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Oyun Konusu:
Nobel Ödüllü yazar Camus’nün faşizm alegorisi olarak kaleme aldığı
eserde, veba salgını sırasında yaşanan kaotik durum anlatılıyor.
Karantina döneminde hastalığa karşı verilen amansız mücadele,
belirsizlik ve korkunun egemen olduğu bir dünya canlandırılıyor.
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Yazan: Albert Camus

7 Kasım 1913'te Cezayir'in Mondavi şehrinde doğan Albert Camus,
sert bir büyükannenin gözetiminde, yoksul bir ailede büyüdü.
1914'te savaş alanında ölen babasını hiç tanımadı. Annesi yarı
sağırdı, okuma yazma bilmiyordu ve evlerde hizmetçilik yapıyordu.
Mütevazı bir apartman dairesinde yaşıyorlardı. Lise öğretmenlerinin yakın ilgisi sayesinde burslu olarak okudu. Yıllar sonra kazanacağı Nobel Ödülü’nü burslu okumasını sağlayan lise öğretmeni
Louis Germain’e ithaf edecektir. Cezayir Üniversitesi’nde felsefe
eğitimi gördü. Ayrıca sosyoloji ve psikoloji alanlarında sertifikalar
aldı. 17 yaşındayken, üniversite takımında kaleci olarak futbol
oynadı. Çok fakir olan Camus’un ayakkabıları eskimesin diye kaleci
pozisyonunda oynadığı söylenir. 1930 yılında verem hastalığına
yakalanınca çok sevdiği futboldan uzaklaşmak zorunda kaldı.
Sağlığına kavuşmak için Fransız Alpleri’nde bir kliniğe gitti. Ne
yazık ki hastalığı yaşamı boyunca sık sık nüksetmiştir.
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1935
sonbaharında
öğrencilerden
oluşan Théâtre du Travail (İşçi Tiyatrosu)
adlı bir tiyatro grubu kurdu ve yönetti.
1937 yılının Ekim ayında, Arap medeni
haklarını savunduğu gerekçesiyle Komünist
Parti'den ihraç edilince, adı Théâtre de
l'Équipe (Ekip Tiyatrosu)olarak değiştirildi.
Bu topluluk ve topluluğa verdiği isim,
Camus'nün ekip çalışmasına verdiği önceliğinin bir başka teyididir. İki tiyatro grubunun faaliyetleri, geleceğin oyun yazarına
olanak tanıdı. Bu Tiyatroların kurucusu, yönetmeni ve ara sıra
aktörü oldu.
Hayatı boyunca ekonomik sıkıntılar içinde yaşadığı söylenebilir.
Mali açıdan hayatta kalabilmek için, yerel ve sol görüşlü bir gazete
olan Alger Républicain'de çalıştı. Kısa bir sürede kitap eleştirmenliğinden, adliye muhabirliğine oradan da baş editörlüğe geçti.
Sırasıyla 1937 ve 1939'da yayınladığı sömürgecilik karşıtı iki
deneme yüzünden yerel hükümet ile başı derde girdiği için
Cezayir’i terk etti, Paris’e taşındı.
Aynı yılın Aralık ayında Francine Faure ile evlendi. Paris, hevesli
genç bir yazar için kültürel ve entelektüel bir merkezdi. Ancak
Camus, Kuzey Afrika kökenlerini asla unutmadı ve kendisini Fransız
metropolünde her zaman bir sürgün, bir yabancı gibi hissetti.
Yabancı (L'Étranger) adlı romanını ve Sisifos Efsanesi (Le Mythe de
Sisyphe) adlı deneme kitapları Fransa’nın önde gelen yayınevi
Gallimard tarafından yayınlandı. Aynı zamanda bu yayınevinde
editör olarak çalıştı.
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Öğretmenlik felsefe mezunu Camus için para kazanabileceği tek iş
koluydu. Fakat, sağlık güvencesi olmadığı için bir devlet kurumunda öğretmenlik yapması mümkün olmadı. Hayatta kalmak için,
paraya ihtiyacı olduğu zamanlarda özel dersler vererek doğuştan
gelen yeteneğini bir pedagog olarak birkaç kez kullandı.
Ciddi sağlık sorunları İkinci Dünya savaşının başlangıcında Fransız
ordusuna katılmasına engel oldu. Kendine göre savaşa katılmak
için alternatif bir yöntem buldu. Mücadele (Combat) adlı el ile dağıtılan bir gizli gazete çıkararak Fransız direnişine katkıda bulundu.
Birinci Dünya Savaşı sırasında Verdun Muharebesi'nde kazandığı
zaferle bir "millî kahraman" durumuna gelmiş, ama İkinci Dünya
Savaşı'nda Almanlarla iş birliği yapan Vichy Hükümeti'nin başkanlığını üstlenerek bütün saygınlığını yitiren Fransız Mareşal Petain’in
savaş davasını gözlemledi. Hemen ardından, 1944 yılında
“Caligula” adlı oyunun yayınlanmasıyla oyun yazarı olarak da isim
yaptı.
1945 yılında ikiz kızları doğdu. 1947 yılında yayınlanan ikinci
romanı Veba (La Peste) ilk uluslararası çok satan romanı oldu. Bu
noktadan sonra Albert Camus, kendisini Fransa’nın en umut vaat
eden yazarlarından biri olarak kabul ettirdi ve içlerinde Jean-Paul
Sartre, Raymond Aron ve François Mauriac’ın da bulunduğu sol
entelektüel topluluğun bir üyesi haline geldi. Fakat, bu topluluk
içinde kendini asla rahat hissetmedi. Ayrıca Calderon, Lope de
Vega, Dino Buzzati ve William Faulkner'in oyunlarını da uyarladı .
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“Bence bir şehri tanımanın en iyi yolu
kendinize şu soruları sormaktan
geçer; orada insanlar nasıl çalışır,
nasıl aşık olur ve nasıl ölür.”
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Uyarlayan: Neil Bartlett
Neil Bartlett, 1958’de Hertfordshire’de
doğdu. Yazar, oyun yazarı, çevirmen,
oyuncu ve yönetmendir.
Whitbread Roman Ödülü için finale kalan
romanları Mr. Clive and Mr. Page (1996)
ABD’de The House on Brooke Street ve
Ready To Catch Him Should He Fall (1990)
adlarıyla yayımlanmıştır. Who Was That
Man? A Present for Mr. Oscar Wilde (1988) adlı eseri Oscar Wilde’ı
daha geniş bir eşcinsel tarihi ve kültürel bağlama oturtan çığır
açan bir eserdir ve The Capital Gay Book of the Year Ödülü’nü
kazanmıştır. En son yayımlanan romanları 2007 Costa Novel Ödülü
için finale kalan Skin Lane (2007) ve The Disappearance Boy (2014)
adlı eserlerdir. Çok sayıda hikaye de yazmıştır.
Tiyatro için yayımlanmış uyarlama ve çevirileri arasında Molière'in
Chicago Goodman’da sahnelenmiş olan The Misanthrope (1990)
ve Derby Playhouse’da prodüksiyonu yapılan The School for Wives
(1990) adlı eserleri, Racine'in National Theatre’da sahnelenen
Bérénice (1990), Marivaux'nun National Theatre’da sahnelenen
The Game of Love and Chance (1992), Genet'nin Splendid's (1995),
Marivaux'nun The Dispute (1999), Labiche'in The Threesome(2000),
Dickens'ın A Christmas Carol (2003), Sophie Faucher'nin La Casa
Azul (2002), Kleist'ın The Prince of Homburg (2002),
Marivaux'nun The Island of Slaves (2002), Dumas'nın Camille
(2003), Dickens'ın Oliver Twist (2004), ve Molière'in Don Juan
(2004) adlı eserleri vardır.
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Yayımlanmış tiyatro oyunları arasında A Vision of Love Revealed in
Sleep (Part Three) (1990), Night After Night(1993), The Seven
Sacraments of Nicolas Poussin (1997), Oscar Wilde’ın ölümünün
100.yılında National Theatre tarafından sipariş edilen In Extremis:
A Love Letter (2000), monologlar antolojisi, Solo Voices (2005),
Everybody Loves A Winner (2009), Or You Could Kiss Me (2010) ve
Stella (2016) sayılabilir.
Neil Bartlett 1987’de Gloria Theatre Company’yi kurmuş ve burada
oda operası Sarrasine de dahil 13 adet orijinal performans ve
müzik-tiyatro eseri yaratmıştır. 1994’de on yıl süreyle
Hammersmith’de Lyric Theatre’ın Sanat Yönetmeni olmuştur. 2003
yapımı Pericles adlı eseri Laurence Olivier Award Üstün Başarı
Ödülüne aday gösterilmiştir. 2000 yılında, tiyatroya katkılarından
dolayı Britanya İmparatorluk Nişanı’na layık görülmüştür. National
Review of Live Art’ın fahri ortağıdır.
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Çeviren - Yöneten: Mehmet Ergen
İstanbul doğumlu olan Mehmet Ergen, 30
yılı aşkın zamandır sanat hayatına Londra’da
devam ediyordu. Sanatçı, Arcola Theatre,
Grimeborn Opera Festival Battersea Arts
Centre ve Southwark Playhouse tiyatrolarının kuruculuğunu, yapımcılığını ve genel
sanat yönetmenliğini yaptı.
Geçmiş yıllarda Afife Jale, Time Out ve Peter Brook Empty Space
ödüllerini aldı.
BBC ve Royal Court Theatre’da jüri üyeliği ve metin danışmanlığı
yapan Ergen, Türkiye’de çalışmaya başladığı yıllarda Akbank
Sanat bünyesinde Yeni Kuşak Tiyatro'nun kuruculuğunu ve sanat
yönetmenliğini, Nilüfer Sanat Tiyatrosu'nun sanat yönetmenliğini, Türkiye'nin ilk ve en kapsamlı oyun yazarlığı projesi Oyun
Yaz'ın kuruculuğunu ve sanat yönetmenliğini üstlendi. Talimhane
Tiyatrosu'nun da kuruculuğunu ve sanat yönetmenliğini yapan
Ergen'in, Türkiye'de sahnelediği oyunlar arasında Zorlu PSM'de
halen devam eden “Damdaki Kemancı”, “Gerçek” ve “Önce Bir
Boşluk Oldu Kalp Gidince Ama Şimdi İyi” de yer alıyor. İzmit Şehir
Tiyatrosu, Eskişehir Şehir Tiyatrosu, Bakırköy Belediye Tiyatroları
gibi ödenekli kurumların dışında BKM, Kenter Tiyatrosu ve
Akbank Sanat, Mehmet Ergen'in oyunlarının sahnelendiği tiyatrolardan bazılarıdır.
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Yurt dışında da birçok oyun sahneleyen Ergen'in oyunları, İngiltere'de
New Wolsey Theatre, Quays Theatre, The Lowry, Marlowe Theatre,
Grand Opera House, Alhambra Theatre, Oxford Playhouse, Liverpool
Playhouse gibi prestijli sahnelerde gösterime girdi. İrlanda'da
Dublin Olympia Theatre ve Cork Opera House, Almanya'da Theater
Un der Ruhr, Dortmund Theater, Hagen Theater, Ballroom Neusstrasse;
İspanya'da International Alcala Theatre Festival de oyunlarının
sahnelendiği tiyatrolar arasında yer alıyor. Ergen, bunların dışında
İsveç, Belçika, Hollanda, İsrail ve Kanada'da da oyunlar sahneledi ve
yapımcılık yaptı. Yönetmenliğinin yanı sıra birçok çağdaş ve klasik
oyunu dilimize çeviren Mehmet Ergen, aynı zamanda yurtiçi ve
yurtdışında birçok üniversitede eğitmenlik yaptı.
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Veba Romanının Kaynakları Üzerine
Bu yazıda, Veba’nın yazılmasına sebep olan düşüncenin nasıl geliştiğine, Camus’un nelerden etkilendiğine, Veba - Faşizm alegorisinin
nasıl oluştuğuna değineceğiz. Cezayir’in küçük kentlerinden
birinin kenar mahallerinden yola çıkıp Nobel Ödülü almayı başaran
Camus’un yazdığı malzemeye yaklaşımı kendisine verilen bu
ödülün ne kadar yerinde olduğunu da gösteriyor.
Albert Camus 1941 yılının Ocak ayında Cezayir’in Oran adlı sıradan
bir sahil kasabasında hayvanlardan insanlara kontrol edilemez bir
şekilde yayılarak nüfusun yarısının ölmesine sebep olan virüs
hakkında bir hikaye üzerine çalışmaya başlıyor. Roman 1947 yılında
Veba ( La Peste) adıyla yayınlanıyor.
Camus öncelikle yazacağı konu üzerine araştırma yapmakla başlıyor işe. Dünyada yaşanmış veba salgınlarını araştırıyor. 14. yüzyılda
Avrupa’da tahmini olarak 50 milyon insanı öldüren Kara veba, 17.
yüzyılda İtalya’da 280 bin kişiyi öldüren veba salgınları (Black
Death) ve bu salgınlar sırasında yaşananlar romanın inşa edilmesinde, faşizm ile veba arasında metaforik ilişkinin kurulmasında
önemli rol oynuyor.
Elbette Camus bu romanda sadece bir veba salgının anlatmıyordu.
Bu özel olay, özelde Fransa’nın Alman Nazi askerleri tarafından
işgaline, insanlığın maruz kaldığı kötülük sorununa, insanın evrendeki metafizik yalnızlığına, genelde ise tarihte olmuş ya da gelecekte olabilecek savaşlar ve katliamlara simgesel olarak çağrışımlar
yapar.
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Camus, Veba’yı yazarken Antoine Artaud’nun 1934 yılında kaleme
aldığı Tiyatro ve Veba (Le Théatre et La Peste) isimli yapıtından
etkilenmiştir. Artaud bu deneme yapıtında tiyatro ile veba arasında
benzerlik kurmaktadır. Artaud’nun özetle söylediği şudur: "Gerçek
tiyatro oyunu, veba gibi anlamların rahatını bozar, baskı altındaki
alt bilinci özgürlüğe kavuşturur, kişiyi bir çeşit erkekçe başkaldırmaya götürür ve bir araya gelmiş topluluklara zor ve kahramanca
bir durumu kabul ettirir." der. Ve devam eder: “Tiyatro da veba gibi,
ölüm ya da iyileşmeyle çözümlenen bir krizdir. Ve veba, ardında,
yalnızca ölüm ya da sınır bilmez bir arınma bırakan tam bir kriz
olduğu için üstün bir illettir. Aynı biçimde, tiyatro da yıkım olmadıkça elde edilemeyen en yüce denge olduğu için bir illettir. O, ruhu
enerjilerini yücelten bir sabuklamaya çağırır ve sonuç olarak, insansal açıdan tiyatro eyleminin veba eylemi gibi sağaltıcı olduğu görülür. Çünkü insanları, kendilerini oldukları gibi görmeye iterek maskelerini düşürür, yalanı, yakışıksızlığı, alçaklığı, iğrençliği, ikiyüzlülüğü keşfeder; duyuların en ince noktalarına dek işleyen maddenin
boğucu devinimsizliğini silkeler ve geniş topluluklara karanlık, gizli
kalmış güçlerini göstererek, onları alınyazısı karşısında, o olmadan
hiçbir zaman takamayacakları yiğitçe ve üstün bir tutum takınmaya çağırır”
Camus’nün Veba’yı yazmasında etkili olan bir diğer esin kaynağı,
Amerikalı romancı Herman Melville’in Moby Dick isimli romanıdır.
Bu romanda kaptan Ahab isimli kahraman, bir bacağını koparmış
olan Moby Dick isimli kocaman beyaz bir balinanın peşindedir ve
her ne pahasına olursa olsun onu öldürecektir. Kaptan Ahab’ın
hikâyesi, balina belasına karşı mücadele eden, acıdan ve bu acının
verdiği ızdıraptan çılgına dönmüş bir kişinin efsanevi tutkusunu
anlatır.
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Camus, Veba’yı yazma fikrini ilk olarak Melville’in bu romanından
esinlenmiştir. Veba romanında Kaptan Ahab’ı karşılayan karakter
Veba hastalığı ile her ne pahasına olursa olsun savaşan
Dr. Rieux’dür. Tarih’te Oran şehrinde gerçekte vuku bulmamış veba
salgını, Almanların Fransa’yı işgalini sembolize eder. Fransızların
Hitler ordularına “Kara Veba” demeleri romana esin kaynağı olmuştur. Veba’da Alman işgaline işaret eden birçok figüratif benzerlikler
sergilediği görülür. Örneğin bunları şöyle sıralayabiliriz: veba salgının ortaya çıkmasıyla kamuoyunda meydana gelen şaşkınlık ve
sersemleme, yiyecek ve petrolün karneye bağlanması, elektriklerin
sık sık kesilmesi ve şehirde trafiğin azalması, basına uygulanan
sansür ve polis kontrolünün artması, veba salgınına karşı “Direniş”
hareketinin genişlemesi, Cottard’ın “karaborsa” işlerine karışması,
veba kurbanlarının açık mezarlara toplu gömülmeleri ve yakılmaları, tecrit kamplarında hoparlörlerin bulunması, vebadan kurtuluş
umudunun gittikçe artması, vebanın etkili bir serumla önlenmesi
sonucunda duyulan sevinç ve karaborsacı Cottard’dan intikam
alınması ve dövülmesi gibi bütün bu figüratif örnekler, Almanların
Fransa’yı işgali esnasında görülen olayları çağrıştırmaktadır. Eğer
Camus, romanında direkt olarak Alman İşgalini işlemiş olsaydı,
kitabı evrensel bir olayı değil özel bir olayı ele almış olacaktı.
Veba metaforu, özelde Almanlar tarafından Fransa’nın, Batı Avrupa’nın
işgaline genelde tarihteki bütün totaliter ve yayılmacı işgallere
çağrışım gönderme yapmaktadır. Aynı zamanda Cezayir Kurtuluş
Savaşında Fransızların Cezayirlilere yaptığı işkence ve katliamları
ifade eder. Romanın yazıldığı dönemde Almanya’da ve İtalya’da
diktatörlerin yaşadığı unutulmamalıdır.
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Veba’nın bir başka simgesel anlamı, insanın dünyadaki metafizik
yalnızlığını ve acı çekmesini ifade etmesidir. Oran şehrinin veba salgını esnasında dış dünya ile irtibatının kesilmesi, saçmanın kapalı
dünyasını sembolize etmektedir. Camus, Danimarkalı varoluşçu
filozof Kierkegaard ve Alman filozof Heidegger’in varoluşcu felsefelerinin etkisiyle saçmalık felsefesindeki başarısızlık deneyimini genişletir. Veba hastalığını referans alması, artık onun için olayların ürkütücülüğü karşısında dayanıksızlığımızı dile getirmekle kalmaz, aynı
zamanda bu olayların anlaşılmaması karşısında şaşkınlığımızı dile
getirir. Bununla birlikte vebanın öğretici bir gücü vardır, zira bizi
dünyadan ayıran engeli ne kadar iyi tanırsak insanlığa bizi bağlayan
bağı keşfetmiş oluruz.
Sonuç olarak Herman Melville’in Moby Dick, Antoine Artaud’nun
Tiyatro ve Veba isimli eserleri ve Kierkegaard ve Heidegger gibi varoluşçu filozofların felsefeleri, Albert Camus’nün Veba’yı yazmasında
etkili olmuştur. Bu söylence-romanın biricik olmasının nedeni,
Oran’da gerçekte yaşanmamış veba salgının, Alman işgali gibi
geçmişte, günümüzde ve gelecekte cereyan edecek savaşları ve
evrendeki insanın metafizik yalnızlığını çağrıştırmasıdır.

20

Albert Camus’nün Nobel Ödülü Konuşması’ndan....
Kendi adıma konuşmam gerekirse ben sanatım olmadan yaşayamam. Ama hiçbir zaman onu her şeyin üzerinde tutmadım. Fakat
ona ihtiyacım var, bunun nedeni onu dostlarımdan ayıramayacak
olmam, sanatımın yaşamama izin vermesi, ona başvurmaksızın
şimdiki düzeyde yaşamamın mümkün olmamasıdır. Sanat, çok
sayıda insana, ortak keyiflerin ve acıların imtiyazlı bir resmini sunarak, o insanları heyecanlandıran bir araç. Sanat, sanatçıyı toplumdan
uzak kalmamaya mecbur eder ve onu en mütevazı ve en evrensel
gerçeğe tabi kılar. Çoğu zaman kendini toplumdan farklı hissettiği
için sanatçı gibi yaşamayı seçen kişi bir süre sonra, eğer toplumun
geri kalanına benzediğini kabul etmezse ne sanatını ne de farkını
koruyabileceğini görür. Sanatçı kendini, onsuz yapamayacağı bir
güzellik ile kendini koparamayacağı toplum arasında bir yerde
konumlandırır. İşte, bu yüzden gerçek sanatçılar hiç kimseyi ve hiçbir
şeyi hor görmezler. İnsanları yargılamaktan ziyade anlamakla
yükümlüdürler. Bu dünyada bir taraf tutmaları gerektiğinde,
Nietzsche'nin kelimeleriyle, hâkimin değil, yaratıcının hükmettiği o
toplumun tarafını tutarlar; bu yaratıcının işçi veya entelektüel olması
ise onun için fark etmez.
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Aynı sebeple, yazarın rolü zor görevlerden muaf değildir. Tabiatı
gereği, yazar kendisini tarih yazanların hizmetine sunamaz; o,
tarihten zarar görenlerin hizmetindedir. Aksi takdirde, yalnız ve
sanatından mahrum kalır. Zorbalığın milyonlarca kişilik ordularına
ayak uydurabilse bile bu ordular yazarı tecritten kurtaramaz. Ancak
dünyanın bir ucunda aşağılanmaya terk edilen o adsız mahkûmun
sessizliği, yazarı sürgününden çekip çıkarır. Hatta özgürlüğün
sunduğu fırsatların keyfini sürerken bile bu sessizliği göz ardı
edemez ve sanatıyla ses vererek bu mahkûmun mesajını iletir.
Böyle bir görev için hiçbirimiz yeterince iyi değiliz. Ancak yaşamın
sunabileceği her koşulda, bilinmezlikte de, geçici şöhrette de,
zorbalar tarafından zincirli veya kendini ifadede özgür bile olsa,
yazar bu canlı toplumun desteğini ve kalbini kazanabilir. Bunun
için de kendi yeteneğiyle kapsayacağı ve sanatına yücelik katacak
o görevi üstlenmesi gerekir: kendini gerçeğin ve özgürlüğün
hizmetine sunmak. Yazarın görevi, olabilecek en fazla sayıda insanı
bir araya getirmek olduğu için sanatında yalnızlığı besleyen o
yalanlara ve hizmetkarlığa boyun eğmemelidir. Kişisel zaaflarımız
ne olursa olsun, sanatta asalet yerine getirmesi zor iki taahhütle
kazanılır: aslını bile bile yalan söylememek ve baskıya direnmek.
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Geçtiğimiz yirmiyi aşkın çılgın yıl boyunca kendi neslimdeki diğer
insanlar gibi ben de zamanın çırpınışlarında kayboldum ve yalnızca
bir şeyden destek gördüm: Bugünlerde yazmanın sadece yazmaktan ibaret olmaması dolayısıyla taşınan o onurlu, gizli histen. Özellikle, gücüm ve yaradılışım göz önüne alındığında, aynı tarihi yaşayan tüm insanlarla beraber paylaştığımız umutsuzluğa ve umuda
katlanabilmek bir taahhüttü. Bu insanlar, Birinci Dünya Savaşı'nın
başlarında doğan, Hitler iktidara geldiğinde ve ilk devrim davaları
başladığında yirmi yaşını süren, eğitimleri tamamlandığında İspanya İç Savaşı, İkinci Dünya Savaşı, toplama kampları, bir işkence ve
hapishane Avrupası ile karşı karşıya kalan insanlar. Bu insanlar
bugün kendi çocuklarını büyütmek ve nükleer yıkım tehdidi altında olan bir ülkede iş kurmak zorundalar. Bana göre kimse onlardan
iyimser olmalarını isteyemez. Hatta yine bana göre; umutlarını
tamamen kaybettikleri o anda onursuzluk hatasına düşen ve dönemin nihilizm akımına kapılanları da anlamalıyız ancak bu akımla
savaşmaktan da vazgeçmemeliyiz. Ülkemde ve Avrupa'da birçok
insanın bu nihilizmi reddedip bir meşruiyet arayışına girdikleri bir
gerçek. İkinci kez doğabilmek ve çağımızın ölüm sezgisiyle açıkça
savaşabilmek için felaket zamanlarında bir yaşam sanatına sahip
çıkmak zorunda kaldılar.
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Veba’nın (Kara Ölüm) Kısa Tarihi
Vebanın tarihi insanlık tarihi kadar eskidir. Eski ve Ortaçağdan
kalma birçok salgın kayıtlarının vebadan olmadığı düşünülüyor. Bu
çağlarda yaşayan toplumlar büyük salgın olan her hastalığa veba
adını vermişlerdir. Veba salgınına ilişkin bilinen ilk yazılı kayıt
Tevrat’tadır. Veba ile ilgili, bir kıyı kenti olan Achdad’da ortaya çıkan
vebanın içerilere doğru yayıldığı ve 50 bin kişinin bu nedenle
hastalandığı ya da öldüğü anlatılır. MS. 68 yılında Roma’da bir veba
salgını oldu. Salgının şiddetini anlatmak için günde 10 binden fazla
kişinin öldüğünü bilmek yeterliydi. Covid-19 virüsünden kaynaklanan Pandemi sürecinde İtalya’da yaşananları hatırlamakta fayda
var. Roma’da M.S 79, 125 ve 164 yıllarında da veba salgınları oldu.
M.S 224 yılında veba, yine şiddetlendi kayıtlara göre tüm Roma
İmparatorluğu halkının yarısı öldü. Kayıtlar büyük hekim
Galenos’un hastalık nedeniyle ülkeden kaçıp gittiğini belirtiyor.
Tarihte yaşanan ilk veba salgını ise, M.S. 542’de Mısır’da yaşandı.
Mısır kenti Palesium, Doğu-Batı ticaret yolları üzerinde önemli bir
ticaret merkeziydi. Salgın, ticaret yollarını izleyerek, Sus ve İstanbul’dan İrlanda’ya dek yayıldı. 6. yüzyılın Romalı yazarı Procopius,
hastalığın deri üzerindeki belirtilerini o kadar doğru anlatıp çizdi ki,
bugün okuyan her sağlıkçı hastalığın veba olduğunu hemen anlayabilir. Procopius, salgının İstanbul’da en şiddetli olduğu zamanda,
vebadan günlük ölüm sayısını 5-10 bine ulaştığını yazıyor.
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Veba Doktoru, Doktor SCHNABEL(Doktor Gaga),1656
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1348 yılının ilkbaharında ise Avrupa’nın hemen her yerine ulaştı.
Salgın birkaç yıl sürdü. 1388 yılında yaşanan salgın ise çok yıkıcı
oldu. Hala dilden dile anlatılan bu salgından o zamanın şartlarında
korunma yolları bilinmiyordu. Ölenler, hastalar ve hasta olmayanlar
bir arada üst üste yaşıyorlardı. Durum büyük moral bozukluğuna
ve paniğe yol açıyordu. Sonunda hastalığın ilginç bir nedeni bulundu. Yahudiler toprağı, kuyuları ve havayı zehirlemişlerdi.

Ölümün Zaferi, Bruegel, 1562
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Avrupa’da, tarihin tanık olduğu en büyük soykırım başladı. Basel
kentinde 2 bin Yahudi canlı canlı yakıldı. Daha sonra Mayence
kentinde de 12 bin Yahudi yakıldı. Yeni suçluların bulunması zor
olmadı. Hastalığı yayanlar mezar kazıcılar idi. Onlar ancak yanmış
kemik artıklarını gömüyor olsa da başka suçlu kim olabilirdi ki?
Derken, Avrupa’nın her yerinde sakatlara ve dilencilere bilinçsiz
insan yığınlarının saldırısı başladı. Onlara ‘Tanrının Lanetledikleri’
dendi. Papa 5. Celement, vebadan ölenlerin sayılarını saptamaya
çalıştığında bulduğu sayı 42 milyon 836 bin 486 idi. Ancak gerçek
sayı 60 milyondan fazlaydı. Yalnız Çin’de ölenlerin sayısı 13 milyonu
geçiyordu. Avrupa kıtası için sayı 25 milyon dolayındaydı.
1377-1403 yılları arasında salgınlar devam etti. Ancak büyük yayılmalar olmadı. Daha sonra Avrupalılar karantina uygulamasını
buldular. Bu Latincedeki “kırkıncı” anlamına gelen ‘Quarantine’
sözcüğüdür. Açık denizlerden gelen gemilerin yolcuları, mürettebat, kimseyle ilişki kurmayacak biçimde özel binalarda ya da gemilerin içinde 40 gün bekletiliyorlardı. Bu uygulama vebaya karşı çok
etkili oldu ve Avrupa’da, tek tük hastalıklar dışında bir daha veba
salgını olmadı. Başka hastalıklardan kaynaklanan salgınlara
Avrupalılar veba salgını dediler.
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Veba, Arnold Bocklin 1898
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İstanbul’da Veba’nın Kısa Tarihi
Osmanlı Devleti’nde önceki tarihlerde görülmüş olsa da resmi
olarak ilk salgın vakası 1524 ‘de Kanuni döneminde görüldü.
Yeniçerilerde görülen “taun” yani “veba” ülkeye girmesin diye,
askerler sınırda günlerce bekletildi. Ancak kendileri ve kıyafetleri
yıkandıktan sonra ülkeye girişlerine izin verildi. Tabii bu İstanbulun
veba ile ilk tanışması değildi.
Evliya Çelebi, Seyahatnamesinde 1750 yılında 3 ay boyunca
İstanbul’da veba salgınından, günde yaklaşık 1.000 ila 1.200 kişinin
hayatını kaybettiğini yazdı.
İstanbul’da 1773’ten 1778’e kadar süren veba salgını 6 yıl sürdü.
Salgından kaçmak isteyen, Galata ve Pera’da yaşayan Avrupalı
birçok tüccar ve diplomat Büyükdere ve Tarabya gibi Boğaziçi
köylerine sığınarak kendilerini korumaya çalıştı. Covid- 19 salgını
sırasında da benzer bir iç göç yaşandı. Özellikle İstanbul’un kuzeyindeki semtlerde, nispeten hastalığın daha az görüldüğü semtlerde kira fiyatları hızla arttı. O yıllarda İstanbul’da etkili olan bu salgın
o kadar kuvvetliydi ki aynı zamanda Edirne, Bursa ve Selanik’te de
yaşandı.
İstanbul’da 1811 yılının sonlarında ortaya çıkan bu salgın, 1813
yılının başlarında bitti. İzmir’den gelen bir ticaret gemisi yüzünden
İstanbul’da veba salgını baş gösterince kısa sürede 3 bin kişi hayatını kaybetti.
1811-1812 yılları arasındaki veba salgını İstanbul’da birçok sıkıntının yaşanmasına neden oldu. Yiyecek, yakacak gibi temel ihtiyaçlarda kıtlık yaşandı.
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Vakanüvis ve hekim Şanizade Ataullah Efendi, İstanbul’da baş
gösteren veba salgını sırasında ailesiyle birlikte evine kapandı.
Hastalığa karşı tedbir alınması ve bu doğrultuda özellikle “tecrit”
uygulanmasına gidilmesi gerektiği konusunda uyarılarda bulundu.
İstanbul, Galata, Beyoğlu ve eski adı "Tatavla" olan Kurtuluş semtleri hijyen eksikliğinin hissedildiği ve vebanın yoğun olarak yaşandığı
yerlerdi. Salgın ilk önce buralarda görüldü. Sonra Fener ve Kumkapı’ya
sıçradı. Bunun üzerine evlerde ve çevrede büyük bir temizliğe
girildi. Bekar odaları kapatıldı.
İstanbul’da veba, genel olarak bahar aylarının gelmesiyle birlikte
görülmeye başlardı. Veba, sıcak ve nemli ortamlarda çoğalma
imkanı bulan mikroplardan ve pirelerin çoğalmasından dolayı yaz
aylarında en üst noktaya ulaşır, kış aylarının başlamasıyla birlikte
sona ererdi.
İstanbul’da 1812 yılı boyunca şiddetli bir şekilde hissedilen veba
salgını süresince insanlar, hastalığın etkisi azalana kadar şehrin
sınırına yakın bölgelere yerleşerek korunmaya çalıştı.
İstanbul’da çıkartılan iki fermanda, kent temizliğinin ihmal edildiği,
pis suların döküldüğü sokaklarda ve çadırlarda, çöplerle birlikte
hayvan leşlerinin görüldüğü belirtilerek, mahalle imamları ve
bekçilerine tembihte bulunulması istendi ve temizlik işini ihmal
edenlere ağır cezalar verileceği bildirildi.
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1821’deki veba salgınında alınan tedbirlerle günümüzde yaşadığımız koronavirüsün yayılmaması için alınan tedbirler birbirine çok
benziyor. Veba salgınının kapımızı çaldığı 1821 yılının Ramazan
ayında, aynı bugün olduğu gibi İstanbul’da halkın bir araya gelmemesi için tedbirler alınmış, bu doğrultuda bazı etkinlikler iptal
edilmişti.
Ramazan ayında geceleri bekçilerin davul çalması, kahvehanelerde
tavla ve dama benzeri oyunlar oynanması ve meddahların seyircilere hikaye anlatmaları gibi köklü gelenekler yasaklandı. İstanbul’da
1836-1837 yıllarında etkili olan veba salgınında yaklaşık olarak 25
bin kişinin öldüğü tahmin ediliyor.
Bu salgın döneminde, Beyoğlu sokaklarında yabancıların siyah
muşambalar giyerek dolaşmaya başladığına tanık olundu.
1834 yılında vebanın tedavisinde kullanılmak üzere II. Mahmud’un
başhekimi Ahmed Necib Efendi tarafından bir “yakı” geliştirildi.
Osmanlı Devleti tarihinde ilk kez, II. Mahmut döneminde 1838
yılında resmi olarak karantina kararı alındı. Bir yıl sonra 1839 yılında
“Karantina Nazırlığı” kuruldu.
Karantina kararı gereğince Avrupa’dan gelen gemiler Çanakkale
Boğazı’nda, Asya’dan gelen gemiler ise Kızıldeniz’de belli bir süre
bekletildikten sora geçişlerine izin verildi. Alınan önlemler sonucunda 1840 ve 1844 yılları arasında veba salgını gerilemiş olsa da
bu tarihlerden sonra yine patlak verdi.
Bu dönemden sonra özellikle hacdan gelen kişilerin karantinada
belli bir süre tutulduktan sonra evlerine gitmelerine izin verildi.
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Veba salgınında hayatını kaybedenlerin büyük çoğunluğunu
Gayrimüslimler oluşturdu. Bundan dolayı "cizye" gelirlerinde yani
ülkede yaşayan Müslüman olmayanlardan alınan vergide ciddi
anlamda bir düşüş yaşandı. İstanbul ekonomisi üzerinde birçok
farklı düzlemlerde gerçekleşen etkileri oldu.
Cizyeye tabi vergi mükellefleri yani Rumlar, Ermeniler ve Yahudiler
özellikle İstanbul'un civarlarına yerleşmeyi tercih etti. Böylelikle
İstanbul cizyesi kesintiye uğradı.
Vergi gelirleri kesilmesin diye tahsilat işlerinin yalnızca İstanbul
cizyedarı tarafından yapılabileceği konusunda bir karar alındı.
Vergi geliri azalınca bir süre İstanbul cizyedarlığına kimse talip
olmak istemedi.
1813 yılına ait cizyeyle ilgili gerekli kağıt masraflarının yanı sıra
"berat harcı" ve "muhasebe harcı" adıyla bilinen harçların kaldırılmasına dair bir kararı yürürlüğe sokuldu.
Osmanlı'da vefat edenlerin eğer varisi yoksa malları devlete
kalıyordu. Salgın sırasında bu durumda olup hayatını kaybedenler
ise devlete haber verilmiyordu. Dolayısı ile devlet ve vakıf açısından gelir kaybı söz konusu oldu. Bunun önüne geçmek için vebadan dolayı vefat edenlerin ellerindeki mallarla ilgili olarak Defterdar
Efendi’ye haber verilmesi gerektiği konusu hükme bağlandı.
Bu gibi durumlar söz konusu olduğunda devlet görevlilerine haber
veren kimselerin ödüllendirilmesine karar verildi.
İstanbul’u teslim alan veba salgınından dolayı 1812 yılı boyunca
günde yaklaşık olarak 2 bin cenaze defnediliyordu. Veba yüzünden
gerçekleşen ölümler, mezarcılar ile kefen satıcılarını kapsayan yeni
bir ekonomik alan oluşturmaya başladı.
Bu durum özellikle halkın fahiş fiyatlarla karşı karşıya kalarak
mağdur olmasına neden oldu.
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Şehirde söz konusu hastalıktan dolayı ortaya çıkan kargaşa ortamından faydalanarak yağmacılık yapanlar da veba ekonomisinin
kazananlarından oldu.
Vebadan duyulan korkuyla birlikte bekar odaları yıkıldı; buralarda
yaşayan yoksul insanlar mağdur oldu. Diğer yandan yıkılan bekar
odalarının yerine mağaza açılması ekonomik hareketlilik oluşturdu.
Osmanlı’da ilk yabancı özel hastane olan Fransız Pastör Hastanesi,
1719 yılında, Taksim Elmadağ’da II.Abdülhamit tarafından hediye
edilen arsa üzerine yapıldı ve hasta denizciler için barakadan,
mütevazı bir yapı eklendi.
Daha sonra Fransız Veba Hastanesi adını alan hastanenin arsasını
2’nci Abdülhamit Fransızlara bağışladı.
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Şehirden yükselen coşkun sevinç seslerini dinlerken
Rieux, bu sevincin her zaman bir tehdit altında
bulunacağını düşünüyordu. Çünkü kendini sevince
kaptırmış halkın bir şeyden haberi olmadığını ve
kitaplarda okunduğu gibi, veba mikrobunun ne
öldüğünü, ne de kaybolduğunu; sayısız yıllar boyunca
mobilyalarda ve çamaşırlarda uykuya dalabileceğini,
odalardai mahzenlerde, sandıklarda, mendillerde, eski
kağıtlarda sabırla bekleyebileceğini ve zamanı gelince
bir gün insanları yola getirmek ve felaketlerine sebep
olmak için vebanın farelerini uykularından kaldırıp,
mutlu bir şehre ölmeye gönderebileceğini biliyordu.
Veba, Albert Camus, Çeviren: Oktay Akbal, Nobel
Sabah Yayınları, Aralık 1985, Sy.313
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Kostüm Tasarımı: Gamze Kuş
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RAMBERT : Ama veba geleceği iptal
eder.
GRAND: Veba seyahati iptal eder.
TARROU : Veba bir fikrin olma
durumunu gereksiz kılar.
COTTARD : İnsanlar özgür olduklarını
düşünürler ancak veba varsa hiç kimse
özgür değildir.
GRAND : Şunu da söylemeliyim;
buradakiler durumu öngöremediler diye
başka yerlerde yaşayan insanlardan
daha az suçlu değiller.
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maktadır.

GİŞE SAATLERİ

lmaktadır.

11.00 - 20.30

11.00 - 18.00

İNDİRİMLİ BİLET:
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halk günü olan perşembe
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BİLET FİYATLARI
SAATLERİ
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Sahnelerimize giriş
HES kodu ile
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(0212) 455 39 00
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Seyirci İletişim Merkezi
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Cocuk Oyunlar

(0212) 455 39 00
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