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Önsöz
Dünyanın Sonunu Erteleme Fikirleri, Brezilya-

lı ünlü aktivist ve lider Ailton Krenak’ın dünyamı-
zı kurtarmak adına toplumsal bir uyanış yaratmak 
amacıyla kaleme aldığı acil ve gerekli bir çağrı nite-
liğindedir. 

Yazara göre, dünyanın sonunu yakınlaştıran ne-
denlerin başında insanların zamanla kendini do-
ğadan ayrı tutması ve kendini doğadan üstün gör-
mesidir. Kendisi bu eseriyle günümüzün politik 
hatalarından sıyrılmayı tembihler ve doğal dünyay-
la yeniden bir bağ kurma gerekliliğini gözler önüne 
sermeye çalışır.

Krenak bu dönemi tanımlarken yerli halkların 
geçmişte yaşadıklarına da değinir. Ona göre, eski-
den dünyanın sonu ile karşı karşıya kalan yalnızca 
yerli halklarken şimdi tüm insanlık tehlike altında-
dır.

Melinda Andonyan
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Giriş: 
Yarınımız Satılık 

Değildir





Nisan 2020. İçerisinde bulunduğumuz hayatın 
ritminin geçen hafta, geçen yaz ya da geçtiğimiz 
ocak veya şubat ayındaki gibi olduğu söylenemez. 
Dünya resmen askıya alınmış durumda ve bu kriz-
den girdiğimiz gibi çıkabilecek miyiz, bilmiyorum. 
Geleceğimiz burada ve şu anda; belki de gelecek yıl 
diye bir zaman dilimi olmayabilir.

Artık dışarı çıkmıyorum, verdiğim tüm sözleri ip-
tal ettim. Orta Doce Nehri boyunca uzanan Krenak 
kasabasında ailemle birlikte vakit geçiriyorum. Yeni 
koronavirüsün -COVID-19’un- küresel çapta hız-
la yayılması nedeniyle Amerika Yerlileri yaklaşık bir 
aydır karantinada.

Gerçek şu ki uzun zamandır burada, kendi mem-
leketimizde dört bin hektarlık alanda mülteciler gibi 
yaşıyoruz. (Eğer adalet yerini bulsaydı bu alan çok 
daha geniş olurdu.) Bu istemdışı hapsedilme Ameri-
ka Yerlisi halka direnç kazandırdı, bizi çok daha di-
rençli bir hâle getirdi. Bu sabah toprağa mısır ektim. 
Bir ağaç diktim.

Bizler, Krenak köyünde onlarca yıldır Doce Neh-
rimizin yasını tutuyoruz; onun endüstriyel ve ta-
rımsal atıklar yüzünden kirletilmesini, hidroelektrik 
santralleri tarafından deforme edilmesini ve yakın 
zamanda patlayan bir atık barajından sızan zehirli 
çamura bulanmasını izliyoruz. Bu dünyada başka bir 
mesele için daha üzülmeyi beklemiyordum. Uzun 
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zamandır yaşam biçimlerimizin yok olma tehlike-
siyle karşı karşıya olduğunu gören bizlerdik, Ame-
rika Yerlileriydi. Bugünse istisnasız herkes kolektif 
ağırlığımız altındaki dünyanın yakın zamanda çök-
me tehlikesiyle karşı karşıya. Bir trajedinin ortaya 
çıkışına tanık oluyoruz, dünyanın dört bir yanında o 
kadar çok sayıda insan ölüyor ki cesetler yakılmak 
üzere ancak kamyonlarla taşınıyor.

Bu virüs insanlığa karşı ayrımcılık yapıyor. Bir 
kez olsun etrafınıza bakın. Doğa doğayla iç içe. Her 
zamanki gibi bahçemde acı kavun yetişiyor. Virüs, 
kuşları, ayıları veya başka herhangi bir canlıyı öl-
dürmüyor, sadece bizi insanları hedef alıyor. Bir 
hengâme içerisine girmiş olan yalnızca insanlar ve 
onların yaratmış olduğu yapay dünyadır. Doğal bir 
organizma olan virüs, kendimiz için seçmiş oldu-
ğumuz sürdürülemez yaşam biçimimize saldırıyor. 
(Bu olağanüstü özgürlük biçimi bizim talebimiz ama 
kimse bunun bedelini sormayı aklına dahi getirmi-
yor.) 

Bazı hükümetler, bazı insanlar kaçınılmaz olarak 
ölecek olsa da ekonominin kesintiye uğratılamaya-
cağını düşünüyor.* Geçenlerde cumhurbaşkanı, Bre-
zilyalıların hastalığa karşı ayrıcalıklı bir bağışıklığa 
sahip olduğunu çünkü her gün kanalizasyon suyu 

*  Muhafazakâr politikacı Jair Messias Bolsonaro, Ekim 2018’de 
Brezilya cumhurbaşkanı seçilmiştir ve 1 Ocak 2019’da göreve başlamış-
tır. Kendisi belli konulardaki aşırı sağcı politikalarıyla tanınan bölücü 
bir figür oluşturmuştur. 30 Mart 2020’de Başkanlık Sarayı dışında bir 
grup taraftarıyla konuşurken Bolsonaro şunları söylemiştir: “İnsan-
ların öleceğini mi düşünüyorsunuz? Evet, insanlar ölecek, bundan 
kaçış yok. Bizim iki sorunumuz var. Bunlar virüs ve işsizlik.” https://
catracalivre.com.br/cidadania/em-novo-discurso-bolsonaro-nor-
mali-za-mortes-por-coronavirus/ 
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içerisinden geçtiklerini ama bir hastalığa yakalan-
madıklarını söyledi.* Jair Bolsonaro’nun yaptığı yal-
nızca nekropolitika (ölüm politikası) olarak adlan-
dırılabilir ve bu dünya çapında yayılan hastalıklı bir 
zihniyettir. Hayatın değerini düşürdüğü gibi aynı 
zamanda kelimenin gücünü de azaltır. Çünkü böyle 
bir beyanda bulunmak; ister yaşı ilerlemiş biri olsun 
isterse çocuk ya da torun olsun, seven ya da sevilen 
birini ölüm cezasına çarptırmak demektir. 

Fransız filozof Michel Foucault, Discipline and 
Punish** adlı eserinde içinde yaşadığımız piyasa 
toplumunun bireyi ancak üretken olduğu sürece 
yararlı gördüğünü söyler. Kapitalizmin gelişmesiyle 
birlikte yaşamamıza izin verecek ve bizi öldürecek 
araçlar yaratılmıştır: İnsanlar üretmeyi bıraktıkla-
rında vazgeçilebilir hâle gelirler. Ya kendini hayatta 
tutacak koşulları yaratırsın ya da ölümüne neden 
olacak koşulları başlatırsın. Hükümetler için dev-
lete maliyet oluşturan kişilerin ölümü iş dünyası 
için fayda sağlar. Başka bir deyişle: “Bırakın savun-
masızlar ölsün.” Olan şey korkunçtur ancak top-
lumun bizim toprağın tuzu olmadığımızı anlaması 
gerekir. Uzun zamandır bize yutturulan şey insan-
lığın dünyanın büyük organizmasından ayrı olduğu 

*  Nüfusun yüzde 47’sini oluşturan yüz milyon Brezilyalının 
temel sağlık hizmetlerine -sifonlu tuvaletler, borulu kanalizasyon sis-
temleri vb.- erişim imkânı yok. Bolsonaro bu iğnelemeyi yaparken, 
ülkenin gecekondu mahallelerinin sokaklarında akan açık lağım su-
larından bahsediyor. Sanitasyon; bölge başına temel sanitasyona eri-
şim yüzdelerinin gösterdiği gibi, Brezilya’daki eşitsizliğin önemli bir 
göstergesidir: Bu oranlar güneydoğuda yüzde 79,2, güneyde yüzde 
45,2, ortabatıda yüzde 52,9, kuzeydoğuda yüzde 28, kuzeyde ise yüzde 
10,5’dir. Kaynak: Instituto Trata Brasil, http://www.tratabrasil.org.br/
saneamento/principais-estatisticas/no-brasil/esgoto.
**  Hapishanenin Doğuşu, İmge Kitabevi, 1992.
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hikâyesidir. Kendimizi ve dünyayı ayrı şeyler ola-
rak düşündük: Dünyaya karşı insanlık. İşte bu insan 
merkezciliğimizi terk etmeliyiz. Dünya bizden çok 
daha fazlasını içinde barındırıyor ve biyoçeşitlilik 
bizi hiç eksik bırakmıyor gibi görünüyor. Oysa tam 
tersine.

Doğa dediğimiz şeyle olan bağım şehir halkının 
uzun zamandır küçümsediği bir yaşamdır. Onun 
değerini fark etmek yerine onunla dalga geçip du-
ruyorlar: “Şuna baksana ağaçlarla konuşuyor; yoksa 
o bir ağaçkucaklayıcı* mı? Şuna bak nehirlerle ko-
nuşup dağlarla düşünüyor.” Ancak bu benim yaşam 
biçimim. Ben doğa dışında hiçbir şeyi tanımam. Be-
nim için her şey doğadan ibarettir. Evren dediğimiz 
şey doğadır. Düşünebildiğim her şey doğadır.

Toprak Ana bizi uyutur ve doğan güneşle yeni-
den uyandırır; kuşların şarkı söylemesine, derele-
rin akmasına, rüzgârların esmesine izin verir. Pay-
laşmamız için bu harika dünyayı yaratmıştır oysa 
karşılığında biz ne yaptık? Şu anda yaşadığımız şey, 
çocuğuna bir ders vermesi gerektiğine karar vermiş 
olan sevgi dolu bir annenin haykırışıdır: “Yeter, kes 
artık!” İşte dünyanın insanlığa söylemeye çalıştığı 
şey tam da budur. 

Umarım işler normale dönmez çünkü dönerse bu 
dünya çapında binlerce insanın ölümünün boşuna 
olacağı anlamına gelir. Değişiklikler zaten kapıda. 
Hayatın o hızlı temposuna geri dönemeyiz; bütün o 

*  Ağaçkucaklayıcı (tree hugger); bir nevi çevrecileri aşağılamak 
için kullanılan bir tabirdir. Ağaçları, hayvanları ve doğal yaşamı koru-
mayı kendine çok fazla dert etmiş kişilerin ne kadar aptalca ve sinir 
bozucu olduklarını belirtmek için kullanılır. (ç.n.)
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arabaların kontağını çeviremeyiz ve bir anda bütün 
o makineleri çalıştıramayız. Bu dünyanın düz oldu-
ğunu, onu ve birbirimizi yemeğe devam etmemiz 
gerektiğini kabul etmekle aynı şey olur. İşte o za-
man insanlığın bir yalandan ibaret olduğunu ispat-
lamış oluruz. 
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