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Günler günleri kovalıyor. Her şeye alıştığımız gibi günlük tecrit temposuna da alıştık. Üzerimize 

çöreklenen bu kâbus bulutunun dağılmasını bekliyor, umudu kaybetmiyoruz. Belli ki bir seyir 

tamamlanacak. Alınabilecek en etkin korunma önlemlerini ve tedavi yöntemlerini öğrenmeye 

çalışıyoruz. Dünyada olup bitenleri izlemek de iyi geliyor insana. 

 

Doğru bilgi veren,  sorun ve yetersizlikleri ile yüzleşmekten çekinmeyen ülkeleri, bilgi gizlenen 

ülkelerden ayırt edebiliyoruz. Ağır ağır geçen zaman, bize telaşsız yaşamın faziletlerini de 

öğretiyor. Daha durgun, daha dingin, temkinli ama tevekküllü bir yaşamda huzur arıyor, zamanı 

iyi bir şekilde kullanmaya çalışıyoruz. Temasız, ön yargısız, ambargosuz, günün getirdiğine göre 

düşünüp yazmak da iyi geliyor.  

 

Ya Temassız? 
 

Şu sıralar kimseyle yüz yüze temasımız yok. Ama dünyanın öbür ucuna, eşe dosta, konuya, 

komşuya ulaşmamızı sağlayan iletişim teknolojileri kadar, sosyal medyanın sağladığı sürekli 

haber avantajı hizmetimizde. Öte yandan eskiden olmadığı kadar az nakit kullanıyor ve para yolu 

ile temastan kaçınıyoruz. Üstelik ben eskiden kredi kartında “temassız” kullanıma, bazı 

risklerinden dolayı itiraz ederdim. Ama şimdi “temassız”, hız ve sağlığa uygunluk sağlayan bir 

ödeme şekli olarak mecburen kabul ettiğim bir yöntem.  

 

Ancak temaslı veya temassız para mikrop yuvası. Bunu tecritte daha iyi görüyoruz. Hele zor 

zamanlar düşünülmeksizin müsrifçe harcanan para, haddi ve hesabı olmayan beyt-ül mal kadar, 

insanları bu defa da destek- yardım; bağış yapan-yapmayan ayırımına tabi tutmanın sakıncalarını 

hissediyoruz.  

 

 

 

 



 

“Olduğu Gibi Görünmek” 
 

Göz göre göre, bazı şeyleri olduğundan daha iyi gösterme çabası ile inandırıcılıktan uzaklaşan 

yönetimlerin, gelecekte virüsten daha büyük zararlara neden olacağı apaçık. Nasıl iyi ve 

temelleri sağlam bir evlilik, kendini iyi günde- kötü günde, sağlıkta - hastalıkta; refahta ve fakr-ü 

zarurette daha iyi belli ediyorsa, kökleri sağlam bir ulus olmak için de rakam ve bilgi aldatmacası 

olmadan, herkesin zorlukları birlikte omuzladığı bir süreci yaşamak gerekir. Eğer buna imkân 

verilirse, “göründüğü gibi olmanın” da yolları yine birlikte açılır.  

 

Tamahsız   
 

Bu virüs, dünyanın kırılan zembereğini onarır, kayan eksenini doğrultur mu bilmiyorum. Ama 

böyle bir olağanüstü durumda, ne altın, ne gümüş, ne de başka şeylerin değeri var. Varsa yoksa 

sağlık. Tamahın ne büyük bir tuzak olduğunu, insanoğlu bir kez daha er veya geç bir çukura 

sadece bir virüs kadar uzak olduğunu anlayabiliyorsa ne ala. Kalın sağlıcakla. 


