıdır, yoksa ticaret dengesi korunmalı mıdır?’ diye sor-
gulamaları kahve eşliğinde tartışıyor. Bu arada aşıyı bulanlar açıklamalarıyla bu imkânlara 
katılmıyor. O kararsızlıklar ve fikir teatisi sırasında onlarca Avrupalı, yüzlerce Asyalı ve 
binlerce Afrikalı zaten hayat macerasının sonuna gelmiş oluyor.

Hasılı kelam, pandeminin başlarında virüsün sınıfsal ayrım yapmadığı yalanı söylense 
de, çeşitli ülkelerde yapılan araştırmalar salgından dolayı hayatını kaybedenlerin çoğun-
lukla yoksul emekçiler olduğunu ortaya koydu. Öyle ki bu gerçek artık gizlenemez hale 
geldiği için Oxfam, Davos öncesi yayınladığı “Eşitsizlik Virüsü” başlıklı raporu ile ser-
mayeyi uyarmak zorunda kaldı. Kaldı ki bu, Avrupa’nın tarihini biraz bilenlerin nezdinde 
çok da makul bir zemine oturmuyor.

Virüs bulaşıcılığı insan ayırmıyor ama kapitalist sermayedarlar testinden tedavisine, 
aşıdan diğer korunma olanaklarına kadar bilimin tüm nimetlerinden sınırsızca fayda-
lanabildikleri için, virüs onlar karşısında pek de başarılı olamıyor. Emektarların ezici 

2  Oxfam, 2022, s. 41.
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çoğunluğunun izole konutlarda virüsten korunma olanağının mümkün olmayışı ve hij-
yenden uzak koşullarda çalışmaya devam etmek zorunda kalışı, sistemin çarkını cebren 
döndürme zorunluluğunu ve yaşamlarının ne kadar kıymetsiz olduğunu izhar eder ni-
teliktedir. Tüm bunların üstüne tüm dünyada umuma açık sağlık sistemleri de işlevsiz 
hale gelince pandeminin ağır yükü yine malum sınıfın omuzlarındaki yüke dönüşüyor. 
Öyle ki bir süre sonra hastanelerin hasta seçmesinin yani kimin ölüp kimin yaşayacağı-
na karar vermesinin etik olarak ne anlam ifade edebileceği dahi tartışılmaya açıldı. Ve 
bu söz George Orwell’un “tüm hayvanlar eşittir bazı hayvanlar daha eşittir”3 sözünü 
yeniden hatırlatmış oldu. Öte yandan bu yıkıcı pandemi, düşünürlerin ifade ettiği gibi 
insanlık tarihinin görmemiş olduğu ve göremeyeceği bir felâket değildir. Bu illetli pan-
deminin böyle bir hale gelmesinin ve coğrafya aşırı bir etki göstermesinin temel nedeni, 
kapitalizmin kendisidir. 21. yüzyılda bazı alanlarda ortaya konan bilimsel ve teknolojik 
gelişmeler, esasında insanlığı içine düştüğü bu menfi durumlardan kurtarabilecek yet-
kinliktedir. Bu gelişmeler ve ilerlemeler insanlığa gerekli bilgi ve olanakları sunuyor ve 
sunacaktır fakat kapitalist sistemde temel gaye sermayedarların elde ettiği kazanımlar-
dır ve sistemin yegâne amacı ise kendisini daima büyütmektir. Çünkü ancak bu yolla 
varlığını sürdürebilir. Bu sürdürülebilirlik arttıkça kapitalist düzenin ve iştiraki ortakla-
rının iştahı artar, iştah arttıkça emek ve emekçinin daha fazla sömürülmesi amaçlanır ve 
sömürünün yeni keşif kolları aranır. Bu gayeyle de bilim, teknoloji ve tüm gelişmeler 
sermayedarların kötü emellerine vasıta olur. 

Peki Başka Bir
Bilim Mümkün Mü? 
Bilimin ve insanlığa fayda sağlayan 

her buluşun alınıp satılan bir metaya 
dönüştüğü, üretimin tek amacının kâr 
etmek olduğu, her şeyin satılmak ve 
paraya tahvil edilmek üzere ortaya 
konduğu bir toplumda kapitalist dü-
şünürler, insanın merak, araştırma gü-
düsü ve kreatif çalışmalarının temel 
motivasyonunun da para kazanmak ve 
ortaya konanın bir çıkarla ödüllendiril-

mesinin gerekli olduğunu savunuyor. Ortaya konan her buluş, patent sistemiyle güvence 
altına alınmazsa, çalışmayı ortaya koyanların temel motivasyonu zedelenecek ve karşı-
lıksız bir çalışmanın işe yararlılığı bu zihinler tarafından sorgulanacaktır. Bu da yeni bu-

3  Orwell, 2021, s. 88.
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luşların giderek azalmasına sebep olacak. Alın size kapitalizmin perspektifiyle olaylara 
bakmanın müthiş ve kusursuz dışavurumu. Oysa ortaya konan bir icadın mucidi bu kadar 
materyalist, kapitalist ve makyavelist düşünmemelidir. Mana yüklü, toplumu ve insanlığı 
kalkındıracak çalışmalar yaparak pejoratif gayelerden uzak duracak bir şekilde çalışmalar 
ortaya koymak, bilim insanının biricik hedefi olmalıdır. Paraya endekslenmeden bir insa-
nın gözündeki umudu yeşertmenin verdiği mutluluk uğruna yapılan bilimsel çalışmalar 
daha insani bir dünyanın temel taşlarını sevgiyle inşa edecektir. Kaldı ki tarih boyunca 
insanlık tarihini kalkındırmış ve büyük buluşlara imza atmış bilim insanları, bireysel tat-
mini maddi zenginlikte değil manevi doyumda bulmuşlardır.

Bilimin hiç para etmediği dönemlerde bilim için canından olanları, toplumsal düşünce-
yi kalkındırmak için baldıran zehrini gözünü kırpmadan içenleri, toplumdan tecrit edilme 
pahasına kodeslerde kalanları ve büyük çoğunluğunun yokluk içinde hayata veda etme-
lerini tarih, ölümsüzlükle mükâfatlandırmıştır. Lakin kapitalist sermaye bu ve benzeri ça-
lışmaları “enayilik” kisvesi içinde yorumlamış, bilim insanlarının insanlık uğruna göster-
dikleri çabayı kibirli bir edayla boşa kürek sallama olarak telakki etmiştir. Kapitalist bir 
yorumsamayla bu isimleri karalamış ve sermayedar yahut zengin soyluların çıkarlarına 
hizmet ettiği oranda piyasada tutmuş, isminden bahsetmiştir.

Thomas Edison (ö. 1931) üzerinden verilecek bir örnekle yola çıkılabilir. Edison, he-
nüz ortaokuldan bu yana ampulün mucidi kabul ettiğimiz, her kesimden insanın ismini 
en az bir kere duymuş olduğu çalışkan, zeki mucitlerden biridir. Lâkin bu yalnızca ifade 
edilen kısımdır.

Edison’un zengin bir şirket sahibi, Nikola Tesla (ö. 1943) ile rekabet halinde olduğu, 
çoğu kez Tesla’yı örselediği ve ekonomik farklılıktan dolayı ona üstünlük sağladığı ifade 
edilmez. Tesla, Edison’un şirketinde bir süre çalıştıktan sonra Westinghouse (Westinghou-
se Electric Corporation) ile çalışmaya başlamıştır. Tesla, Edison’un doğru akımına karşı 
alternatif akımı geliştirmiş, Edison pazar payını kaptırmamak için alternatif akıma karşı 
başlattığı karalama kampanyası da tarihe “akım savaşları” olarak geçmiştir. Edison’un 
maddi kaygıları ve ahlaki ilkelerden uzak tutumları, Tesla’yı karalaması bir bilim emek-
çisinin yıllarca yok sayılmasına sebep olmuştur.

Edison makul ve başarılı bir mucit olarak kitaplarda yer edinirken, Tesla ancak son yıl-
larda hak ettiği itibarı elde etmiştir. Bunun da temel sebebi Tesla’nın, Edison gibi bilime 
kapitalist bir tutumla yaklaşmamasıydı. Bilim emekçisi olması, bilim tüccarı olmaması 
ve insanlığa katkı sağlamak adına çaba sarf etmesiydi. Tesla, beş parasız ölmüş fakat 
insanlığa katkı sağlamak gayesiyle hayatının büyük bölümünü bu ideale adamıştı. Şubat 
1892’de ‘Mühendisler Enstitüsünde’ yaptığı konuşmada şu ifadeleri kullanmıştır: “Bütün 
bu gözlemler bizi büyüledi ve bizi bu fenomenlerin doğası hakkında daha fazla bilgi edin-
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mek için yoğun bir istekle doldurdu. Kim olursak olalım, her gün işimize keşfetmek umu-
duyla ve bizi bekleyen büyük sorunlardan birinin çözümünü bulabilmek için gidiyoruz, her 
geçen gün, her başarımızda yenilenen heyecanla görevimize geri dönüyoruz ve başarısız 
olsak bile çalışmalarımız boşuna gitmiyor çünkü bu çabalarımızda saatlerce süren keyifli 
çalışmalarımız var ve enerjimizi insanlığın yararına yönlendirdik.”4

Yalnızca Tesla değil, bu ve buna benzer birçok bilim adamı vardır. Mesela ilk raylı 
lokomotifi bulan Richard Trevithick 1833’de yokluk ve yoksulluk içinde ölmüştür. Ve 
yukarıda ifade ettiğimiz gibi kapitalist gayelerle değil insanlık uğruna bunu yapmıştır. Ve 
şöyle demiştir: “Her ne kadar çok maddi sıkıntı çekmiş olsam da yararlı bir özne olmanın 
büyük gururu benden asla alınmaz ki; bu gurur benim için zenginliğin çok ötesindedir.”

Nobel Ödülü’nü iki farklı dalda kazanan Marie Curie (ö. 1934), bilime hayatını ada-
mış insanların başını çeker. Ciddi engellerle karşılaşmasına rağmen bilim tarihindeki yeri 
sorgulanamaz cinstendir. Curie, zararlı radyoaktif maddeleri kendi üzerinde denediği için 
hayatını kaybetmiştir. Curie’ler, Cezeri’ler, Trevithick’ler, Salk’lar, Semmerlweis’ler keş-
fettikleri buluşların tüm insanlığa ait olduğunu düşündükleri için, değil patent sahibi ol-
mak ve zenginleşmek, çoğu kez yoksulluktan öldüler. Çünkü onların amacı, kişisel kazanç 
değil insanlığa kazanım sağlamaktı. Bilim ve teknoloji böyle gücünü insanlıktan menkul 
alan özverili bilim insanlarının çabalarıyla ilerliyor, gelişim gösteriyor. Kapitalist sermaye 
ise bunlara el koyarak insanlığa dağıtmada inisiyatif kullanıyor ve sistemde güçlüyü ve 
zayıfı bu sistemle oluşturarak böylece bir tahakküm oluşturuyor. İnsanlık, bu inisiyatif 
prizmasından kalınca da çaresizliğin en yüksek kerteden hissedildiği bir eşikte buluyor 
kendini. Dev ilaç şirketleri, tarihi geçen ilaçları gözünü kırpmadan konteynerlerle atabili-
yorken gelen bir mağdura yahut bir sosyal sorumluluk projesine ücretsiz tedarik sağlama 
noktasında kılı kırk yarıyor. SMA ve benzeri yüksek tedavi ücreti gerektiren hastalıkla-
rı lehine kullanma konusunda kapitalizmin ne denli insancıl olduğu tartışılamaz dahi(!) 
SMA hastalığında da kapitalist dokunuşlar olduğundan tedaviden yalnızca imkânı olanlar 
ya da iyi bir kamuoyu oluşturanlar faydalanabiliyor. Tarihine bakınca SMA hastası bir 
bireyin tedavisi için kurulan bir vakıfta tahmin edilenden fazla yardım toplanıyor. Hasta-
nede envâi çeşit çalışmalar yapan doktorlar bilahare tedaviyi bulduklarını ilan ediyorlar. 
Vakıf aracılığıyla oluşturulan kapitalist sermayedarlar da süreci ince eleyip sık dokuya-
rak yakinen gözetiyor ve bir ilaç şirketi, malum ilacı 9 milyar dolara satın alarak ilacın 
maliyetini 2 milyar dolara halka açıyor. İşte insan sağlığı üzerinden gözünü kâr ve çıkar 
bürümüş kapitalist burjuva zihniyetinin bilimsel trajedyası ifade edilende izhar olmuştur.

Sömüren ve idealist gençlerin bilim ışığını dahi absorbe eden kapitalist sermayedarlar, 
vermemekle yahut pahalı vermekle yetinmeyip ifade edildiği üzere ortaya konan yahut 

4  Evrim Ağacı, 2011, s. 7.
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insan sağlığına öncelik veren buluşlar üzerinden de vahşi bir mukavemet gösteriyor. So-
lunum cihazları üreten bir medikal şirket, Cristian Fracessi ve Allesandro Ramaioli isimli 
iki genç mühendise dava açarak mobbing uygulamış ve tehdit etmişti. Solunum cihazla-
rında kullanılan bir aparat tükenmişti. Patent sahibi firma hem talebi karşılayamıyor hem 
de aparatın yapım aşamasında kullanılan tasarım malumatlarını da hiçbir şekilde paylaş-
mıyor, insanları mağdur halde bırakarak öylece rötarlı üretim planları yapıyordu. Bu iki 
genç mühendis, firmanın tutumuna karşı kendi 3D yazıcılarını devreye sokarak 11 bin 
dolara satılan vanaların üç farklı biçimini yaparak maliyeti 1 dolara indirdi. Bilahare 14 
Mart 2021 itibariyle ilk gün 10 hastanın tedavisinde bunu başarıyla uygulamaya koyarak 
tedarikçi şirketin defalarca kez mobbingine ve tehdidine maruz kaldılar. Bu girişimler 
başarılı oldu ve Fracassi sosyal medya hesabından kâr amaçlı böyle bir girişimde bulun-
madıklarını, yalnızca hayati tehlikesi bulunan hastalara sınırlı sayıda üretimle yardımcı 
olmak istediklerini vurguladı. Patent sahibi firmanın 1 dolara ürettikleri aparatın üretimini 
durdurma çalışmaları çeşitli denemelerle başarılı oldu. İnsana verilen o muteber kıymet-
lerinden ötürü mükâfatlandırılması beklenen genç mühendislerin cezalandırılması, kapi-
talist düzenin otoritesinin ulaştığı seviyeyi göstermektedir.

Eşya, meta ve niceliğin egemenliğine girmiş dünya, manevi değerlere tutunanları kapital 
sistemle yutmuştur. Mezkûr örnekler, vakayı adiyedendir ve vahşi kapitalizmin toplumsal ve 
insana verdiği kıymetin tezahürüdür.  Burada ifade edilenler yalnızca sosyal medyaya yansı-
yan kısmı oluşturur. Bilim ve teknolojinin tarihsel süreci incelendiğinde aslında çoğu evrede 
benzer despotik tutumlarının var olduğu lakin son zamanlarda ise kalkınmanın artması ve 
niceliğin egemenliğinin kendisini hissettirmesi ile fazlasıyla çoğaldığı bariz bir şekilde an-
laşılacaktır. Koronavirüs aşısında da benzer durumlar yaşanmaktadır. Aşılar üzerinden ka-
pitalist hesaplar yapılmakta ve insanlık “ar” ederken bazıları çıkar hesabıyla uğraşmaktadır. 
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Sonuç

Hem var hem yok bir dünyadayız. Makineler geliştikçe insanlık geriye gitmektedir. 

Makinelerin icadıyla insanın çalışma gücü daha konformist bir zeminde daha insancıl nü-

velerle bezenmiş olması gerekirken ruhsal bir çöküş ve fazladan mesai, bugünlerimizin 

en belirgin görüngüsüdür. İnsanlık hem hayatın pratiklerinde çağ aşıyor hem de nevrotik 

ve psikolojik çöküşler de geçmişe rahmet okutuyor. İnsan, eserinin esiri oluyor. Modern 

sanayi ve modern bilim artık postmodern bir sefaletle karşı karşıya bırakıyor bizleri. 

Maddiyatın ve niceliğin egemenliğine giren insan, anlam ve manadan uzak maddepe-

restliğe maruz kalarak kapital tahakkümün ezilen ufak bir çark dişi haline geliyor. Din ve 

insanlığa dair anlamların sınır dışı edildiği bir dünyada metalaşmaktan kaçmak isteyen 

insan, ancak maddeye olan ihtiyacından vazgeçerek yahut aydın bir farkındalık ile ihtiya-

cını en asgari seviyeye düşürerek malum durumdan daha hafif bir hasarla ayrılabilir. Öte 

yandan gelecek, karanlık bir geçmişin simülasyonundan öteye geçmeyecek. Çağ aştıkça 

asla rücû hakikatin izharı olacak ve haksız rekabetin kıvılcımı ve “zül”ü herkesi çaresiz 

bırakacak. 
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