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Dokunmak ya da 
dokunamamak, işte bütün 

mesele bu!
Agamben 26 Şubat’ta başlattığı tartışmada her şeyin 
dijital bir ortamda yapılmasının yaratacağı “toplumsal 
temassızlığa” dikkat çeker. Burada sorulması gereken 
soru gerçekten bir toplumsal temas var mıydı ki şimdi 
onu kaybetme korkusu yaşayalım olacaktır. Hangi 
temastan hangi toplumsal ilişkiden bahsediyoruz?

SEVGİ DOĞAN
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Zorbanın kahrına, gururunun çiğnen-
mesine
Sevgisinin kepaze edilmesine
Kanunların bu kadar yavaş
Yüzsüzlüğün bu kadar çabuk yürüme-
sine
Kötülere kul olmasına iyi insanın
Bir bıçak saplayıp göğsüne kurtulmak 
varken?
Kim ister bütün bunlara katlanmak
Ağır bir hayatın altında inleyip terle-
mek
Ölümden sonraki bir şeyden korkmasa
O kimsenin gidip de dönmediği bilin-
mez dünya
Ürkütmese yüreğini?
Bilmediğimiz belalara atılmaktansa
Çektiklerine razı etmese insanları?
Bilinç böyle korkak ediyor hepimizi:
Düşüncenin soluk ışığı bulandırıyor
Yürekten gelenin doğal rengini.
Ve nice büyük, yiğitçe atılışlar
Yollarını değiştirip bu yüzden
Bir iş, bir eylem olma gücünü yitiriyor-
lar.”
— W. Shakespeare, Hamlet

Dünya bir dönüşüm içerisinde bunu 
olumsuz veya olumlu yönleriyle göre-
biliriz. Hiçbir şeyin ne tamamen iyi ne 
tamamen kötü olduğu bir sistem asla 
söz konusu olamaz. Değişim kendi 
karşıtıyla ancak ilerleyebilir. İlerleme-
nin anlamı burada yatmaz mı! Felsefi 
bir soru olarak ilerlemenin ne olduğu 
zıtların birbirine karşı olan savaşında 
ortaya çıkar. Durağanlık insanın bede-

“Değişim kendi 
karşıtıyla ancak 
ilerleyebilir. 
İlerlemenin anlamı 
burada yatmaz mı! 
Felsefi bir soru olarak 
ilerlemenin ne olduğu 
zıtların birbirine karşı 
olan savaşında ortaya 
çıkar.
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“Agamben 26 
Şubat’ta başlattığı 
tartışmada her 
şeyin dijital 
bir ortamda 
yapılmasının 
yaratacağı 
“toplumsal 
temassızlığa” dikkat 
çeker. Burada 
sorulması gereken 
soru gerçekten bir 
toplumsal temas var 
mıydı ki şimdi onu 
kaybetme korkusu 
yaşayalım olacaktır.

nine ve zihnine zarar verenin aşılamaması 
durumudur; bu zarar verici noktada sabit 
kalmaktır. Zihinlerin durması bedenlerin 
yok oluşudur. Bir geçişsizlik durumudur. 
Bütün bunlar elbette felsefi şeyler. Ama 
tartışılmaz değildirler.

İşte bu noktada ne post-modern Fransız 
felsefesinin temsilcisi Deleuze ne İtalyan 
teorisi veya felsefesinin ana karakterlerin-
den Roberto Esposito buna direnç gös-
terebilirler. Bu felsefelerin ve filozofların 
temel argümanları, Hegel’in diyalektiği ve 
dolaylı olarak Marx’ın diyalektik mater-
yalizmine karşıt bir yerden ilerler. Ama 
korona virüsü ile ortaya çıkan tartışmalar 
gösteriyor ki diyalektik olmadan var olan 
koşulları analiz etmek ve değerli bir tartış-
ma sunmak zor görünüyor. Yapılan büyük 
tartışmalar bilhassa yeni küresel durumun 
Foucault’yu mezarından uyandırdığını ve 
onun kavramları etrafında şekillendiğini 
iddia ediyor. Bir başka ifadeyle biyopoli-
tika ve ona eşlik eden gözetleme kavramı 
bu düşünürlere göre merkezdeki kavram-
lardır. Türkiye bağlamında Ali Akay bu 
iddiayı savunma çabasında. İtalya’da bunu 
başlatan Giorgio Agamben oldu. Agam-
ben bahsi geçen makalede doğrudan Fou-
cault’ya referans vermese de bunu özgür-
lüklerin ihlali ve var olan durumun sadece 
hayatta kalmaya indirgenmesine eleştiri 
getirir. Yani aslında sadece bioya indirge-
nen yaklaşıma karşı çıkar.

Agamben 26 Şubat’ta başlattığı tartışmada 
her şeyin dijital bir ortamda yapılmasının 
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yaratacağı “toplumsal temassızlığa” 
dikkat çeker. Burada sorulması ge-
reken soru gerçekten bir toplumsal 
temas var mıydı ki şimdi onu kay-
betme korkusu yaşayalım olacaktır. 
Hangi temastan hangi toplumsal 
ilişkiden bahsediyoruz? Bu temas-
sızlığı biz zaten var olan savaşlarla, 
göçmen kriziyle ve yükselen sağın 
ve popülist siyasetin dünya poli-
tikasına egemen olmasında dene-
yimleyip görmüyor muyuz? Ko-
rona öncesinde sınırlarda biriken 
göçmenlerle bırakın siyasi, top-
lumsal hiçbir temas kuramadığımı-
zı unuttuk mu? Facebook, Twitter 
gibi sosyal medya ortamlarında di-
jital “temassızlık” kurmaktan öteye 
gitmediğimizi ve sokakları çoktan 
unuttuğumuzu ve toplumsal-en-

telektüel bir “mastürbasyon” durumu yaşadığımızı inkâr mı edeceğiz? 
Burada sosyal medya paylaşımlarının kötü bir şey olduğunu iddia et-
miyorum daha ziyade bizi zaten toplumsal olan ilişkisellik yani “dokun-
madan” kopardığına işaret etmek için mastürbasyon ifadesini kullanıyo-
rum. Bu sosyal ortamlar başka bir boyutuyla dijital ve dolaylı bir temas 
yaratsalar da doğrudan olanın yitirilmesine neden olurlar. Bir diyalek-
tik ilişki kurulamaması durumudur bu. Hegelci anlamdaki diyalektik-
te karşıtların çatışması onların birbirini yok etmesi değil ama birbirini 
koruyarak yeni olanın yaratılmasına dayanır. Bu yüzden sosyal medya 
henüz böylesi bir diyalektikten mahrum olduğu gibi toplumsal-doğru-
dan dokunmayı yok ediyor yani toplumsal doğrudan temasın yitirilme-
sine neden oluyor. Şimdiki koşullar altında dijital araçlar doğrudan te-
masın olmadığı şu ortamda merkezde önemli bir iletişim aracı olarak 
durmaktadırlar. Bu bağlamda sorulacak soru bu dijital araçlar bu kişiler 
arası ilişkiyi nasıl dönüştürecek olmalıdır. Bu dijital araçlar bu ilişkiyi 
güçlendirici bir evreye mi götürecek yoksa yitiriliyor olanın tamamen 
yok oluşuyla mı sonuçlanacak? Dijital-dolaylı temasın doğrudan olanın 

“Hegelci anlamdaki 
diyalektikte karşıtların 
çatışması onların 
birbirini yok etmesi 
değil ama birbirini 
koruyarak yeni olanın 
yaratılmasına dayanır. 
Bu yüzden sosyal 
medya henüz böylesi 
bir diyalektikten 
mahrum olduğu gibi 
toplumsal-doğrudan 
dokunmayı yok ediyor 
yani toplumsal doğrudan 
temasın yitirilmesine 
neden oluyor.
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güçlenmesine ve hatırlanmasına ne-
den olma olasılığı var ama tersi durum 
da her zaman mümkündür.

Agamben’in bu temassızlıkla ilgili il-
ginç başka bir belirlenimi komşuluk 
ilişkilerimizi ortadan kaldırma riski-
dir. Bu aslında Agamben’in toplumdan 
ne kadar kopuk olduğunu gösteren bir 
iddiadır. Biz o ilişkileri yitireli çok ol-
madı mı? Ayrıca korkudan kaçınma 
da başka sorunlu bir meseledir. Bil-
mediğimiz şeye karşı korku ve kaygı 
duymak kadar doğal olan bir şey ola-

maz. Bu korkunun kontrol altında nasıl tutulması gerektiği asıl mese-
ledir. Ama korku aynı zamanda temkinli olmayı da beraberinde getirir. 
Korku duymadığımız şeylere karşı temkinli olma gereği de duymayız. 
Korona virüsü ile riskli bir şekilde ahlaki değerlerimizi yitireceğimizi 
sorgulayan Agamben onları çoktan kaybettiğimizin sanırım, ne acıdır 
ki, farkında değil!

Aslında bu durumu Foucault’ya bir dönüşten ziyade diyalektiğe bir dö-
nüş olarak tanımlamak daha doğru gibi geliyor. Bu düşünürler kendi-
lerini diyalektik bir tartışmanın içerisinde bulurlar. Agamben iç ve dış 
tartışmasını yaparken bu iki kavramın karşılıklı bir ilişki içerisinde bir-
birini var ettiklerini ve tamamladıklarını görmez veya görmezden ge-
lir. Bu çok basit bir belirlenimdir. Görmek için çok büyük bir düşünür 
olmaya gerek yok. Önemli olan bunu bilmenin veya farkında olmanın 
bize ne gibi sonuçlar getireceğini sormaktır. Yani biz bunu bilerek neyi 
kazanmış oluruz? Bu içimizde var olan düşmana karşı bir savaştan ziya-
de zaten hep var olan bir düşmana karşı savaştan başka bir şey değildir. 
İçimizdeki bu düşman, dışımızda var olan düşman ile kuramadığımız 
temasın sonucudur. Yitirilen bir ilişkinin sonucudur. Doğru ilişkiyi ku-
ramama sorunudur. Düşmanla doğru ilişkiyi kuramama meselesidir. 
Düşmanla ilişki kurmaktan kastettiğim düşmanı doğru tanımaktan 
bahsediyorum. Dışımızdaki düşman içimizdeki bu düşmanı yaratmış-
tır. Ama bu dışarıdakinin suçu değildir. Suçlu dışarıdakini içselleştiren 

“Aslında bu 
durumu Foucault’ya 
bir dönüşten ziyade 
diyalektiğe bir dönüş 
olarak tanımlamak 
daha doğru gibi 
geliyor. Bu düşünürler 
kendilerini diyalektik 
bir tartışmanın 
içerisinde bulurlar.
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birey ve toplum arasındaki ilişki ve ilişki-
sizlikte yatmaktadır.

Korona virüsü ile sosyal bilimler alanında 
pek çok tartışma gündeme gelmiş durum-
da. Felsefeden siyaset bilimi ve uluslararası 
ilişkilere kadar toplumun yapısı ve bireyin 
bu yeni şekillenecek toplum içerisindeki 
varlığı sorgulanmaya yeniden başlandı. 
Elbette hiçbir zaman sorgulanmayan şey-
ler değildi. Ama kavram olarak toplum ve 
birey sosyal bilimler alanında merkezi ye-
rini aldı. Ne göçmenler ne Orta Doğu’daki 
savaş ve radikal terörist gruplar ne onların 
neden olduğu çatışmalar ne Putin ne Esat 
ne Erdoğan ne Kürtler artık gündemde. 
Korona virüsü ile toplumsal değişimler ve 
bunların gelecekte birey üzerinde olumlu 
veya olumsuz yaratabileceği etkiler farklı 
boyutlarıyla tartışma konusu. Demokrasi-
nin zaten işlevsizleştiği bir dönemde onun 
toplumdaki ve bireyin gözündeki yeri ne 
olacak? Karşıtı totalitarizm bu evlere ka-
panış süreciyle daha da mı güçlenecek? 
Toplum kendi bireysel kimliği üzerinde-
ki bu denetlenme mekanizmasına göz mü 
yumacak? Bunlar ancak Hegel’in akıl tan-
rıçası Minerva’nın baykuşu kanat çırptık-
tan sonra ortaya çıkacak gibi görünse de 
biz sorularımızı sormaya ve hipotezlerde 
bulunmaya devam edelim!

Sağlıklı ve evde kalın!

“Demokrasinin 
zaten işlevsizleştiği 
bir dönemde onun 
toplumdaki ve 
bireyin gözündeki 
yeri ne olacak? 
Karşıtı totalitarizm 
bu evlere kapanış 
süreciyle daha da mı 
güçlenecek
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Salgınla mücadele 
ve gözetleme devleti
“Teknoloji tabanlı iz sürme yöntemleri” Çin’de ve 
diğer Asya ülkelerinde kişisel verilerin gizliliğini 
hiçe sayarak kullanılıyor. Dünyanın diğer yerlerinde 
salgınla mücadele zorlaştıkça ve uzadıkça ülkeler bu 
uygulamalara sıcak bakmaya başladı.

MERYEM DUTOĞLU
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Dünyanın her yerinde hükümetler Covid-19 
salgını ile mücadele etmek için çeşitli yön-
temlere başvuruyor. Hastalığın yayılım hızı-
nı azaltmak için insanların yer değiştirmesi 
mümkün olduğunca kısıtlanıyor. OHAL ilan 
edilmesi, sokağa çıkma yasağı, zorunlu ev ka-
rantinası bu örneklerden bazıları. Hükümetler 
salgın ile mücadele kapsamında uyguladıkları 
kısıtlamalara uyulup uyulmadığını ise çeşitli 
yöntemlerle kontrol ediyor. Geleneksel biçim-
de polisin yol çevirmesinden, droneların uçu-
rulmasına kadar. Yöntemler bunlarla da sınırlı 
değil. Çin, Güney Kore, Singapur gibi ülke-
lerde “teknoloji tabanlı iz sürme” yöntemleri 
ile insanların hareketleri kısıtlandı ve salgın 
kontrol altına alındı. Bu yöntemler İsrail gibi 
ülkelerde kullanılmaya başlandı ve yöntemin 
etkili olduğunu gözlemleyen diğer ülkelerce 
giderek popüler hale geliyor. Şimdi ülkelere 
tek tek bakalım:

Çin’de Alipay uygulamasına kullanıcılar kişisel 
verilerini giriyor. Cevap olarak gelen QR ko-
dun rengine göre karantinada mı kalacağınız, 
kalmayacaksanız ne kadar hareket edebilece-
ğiniz size bildiriliyor. The Times’ın analizleri-
ne göre uygulama polis ile verileri paylaşıyor.

Salgın ile mücadelede en başarılı örneklerden 
biri olan Güney Kore’de jeolokasyon teknolo-
jili aplikasyon aracılığı ile gözetleme yöntemi 
kullandı. Telefonda arka planda çalışan bu 
uygulama, aplikasyon GPS ve bluetooth bil-
gilerinizi geçici olarak saklıyor. Bu şekilde uy-
gulamayı kullanan bir kişiye Covid-19 tanısı 
konduğunda, önceki günlerde bu kişi ile aynı 
ortamda bulunduysanız size bildirim gidiyor.

“Çin’de Alipay 
uygulamasına 
kullanıcılar 
kişisel verilerini 
giriyor. Cevap 
olarak gelen QR 
kodun rengine 
göre karantinada 
mı kalacağınız, 
kalmayacaksanız 
ne kadar hareket 
edebileceğiniz 
size bildiriliyor.
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Singapur da gizli kamera ile apartman 
önlerinin izlenmesi, evde olduğuna dair 
fotoğraf gönderme gibi yöntemleri kul-
landı. Singapur küçük bir şehir devleti 
olduğu için bu yöntemin etkili olması 
kolay oldu. Ayrıca Singapur’da yetkililer 
hastaların isimleri hariç olmak üzere, 
hangi mahallede yaşadıkları ve çalıştık-
ları gibi detayları yayınladılar. Ayrıca 
Güney Kore’dekine benzer jeolokasyon 
teknolojisini “Tracetogether” isimli ap-
likasyon ile uyguladı ve salgının yaygın-
laşmasını önledi.

Hong Kong’ta elektronik bileklik uygulaması kullanılıyor. Yalnızca zo-
runlu karantina altında bulunanların taktığı bu bileklik lokasyon bilgile-
rinizi takip eden mobil bir aplikasyon ile eşgüdümlü.
İsrail’de de hükümet derhal verdiği emirle benzeri bir uygulama geliş-
tirdi, örneklerine benzer şekilde Coivd-19 testi pozitif olan bir kişi ile 
geçmiş günlerde aynı ortamda bulunduysanız size bildirim gidiyor. İs-
rail Sağlık Bakanı kişisel verilerin başka amaçlarla kullanılıp suistimal 
edilmeyeceğini söylese de İsrail güvenlik ve paranoya devleti olduğu için 
güvenmek zor.

Polonya hükümeti’nin talimatıyla geliştirilen diğer bir uygulama da 
“HomeQuarantine”. Bu uygulama ile sadece “zorunlu karantina”ya tabi 
tutulan kişiler takip ediliyor. Gün içinde rastgele bir zamanda telefonu-
nuz gelen bildirime cevap olarak 20 saniye içinde evde olduğunuza dair 
bir selfie çekip polisi yanıtlamanız gerekiyor. Uygulamada yüz tanıma 
teknolojisi kullanılıyor.

Norveçli teknoloji şirketi Stimula ve Norveç Kamu Sağlığı Enstitüsü 
Norveç için bir takip uygulaması geliştirmek adına ortak çalışma yürü-
yor. Rusya Başbakanı Mişustin’in İletişim Bakanlığı’na verdiği talimat ile 
Rusya’da da bu tip bir uygulamanın geliştirilmesi çalışmalarına başlandı.

“Hong Kong’ta 
elektronik bileklik 
uygulaması 
kullanılıyor. Yalnızca 
zorunlu karantina 
altında bulunanların 
taktığı bu bileklik 
lokasyon bilgilerinizi 
takip eden mobil 
bir aplikasyon ile 
eşgüdümlü.
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Diğer Avrupa ülkelerine baktığımızda, 
aralarında teknoloji şirketlerinin, araş-
tırma kurumlarının ve yazılımcıların ol-
duğu 8 Avrupa ülkesinden 130 paydaşlı 
Pan-European Privacy-Preserving Proxi-
mity Tracing (PEPP-PT/ Tüm Avrupa 
Gizlilik Koruyan Yakınlık Takibi) projesi 
ile Asya’da kullanılan takip aplikasyonla-
rına benzer bir yazılım üzerinde çalışılı-
yor. Uygulamanın Asya ülkelerindeki gibi 
olmayacağı, kişisel verileri koruyacağı te-
min ediliyor. Proje katılımcıları Alman-
ya’dan Fraunhofer Heinrich Hertz Ensti-
tüsü, Lozan’dan Federal Politeknik Okulu 
gibi kurumlar takip teknolojisinin Asya 
ülkelerinde olduğu gibi kişisel verilerin 
gizliliği konusunda düşük standartlarda 
olmayacağını, Avrupa’nın bu kişisel veri-
lerin gizliliğine önem verdiğini ve hükü-
metler dahil üçüncü partilerle kesinlikle 
paylaşılmayacağını belirtti. Proje gerçek-
leştirildiğinde Almanya’nın ilk kullanıcı 
olması bekleniyor. Salgınla mücadelenin 
önemli kurumlarından biri olan Robert 
Koch Enstitusü Başkanı Lothar Wieler de 
böyle bir uygulamaya sıcak baktığını hat-
ta uygulamanın kesinlikle gerekli olduğu-
nu söyledi.

Gelelim Türkiye’ye. Geçtiğimiz günlerde 
birçok projenin yarıştığı Coronathon dü-
zenlendi ve çeşitli projeler ödüllendirildi. 
CoroWarner projesi de bunlardan biri. 
Bu projenin geliştiricileri Sağlık Bakan-
lığı ile görüşmelerini sürdürdüklerini ve 
dört hafta içerisinde uygulamanın geliş-
tirileceğini vaat ediyor. Kişisel verilen ko-

“Gelelim 
Türkiye’ye. 
Geçtiğimiz günlerde 
birçok projenin 
yarıştığı Coronathon 
düzenlendi ve 
çeşitli projeler 
ödüllendirildi. 
CoroWarner projesi 
de bunlardan 
biri. Bu projenin 
geliştiricileri 
Sağlık Bakanlığı 
ile görüşmelerini 
sürdürdüklerini ve 
dört hafta içerisinde 
uygulamanın 
geliştirileceğini vaat 
ediyor.
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runması ve verilerin paylaşılamayacağına dair ne 
kadar teminat verdiklerini henüz bilmiyoruz.

Otoriter Çin’in salgınla mücadele yöntemleri ilk 
günlerde demokrasiler tarafından çokça eleştiril-
mişti. İtalya’da ve diğer devletlerde çok kısa süre-
de görüldüğü üzere, sokağa çıkma yasağı, seya-
hatin kısıtlanması gibi normalde tartışılması bile 
söz konusu olmayacak önlemler durumun vaha-
meti görüldükçe dünyanın her yerinde bir bir uy-
gulandı. “Teknoloji tabanlı iz sürme yöntemleri” 
Çin’de ve diğer Asya ülkelerinde kişisel verilerin 
gizliliğini hiçe sayarak kullanılıyor. Dünyanın 
diğer yerlerinde salgınla mücadele zorlaştıkça ve 
uzadıkça ülkeler bu uygulamalara sıcak bakmaya 
başladı. Burada mesele devletler bu teknolojile-
ri kişisel verileri hiçe sayarak mı yoksa verilerin 
gizliliğine saygı duyarak mı uygulayacak. Salgın 
sonrası dünya ile ilgili pek çok tahmin yapılıyor. 
Gözetleme devleti yeni bir kavram değil, ancak 
salgından sonra devlet eliyle kullanılan ileri gö-
zetleme tekniklerinin “kalıcılaşması” sürpriz ol-
mayacak.
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Covid-19 ve hasta 
hakları

Özel hastanelerin COVID-19 testi negatif çıktığı 
durumda kabul ve tedavi giderlerini vatandaştan 
alması ya da COVID-19 testi pozitif çıktığı zaman 
hastayı devlet hastanesine sevk etmesi, devlet 
hastanelerinin hiçbir yükünü azaltmamaktadır.

ÖZGE SAMUK
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Bilindiği üzere Çin’de ortaya çıkan ve 
pek çok ülkeye yayılan Covid-19, Dünya 
Sağlık Örgütü (WHO) tarafından virü-
sün yayılma hızı ve ciddiyeti dikkate alı-
narak 12 Mart 2020 tarihinde pandemi 
olarak ilan edildi.

Pandemi, toplum tarafından hafife alın-
maması gereken, yayılma gücünün üst 
seviyelerde olduğu hastalıklar için kul-
lanılan bir isimdir. Dünya Sağlık Örgütü 
pandemi tanısı koyabilmek için insanla-
ra kolayca geçebilmesi ve insandan insa-
na sürekli bir şekilde bulaşması kriterle-
rine dikkat etmektedir.

Türkiye’de ilk Covid-19 vakası 11 Mart 
2020 tarihinde tespit edilmiş ve ilk po-
zitif vaka ile birlikte virüs hızlı bir şekil-
de yayılmaya başlamıştır. Toplum tara-
fından alınan kişisel önlemler ve evde 

kalanların sayısı her ne kadar artmış olsa da, ne yazık ki toplum sadece 
önlem alma ve evde kalma şansı olan bireylerden oluşmamaktadır. Gün 
geçtikçe hastanelere yapılan şikâyetlerin artması, hastanelerde ki teknik 
imkânsızlıkları ve sağlık çalışanlarının sayı olarak yetersizliğini gün yüzü-
ne çıkarmıştır. Bu sebeple Covid-19 teşhis ve tedavisi yapan hastanelerinin 
yükünün azaltılması zarureti ortaya çıkarmıştır. Oluşan zaruretin ardın-
dan Sağlık Bakanlığı tarafından 21.03.2020 tarihinde çıkarılan korona vi-
rüsü genelgesi ile oluşan krize bir çözüm getirilmeye çalışılmıştır.

COVID-19 BELİRTİSİ HALİNDE HAKLARIMIZ NELERDİR?

Hasta Hakları Yönetmeliği’nin 6. maddesinde “hasta, adalet ve hakka-
niyet ilkeleri çerçevesinde sağlıklı yaşamanın teşvik edilmesine yönelik 
faaliyetler ve koruyucu sağlık hizmetleri de dahil olmak üzere, sağlık 
hizmetlerinden ihtiyaçlarına uygun olarak faydalanma hakkına sahiptir. 
Bu hak, sağlık hizmeti veren bütün kurum ve kuruluşlar ile sağlık hiz-

“Türkiye’de ilk 
Covid-19 vakası 11 
Mart 2020 tarihinde 
tespit edilmiş ve 
ilk pozitif vaka ile 
birlikte virüs hızlı 
bir şekilde yayılmaya 
başlamıştır. Toplum 
tarafından alınan 
kişisel önlemler ve 
evde kalanların sayısı 
her ne kadar artmış 
olsa da, ne yazık ki 
toplum sadece önlem 
alma ve evde kalma 
şansı olan bireylerden 
oluşmamaktadır.
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metinde görev alan personelin adalet ve 
hakkaniyet ilkelerine uygun hizmet verme 
yükümlülüklerini de içerir” denilerek her 
hastanın sağlık hizmetinden faydalanma 
hakkına ve bu hakkın adil oluşuna değin-
miştir.

Türkiye’de gittikçe artan Covid-19, artık 
sadece devlet hastanelerinin değil özel 
hastanelerin de bu konuda sorumluk al-
masını gerektirmiştir. Bu sebeple; Sağlık 
Bakanlığı tarafından 21.03.2020 tarihinde 
çıkarılan korona virüsü genelgesi ile “Sağ-
lık kurumlarına müracaat eden hastaların, 
Covid-19 tanısı kesinleşinceye kadar Sağ-
lık Bakanlığı hastaneleri, Devlet ve Vakıf 
Üniversitesi hastaneleri ile tüm özel sağlık 
kuruluşlarınca kabul ve tedavi süreçlerinin 
yapılmasının zorunlu olduğunu” belirt-
miştir. Ayrıca “Covid-19 sebebi ile tedavi 
gören hastaların özel sağlık sigortalarının 
geçerli olmayacağı, tüm giderlerin devlet 
tarafından karşılanacağı” açıklanmıştır.

Genelge ile birlikte virüs belirtileri taşıyan 
kişi Devlet ve Vakıf Üniversitesi hastane-
leri ile tüm özel sağlık kuruluşlarına baş-
vurma hakkına sahip olmuştur. Bu süreç-
te özel hastanelerin, hasta başvurularının 
ardından oluşan sorumluluğu ve tedavi 
giderlerinin kim tarafından, nasıl karşıla-
nacağı bir hayli kafa karışıklığı yaratmış-
tır. Öncelikle özel hastanelerin Covid-19 
belirtileri ile başvuran hastaya karşı so-
rumluluklarının bilinmesi gerektiği kanı-
sındayım.

“Genelge ile 
birlikte virüs 
belirtileri taşıyan 
kişi Devlet ve 
Vakıf Üniversitesi 
hastaneleri ile 
tüm özel sağlık 
kuruluşlarına 
başvurma hakkına 
sahip olmuştur. 
Bu süreçte özel 
hastanelerin, hasta 
başvurularının 
ardından oluşan 
sorumluluğu ve 
tedavi giderlerinin 
kim tarafından, 
nasıl karşılanacağı 
bir hayli kafa 
karışıklığı 
yaratmıştır.
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ÖZEL HASTANELERİN SORUMLU-
LUĞU

Belirtmek gerekir ki Sağlık Bakanlığı’nın 
çıkardığı genelgede devlet hastaneleri 
ile birlikte bütün özel hastanelerin Co-
vid-19 tanısı kesinleşinceye kadar kabul 
ve tedavi sorumluluğu olduğunu, ayrıca 
Covid-19 sebebi ile yapılan tüm tedavi 
giderlerinin devlet tarafından karşılana-
cağını belirtilmiştir. Şöyle ki;

Covid-19 belirtileri durumunda kişi 
özel veya devlet tercih ettiği hastaneye 
başvurabilir. Bu durumda özel hastane-
ler hastayı kabul etmekle birlikte virüs 
tanısını yapamamaktadır. Özel hastane-

ye başvuran hastada korona virüsü şüphesi olması durumunda Sağlık 
Bakanlığı’nın özel hastanelere gönderdiği çubuklar vasıtasıyla hastadan 
numune alınmakta ve alınan örnekler, İlçe Sağlık Müdürlüğü’ne gön-
derilmektedir. Test sonuçları beklenene kadar hastaneler 24 saat hasta-
yı gözlem altında tutabilir; ancak hasta, hastanede kalmak istemiyor-
sa, tüm bilgileri alınıp, gönderilmektedir. Ayrıca hastanın hastaneden 
gittiğine dair de Sağlık Müdürlüğü’ne bilgi verilmektedir. Virüs tespit 
edilirse hasta, hastaneden ya da evden alınıp, devletin tespit ettiği hasta-
nelerde karantina altına alınmaktadır.

Kısacası Covid-19 testi pozitif çıkan hastaların tedavisi Sağlık Bakanlığı 
tarafından belirlenen Pandemi Hastanelerinde yapılmaktadır. Özel has-
taneler Covid-19 testini yapamamakta ve Covid-19 testi pozitif çıkan 
hastayı tedavi edememektedir.

PANDEMİ HASTANESİ NEDİR?

Pandemi Hastanesi: Covid-19 tanısı almış (test pozitif) vakaların tedavi 
sürecinin yapılmış olduğu hastane olarak tanımlanmış ve bünyesinde 
Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji, Göğüs hastalıkları, İç 

“Kısacası Covid-19 
testi pozitif 
çıkan hastaların 
tedavisi Sağlık 
Bakanlığı tarafından 
belirlenen Pandemi 
Hastanelerinde 
yapılmaktadır. 
Özel hastaneler 
Covid-19 testini 
yapamamakta ve 
Covid-19 testi pozitif 
çıkan hastayı tedavi 
edememektedir.
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Hastalıkları uzmanı hekimlerden en az 
ikisinin bulunduğu ve 3. seviye erişkin 
yoğun bakım yatağı bulunan hastane-
ler Pandemi Hastanesi olarak kabul 
edilmiştir. Bu durumda Sağlık Bakan-
lığı tarafından Pandemi Hastanesi ola-
rak belirlenen ve ilan edilen hastaneler-
de Covid-19 tanısı almış kişiler tedavi 
görme hakkına sahiplerdir.

Birçok hasta için en önemli olan nok-
talardan birisi; özel hastaneye başvuru 
durumunda tedavi masraflarının kim 
tarafından karşılanacağıdır.

ÖZEL SAĞLIK SİGORTASI HANGİ 
AŞAMADA DEVREDEN ÇIKACAK-
TIR?

Covid-19 sebebi ile tedavi gören hastaların özel sağlık sigortalarının bu 
süreçte ortadan kalkacağı, tüm tedavi giderlerinin devlet tarafından kar-
şılanacağının açıklaması toplum tarafından ciddi bir anlam kargaşasına 
yol açmıştır. Sağlık Bakanlığı’nın korona virüsü için yayınladığı genel-
geyi ve yaptığı açıklamaları irdeleyecek olursak; özel sağlık sigortasının 
COVID-19 testinin pozitif çıkması ile birlikte ortadan kalkacağı anlaşı-
lacaktır. Şöyle ki;

Özel hastaneye virüs şüphesi ile başvuran ancak testi negatif çıkan hasta, 
farklı bir hastalıktan kaynaklı kabul ve tedavi görmüş olacağı için, kabul 
ve tedavi giderleri özel sağlık sigortası tarafından karşılanacaktır. Yani 
hasta kendi sigortası olmaması durumunda masraflarını karşılama yü-
kümlülüğü altında olacaktır. Sağlık Bakanlığı’nın değindiği “COVİD-19 
sebebi ile tüm tedavi giderleri devlet tarafından karşılanacaktır” duru-
mu ise testin pozitif çıkması ile birlikte önceki ve sonraki giderlerin va-
tandaştan alınmayacağını belirtmektedir.

“Özel hastaneye 
virüs şüphesi ile 
başvuran ancak testi 
negatif çıkan hasta, 
farklı bir hastalıktan 
kaynaklı kabul ve 
tedavi görmüş olacağı 
için, kabul ve tedavi 
giderleri özel sağlık 
sigortası tarafından 
karşılanacaktır.
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HASTA HAKLARI VE ÖZEL HASTANE 
KOMPLEKSİ

Özel hastanelere başvurma imkânına sa-
hip olmayan birçok vatandaş ile birlikte, 
devlet hastanelerinin yükünün azaltılması 
gerekliliği gittikçe artmaktadır. Hal böy-
leyken özel hastanelerin Covid-19 testi 
negatif çıktığı durumda kabul ve tedavi 
giderlerini vatandaştan alması ya da Co-
vid-19 testi pozitif çıktığı zaman hastayı 
devlet hastanesine sevk etmesi, devlet has-
tanelerinin hiçbir yükünü azaltmamak-
tadır. Neredeyse yatakların kalmadığı ve 
sağlık çalışanlarının yetersiz olduğu devlet 
hastanelerine sadece belirtilerden dolayı 
başvuran bireyin, öncesinde virüs taşıma-
ması durumunda bile artık risk grubuna 
girmiş olacağı açıktır. Virüsün yayılmasını 
önlemeye çalışırken aynı zamanda alın-
mayan önlemler virüsün yayılma oranını 
arttırmaktadır.

Hal böyleyken özel hastanelere daha etki-
li sorumluluklar yüklemek ile birlikte özel 
hastanelerin de maddi desteğe ihtiyacının 
olacağı unutulmamalıdır. Tek taraflı so-
rumluluğun günümüzü kurtarmayacağı 
bu denli aşikârken devletin özel hastane-
leri yetkili kılarken aynı zamanda maddi 
destek sağlama hususu ve özel hastane-
lerin sorumluluğu kabul etme gerekliliği 
göz ardı edilmemelidir. Bu durumda eko-
nomik durumu kötü olan vatandaş, çekin-
meden özel hastanelere başvurabilecek ve 
devlet hastanelerinin yükünü azaltabile-
cektir.

“Hal böyleyken 
özel hastanelere 
daha etkili 
sorumluluklar 
yüklemek ile 
birlikte özel 
hastanelerin de 
maddi desteğe 
ihtiyacının olacağı 
unutulmamalıdır. 
Tek taraflı 
sorumluluğun 
günümüzü 
kurtarmayacağı 
bu denli aşikârken 
devletin özel 
hastaneleri yetkili 
kılarken aynı 
zamanda maddi 
destek sağlama 
hususu ve özel 
hastanelerin 
sorumluluğu 
kabul etme 
gerekliliği göz ardı 
edilmemelidir.
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Dün dövdüğünüz sağlıkçılar 
bugün uğrunuza ölüyorlar

Akdeniz insanı olma özelliği, Adana’da ben “Çukurova 
çocuğuyum” diyerek olur da trafikte kavga ederim 
gerekçesiyle arabasının kapı cebinde sopa saklayan 
Türk’ün karısının doktoruna çaktığı yumrukla, 
Napoli’nin İspanyol mahallesinden olma gururuyla aynı 
yumruğu karısına çakan İtalyan’da da ortaya çıkıyor 
örneğin.

ANTUAN ILGIT
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Daha korona virüsü salgını yayılmaya 
başlamadan birkaç ay evvel ailesiyle Na-
poli’ye ziyaretime gelen can dostumun 
eşi Didem Türkiye’ye dönmeden hemen 
önce “İtalyanlar çok cana yakın, sıcak 
kanlı insanlar, tıpkı bize benziyorlar” de-
mişti. Ben de göğsümü gererek “ne de 
olsa Akdeniz insanı” diye cevap vermiş-
tim. Nitekim hem İtalyan hem Türk va-
tandaşı olarak, vaftizleri sünnetlere, Tür-
kiye’deki Şeker ve Kurban bayramlarının 
neşelerini Noel ve Paskalya Yortularımı-
zın coşkularına karıştırarak yaşadım hep 
İtalya-Türkiye günlerimi. Düğününde 
coştuğu kadar cenazesinde de aynı şekil-
de ağlıyor Akdeniz insanı.

Maalesef Akdeniz insanı olmamızdan kaynaklanan güzel benzerlikle-
rin yanında birtakım kötü alışkanlıklarda da birbirimizden pek farklı 
değiliz. Ben çok şükür sigara içmiyorum ama İtalyanlar kendi deyimle-
riyle “Türk gibi sigara içiyorlar” (fumare come un turco) örneğin. Çok 
acı ama İtalyanlarla bizi birleştiren bir başka benzerlik ise hem kadına 
hem de sağlık çalışanlarına karşı şiddetin her iki ülkede de endişe veri-
ci boyutlarda olması. Akdeniz insanı olma özelliği, Adana’da ben “Çu-
kurova çocuğuyum” diyerek olur da trafikte kavga ederim gerekçesiyle 
arabasının kapı cebinde sopa saklayan Türk’ün karısının doktoruna çak-
tığı yumrukla, Napoli’nin İspanyol mahallesinden olma gururuyla aynı 
yumruğu karısına çakan İtalyan’da da ortaya çıkıyor örneğin.

İtalyan Suç Yönetimi Merkezi’nin sunduğu son verilere göre her ne ka-
dar 2018-2019 iki yıllık döneminde kadına karşı cinsel şiddet oranları 
geçmişe nazaran yüzde -16,7, aile içi istismar yüzde -2,9, diğer zulüm 
eylemleri ise yüzde -12,2 oranında bir azalış gösterseler de kadın cina-
yetlerinin oranı 2018’deki yüzde 37’den Ocak-Ağustos 2019 döneminde 
yüzde 49 gibi endişe verici oranlara yükselmiş durumda. Türkiye’deki 
istatistikleri araştırmayı okuyucuya bırakırken İtalyan Emniyet Müdür-
lüğü’nün kadına karşı şiddete ilişkin başlattığı kampanyanın can alıcı 

“Çok acı ama 
İtalyanlarla bizi 
birleştiren bir başka 
benzerlik ise hem 
kadına hem de 
sağlık çalışanlarına 
karşı şiddetin her 
iki ülkede de endişe 
verici boyutlarda 
olması.
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sloganını Türk okuyucu için de not düş-
mekte yarar görüyorum: “Aşk bu değildir!” 
(Questo non è amore).

Gerçekte bugün asıl dikkat çekmek istedi-
ğim konu sağlık çalışanlarına karşı uygula-
nan şiddet. Ha, bu korona virüsü günlerin-
de kadına karşı şiddetin bittiği anlamına mı 
geliyor? Kesinlikle hayır. Daha geçenlerde 
Twitter’da gazeteci sayın İsmail Saymaz’ın 
paylaştığı bir tweet aracılığıyla Rize’nin 
Cumhuriyet Caddesi’nde bir kadının “iddi-
aya göre sokak ortasında eski eşi tarafından 
başından vurularak” öldürülüşünün görün-
tülerine tanık oldum. Hele hele bu “gönüllü” 
karantina günlerinde evlerine kapanmak 
durumunda olan insanlar korkarım bu şid-
det sarmalına eskisine nazaran daha bir faz-
la düşeceklerdir.

Korona virüsü salgınının baş döndürücü bir 
biçimde yayıldığı ve can kaybının artık on 
binlere yaklaştığı Avrupa Birliği ülkesi İtal-
ya’da, Sağlık Yüksek Enstitüsü’nün elde etti-
ği verilere göre 26 Mart 2020 itibarıyla maa-
lesef 6 bin 205 sağlık çalışanı enfekte olmuş 
durumda; bu sayı toplam enfekte olanların 
yüzde 9’una tekabül ediyor. Bunlar içinden 
51’i maalesef hastalarını kurtarmak için ha-
yatlarını kaybettiler; birçokları aile doktoru, 
diş hekimi, bulaşıcı hastalıklar ve anestezi 
uzmanı ya da hemşireydiler.

Aslında böyle sayılar üzerinden konuşmak 
pek de hoşuma gitmiyor; aynı şeyi İdlib gibi 
bize ait olmayan bir savaşın sürmekte oldu-
ğu Suriye topraklarında ardı ardına topra-
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ğa düşen gencecik vatan evlatlarımızın 
sayıları verilirken de hissediyorum. Bu 
sayıların ardında ansızın yitip giden 
hayatlar var. Görevi başında korona vi-
rüsüne ilk yenik düşen hekim olan 67 
yaşındaki Varese Tabipler Birliği Baş-
kanı Roberto Stella gibi. Corriere della 
Sera’nın aktardığına göre Dr. Stella’nın 
kendisine dikkat etmesini söyleyen bir 
dostuna söylediği son sözler, “kardeşim, 
biz çalışmak ve savaşmak için burada-
yız” olmuş. Ya da geride Aldo, Marina 
ve Manfredi isimli 3 evlat bırakarak 
emekliye ayrılmasına bir yıl kala korona 
virüsüne yenik düşen, yine 67 yaşında-
ki, ilk kadın kurban Dr. Vincenza Ama-
to gibi. Yarın bu isimlere Doktor Ayşe, 
Tuğçe, Mehmet’lerin, hastabakıcı Mah-
mut ve Fatma’ların eklenmeyeceğinin 
garantisini kim verebilir? İstanbul’da 
özel bir hastanede kayıt görevlisi olarak 
çalışırken korona virüsüne yenik düşen 
33 yaşındaki Dilek Tahtalı belki ilk oldu 
ama son olacağının henüz hiçbir garan-
tisi yok.

“Yaşatmak için yaşamak istiyoruz” diye 
seslerini duyurmaya çalışan sağlık çalı-
şanlarımız için tedbir alma zamanı gel-
di de geçiyor. Öyle ki bu güzel insanlar 
kendilerini feda etmelerinin yanında 
burada İtalya’da hastanelerin yoğun ba-
kım ünitelerinde son nefeslerini veren 
binlerce hastanın son gördükleri kişi 
de oluyorlar maalesef. Evlerinde solu-
num yetersizliği çekip, yer bulmaları 
durumunda hastaneye yatırılan pek çok 

“Yaşatmak için 
yaşamak istiyoruz” 
diye seslerini 
duyurmaya çalışan 
sağlık çalışanlarımız 
için tedbir alma 
zamanı geldi de 
geçiyor.
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hastayla sevdikleri bir daha kolay kolay 
iletişim kuramıyorlar. Bu durumlarda bu 
sağlık melekleri onları ellerinden sımsı-
kı tutarak, cep telefonlarıyla sevdiklerini 
arıyor ve son sözlerini söylemelerine de 
yardımcı oluyorlar. 11 Eylül saldırıların-
da asansörde mahsur kalıp kurtarılan bir 
kişinin o anda tek isteğinin hayatta tek 
varlığı kız kardeşine son bir kere “seni 
seviyorum” diyebilmek olduğunu oku-
muş, duygulanmıştım yıllar evvel. Bugün 
korona virüsü bana yine aynı duyguları 
yaşatıyor.

Bu salgın günlerinde bizler uğruna ölen sağlık çalışanları düne kadar 
İtalya’da olduğu gibi Türkiye’de de hastane koridorlarında şiddete maruz 
kalıyorlardı oysa. Bologna’da Ortopedi Cerrahı olarak görev yapan Dr. 
Mirka Cocconcelli 2019’da İtalya’da sağlık çalışanlarına yönelik günde 
üç saldırı ve yaklaşık bin 200 şikâyet gerçekleştirildiğini söylüyor ve ek-
liyor: “Bilhassa acil servislerde görevli sağlık çalışanlarına yönelik şiddet 
olgusu artık sosyal bir fenomen haline geliyor”. Bu konu hakkında fikri-
ni sorduğum, çok değer verdiğim bir sağlık çalışanına göre herkes kendi 
önceliği olduğunu düşünüyor, “oysa ki sağlık çalışanları için herkes aynı, 
ellerinden geleni yapıyorlar. Hizmet aldıkları insanlara karşı biraz sem-
pati, biraz empati duymaları gerekir. Tabi ki her zaman haksız değiller. 
Zaten hasta sahibi veya hasta olarak hastaneler hakkında genel geçer bir 
fikirle, stresli bir şekilde geliyorlar ve bunun acısını da sağlıkçılardan 
çıkarıyorlar. Oysa onların hastaları gibi birçok hasta var ve hepsi ilgiye 
muhtaçlar. Bunun bilincinde olmak herkes için kolay değil tabii ki”.

Geçen sene Edirne’de, Sultan 1’inci Murat Devlet Hastanesi’nde tedavi 
gören babalarının yaşamını yitirmesinin ardından Uzm. Dr. Tuba Çık-
maz’a saldıran ve ardından kifayetsizce “hiç pişman değiliz” diyebilen 
Z.Ü. ve ablası S.Ü.’nün, bugün bütün Türkiye’de her akşam saat 21.00’de 
balkonlarından sağlık personelini alkışlayan, hatta aralarına AKP Genel 
Başkanı ve Cumhurbaşkanı sayın Erdoğan ile eşinin de katıldığı vatan-
daşlarımızın korosuna katılıyor olmalarını diliyorum bütün kalbimle.

“Bu virüsü ne 
döverek ne de pazu 
kaslarını göstererek 
yenmek mümkün 
değil!



26

Ama yetmez. Bu virüsü ne döverek ne 
de pazu kaslarını göstererek yenmek 
mümkün değil! Bu itibarla “Koron avi-
rüsü ile mücadelede pek çok ülkeden 
erken davrandık… şimdi de yine pek 
çok ülkeden daha hızlı ve güçlü şekilde 
hareket ediyoruz” demek suretiyle mü-
cadele güçlü kılınmıyor maalesef. Laf-
la peynir gemisi yürüseydi, siyasilerin 
her daim süregelen vaatleriyle Türkiye 
bugün adeta bir cennet bahçesi olmaz 
mıydı Allah aşkına? Bir rahip olarak, 
bir işe girişmeden evvel, İncil-i Şerif ’te 
geçen bir ayeti hep kendime rehber alı-
rım: “Aranızdan biri bir kule yapmak is-
terse, bunu tamamlayacak kadar parası 
var mı yok mu diye önce oturup yapa-
cağı masrafı hesap etmez mi? Çünkü 
temel atıp da işi bitiremezse, durumu 
gören herkes, ‘Bu adam inşaata başladı, 
ama bitiremedi’ diyerek onunla eğlen-

meye başlar. Ya da hangi kral başka bir kralla savaşa gittiğinde, üzerine 
yirmi bin askerle yürüyen düşmana on bin askerle karşı koyabilir miyim 
diye önce oturup bir değerlendirme yapmaz?” (Luka 14:28-31).

Aynı şekilde eğer bu virüse karşı verilen savaşta muzaffer olmak iste-
niyorsa ilk kuvvetlendireceğimiz ordu sağlık ordusu olmalıdır. Bu or-
dunun neferlerinin ilk ihtiyaçları maske, eldiven, koruyucu gözlük, el 
dezenfektanı türünden kişisel koruyucu donanımları değil midir? Aynı 
şekilde çalışma ortamlarının yetersiz dezenfeksiyonu ve ağır iş yükü gibi 
konular onların güvenliği hususunda en büyük engeli teşkil etmiyorlar 
mı? Bütün bunların ivedilikle üstesinden gelinmelidir. Aksi takdirde bu 
türden bir salgının ön saflarında mücadele eden sağlık çalışanlarının 
birçok eksiklik sebebiyle virüsün yayılmasını hızlandıracak birer etken 
haline dönüşmeleri kaçınılmaz olacaktır. Öte yandan, ancak bu şekilde 
Türkiye büyük ve güçlü olduğunu gösterebilecektir.

“Aynı şekilde 
eğer bu virüse karşı 
verilen savaşta 
muzaffer olmak 
isteniyorsa ilk 
kuvvetlendireceğimiz 
ordu sağlık ordusu 
olmalıdır. Bu 
ordunun neferlerinin 
ilk ihtiyaçları 
maske, eldiven, 
koruyucu gözlük, 
el dezenfektanı 
türünden kişisel 
koruyucu donanımları 
değil midir?
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Bütün diğer ülkeler gibi Türkiye’nin de 
korona virüsü ile mücadelesi uzun soluk-
lu bir mücadele olup mücadelenin daha 
çok başlarındadır ve her ne kadar “güçlü 
Türkiye” imajı vererek gerekli tedbirleri 
alıyor edasında olsa da başta İtalya ol-
mak üzere korona virüsüyle mücadelede 
acı kayıplar üzerinden tecrübe kazanmış 
birçok gelişmiş ülkenin örneğinden ye-
terince yararlanmamaktadır. İktidarda 
ya da muhalefette olsunlar, tüm devlet 
büyüklerimize acil, ciddi ve etkili proje-
ler üretme ve sağlık çalışanlarıyla halkın 
sağlığını merkeze koyan cesur kararlar 
alıp bunları uygulama yükümlülüğü düş-
mektedir. Bu bağlamda, bazı parti lider-
lerinin telaffuz ettiği gibi bu mücadelede 
hayatlarını kaybeden sağlık çalışanlarına 
şimdiden şehitlik mertebesi bahşetmek 
zamanlaması hakikaten çok kötü yapıl-
mış bir hamledir. Devlete düşen ilk iş, 
insanların ölmeden mezarlarını hazırla-
maktansa, başta sağlık çalışanları olmak 
üzere tüm vatandaşlarımızın yaşamasını 
sağlayacak önlemleri almak, koşulları ya-
ratmaktır. Virüs yenilip yaralar sarılmaya 
başlandığında elbette böylesine kutsal bir 
adanmışlıkla hastaları uğruna canlarını 
verenlere şehitlik de verilir, geride bırak-
tıkları yakınlarına şehitlere sağlanan hak-
lı kolaylıklar da sağlanır. Aynı şeyi yarın 
Kilise’nin de yapmasını bütün kalbimle 
bekliyorum. Ama bugün hasıl olan, ülke-
nin tüm enerji ve imkanlarının hastalıkla 
mücadeleye adanmasından başka bir şey 
değildir.

“Papa Hazretleri 
Francesco, Vatikan’ın 
meşhur Sen Piyer 
Meydanında 
pandeminin 
son bulması ve 
salgın yüzünden 
hayatlarını 
kaybedenlerle, 
onların yakınları ve 
sağlık çalışanları 
için çok dokunaklı 
bir dua eda etti.



28

Papa Hazretleri Francesco, Vatikan’ın 
meşhur Sen Piyer Meydanında pandemi-
nin son bulması ve salgın yüzünden ha-
yatlarını kaybedenlerle, onların yakınları 
ve sağlık çalışanları için çok dokunaklı 
bir dua eda etti. Seçilmiş hiçbir davetli-
nin olmadığı, sadece hastanelere hiç dur-
maksızın hasta taşıyan ambulansların 
kulak tırmalayıcı sirenlerinin işitildiği, 
ilk defa bomboş gördüğümüz bu meşhur 
meydanda yankılanan Papa’nın şu sözleri 
sadece Hıristiyan alemi için değil iyi ni-
yetli her insan için geçerli hiç kuşkusuz: 
“[…] Doktorlar, hemşireler, süpermarket 
çalışanları, temizlikçiler, bakıcılar, taşı-
yıcılar, kolluk kuvvetleri, gönüllüler, ra-
hipler ve daha pek çokları hiç kimsenin 
tek başına kurtulamayacağını idrak ettik”. 
Evet bugün korona virüsünün bu dalgalı 
denizinde İtalyanı, Türkü, Çinlisi, Ame-
rikalısı, İsraillisi, Kürdü “hepimiz aynı 
gemideyiz” ve hiçbirimizin kendini tek 
başına kurtarma şansı yok.

İnananlar için en nihayetinde tek Kurtarıcı evrenin yaratıcısı Cenab-ı 
Allah’tır. Ama inancımız ne olursa olsun, adına Tanrı ya da Allah di-
yelim, bu Kurtarıcı, bize bahşettiği zekayla, bilimi kullanarak ve geliş-
tirerek sorunlarımıza çare bulmamızı da istemiştir. İşlerine geldiğinde 
ağızlarından dini ve imanı düşürmeyen mağrur devlet büyüklerimizin, 
dualarını mütevazi bir yürekle eda ettikten hemen sonra, omuzlarındaki 
sorumluluğun bilinciyle bir yandan sağlık sistemimizi geliştirmek, sağlık 
çalışanlarımızın imkanlarını iyileştirmek için hareket etmeleri gerekir-
ken, diğer yandan da virüse karşı aşı ve ilaç geliştirmeye çalışan kurum 
ve kuruluşlara ayrım gözetmeksizin destek olmaları elzemdir.

Kadına ve sağlık çalışanlarına yönelik şiddetle başladık, bu kanayan ya-
raya ilişkin toplumda yepyeni bir yara açmak tehlikesi taşıyan bir ka-

“İnananlar için 
en nihayetinde tek 
Kurtarıcı evrenin 
yaratıcısı Cenab-ı 
Allah’tır. Ama 
inancımız ne olursa 
olsun, adına Tanrı 
ya da Allah diyelim, 
bu Kurtarıcı, bize 
bahşettiği zekayla, 
bilimi kullanarak 
ve geliştirerek 
sorunlarımıza çare 
bulmamızı da 
istemiştir.
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nun tasarısı üzerinde etraflıca düşünme-
ye davet ederek bitirelim. Cezaevlerinde 
korona virüsü salgını riskine karşı, uzun 
süredir üzerinde çalışılan infaz düzen-
lemesi yapılırken kadına ve sağlık çalı-
şanlarına şiddetten hüküm giyenler ko-
nusunda çok dikkatli olunmalıdır. Öte 
yandan yine aynı infaz düzenlemesinde 
“terör” kelimesinin anlamının adil ve ob-
jektif ilkelerle yeniden belirlenmesi ge-
reklidir. Bu bağlamda barış bildirileri ve 
benzer beyanlarla demokratik hakların-
dan yararlanmak isteyerek fikirlerini ifa-
de etmiş, ardından da KHK’lerle pek çok 
durumda haksızca görevlerinden edil-
miş ülkemizin kıymetli akademisyenle-
rinin durumu da önem arz etmektedir. 
Nitekim DW Türkçe de Emine Algan 
imzasıyla yayınlanan bir haberde uzun 
süredir acil taleplerini dile getiren sağlık 
çalışanlarının, “Bir hafta sonra hastalara 
bakacak doktor kalmayacak” uyarısında 
bulundukları söyleniyor. KHK’le uzak-
laştıran doktor ve sağlık çalışanlarının iş-
lerine dönmesi ülkemiz için artık bir lüks 
değildir.

Korona virüsünün yarattığı bu bir nevi 
sürreal durumu göğüslerken yukarıda 
bahsettiğimiz toplum içerisindeki şiddeti 
ve diğer pek çok haksızlığı tekrar ele al-
mak suretiyle bu beklenmeyen krizi bir 
ülkemiz için bir fırsata çevirmek müm-
kün müdür? Bence mümkündür. Millet 
ve devlet olarak kucaklaşarak, ayrıştırıcı 
söylem ve politikalarla artık gitgide sarsı-
lan karşılıklı güveni yeniden tesis ederek, 

“Korona 
virüsünün yarattığı 
bu bir nevi sürreal 
durumu göğüslerken 
yukarıda 
bahsettiğimiz 
toplum içerisindeki 
şiddeti ve diğer pek 
çok haksızlığı tekrar 
ele almak suretiyle 
bu beklenmeyen 
krizi bir ülkemiz için 
bir fırsata çevirmek 
mümkün müdür?
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İstisnai bir tedbir olarak 
sokağa çıkma yasağı

Birçok kesimin hükümetin sokağa çıkma yasağına ilişkin 
tutumunu ekonomide yaşanan krize yormasına rağmen, 
ordunun yeniden sokağa inmesine ilişkin hükümetin farklı 
kaygıları olduğunu da gözden kaçırmamak gerekiyor.

OKTAY CANDEMİR
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Adına ‘Sokağa çıkma yasağı’ denilse de 
uluslararası alanda sokağa çıkma yasağı 
uygulamasının henüz belli bir tanımı bu-
lunmuyor. Sokağa çıkma yasakları, baş-
langıçta istisnai koşullar karşısında başvu-
rulan istisnai bir tedbir olarak görülse de, 
genellikle olağanüstü hal veya sıkıyönetim 
ile bağlantılı olarak uygulanıyor. Sokağa 
çıkma yasakları, şiddet eylemlerinin orta-
ya çıkması ihtimalinin yüksek olduğu veya 
şiddetin tırmandığı durumlarda, hukuku 
ve düzeni korumak, eski haline getirmek 
ve vatandaşlarının can ve mal güvenliği-
ni korumak için başvurabilecek tedbirler 
arasında yer alıyor.

AB VE BM’DE İSTİSNAİ BİR TEDBİR 
OLARAK ‘SOKAĞA ÇIKMA YASAK-
LARI’

2015 yılında Cizre, Sur ve bölgenin çeşitli 
yerlerinde meydana gelen çatışmalar üze-
rine Avrupa Konseyi Parlamenterler Mec-
lisi İzleme Komitesi Başkanlığı, 15 Mart 
2016 günü Venedik Komisyonu’na bir yazı 
göndererek, Türkiye’de uygulanan sokağa 
çıkma yasaklarına ilişkin yasal çerçevenin 
Avrupa standartlarına uyumu hakkında 
görüş bildirmesini talep etti. Venedik Ko-
misyonu hazırladığı raporda sokağa çık-
ma yasaklarının, uzun dönemler aralıksız 
devam ettiğini bildirdi. Ancak komisyon, 
bu istisnai koşullara rağmen, Türkiye’deki 
yetkili makamların, sokağa çıkma yasakla-
rını koyarken, Türkiye Anayasası’nın veya 
uluslararası insan hakları sözleşmelerinin, 
bazı insan hakları yükümlülüklerine belli 
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usul ve maddi koşullar altında aykırı davra-
nılmasına izin veren hükümlerine başvur-
madığını belirtti.

Avrupa Konseyi İnsan Hakları Komiseri ise, 
“2015 Ağustos ayından bu yana devam eden 
operasyonların en can alıcı özelliğinin “Tür-
kiye’nin güneydoğusunda mahalleleri veya 
şehirleri kapsayacak şekilde ilan edilen, tüm 
gün süren, ucu açık ve giderek uzayan soka-
ğa çıkma yasakları olduğu” yönünde görüş 
bildirdi.

Tüm bunlara karşı Türkiye İçişleri Bakanlığı 
ve kaymakamlıklar, sokağa çıkma yasağını 
belli aralıklarla uygulanan bir yöntem ola-
rak açıkladı.

‘TÜRKİYE’DE İSTİSNASIZ UYGULA-
NAN BİR TEDBİR OLARAK SOKAĞA 
ÇIKMA YASAĞI’

Uluslararası hukukta ‘İstisnai hallerde soka-
ğa çıkma yasağı’ diye ifade edilen uygulama, 
Türkiye’de evvelden beri istisnasız ve sü-
reklilik arz eden bir yöntem olarak devreye 
konuldu. Türkiye’de ilk olarak akıllara gelen 
bazı sokağa çıkma yasakları kronolojik ola-
rak şöyle:

*6-7 Eylül 1955 olaylarının sona erdirilmesi 
amacıyla sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

*1 Mayıs 1960’da meydana gelen sokak gös-
terileri ve yürüyüşler üzerine Menderes hü-
kümeti sokağa çıkma yasağı ilan etti.
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*27 Mayıs 1960 darbesini gerçekleştiren 
Milli Birlik Komitesi sokağa çıkma yasağı 
ilan etti.

*12 Mart 1971’de darbe yapan ordu sokağa 
çıkma yasağı ilan etti.

*23 Aralık 1978’te Maraş’ta Alevi yurttaşlara 
yönelik saldırılar nedeniyle il genelinde so-
kağa çıkma yasağı ilan edildi.

*28 Mayıs 1980’de Çorum’da yaşayan Ale-
vilerin yaşadığı bölgelere yapılan saldırılar 
nedeniyle Çorum Valisi Rafet Üçelli, sokağa 
çıkma yasağı ilan etti.

*12 Eylül 1980 darbesini gerçekleştiren Ke-
nan Evren sokağa çıkma yasağı ilan etti.

*2 Temmuz 1993’de Sivas’ta Madımak oteli-
nin yakılmasının ardından ”Sivas’ta 2 gün-
lük sokağa çıkma yasağı” ilan edildi.

*13 Mart 1995’de İstanbul’un Gazi Mahal-
lesi’nde yaşanan ve 22 kişinin ölümüyle so-
nuçlanan ‘Gazi Mahallesi olayları’ nedeniyle 
İstanbul Valiliği Gazi Mahallesi ile iki ma-
hallede (Zübeyde Hanım ile Esentepe) daha 
sokağa çıkma yasağı ilan etti.

*6-7-8 Ekim 2014 Kobane olayları sırasında 
hükümet, Diyarbakır’da, Mardin genelin-
de valilik kararıyla saat 17.00’den itibaren 
ikinci bir emre kadar sokağa çıkma yasağı 
ilan etti. Van Valiliği, olayların devam ettiği 
Erciş İlçesi’nde saat 18.00’den itibaren ikinci 
bir emre kadar sokağa çıkma yasağı ilan etti. 
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Sokağa çıkma yasağı ilçelerde polis, camiler ve bele-
diyelerden yapılan anonslarla halka duyuruldu.

*9 Kasım 2016’da Dersim’de 22 köyde sokağa çıkma 
yasağı ilan edildi.

*2015’de Cizre’de başlayan ve bölge geneline yayılan 
silahlı çatışmaların ardından Cizre’de 150, Silopi’de 
75, Sur’da 87, İdil’de 11, Yüksekova’da 90 gün boyunca 
sokağa çıkma yasağı uygulandı.

(5 Temmuz 2016’de Cizre’de yaşanan olaylar sırasında 
vurulan Taybet Ana’nın cenazesi sokağa çıkma yasağı 
nedeniyle 7 gün boyunca yerde kaldı.)

HÜKÜMET SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI KONU-
SUNDAN NEDEN ÇEKİMSER?

Korona virüsü (Covid-19) salgını nedeniyle sosyal 
yaşam kısıtlamalarını aşamalı olarak yaşama geçiren 
hükümete, muhalefet, “OHAL yöntemine başvurma-
dan”, genel sokağa çıkma yasağı veya zorunlu karan-
tina ilan edilmesi çağrısında bulunmasına rağmen 
hükümet, “gerekli görülmesi halinde”, sokağa çıkma 
yasağına başvurulabileceğini belirtmekle birlikte, bu 
seçeneği “son çare” olarak ifade ediyor.

Eğer ilan edilirse, toplumsal olaylar ve darbe dönem-
leri dışında uygulanan ilk sokağa çıkma yasağı olacak.

Kürt illerinde bir çocuk panzere taş atsa sokağa çık-
ma yasağı ilan eden hükümetin, Dünya Sağlık Ör-
gütü’nün (DSÖ) pandemi olarak ilan ettiği korona 
virüsü salgını karşısında sokağa çıkma yasağı ilan et-
memesi ve buna yönelik eleştirileri, sadece 65 yaş üs-
tüne ilan ederek yumuşatma çabası ise bu eleştirileri 
durdurmaya yetmedi.
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Birçok kesimin hükümetin sokağa çıkma yasa-
ğına ilişkin tutumunu ekonomide yaşanan kri-
ze yormasına rağmen, ordunun yeniden soka-
ğa inmesine ilişkin hükümetin farklı kaygıları 
olduğunu da gözden kaçırmamak gerekiyor.

2015 yılında Cizre ve Yüksekova’da başlayan 
hendek olaylarının ardından hükümet, soka-
ğa çıkma yasağı ilan etmesine rağmen uzun 
bir süre askerin buralarda sokağa çıkmasına 
izin vermemiş, adına PÖH denilen polis özel 
harekât timleriyle çok sert müdahalelerde 
bulunmuştu. Ancak buna rağmen PÖH ope-
rasyonlarının sonuç vermemesi ve olayların 
daha da büyümesi üzerine JÖH şehirlere in-
miş ve PÖH ile birlikte ortak operasyonlar 
düzenlemişti.

15 Temmuz 2016 yılında meydana gelen 
darbe girişiminin ardından Cizre, Sur, Nu-
saybin, Yüksekova ve Şırnak’ta operasyonları 
yöneten birçok komutanın FETÖ suçlama-
sıyla tutuklanması ise ayriyeten dikkat çekil-
mesi gereken bir husus.

Her ne kadar bugün yaşananlar ‘terör’, ‘anar-
şi’, ‘darbe’ değil, korona virüsü salgını da olsa 
hükümetin uzun vadede sokağa çıkan aske-
rin içinden çıkabilecek bazı darbeci unsurla-
rın kontrolden çıkacağına dair endişelerinin 
sokağa çıkma yasağı konusunda hükümeti 
ikilemde bıraktığını düşünüyorum.

Anlaşılan o ki hükümetin hâlâ güvenmediği 
bir şeyler var.

“CORONA”SAL SESLENİŞ
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Karantina günlerinde 
anne-baba olmak

Günün bütününü evde geçiriyor olmak çocuk-ebeveyn 
ilişkisini arttırmakla beraber hem güncel meselelerin 
yarattığı stres hem de tüm günü evde geçiriyor 
olmanın verdiği enerji birikiminden kaynaklanan can 
sıkıntısından dolayı aile üyeleri arasında sürtüşmelerin 
olması da kaçınılmaz.

MEHMET SUNAOĞLU
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İnsanlık olarak anlam vermekte zorluk ya-
şadığımız bir dönemden geçiyoruz. 7 Ocak 
2020’ de Çinli yetkililer doğrudan solunum 
yollarını etkileyen yeni bir virüsün bulun-
duğunu açıkladıklarında, Dünya Sağlık Ör-
gütü de dahil olmak üzere hiçbir kurum ve 
ülke durumun bu denli vahim bir noktaya 
geleceğini tahmin etmiyordu. Üç-dört ay 
öncesine kadar birisi çıkıp da tüm dünyayı 
etkileyecek bir salgının olacağını, okulların 
ve iş yerlerinin kapanacağını, bazı ülkelerde 
sokağa çıkma yasağı ilan edileceğini söyle-
seydi ona ‘‘Hadi canım sen de’’ der, pek de 
komik olmayan bir şaka olarak değerlendi-
rirdik pek çoğumuz bu sözleri. Öyle ya, 21. 
yüzyılda mümkün müydü hemen hemen 
tüm ülkeleri etkileyecek bir salgının olması! 
Geçmişte kalmıştı ‘veba günleri’. Hem baş-
ta Uzakdoğu olmak üzere dünyanın çeşitli 
yerlerinde salgınlar oluyordu ama bu büyük 
ölçüde bölgesel düzeyde kalıyor, birkaç ay 
sonra da hayat normal akışına dönüyordu. 
Yok yok, evrensel olmaktan uzaktı bu sal-
gın. Hem de bu çağda!

Elisabeth Kübler-Ross’a göre insanlar kendilerini ölüme yaklaştıran ya 
da travma etkisi yaratacak bir durumla karşılaştıklarında ilk olarak şok 
ve inkar tepkisi verirler. ‘‘Böyle bir olay bizim başımıza gelmez’’ diyen 
bizler halen ‘inkar’ aşamasındayız. Çalışmadıkları ve dışarı çıkma zo-
runluluğu olmayan kimi insanların da dünyanın dört bir yanında sahil-
lerde yürüyüş yapıyor olmaları, piknik yapmaları da ‘inkar’ aşamasında 
olduklarının bir göstergesi. ‘‘Bana hastalık falan bulaşmaz, bizim bura-
larda virüs olmaz’’ gibi sözler de bu aşamanın sözlere dökülmüş hali. 
‘Keder’in 5 Evresi’ olarak tanımlanan Kübler-Ross modelinin son evresi 
ise ‘kabullenme’dir. Bu dönemde artık olay hazmedilir.

“Elisabeth 
Kübler-Ross’a göre 
insanlar kendilerini 
ölüme yaklaştıran 
ya da travma 
etkisi yaratacak 
bir durumla 
karşılaştıklarında 
ilk olarak şok 
ve inkar tepkisi 
verirler. ‘‘Böyle bir 
olay bizim başımıza 
gelmez’’ diyen 
bizler halen ‘inkar’ 
aşamasındayız.
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İnkardan kabullenmeye doğru çeşitli yel-
pazelerde psikolojik tepkiler gösteren biz 
yetişkinler kadar, çocuklar da yaşadığımız 
bu günlere anlam vermekte zorlanıyorlar. 
Çocukların bu süreci anlamlandırmaları, 
karantina günlerinden en az ruhsal hasar-
la çıkmaları için de en çok görev ebeveyn-
lere düşüyor.

İster yaşadığımız şu zorlu salgın sürecinde 
olsun, isterse başka bir zaman diliminde 
olsun bir ebeveynin çocuğuna karşı sami-
mi olması, onu ciddiye alarak sorularını 
dili döndüğünce, bilgisi el verdiğince ya-
nıtlamaya çalışması çocuğa verilecek en 
büyük zenginliktir. Kişiler arası ilişkilerde 
muhatap alınan, fikrine önem verilen bir 
çocuk hem kendini değerli görecek hem 
de başkalarının fikrine saygı duymasını 
öğrenecektir.

Çocuğunu ciddiye alan ebeveynlerin yapacağı ilk olay çocuklarına ger-
çeği/doğruyu söylemektir. Çocuklara gerçeği anlatırken onların on bir 
yaşına kadar soyut düşünemedikleri de göz önünde bulundurulmalıdır. 
Okul öncesi ve ilkokul çağındaki bir çocuk ‘salgın’, ‘yasak’ gibi soyut kav-
ramlara anlam vermekte zorlanır. Bu çağdaki çocuklarla iletişim kurar-
ken anlatılan konunun somutlaştırılması ve çocuğun günlük hayatın-
dan örneklerin verilmesi anlatılan konunun anlamlandırılmasındaki ilk 
önemli aşamadır. Çocuklara bilgiyi doğrudan vermek yerine sorulan so-
rularla çocukların ön bilgilerini ortaya çıkarmak, verilecek yeni bilgiyle 
ön bilgiler arasında bağlantı kurmak, onların bilgileri daha iyi özümse-
melerini sağlayacaktır. Gerçek ve gerçek olmayanın birbirine karıştığı, 
her bir mecradan bilgi bombardımanına maruz kaldığımız bu günlerde, 
çocukların salgınla ilgili bilgileri güvendikleri insanlardan (anne, baba, 
öğretmen) almaları onlara iyi gelecektir.

“Çocuğunu 
ciddiye alan 
ebeveynlerin 
yapacağı ilk 
olay çocuklarına 
gerçeği/doğruyu 
söylemektir. 
Çocuklara gerçeği 
anlatırken onların 
on bir yaşına 
kadar soyut 
düşünemedikleri 
de göz önünde 
bulundurulmalıdır.



39

Bazı durumlarda ebeveynler çocuklarını 
endişelendirmemek, korkutmamak adına 
onlara gerçek olmayan bilgiler verebiliyor. 
Örneğin; yakın bir akrabanın ya da kom-
şunun vefatını okul öncesi çağındaki bir 
çocuk anlamlandırmakta zorlanır. ‘Ölüm’ 
kavramını çocuklarına nasıl anlatmala-
rı gerektiğini bilmeyen ya da çocukları-
nı bu kavramla yüzleştirmek istemeyen 
bazı ebeveynler vefat eden kişinin başka 
bir şehre ya da ülkeye gittiğini söyleyebi-
lir çoğunlukla. Buna rağmen, biz insanlar 
sadece sözel konuşmalardan değil sözel 
olmayan tepkilerden de (yüz ifadesi, jest 

ve mimikler v.b.) anlam çıkarıyoruz. Anne-babanın konuşurkenki ses 
tonu, gözlerini kaçırması, konuyu geçiştirmeye çalışması gibi tepkiler 
çocuğun zihninde soru işareti oluşturuyor. Çocuk bilişsel olarak ‘ölüm’ 
kavramını anlamlandırmasa da duygusal olarak ortada tuhaf bir duru-
mun olduğunu hissediyor. Nihayetinde ‘ölüm’ kavramını anlamlandıra-
cak düzeye geldiğindeyse kendisine yalan söylendiğini hatırlıyor. Freud, 
“Ne kadar saklarsanız saklayın, hakikat parmak uçlarınızdan fırlar” der. 
Anne-babalar da ne kadar gerçeği anlatmasalar da çocuk kendisine ya-
lan söylendiğini anne-babanın sözel olmayan tepkilerinden anlar ve 
çoğu zaman bunu bilinç dışına atar. Ebeveynlerin çocuklarını ciddiye al-
mamaları, onlara yalan söylemeleri, fikirlerini önemsemeyip sorularına 
yanıt vermemeleri halinin süreklilik kazanması durumundaysa, çocukta 
zamanla ‘‘Ben değerli değilim, kandırılacak bir insanım, insanlar yalan 
söylerler, insanlara güvenmemek gerekir’’ gibi inançlar oluşur. İşin kötü 
tarafıysa eğer kişide bir farkındalık oluşmazsa birey yaşamı süresince 
diğer insanlarla olan ilişkilerini de bu inanca göre oluşturur. Anne-ba-
baların çocuklarına yalan söylemeleri ve bilerek yanlış bilgiler vermek-
tense -kötü niyet taşımasalar bile- konuyla ilgili bilgi ve yorumları yoksa 
susmaları ve gerekirse bir uzmandan yardım almaları çocukların ruhsal 
sağlığı için daha iyi olacaktır.

Vaktimizin hemen hemen bütününü evde geçirdiğimiz bugünlerde an-
ne-babaların çocuklarla beraber ortak etkinlikler yapmaları da hem za-

“Bazı durumlarda 
ebeveynler 
çocuklarını 
endişelendirmemek, 
korkutmamak 
adına onlara gerçek 
olmayan bilgiler 
verebiliyor.
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manı daha iyi değerlendirmelerine vesile 
olacak hem de ortaya konan somut ürün-
ler sayesinde çocukların kendilerine olan 
güvenini arttıracaktır. İnsanın kendi po-
tansiyeline olan güveni bir eylemi ortaya 
koyması halinde oluşur. Bu süreçte çocuk-
larımızla yapacağımız ortak etkinlikler, 
ortaya koyacağımız ortak ürünler saye-
sinde onların hem sorumluluk bilincinin 
gelişmesine katkı sunar hem de somut bir 
ürün ortaya çıkarmanın zevkini beraber 
yaşayabiliriz. Örneğin; ortak yemek yap-
mak, gücü yetebilecekleri kadarıyla ço-
cukların ev temizliğine yardımcı olmaları 
gibi etkinlikler bu sürecin verimli geçme-
sine katkı sunacaktır. Ortak kitap okuma 
etkinlikleri yapmak da verimli bir eylem 
olacaktır. Çocuklarla sohbet etmek, yaşa-

nan süreci nasıl değerlendiriyor olduklarını sormak, okullar açıldıktan 
sonra arkadaşlarıyla yapmayı düşlediği planları öğrenmek de ebeveynle-
re çocuğun içinde bulunduğu ruh hali hakkında ipucu verir. Bu sohbet-
ler sayesinde anne-babalar çocukların duygusal gereksinimleri hakkın-
da da fikir sahibi olmuş olurlar. Günün bütününü evde geçiriyor olmak 
çocuk-ebeveyn ilişkisini arttırmakla beraber hem güncel meselelerin 
yarattığı stres hem de tüm günü evde geçiriyor olmanın verdiği enerji 
birikiminden kaynaklanan can sıkıntısından dolayı aile üyeleri arasında 
sürtüşmelerin olması da kaçınılmaz. Duygu, düşünce ve isteklerimizi ev 
içinde birlikte yaşadığımız kişilere ifade etmek, aile bireylerinden biriyle 
sürtüşme yaşamamız halinde öfkemizi kontrol edemiyorsak ortamı terk 
ederek evin farklı bir bölümüne gitmek, sonradan pişman olacağımız 
sözler söylemekten ve davranışlar yapmaktan bizi alıkoyacaktır. Hemen 
hemen hepimiz ilk defa böyle bir süreci deneyimliyor olmamızdan do-
layı bireysel ve toplumsal stres kaynaklarının fazlalığını göz önünde bu-
lundurmalı, incir çekirdeğini doldurmayacak sorunlar yüzünden aynı 
hanede yaşadığımız sevdiklerimizle karşı karşıya gelmemeye gayret et-
meliyiz.

“Örneğin; 
ortak yemek 
yapmak, gücü 
yetebilecekleri 
kadarıyla çocukların 
ev temizliğine 
yardımcı olmaları 
gibi etkinlikler 
bu sürecin verimli 
geçmesine katkı 
sunacaktır.
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Yemek ve uyku gibi temel gereksinimle-
rin yanı sıra oyun oynamak ve hareket 
etmek de çocukların önemli ihtiyaçla-
rından biri. Çocuklar ve kayda değer 
sayıdaki yetişkin tüm günü evde geçi-
riyor olmamızdan dolayı en azından 
sabah ve akşam yirmişer dakika spor 
egzersizi yapmamız beden ve ruh sağlı-
ğımıza iyi gelecektir. Çocukların arka-
daşlarıyla telefon ve bilgisayar aracılı-
ğıyla iletişim halinde olmaları karşılıklı 
yalnız olmadıkları düşüncesini pekiş-
tirecek ve sosyal destek sağlayacaktır. 
Birbirine yakın saatlerde uyanmamız, 
günü planlı bir şekilde yaşamaya ça-
lışmamız da zamanı iyi değerlendir-
memize katkı sunacaktır. Bir gün saat 
onda, ertesi gün on ikide, başka bir gün 
farklı bir saatte kalkan bir kişi bedensel 
ve ruhsal olarak hantallaşacak ve gün-
lük planı olmadığından dolayı daha ça-
buk sıkılmaya başlayacaktır. Zor gün-
lerden geçtiğimiz muhakkak. Belki de 
yaşadığımız sürecin en olumsuz yanı 
bir belirsizlikle karşı karşıya oluşumuz-
dur. Korona günleri ne zaman bitecek, 
ne zaman günlük yaşantımıza dönece-
ğiz bilmiyoruz. Tarih boyunca pek çok 
badire atlatmış insanlığın bugünleri 
de atlatacağını umuyorum. Dünyanın 
kendisinden ibaret olmadığını ve evre-
nin muktediri değil parçası olduğunu 
fark ederek.

“Yemek ve 
uyku gibi temel 
gereksinimlerin yanı 
sıra oyun oynamak 
ve hareket etmek de 
çocukların önemli 
ihtiyaçlarından biri.
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Korona günlerinde 
distopik gerçekliğimiz
Depremde, salgında, doğa olaylarında ölüm yaratan, 
ölüm yayan kent kurgusunu değiştirmeliyiz. Ölümü 
bile eşitsiz dağıtan hakim paradigmayı değiştirmeliyiz. 
Halk sağlığının tehdit altında olduğu durumlarda 
dahi kendi planlarını yürürlüğe sokmayı çalışan; 
kapsamlı planlamayı, rasyonel aklı reddeden anlayışı 
değiştirmeliyiz.

AYHAN ERDOĞAN
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Ağzımı hayra açmadığımın farkında-
yım ama yine de sormak isterim: Co-
vid-19 virüs salgınının günden güne 
yayılımını artırdığı şu günlerde İstan-
bul’da büyük bir deprem olması halin-
de ne yapacağız? Acil durum planımız 
nedir? Yol haritamız var mı? Yoksa dep-
rem ihtimalini aklımızdan dahi geçir-
meyen, aklımıza gelecek gibi olduğun-
da ise bilincimizi baskılayarak zihnin 
kör noktalarına öteleyen bir ruh hali 
içerisinde miyiz?

Ben aklımızın bir köşesinde duranı 
gündeme getirmek istiyorum. Onlarca 

yıldır, minimum arsa payından maksimum rant elde etme yönündeki 
temel kentleşme mottosuyla doğal alanları, kentin nefes alma alanlarını 
dahi yapılaşmaya açan, kentin kadim kültürünü ve kamusal varlıklarını 
betonla kaplayan zihniyetin İstanbul’u getirdiği durum, gören gözlere 
sahip olan herkesin malumu. Bu kısmı fazla uzatmayacağım. Başlangıç 
olarak asıl değinmek istediğim nokta, çoğunlukla herkesin evde olduğu 
şu salgın döneminde İstanbul’da bir depremin gerçekleşmesi ihtimali.

Beyin fırtınasına başlayalım.

Depremin zamanlaması açısından en kötü senaryonun gerçekleştiğini 
yani gündüz işe gidenlerin de evlerine döndüğü; herkesin Sağlık Bakanı 
tarafından günlük vaka, test ve kayıp sayısını içeren, yer yer büyük harfli 
kelimelerle bezenmiş tweetini beklediği, düşününce dahi iç sıkıntısı ya-
ratan o zaman aralığında olduğumuzu; beklenen kadar olmasa da hasar 
verici depremin o aralıkta meydana geldiğini ama şans eseri bir biçimde, 
herhangi bir can kaybının yaşanmadığı fakat çok sayıda yaralı yurttaşın 
bulunduğu bir sonuç varsayalım.

Sorularla ilerleyelim.

“Ağzımı hayra 
açmadığımın 
farkındayım ama 
yine de sormak 
isterim: Covid-19 virüs 
salgınının günden 
güne yayılımını 
artırdığı şu günlerde 
İstanbul’da büyük 
bir deprem olması 
halinde ne yapacağız?



44

Salgın sürecini çok iyi yönettiği iddia 
edilen devletimizin, bu çok sayıda ya-
ralı yurttaşı nereye sevk edeceğine; özel 
hastaneler dahi pandemi hastanesi ilan 
edilmişken, yaralı yurttaşlarımızı ne-
rede tedavi altına alacağına dair bilgisi 
veya çözüm önerisi olan var mı?

Kent merkezinde, ulaşılabilir durumda 
olan onlarca devlet hastanesini, şehir 
hastanelerine “müşteri” kazandırmak 
için kapatıp, herkesi bu devasa hastane-
lere yönlendiren, salgın baş gösterince 
de virüsün yayılma alanlarından biri 
haline gelen bu yek mekan hastanelerde 
sadece virüs şüphelisi yurttaşları kabul 
etmeye başlayan “mükemmel süreç yö-
neticisi” devletimiz ne yapacak?

Ya da yaralanmayıp depremi sağ salim atlatanlara ne denilecek? Günler-
dir “evde kal” denilen insanları bu kez deprem toplanma alanlarına mı 
yönlendirecek? Mahir devletimiz, dayanıksız, riskli binalarda mı ölmek 
istersiniz yoksa virüs mü alırdınız şeklinde seçenekler mi sunacak vatan-
daşlarına?

Sokağa çıkma yasağı mı ilan edecek yoksa sosyal mesafe kuralına uyarak 
toplanma alanlarında bekleyin diye insanları sokağa; çoğunluğu AVM’ye, 
prestijli konut alanlarına çevrilen toplanma alanlarına mı davet edecek?

Öne sürülen sorulara yanıt üretebilmek için iktidarın mevcut durumda 
salgın sürecinde sergilediği pratiklere bakmak yararlı olabilir.

Mesela, ülkemizde ilk resmi Covid-19 vakası açıklanmadan sadece 2 
hafta önce Ahlat’ta yazlık saray inşa edilmesi için özel yasa değişikliği 
yapılması, daha salgın “pandemi” haline gelmeden yetkililerimiz tarafın-
dan durumun ciddiyetinin saptanıp gerekli önlemlerin alınmaya başlan-
dığını göstermiyor mu sizce de?

“Sokağa çıkma 
yasağı mı ilan 
edecek yoksa sosyal 
mesafe kuralına 
uyarak toplanma 
alanlarında bekleyin 
diye insanları sokağa; 
çoğunluğu AVM’ye, 
prestijli konut 
alanlarına çevrilen 
toplanma alanlarına 
mı davet edecek.
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Resmi kanallar tarafından ilk vakanın 
açıklamasından sadece bir hafta önce, 
çoğu ülkenin birinci gündem madde-
si Covid-19 virüsü ile mücadele haline 
gelmişken, komşu devletle savaşmakta 
olan devletimiz korona virüsü ile sava-
şın provasını, tatbikatını yapıyordu bel-
ki de, değil mi?

İlk resmi vakanın açıklanmasından 
sadece birkaç gün önce canlı yayında 
mültecileri botlara bindirip ülke sı-
nırlarının dışına yollamak da bir nevi 
virüs olarak görülen kesimlerden kur-
tulmak, ülkeyi dezenfekte etmek olarak 
değerlendirilemez mi?

Devletimizin, dünyayı alt üst eden ve 
ülkemizde de vaka sayılarının hızla art-
maya başladığı ilk günlerde, bir yandan 
salgınla mücadele ederken bir yandan 

da sit alanlarında maden işletmelerinin, entegre tesislerin yapılmasının 
önünü açan yönetmelik değişiklikleri hazırlayıp yayımlatmasına ne de-
meli! Ya da vatandaşlarına “evde kal” derken kendi bürokratlarına maske 
taktırıp ülkenin en önemli önceliklerinden biri olan Kanal İstanbul’un 
ihalesini yaptırabilmiş olması her koşulda her şeye kadir olduğunu gös-
termiyor mu?

Tam da halk sağlığını her şeyin önüne koyan, milletiyle beraber yağan 
yağmurda ıslanan bir yönetim anlayışı!

Devletimiz işin başında, her şey kontrol altında. Bu süreçte dahi kay-
yum atamalarına devam edebilmiş olmasını başka nasıl açıklayabiliriz? 
Salgın ülkemize gelmeden çok öncesinden başlayarak tüm hazırlıkları, 
tatbikatları yaptığı; salgın sürecinde de tüm gerekli yasal düzenlemeleri 
hayata geçirdiği ve adım adım şeffaf bir şekilde her şeyi bizlerle paylaştı-
ğı için müteşekkir olmalıyız değil mi?

“Devletimizin, 
dünyayı alt üst eden 
ve ülkemizde de 
vaka sayılarının hızla 
artmaya başladığı ilk 
günlerde, bir yandan 
salgınla mücadele 
ederken bir yandan 
da sit alanlarında 
maden işletmelerinin, 
entegre tesislerin 
yapılmasının önünü 
açan yönetmelik 
değişiklikleri 
hazırlayıp 
yayımlatmasına ne 
demeli!
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Asla olmamalıyız, olamıyoruz.

Sorulara cevap veremiyoruz, çünkü göz 
göre göre gelen salgına, halk sağlığını 
önceleyerek ne kadar önlem alındıysa 
yıllardır beklenen depreme de o kadar 
hazırlık yapıldığını biliyoruz. Yanıt ve-
remiyoruz çünkü o yanıtların bize, ya-
kınlarımıza, sevdiklerimize doğrudan 
veya dolaylı olarak dokunuyor olması 
gerçeği, can sıkıcı sorgulamalar yapıl-
masını engelliyor ve özellikle böyle za-
manlarda ekseriyet bir anlamda “uysal-
laşıyor”.

Salgın, deprem gibi felaket zamanların-
da can korkusunun ağır basması, çare-
sizlik içerisinde devletten beklentilerin 
minimuma inmesi, gönülsüzce de olsa 
vatandaşların rıza koşullarının üretil-
mesi, biat kültürünün yaygınlaşması 
çok daha mümkün hale gelse de buna 
teslim olmamak gerek.

Karşımızda meşruiyet yitimine uğra-
mış, yönetememe krizinde olan bir ik-

tidar var ama karşı karşıya olduğumuz salgından bizi koruyacak olan 
devlet babamızı asla zayıflatmak istemiyoruz. Bugünlerde en muhalif 
olan kişilerden bile, “hükümeti, Sağlık Bakanı’nı desteklemeliyiz, hepi-
miz aynı gemideyiz” söylemlerini duymamız tesadüf değil.

Tesadüf olmayan diğer husus da iktidarın salgın sürecinde dahi kendi 
ajandasına aldığı kararları almaktan geri durmaması. Hepimiz can der-
dindeyken, iktidarın bu dertten azade olması düşünülebilir mi?

Kanal İstanbul üzerinden bu durumu biraz açmaya çalışalım.

“Salgın, deprem 
gibi felaket 
zamanlarında can 
korkusunun ağır 
basması, çaresizlik 
içerisinde devletten 
beklentilerin 
minimuma inmesi, 
gönülsüzce de 
olsa vatandaşların 
rıza koşullarının 
üretilmesi, biat 
kültürünün 
yaygınlaşması çok 
daha mümkün hale 
gelse de buna teslim 
olmamak gerek.
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Birçok boyutuyla önemli kırılmalara yol 
açacağı bugünden belli olan salgının, 
gün geçtikçe daha ciddi sonuçlar doğur-
duğu bir dönemde, siyasal iktidar açı-
sından halk sağlığı ve rant tahterevalli-
sinde ağır basanın ikinci taraf olduğunu 
en güncel örnek olarak salgın sürecinde 
Kanal İstanbul ihalesinin yapılabilmiş 
olmasında görmek mümkün.

Tahterevallinin bir tarafında iktidarın 
kendi canının derdine düşerek, kendi-
ni ve bağlı sermaye gruplarını yeniden 
üretebilmek için büyük bir arzuyla, tut-
kuyla inşa etmek istediği; herkese “evde 
kal” çağrısı yapıldığı salgın sürecinde, 
ne işe yarayacağı, ne için yapıldığı ras-
yonel değil, ancak “duygusal” sebepler-
le açıklanabilen Kanal İstanbul’un iha-
lesinin yapılmış olması bulunuyor.

Diğer tarafı?

Olası bir İstanbul depreminde yıkılacak muhtemel bina sayısı İBB bü-
rokratları tarafından 48 bin olarak açıklandı. Toplam yaklaşık 250 bin 
binanın ise orta veya ağır hasar alması bekleniyor ve bu yapılarda yak-
laşık 3 milyon insan yaşadığı tahmin ediliyor. Bu yapıların güçlendiril-
mesi ve depreme dayanıklı hale getirilmesi için gerekli maliyet ise Kanal 
İstanbul’un toplam maliyetine yakın bir rakam olarak belirtiliyor. Bu da 
tahterevallinin diğer tarafında bulunuyor.

Ve şimdi yeniden düşünelim

İktidarda olduğu dönem boyunca inşaata dayalı ekonomik kalkınma 
modeli doğrultusunda kamusal alanları, rant için yapılaşmaya açan, tüm 
kamu iktisadi teşebbüslerini ve başta sağlık olmak üzere kamusal hiz-
met sunumu alanlarını özelleştiren, doğanın yıkımı üzerinden sermaye 

“Olası bir İstanbul 
depreminde yıkılacak 
muhtemel bina sayısı 
İBB bürokratları 
tarafından 48 bin 
olarak açıklandı. 
Toplam yaklaşık 250 
bin binanın ise orta 
veya ağır hasar alması 
bekleniyor ve bu 
yapılarda yaklaşık 3 
milyon insan yaşadığı 
tahmin ediliyor.
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birikimini sağlamayı süreğen bir strateji 
olarak uygulayan AKP iktidarının ön-
celiklerini düşünelim.

Bir tarafta, en az 3 milyon insanın haya-
tını doğrudan etkileyecek ve depremin 
olası etkilerinden koruyacak bir strateji, 
diğer tarafta ise aynı maliyetle meslek 
örgütlerinin, sivil toplum kuruluşları-
nın ve ilgili bilim insanlarının tüm uya-
rılarına rağmen ısrarla yapılacağı söyle-
nen Kanal İstanbul projesi.

Bir tarafta salgın, diğer tarafta ihaleler.

Bir tarafta isimsiz ölümler, sayılara indirgenmiş vakalar; diğer tarafta 
kayyımlar.

Bir tarafta milyonlarca yurttaşı ölüm korkusuna rağmen evde tutamayan 
ekonomik gerçeklik, diğer tarafta korona günlerinde korunan alanları 
ranta açan stratejik derinlik.

Ve maalesef böyle giderse bir tarafta salgında, depremde, şantiyede, fab-
rikada, evde ölüm; diğer tarafta sarayın, saltanatın devamlılığı için sürüp 
gidecek zulüm.

Değiştirmeliyiz.

Depremde, salgında, doğa olaylarında ölüm yaratan, ölüm yayan kent 
kurgusunu değiştirmeliyiz.
Ölümü bile eşitsiz dağıtan hakim paradigmayı değiştirmeliyiz.

Halk sağlığının tehdit altında olduğu durumlarda dahi kendi planlarını 
yürürlüğe sokmayı çalışan; kapsamlı planlamayı, rasyonel aklı reddeden 
anlayışı değiştirmeliyiz.

Sağlığımızı, geleceğimizi korumak için; değiştirmek zorundayız.

“Bir tarafta 
milyonlarca yurttaşı 
ölüm korkusuna 
rağmen evde 
tutamayan ekonomik 
gerçeklik, diğer 
tarafta korona 
günlerinde korunan 
alanları ranta  
açan stratejik 
derinlik.
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GRAND KORÇİ

Covid-19 pandemisi yol 
haritası mücadelesi

Genetik çalışmalar, aşı çalışmaları ve ilaç çalışmaları 
bir yandan devam ediyor. Bizimse zaman kazanmamız 
gerekiyor. Elimizde bir huni ve bir damacana su 
olduğunu düşünün. Huninin en dar yeri sağlık 
sistemimiz. Bu damacanayı huniyi taşırmadan 
dikkatlice boşaltmak zorundayız. Yani bulaşmayı 
geciktirebilirsek çok sayıda can kurtarabiliriz. Bu 
esnada aşı / ilaç bulunduğunda damacananın kalan 
suyu da emniyette olacaktır. Aramızda İtalya ile 24, 
İspanya ile 15 gün gibi altın değerinde bir mesafe var. 
Can kurtarmak bizim bu zamanı nasıl geçireceğimizle 
doğrudan alakalı.

PROF. DR. CİHANGİR İSLAM
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Bir ortopedi ve omurga cerrahı olmak yanında 
bu yazıyı yazabilme cesaretini Halk Sağlığı ile 
olan irtibatımdan alıyorum.

Minnesota Üniversitesi’nde Omurga Cerrahisi 
eğitimi alırken üniversitede çalışmanın verdi-
ği avantajla belli eğitim programlarını ücretsiz 
alabilme imkanına sahiptim.

Klinik Araştırma programı altında Epidemi-
yoloji ve Tıbbi İstatistik ile yüksek lisans düze-
yinde ciddi derecede hemhal oldum.

En azından kendi araştırma çalışmalarımı 
proje aşamasından istatistik aşamasına kadar 
bağımsız olarak götürebildim ve götürebiliyo-
rum; danışan meslektaşlarıma da yardımcı ol-
maya çalışıyorum.

Asistanlarımın araştırmaya meraklı olanlarına 
da bu bilgimi önemli ölçüde aktardım.

Yine de bu yazıyı yazarken Halk Sağlığı ve Epi-
demiyoloji ile ilgilenen meslektaşlarımın affı-
na sığınıyorum.

Yazdıklarım elbette her türlü mantıksal, bilim-
sel ve politik eleştiriye açıktır.

AMAÇ

Yapmaya çalıştığım bilimsel bir dergide ya-
yınlanacak kıvamda bir makale yazmak değil; 
bu aşamada nedene yönelik çalışmalar devam 
ederken etkili yöntemlere, daha pratik ve etkili 
açılımlara ihtiyacımız var.
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Bu amaçla öncelik arz eden bir konunun 
bilgiden ödün vermeksizin sonuçlarını 
öngörmeye çalışacak ve bu sonuçlara da-
yanarak somut tedbirler önereceğim.

Bunu bir cami avlusunda veya agorada 
insanlara anlatıyor gibi hem yalın hem 
de sansürsüz ifade etmeye çalışacağım.

Kaynak olarak “https://www.worldome-
ters.info/coronavirus” web sayfasındaki 
herkese açık olan ve sürekli güncellenen 
bilgileri kullandım.

Covid-19 enfeksiyonu hakkında yapılan 
test sayısı, hastaların toplum içerisinde-
ki sayısı ve artışı, iyileşenlerin sayısı gibi 
veriler son derece yanıltıcı olduğu, araş-

tırma dili ile “bias” (tarafgirlik) içerdiği için bu verileri kullanmadım.

Covid-19 enfeksiyonu açısından da somut ve mutlak kaçınılması ge-
reken sonuç olması ve en az tartışılan veri olması gerekçesiyle sadece 
“ölümle sonuçlanan vaka” sayısını ve ölüm vakalarındaki artışın seyrini 
dikkate aldım.

Ölüm konusunda (i) “ne oldu”nun somut bir tanımı yanında önümüz-
deki günlerde ve haftalarda (ii) “bizi bekleyen nedir”, bu sonuçlara göre 
(iii) “ne yapmalı” sorularına cevap aradım.

1- Ölüm vakalarının ortaya çıkışı ülkeler bazında nasıl bir artışla gerçek-
leşiyor?
2- Ülkeler bazında birbirine benzemeyen ölüm vakalarındaki artış:

a) farklı modelleri mi ifade ediyor (yoksa)
b) modeller benzer olmakla birlikte farklı evreleri mi ifade ediyor?
3- Türkiye’yi ve benzer seyir gösteren ülkeleri önümüzdeki yakın gele-
cekte neler beklemektedir?

“Covid-19 
enfeksiyonu 
hakkında yapılan 
test sayısı, hastaların 
toplum içerisindeki 
sayısı ve artışı, 
iyileşenlerin sayısı 
gibi veriler son 
derece yanıltıcı 
olduğu, araştırma dili 
ile “bias” (tarafgirlik) 
içerdiği için bu 
verileri kullanmadım.
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4- Bu sonuçlar ışığında nasıl bir politika iz-
lenmelidir?

YÖNTEM

Yöntem, verinin özellikleri incelendikten 
sonra kararlaştırıldı.

Türkiye ve ölüm vakası sayısı açısından Tür-
kiye’nin önünde bulunan 16 (toplam 17) ülke 
çalışmaya dahil edildi.

Diğer ülkelere ait veri yetersizdi.

Farklı ülkelere ait veri incelendiğinde başlan-
gıçta çok farklı yayılımlar görülebilse de bir 
süre sonra benzer grafiklerin kendini göster-
diği fark edildi.

İlk zamanlarda verideki farklı yayılımların 
nedeni Covid-19’un yeni bir hastalık olma-
sı, hastalık belirtilerinin diğer hastalıklarda 

gözlemlenen ateş, öksürük, nefes darlığı gibi 
çok genel ve bu mevsimde sıklıkla ortaya çı-
kan belirtiler olması, bütün ülkelerdeki sağlık 
personelinin bu hastalık ile daha önce karşılaş-
maması gibi kısaca hastalığa aşina olmamakla 
alakalı. Kısaca, sistemler henüz oturmamış.

Ölüm vakalarının artışı incelendiğinde Co-
vid-19’a bağlı açıklanan ilk ölüm vakası ile el-
linci ölüm vakası arasında geçen süre hakkın-
da ülkeler bazında farklı verilerin mevcudiyeti 
sistemlerin oturmamış olmasıyla açıklanabilir.

Çalışmaya dahil edilen 17 ülkenin Covid-19’a 
bağlı birinci ve ellinci ölümü ilan etmeleri ara-

“Ölüm 
vakalarının artışı 
incelendiğinde 
Covid-19’a bağlı 
açıklanan ilk 
ölüm vakası 
ile ellinci 
ölüm vakası 
arasında geçen 
süre hakkında 
ülkeler bazında 
farklı verilerin 
mevcudiyeti 
sistemlerin 
oturmamış 
olmasıyla 
açıklanabilir.
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sında geçen süre 2 ila 18 gün. Ancak 50. ölüm 
vakası ile 100. (100-133) ölüm vakası arasın-
daki süre dikkate alındığında bunun 2 ila 4 
gün olduğunu gözlemliyoruz. (Burada Güney 
Kore salgınla savaş yöntemine bağlı olarak 12 
gün ile bir istisna teşkil ediyor. Bu özellikleri 
dolayısıyla değerlendirmenin dışında tutul-
du.) İran ve Endonezya da dışarıda tutulursa 
bu süre diğer 14 ülkede 2 veya 3 gün.

Bunun nedeni sağlık sitemindeki bütün dik-
katin Covid-19 pandemisine yönelmesi ola-
rak açıklanabilir. Bu noktada olaya, işler az 
çok yerine oturmuş, sistemler kurulmuş na-
zarıyla bakabiliriz.

İşte bu nedenle 100. ölüm vakası çalışmanın başlangıç noktası, bir an-
lamda ülkeler arasındaki veride düzelteme noktası, bir standart olarak 
ele alındı. Ölüm vakalarında 100 rakamına ulaştıktan sonra sırasıyla 
200, 400, 800, 1600, 3200, 6400 rakamlarına ulaşmada geçen süre ve ül-
keler arasında modeller açısından bir benzerlik olup olmadığı üzerine 
yoğunlaşıldı.

Bu amaçla 28 Mart 2020 tarihine kadar meydana gelen ölüm vakalarını 
dikkate alarak Türkiye ve Türkiye’den daha çok ölüm vakası olan 16 ülke 
çalışmaya dahil edildi.

Bunlardan Türkiye, Brezilya, Endonezya, İsveç ve Portekiz 28 Mart 
itibarı ile 100 ölüm vakasını civarındalar (toplam 108-119). Ölüm va-
kası sayısının düşüklüğü nedeniyle çalışmanın bundan sonraki kısmına 
dahil edemiyoruz.

Ancak diğer ülkeler hakkındaki veri özellikle bu ülkeleri olabilecekler 
hakkında doğrudan ilgilendiriyor. İlerideki çalışmalarımızda uygulanan 
politikaları da dikkate aldığımızda bu ülkeler bir anlamda kontrol grubu 
olarak ele alınabilecekler. Bu yüzden bu beş ülkeyi birlikte andığımız-
da “kontrol beşlisi” olarak isimlendirmek uygun olacaktır. Bu ülkelerin 

“İlerideki 
çalışmalarımızda 
uygulanan 
politikaları 
da dikkate 
aldığımızda 
bu ülkeler bir 
anlamda kontrol 
grubu olarak ele 
alınabilecekler.
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kontrol ülkesi olması tamamen salgında yaşa-
nan süreçle ilgili olarak, ölüm vakalarının 100 
civarında olması, veri olarak kullanılamaması 
nedeniyle ortaya çıktı. Daha yüksek sayıda ve 
sürece daha erken katılmış ülkeler veri ülkesi 
olarak ele alındı. Bunun dışında bir amaç gü-
dülmedi.

ABD, Almanya, Belçika; Birleşik Krallık, Çin, 
Fransa, Güney Kore, Hollanda, İran, İspan-
ya, İsviçre ve İtalya’da ölüm vakaları 152 ila 
10.023 arasında değişiklik gösteriyor. Güney 
Kore süreçte zamansal açıdan çok önde olma-
sına rağmen ölüm vakası sayısı (152) yetersiz 
olduğu için bu ülkeye ait veriyi kullanmak 
imkansız. Bu nedenle yaşanan süreçler hak-
kındaki verinin kullanılacağı diğer ülkeleri 
“onbir veri ülkesi” olarak anmak uygun olur.

VERİ-SONUÇLAR

Onbir veri ülkesi

Çalışma açısından 6400 ölüm vakasını aşan 
veya bu rakama çok yaklaşan ülkeler İtalya ve 
İspanya (toplam 2).

Yukarıdakilerle birlikte Çin 3200 sayısını aş-
mış durumda (toplam 3).

1600 ölüm vakasının üzerine çıkan ülkeler 
yukarıdakilerle birlikte İran, Fransa ve ABD 
(toplam 6).

Birleşik Krallık yukarıdaki altı ülkeyle birlik-
te 800 rakamını aşmış durumda (toplam 7).

“ABD, Almanya, 
Belçika; Birleşik 
Krallık, Çin, 
Fransa, Güney 
Kore, Hollanda, 
İran, İspanya, 
İsviçre ve 
İtalya’da ölüm 
vakaları 152 ila 
10.023 arasında 
değişiklik 
gösteriyor.
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(Hollanda’nın da 800’e çok yakın olduğu 
akılda tutulmalı.)

Hollanda, Almanya ve Belçika yukarıda-
ki 7 ülkeyle birlikte 400 sayısını aşan ülke-
ler (toplam 10).

Yukarıdaki ülkelerle birlikte 200 ölü sayı-
sını aşan ülke İsviçre (toplam 11).

Güney Kore uyguladığı agresif koruyucu 
yöntemle ölüm hızını oldukça yavaşlattı 
ve son rakam 152. Bu nedenle Güney Ko-
re’ye ait veri kullanılmadı ancak mücadele 
yöntemi olarak dikkate alındı.

Çalışma Türkiye, Brezilya, Endonezya, İs-
veç ve Portekiz, diğer bir deyişle “kontrol 
beşlisi” nasıl bir tablo ile karşılaşabilir so-
rusu açısından yukarıdaki “onbir veri ül-

kesi”ne ait ölüm vakaları sayılarına ve bu vakaların gelişim sürelerine 
odaklanıldı.

Ellinci ölüm vakasından yüzüncü ölüm vakasına geçiş bu “onbir veri 
ülkesi”nde 2 veya 3 günde gerçekleşti. Sadece İran’da bu süre 4 gün aldı. 
Türkiye için bu süre 3 gün. Benzerlik gösteriyor.

Yine “onbir veri ülkesi”ne ait veri dikkate alındığında 100. ölüm vaka-
sından 200. ölüm vakasına geçişin sekiz ülkede 2 ila 3 gün sürdüğü; İs-
panya için bu sürenin 1 gün, İran ve İsviçre için 4 gün olduğu görülüyor.

Kısaca 100 ölüm vakası gören bir ülke bundan bir ila dört gün ama bü-
yük olasılıkla iki veya üç gün içerisinde 200 ölüm vakasına ulaşıyor.

Bu nokta ve aşağıdaki tespitler bu çalışmada “kontrol beşlisi” olarak ad-
landırdığımız Türkiye, Brezilya, Endonezya, İsveç ve Portekiz için çok 
önemlidir.

“Çalışma 
Türkiye, Brezilya, 
Endonezya, İsveç 
ve Portekiz, 
diğer bir deyişle 
“kontrol beşlisi” 
nasıl bir tablo 
ile karşılaşabilir 
sorusu açısından 
yukarıdaki “onbir 
veri ülkesi”ne 
ait ölüm vakaları 
sayılarına ve 
bu vakaların 
gelişim sürelerine 
odaklanıldı.
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Yukarıdaki “onbir veri ülkesi”nden 10 ülke 
dörtyüz ölüm vakasına ulaştı. İsviçre bunla-
rın dışında kaldığı için bu aşamadan sonra 
on ülkeye ait veri ile devam edildi. Bu on ül-
kede 100. ölüm vakasından 400. ölüm vaka-
sına geçiş yedi ülkede 5 ila 6 günde gerçekleş-
ti. Bu süre İspanya için 3 gün, Çin ve İran için 
7 gün oldu.

Kısaca 100 ölüm vakası görüldüğünde en geç 
bir hafta ama genellikle 5-6 gün içerisinde 
ölüm vakası sayısı 400’e ulaşıyor.

Yukarıdaki “onbir veri ülkesi”nden yedisi 800 ölüm vakasına ulaştı.

Hollanda, Almanya ve Belçika bunların dışında kaldığı için bu aşama-
dan sonra yedi ülkeye ait veri ile devam edildi.

Bu yedi ülkede 100. ölüm vakasından 800. ölüm vakasına geçiş İspan-
ya’da 6 günde, İtalya’da 7 günde, ABD ve Fransa’da 8 günde, Birleşik Kral-
lık’ta 10 günde, İran’da 11 günde, Çin’de 12 günde gerçekleşti.

Bunun anlamı 100 ölüm vakasını gören bir ülke 9 (+/- 3) günde 800 
ölüm vakası ile yüzleşmek zorunda kalıyor.

Yukarıdaki “onbir veri ülkesi”nden altısı 1600 ölüm vakasına ulaştı.

Birleşik Krallık bunların dışında kaldığı için bu aşamadan sonra çalış-
maya 6 ülkeye ait veri ile devam edildi.

Bu 6 ülkede 100. ölüm vakasından 1600. ölüm vakasına geçiş İspanya’da 
9 günde, ABD’de 10 günde, Fransa ve İtalya’da 11 günde, İran’da 17 gün-
de, Çin’de 19 günde gerçekleşti.

100 ölüm vakasından 3200 ölüm vakasına geçiş İspanya’da 12 günde, 
İtalya’da 15 günde gerçekleşti.

“Kısaca 100 
ölüm vakası 
görüldüğünde 
en geç bir hafta 
ama genellikle 
5-6 gün 
içerisinde ölüm 
vakası sayısı 
400’e ulaşıyor.
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Bu aşamadan sonra İtalya tek başına kaldı ve 
100 vakadan 6400 ölüm vakasına ulaşmak 20 
gün aldı. (Yazıyı kaleme almak üzere veriyi 
dondurduğumuzda İspanya 6400 rakamına 
çok yakındı ama ulaşmamıştı. Şu anda 6400’ü 
geçmiş durumda.)
Bugün itibarı ile İtalya’nın ölüm vakası sayısı 
10.023’e ulaşmıştır.

İtalya için 100. ölüm vakasını gördükten son-
ra 10.023 rakamına ulaşmak 24 gün almıştır.

Bugün itibarı ile ölüm vakası sayısı 6.528 (ve-
riyi dondurduğumuzda 5982 ölüm vakası ol-
duğu için 6400 grubunda görülmüyor) olan 
İspanya için 100. ölüm vakasının görülme-
sinden bugüne 15 gün geçmiştir.

İtalya örneğinin zamanla ilişkisi üzerinden 
gidersek sağlık sisteminin çökmesi yanında 
4 Mart tarihinde 100 ölüm vakasını gördüğü 
anlaşılıyor.

Yüzüncü ölüm vakasının ortaya çıkması ko-
nusunda İtalya’ya göre İran 1 gün, İspanya 
9 gün, Fransa 11 gün, ABD 13 gün, Birleşik 
Krallık 14 gün, Hollanda 16 gün, Almanya ve 
İsviçre 19 gün, Belçika 20 gün geriden geliyor.

Çoğumuz hastalığın ülkeler bazında yayıl-
masını standardize edilmiş bir olay gibi aynı 
anda başlamış ve aşağı yukarı aynı sürede bi-
tecek gibi düşünüyoruz. Hastalığın ülkelerde 
yayılma sürecini farklı zamanlarda başlamış 
ve benzer süreçlerden geçecek gibi düşünmek 
daha açıklayıcı olabilir. Farklı zamanlarda 
başlayan ama eldeki veriye göre benzer aşa-
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malardan geçilecek bir süreç. Arkadan gelenlerin 
öndekilere nispetle avantajlı olduğu ve bu avantajı 
olabildiğince çok hayat kurtarmak açısından kul-
lanabilme imkanına sahip olmaları önemli.

Yüzüncü ölüm vakası başlangıç noktası olarak 
alındığında İspanya’nın 6528 ölüm vakasına ulaş-
masının 15 gün, İtalya’nın 10.023 vakaya ulaşması-
nın 24 gün aldığını işin ciddiyeti açısından tekrar-
lamak yerindedir.

Bu çalışma Türkiye’nin yanında Brezilya, Endo-
nezya, İsveç ve Portekiz’in yer aldığı “kontrol beş-
lisi” dediğimiz grubun yakın gelecekte neler ya-
şayabileceğinin bir özetini veriyor. Yaşayabileceği 
demekle sonuçlar, yaşamak zorunda olmadığını 
da ortaya koyuyor.

Bu beş ülke yani bu çalışmadaki “kontrol beşlisi” 
Covid-19’a bağlı ilk ölüm vakasını 11-17 Mart ara-
lığında gördü, 24-26 Mart tarihlerinde 50, 27-28 
Mart itibarıyla 100 ölüm vakasına ulaştı (100-111).

İtalya’nın 23-24 gün arakasından geliyorlar ki bu 
zaman dilimine hastalığın 2 ila 6 kuluçka dönemi 
sığabilir. Bu gerçeklik, yapılabilecek çok şey oldu-
ğu anlamına gelir.

TARTIŞMA-ÖNERİLER

Covid-19 pandemisi doğal olarak ülkemizi de cid-
di şekilde etkileyen küresel bir sorun.

Covid-19 virüsü ile insanlık olarak ilk karşılaşma-
mızı yaşıyoruz.
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Daha önce böyle bir salgın yaşanmadığı için Co-
vid-19 aşısı yok.

Yine aynı nedenle bu virüse yönelik özel bir ilaç da 
yok.

Covid-19 enfeksiyonu nedeniyle yoğun bakıma gi-
renlerin ne kadarı ventilasyon cihazına ihtiyaç du-
yuyor bilmiyoruz; veri yok.

Covid-19 nedeniyle ventilasyon cihazına girenlerin 
ne kadarı cihazdan çıkabiliyor, bunu da bilmiyoruz. 
Burada da veri yok.

Tedavi edici hekimliğin hasta iyileşmesi üzerindeki 
etkisi Covid-19 enfeksiyonu açısından oldukça mi-
nimize olmuş durumda.

Aşı ve özel bir tedavisinin olmaması, daha önemlisi 
ölüm ve akciğerde sekel bırakması gibi sonuçlarının 
ağır olması nedeniyle tutulacak en sağlıklı yol virüs-
le karşılaşmamak ve enfeksiyona yakalanmamak. 
En azından gün itibarı ile böyle.

Virüs “her yerde” değilse de temas ettiğimiz “her-
hangi bir yerde” olabilir; bu durumda temastan ka-
çınmak da irade yanında sıkı bir dış denetim gerek-
tiriyor. Bunun anlamı denetimli bir izolasyon ya da 
sokağa çıkma yasağı.

Son derece kaba ve yayılmacı bir virüs ile karşı kar-
şıyayız.

Denize girmemek, çiğ veya az pişmiş et yememek, 
farelerden uzak durmak veya ev hayvanlarını ve 
sokak hayvanlarını aşılamak gibi önlemler sorunu 
çözmüyor.
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Dokunduğumuz her yerde ve öksürük / ak-
sırık yoluyla maruz kaldığımız damlacık-
lardan alabileceğimiz gibi havada saatlerce 
asılı kalan mikroskobik partiküllerden de 
alabiliyoruz hastalığı. Bu yeni tanımlanan 
ve üçüncü bir bulaşma yolu.

Yani Covid-19 marketlerde ve kapalı or-
tamların havasında asılı duruyor olabilir.

Çok kolay yayılıyor; kimse bulaşmadan 
muaf değil.

Bu nedenle “Sokağa Çıkma Yasağı” uygula-
masının gerekliliği doğal olarak tartışmaya 
dahil.

Genetik çalışmalar, aşı çalışmaları ve ilaç 
çalışmaları bir yandan devam ediyor. Bi-
zimse zaman kazanmamız gerekiyor.

Elimizde bir huni ve bir damacana su oldu-
ğunu düşünün.

Huninin en dar yeri sağlık sistemimiz.

Bu damacanayı huniyi taşırmadan dikkatli-
ce boşaltmak zorundayız.

Yani bulaşmayı geciktirebilirsek çok sayıda 
can kurtarabiliriz.

Bu esnada aşı / ilaç bulunduğunda dama-
cananın kalan suyu da emniyette olacaktır.

Aramızda İtalya ile 24, İspanya ile 15 gün 
gibi altın değerinde bir mesafe var.
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Can kurtarmak bizim bu zamanı nasıl geçire-
ceğimizle doğrudan alakalı.

Tutulacak yol hepimizin akli çıkarımları ve 
bilgisi dahilinde:
Önce 4 haftalık ciddi bir sokağa çıkma yasağı 
yani açıkça “Çin Yöntemi” uygulamak; bu sü-
reyi sürekli halk sağlığı eğitimi ile geçirmek. 
Birinci kademe hekimleri yani aile hekimleri-
ni devreye sokmak. İhtiyaç duyanları sistemi-
mizi çökertmeden hastanelerde tedavi etmek. 
Hastane yatışı gerekmeyen hastalara evlerinde 
hizmet vermek. Bu esnada ilerisi için neler ya-
pılabileceğini tartışmak.

Bu dört haftadan sonra kontrollü serbestlikle 
Güney Kore Yöntemi’ne geçmek mümkün ola-
bilir. Bulaşmayı önledikten salgını bir nebze 
söndürdükten sonra sokağa çıkma yasağı kal-
kar ve yakından takip edilen Covid-19 odakla-
rı yoğun testlerle bulunduğu yerde hapsedilir.

Olan biten üzücü, İtalya sonucu çok üzücüdür.

Bu sonuçları gördükten sonra gerekli adımları 
atmamaksa bu yaşananları göz göre göre yaşa-
maktır. “Bu sonuçları 

gördükten 
sonra gerekli 
adımları 
atmamaksa bu 
yaşananları 
göz göre göre 
yaşamaktır.
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Koronaya karşı dayanışma çağrıları 
ve seçilenlerin yaşam hakkı

Ne herkes evininin önünü süpürürse hayatın 
kendiliğinden düzeleceğini vaat eden ve iktisadi 
ihtiyaçları insani ihtiyaçlara önceleyen neoliberal 
dayanışma anlayışı, ne de bizleri baskı altına alarak 
bize karşı koruyan güvenlikçi otoriter aklın ürettiği 
dayanışma sanrısı değil ihtiyacımız olan.

BETÜL YARAR
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Arendt iktisadi aklın politik (yani 
özgürlük eşitlik gibi ilkeler doğ-
rultusunda insanı hareket etmeye 
iten) akıl üzerindeki egemenliğini 
ilan etmesini modenleşme süre-
ciyle ilintilendirirken, Foucault’dan 
başlayarak Brown gibi Foucaultcu 
pek çok yazar, dünyanın son birkaç 
on yılına hükmeden bir yönetim 
zihniyeti olarak neoliberalizmin bu 
eğilimi çok daha fazla güçlendir-
diğine işaret ediyorlar. Bu yazının 
iddiası, Arendt’in Aristo’dan esin-
lenerek “salt yaşam”, Marx’ın “ihti-
yaçlarla sınırlı yaşam” olarak ifade 
ettikleri “yaşam” kavramının, üre-
timin de ötesinde finansı merkeze 
koyan neoliberalizmle daha da güç-
lenmiş olmasının, korona salgını ve 
olası çevre felaketlerine karşı bizi 
asıl çaresiz bırakan olduğu.

Evet buradaki asıl sorun insani ve 
sosyal olanı, siyasetle birlikte yutan 
ve onun yerine iktisadı koyan neo-
liberal akıl. Ancak korona kriziyle 
birlikte bireylerin sosyal bağlarını 
kendi en yakınına ve hatta kendisi-
ne indirgenmesi ve kendisinin ida-
mesiyle sınırlı bir survival moduna 
geçmeye dayalı yaşam anlayışı daha 
da güçlenmekte. Bireyler aile ve en 
yakınlarına, devletlerse ulusal sı-
nırlarına kapanma telaşına düşün-
ce, yaratıcı politik aklın hamurunu 
oluşturacak olan sosyal bağlar kop-
maya kadar gidebilecek bir aşınma 

“Evet buradaki asıl 
sorun insani ve sosyal 
olanı, siyasetle birlikte 
yutan ve onun yerine 
iktisadı koyan neoliberal 
akıl.
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yaşıyor. Bu yöneticiler açısından da 
ciddi bir sorun, çünkü bireyler sos-
yal bağlarını kaybettikçe yönetile-
mez hale de gelme riski taşıyorlar.

Tam da bu noktada neoliberal ikti-
darları ve hükümetleri yönetmekle 
yükümlü oldukları toplumlara da-
yanışma çağrıları yaparken buluyo-
ruz. Ebette bu aynı zamanda ken-
di meşruiyetlerini güçlendirmek 
ve kurumsal eksiklikleri gidermek 
üzere de yapılan bir çağrı. Korona 
virüsü krizine karşı birleşme, birlik 
olma ve dayanışma çağrıları yapan 
sadece neoliberal rejimler de değil. 
Otoriter rejimler de benzer söylem-
leri kullanıyorlar. Bu tür ulusal da-
yanışma çağrılarının ve kurumsal 
önlemlerin yetmediği noktada ise 
devreye kapatma ve baskı pratik-
leri giriyor. Bazı rejimler açısından 
bunlar zaten çok doğal ve meşru 
yöntemler ve araçlar. Bu koşullar ise 
bize kimin için ve nasıl bir dayanış-
ma sorularını beraberinde getiriyor. 
Elbette kendisiyle özdeşleştirdikle-
rinin (ben, ailem, beyaz orta sınıflar, 
ulusum, vs) ötesinde hareket edebil-
me kapasitesini zorlayan her tür da-
yanışma ilişkisi ve girişimi önemli. 
Ancak bu girişimlerin daha uzun 
vadeli sonuçlarını anlamak için bu 
çağrıların bağlamına daha dikkatli 
bakmamız da şart gibi görünüyor.

“Tam da bu noktada 
neoliberal iktidarları 
ve hükümetleri 
yönetmekle yükümlü 
oldukları toplumlara 
dayanışma çağrıları 
yaparken buluyoruz.
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Bahsi geçen çağrıları boğan iyi noktaya 
temas etmemiz bu açıdan önemli. Bi-
rincisi içe kapanma eğilimleri. İkincisi 
ise sosyal dayanışmanın temelini oluş-
turan demokrasi ve sosyal kavramla-
rının tüketilmiş olması. Dünya Sağlık 
Örgütü sorunun da, çözümün de küre-
sel olduğunu haykıra dursun, her dev-
let kendi ulusal çöküşünü, her bireyse 
kendi sonunu geciktirme telaşı içine 
düşmüş görünüyor. Avrupa ölçeğinde 
İtalya’nın terk edildiği durum, bugün 
devletlerin dayanışma anlayışının ne 
yazık ki ulusal olma eğilimi taşıdığını 
gösteriyor. Almanya korona krizi pat-
lar patlamaz ajandasından ilk olarak 
Yunanistan sınırlarında beklemekte 
olan insanlara vereceği yardım vaadi-
ni çıkarıyor. Bizler tıp ve bilimsel araş-
tırmalara dönük küresel planlamalar 
beklerken, bunun yerine her devletin 
kendi ulusal ekonomik yardım paketi 
içinde, yine ulusal ölçekte yürütülecek 
olan bilimsel faaliyetlere ayrılan payla-
rın tartışmasını dinlemeye başlıyoruz. 
Suriye’deki savaş ve zorunlu göçle orta-
ya çıkan insanlık dramlarını izlemek-
le yetinen BM ve AB gibi birlikler ise 
tamamen hareketsiz ve basiretsiz du-
rumda. Her devlet tek tek kendi ulusu 
adına ilaç bulma yarışına girmişken, 
gün geçmiyor ki X ülkesi ilaç buldu 
şeklinde bir haber okumayalım. Çin 
kendini kurtarıp, sonrasına dünyaya 
iyilik saçmak üzere bazı adımlar atar-
ken, insanlar başlangıçta aynı ülkenin 
virüsü uzun bir süre sakladığı ve bu 

“Almanya korona 
krizi patlar patlamaz 
ajandasından ilk 
olarak Yunanistan 
sınırlarında 
beklemekte olan 
insanlara vereceği 
yardım vaadini 
çıkarıyor. Bizler 
tıp ve bilimsel 
araştırmalara dönük 
küresel planlamalar 
beklerken, bunun 
yerine her devletin 
kendi ulusal 
ekonomik yardım 
paketi içinde, yine 
ulusal ölçekte 
yürütülecek olan 
bilimsel faaliyetlere 
ayrılan payların 
tartışmasını 
dinlemeye 
başlıyoruz.
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nedenle çare ve önlem almak konusun-
da gecikmeye yol açtığı gerçeğini unutma 
eğilimindeler. Bu açıdan sadece Küba’nın 
girişimleri takdire şayan. Burada detay-
lara giremeyecek, sadece okuyuculara bu 
örneği takip etmelerini önermekle yeti-
neceğim. Ulusal içe kapanma dinamikleri 
böyle…

Öte yandan sosyal sistemlerin iktisadi ak-
lın egemenliği altında çökmeye terk edil-
diğinin en bariz göstergelerinden biri ise 
basit bir mal olan koruyucu yüz maskesi 
üretiminin kâr eden bir sektör olmaması 
nedeniyle tıkanması. Aynı durum pek çok 
tıbbi malzeme için geçerli. Özelleştirme 
sonucunda hastanelerin gerek Alman-
ya’da gerekse Türkiye’de kâr edemeyecek-
leri için korona virüsü tedavilerini önce-
lemediklerine dair anlatılar ise bir başka 
gösterge. Alman hükümeti bu hastanelere 
korona hastalarına öncelik verilmesi so-
nucunda uğrayacakları zararları karşıla-
yacağı sözü verdiği halde, özel hastane-
lerin hâlâ direnç gösteriyor olması, para 
bağımlılığı psikolojisinin firmalar düze-
yinde incelenmesi için çarpıcı bir örnek. 
Geldiğimiz noktada devlet özel sektörü 
büyük oranda beslemek üzere yardımlar 
geliştirirken, sorunun çözümünün daha 
sosyal bir sisteme geçiş yönünde planlan-
madığı da açık.

Tüm ülkelerde doktorların içine itildiği 
durum ise ayrı bir trajedi. Gelinen nok-
tada modern devletler her zaman olduğu 
gibi, Foucault’nun terimleriyle ifade ede-

“Geldiğimiz 
noktada devlet 
özel sektörü büyük 
oranda beslemek 
üzere yardımlar 
geliştirirken, 
sorunun çözümünün 
daha sosyal 
bir sisteme 
geçiş yönünde 
planlanmadığı da 
açık.
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cek olursak, nitelikli bir nüfusu korumak 
adına, gözden çıkarılabilir olanları ölü-
me terk etmeye dayanan çözümler üret-
menin ötesine geçemiyorlar. Ve ne yazık 
ki aynı siyasiler uygulamaya soktukla-
rı bu biopolitikanın gölgesinde gelişen 
(Mbembe’nin kavramıyla) nekropolitika 
ile yüzleşmeyip, karar sorumluluğunu 
doktorların ve tıbbın omuzlarına yıkarak 
rahatlamış görünüyorlar. Butler’ın soru-
sunu soracak olursak kimin yaşamının 
daha değerli olduğu veya kimin ölümü 
hak ettiğine dair bir kararla karşı karşıya 
kalmak üzere pek çok toplum.

İtalya’daki doktorlar solunum cihazlarını 
80 yaşındaki hastadan alıp 65 yaşındaki 
hastaya takarken duydukları acıyı, kısa 
bir süre sonra her ülkenin doktorlarının 
yaşaması an meselesi ve belki de çoktan 
yaşıyorlar. Üstelik bilimsel gerekçelerle 
örtbas edilen bu insanlık dışı durumlara 
ölüm riski altında çalışan doktorlar ma-
ruz bırakılıyorlar. Korona virüsüyle bu-
laşan hastalık, basitçe solunum cihazına 
bağlanmanız durumunda tedavisi çok 
mümkün bir hastalıkken, doktorların ko-
runması için gerekli basit yüz maskeleri, 
eldivenler gibi tıbbi malzemelerden iba-
retken, iktidardakiler basiretsizliklerini 
teslim etmek yerine, yüzleri kızarmadan 
milyon dolarlar ve eurolardan bahsede-
rek ayıplarını kapatmayı ve hatta bunu 
dahi bir gösteriye dönüştürmeyi ihmal 
etmiyorlar. Resmi büyütüp baktığımız-
da gözden çıkarılabilen başkalarının da 
olduğunu görmemiz mümkün. Örneğin 

“İtalya’daki 
doktorlar solunum 
cihazlarını 80 
yaşındaki hastadan 
alıp 65 yaşındaki 
hastaya takarken 
duydukları acıyı, 
kısa bir süre 
sonra her ülkenin 
doktorlarının 
yaşaması an 
meselesi ve belki de 
çoktan yaşıyorlar.
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Yunanistan sınırında bekleyen göçmen-
ler, göçmen kamplarında hijyen koşul-
larından uzak yaşayan mülteciler, hapis-
hanelerdeki mahkumlar. Bu bağlamda 
sosyal ve siyasi içeriği boş bir dayanışma 
lafzı, insanın kulağına bir deniz kabuğu 
yerleştirerek denizi dinlenmesi gibi hoş 
ama boş bir tatminden başka bir şey sun-
muyor. Bu krizi bu defa deniz kabuklarıy-
la atlatsak da bir sonrakinde ne olur hali-
miz diye sormadan edemiyorum.

Ne herkes evininin önünü süpürürse haya-
tın kendiliğinden düzeleceğini vaat eden 
ve iktisadi ihtiyaçları insani ihtiyaçlara 
önceleyen neoliberal dayanışma anlayışı 
ne de bizleri baskı altına alarak bize karşı 
koruyan güvenlikçi otoriter aklın ürettiği 
dayanışma sanrısı değil ihtiyacımız olan. 
Asıl olarak sosyal ve çevre adaleti anlayı-
şının demokratik ve katılımcı sistemlerle 
desteklendiği, insani ihtiyaçların özgürce 
ifade edilebildiği ve öncelendiği bir yeni 
yaşam ve biopolitika tahayyül etmemize 
izin verecek politik ve yaratıcı aklın virüs 
gibi yayılmasına ihtiyacımız var. Bu hayal 
gücünü ve politik aklı diriltmedikçe, se-
çilmiş nüfusun yaşamı adına savunulan 
biopolitikalar ile yaşamı değersizleştirilen 
gruplara yönelik duyarsızlık ve nekropoli-
tika; veya iktisat merkezli akıl ile otoriter 
akıl arasında bir sarkaç gibi salınıp dura-
cağız.

“Asıl olarak 
sosyal ve çevre 
adaleti anlayışının 
demokratik ve 
katılımcı sistemlerle 
desteklendiği, insani 
ihtiyaçların özgürce 
ifade edilebildiği 
ve öncelendiği 
bir yeni yaşam ve 
biopolitika tahayyül 
etmemize izin 
verecek politik ve 
yaratıcı aklın virüs 
gibi yayılmasına 
ihtiyacımız var.



Sağlığını korumak için evde kal 
ama politikanın dışında kalma

Sendika ve muhalefet edenlerin salgına karşı öneri 
olarak gösterdiği tek kaynak işsizlik fonu mu olmalı? 
Oysa kaynak bulması gereken emekçiler ve onlar adına 
muhalefet eden örgütler değildir. Ama kaynak vardır.

HALİL İMREK
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Korona virüsü salgını, kapitalizmin insan-
lık dışı bir sistem olduğunu gözünü kapa-
tanlara da gösterdi. Sınıfların bittiğini ilan 
edenler, salgının da sınıfsal sonuçlar do-
ğurduğunu görüyor. Kârından vazgeçeme-
yen sermaye bütün risklere karşın işçileri 
çalıştırmaya devam ediyor. Sermayenin 
iktidarı çalışmayı durduracak kararlar al-
maktan imtina ediyor. Anlı şanlı ‘Başkan’ın 
en büyük yaptırımı önerilerde bulunmak-
la sınırlı. Tüketimi düşen işkolları işçileri 
ücretsiz izne zorluyor. Küçük işletmeler 
buna da gerek duymadan ‘biz sizi çağırırız’ 
diye insanları evlerine gönderiyor. Ama bu 
arada bazı sektörler kapasitelerinin çok üs-
tünde üretime geçti. Bunlar kârlarını bine 
katladı. Sağlık Bakanı 15 kuruştan satılan 
bir maskeye 3 lira verdiklerini ancak bu 
sektörün büyük çoğunluğunun bunu ken-
dilerine satmak yerine karaborsada çok 
daha yüksek fiyatlarla sattıklarını söylüyor. 
Onun eksik bıraktığını biz tamamlayalım: 
Yerli ve milli sermaye sahiplerimiz, insan-
lar ölürken bu maskeleri büyük kârlarla 
yurtdışına göndermenin yasal-yasadışı 
yollarının peşine düşmüşler. Sağlık sektö-
ründeki personeli üç ay zorunlu çalıştırma 
hakkını kendinde gören bakan bunlardan 
ancak ricacı olmaktadır.

Bu arada işçilerin sağlığı, işsiz kalanların 
ne yiyeceği, yoksulların eve nasıl kapana-
cakları konuları ise birkaç yaşlının evine 
televizyon reklamı olarak yapılan servis-
lerle geçiştirilmek isteniyor.

“Sağlık Bakanı 
15 kuruştan satılan 
bir maskeye 3 lira 
verdiklerini ancak 
bu sektörün büyük 
çoğunluğunun 
bunu kendilerine 
satmak yerine 
karaborsada çok 
daha yüksek 
fiyatlarla 
sattıklarını 
söylüyor.
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Bütün bu olup bitenlere muhalefet eden-
ler ise tek bir kaynak gösteriyor: İşsizlik 
sigortası!

İşsizlik sigortası fonu bu güne kadar sü-
rekli amaç dışı kullanılmıştır. 2018 yılın-
da işverenin fona katkısı yaklaşık yüzde 
10 iken, fon harcamalarının yüzde 30’u 
işverene destek olarak verilmiştir. Oysa 
aynı yıl işçiler yüzde 17 oranında işsizlik 
ödeneği alabilmiştir. GAP’a aktarmadan 
tutun, banka kurtarmaya kadar birçok 
alanda fonda biriken para talan edil-
miştir. Yapılan açıklamalara göre şu an 
Fon’da 136 milyar lira birikmiştir.

İşsizlik sigortasının bugüne kadar talan 
edilmesini önleyemeyen muhalefet ve 
sendikalar bugün bu paranın amaç dışı 
kullanımını talep etmektedir. Bu para 
çalışamayan herkesin yararlanacağı bir 
kaynak haline getirilsin isteniyor. Kısa 
çalışma ödeneği ile ilgili bir değişiklik 
yapıldı. Ancak bunun da genişletilmesi 
talep ediliyor. Oysa örneğin bu salgın üç 
ay sürdü ve üç ay kısa çalışma ödeneği 
alındı. Üç ay sonra işten atılan işçi dokuz 
ay değil altı ay işsizlik ödeneği alabilecek. 
Yani işçinin geleceği harcanıyor. Kaldı ki 
bütün ödemeler buradan yapıldığında 
fondaki para zaten bitecektir.

Oysa kaynak bulması gereken emekçiler 
ve onlar adına muhalefet eden örgütler 
değildir. Ama kaynak vardır. Kaynak 
yüzde 70’i ücretlilerden alınan vergiler-
le oluşturulan Hazine’dir. Hazine bir ay 

“İşsizlik 
sigortasının 
bugüne kadar 
talan edilmesini 
önleyemeyen 
muhalefet ve 
sendikalar bugün bu 
paranın amaç dışı 
kullanımını talep 
etmektedir.
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kâr garantisi verdiği şirketlere ödeme yap-
mayarak her yoksul aileye bir aylık asgari 
ücret ödeyebilir. Ölüm korkusunu paraya 
çeviren sektörlerden özel vergiler alabilir. 
Patronlar yıllardır işçilerin artı değeri ile 
biriktirdikleri servetlerini hiç etkilemeye-
cek olan ücretli izin yoluna zorlanabilir. Bu 
ve benzeri önlemlerin imkânsız olduğunu 
söyleyenler, hemen iktidarı işçi sınıfına 
bıraksınlar. O zaman daha nelerin imkân 
dâhilinde olduğu görülecektir. Ya da emek 
örgütleri bu tehdidi onlara sürekli hatırla-
tacak bir etkinlikle mücadele etmeliler.

İşsizlik sigortası fonu işçinin ihtiyat akçe-
sidir. Kriz döneminde işverenlere kolaylık 
sağlamak için oluşturulmamıştır. Salgın 
bittiğinde işsiz kalan işçinin tutunacağı 
daldır. Bugün kullanılması geleceğin yok 
edilmesidir. Tam tersine geçmişte amaç 
dışı kullanılan bütün varlıklar yasal faizi 
ile geri çağrılmalıdır. Fon yönetimi işçi-
lerin denetiminde olmalıdır. Bu fona do-
kunulmadan salgın süresince şu önlemler 
alınmalıdır.

Herhangi bir gelir girmeyen her eve, en az asgari ücret üzerinden ödeme 
yapılmalıdır. İşten atma yasaklanmalı, salgınla ilgili olmayan bütün iş-
kollarındaki işçiler ücretli izne gönderilmelidir. Çalışmaya devam etmek 
zorunda olan yerlerde ise çalışma süreleri 6 saate düşürülmeli, bu uygu-
lamanın salgından sonra ülkede yasal çalışma süresi olarak kalması he-
deflenmelidir. Elektrik, su, doğalgaz, telefon, internet faturalarında önce 
kârı ortadan kaldıran ücret indirimi yapılmalı sonra devletçe karşılan-
malıdır. Kapitalizm tel tel dökülürken boş zaman kazanan her işçi sos-
yalizmi etüt etmelidir. Bu iş birkaç iyi niyetli okumuşa bırakılamayacak 
kadar güncel ve zorunlu hale gelmiştir.

“İşsizlik sigortası 
fonu işçinin 
ihtiyat akçesidir. 
Kriz döneminde 
işverenlere kolaylık 
sağlamak için 
oluşturulmamıştır. 
Salgın bittiğinde 
işsiz kalan işçinin 
tutunacağı daldır. 
Bugün kullanılması 
geleceğin yok 
edilmesidir..
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Korona salgınından nasıl 
sağlıklı çıkabiliriz?

Salgın süresince kamuoyunda en çok üzerinde 
durulan konular kişisel olarak neler yapabileceğimiz 
ve bu salgından nasıl korunabileceğimizdir. Nasıl 
korunabileceğimiz sorusunun cevabı için en çok 
üzerinde durulan konu başlıkları ise bağışıklık 
sistemimizi güçlendirecek şekilde beslenmek ve 
hijyendir. Ben burada beslenme üzerinde duracağım. 

DİCLE DİLAN SALMAN
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Bugün Türkiye’de korona virüsünün ha-
yatımıza sirayet etmesinin üzerinden 20 
günden fazla geçti. İşlerin iyi gitmediğinin 
de oldukça farkındayız. İzole olabilme im-
kanı olanlar bu süreçten sağlıklı bir şekilde 
çıkabilmek adına kişisel bir mücadele ve-
rirken güvencesiz işçiler, sağlık emekçile-
ri bir zorunluluk temelinde izole olmayan 
ortamlarda çalışmaya devam ediyor. Bu 
salgının durdurulabilmesi ve bu salgından 
en az biçimde etkilenerek aşılabilmesi için 
kamusal ve bireysel çapta alınması gereken 
önlemler var.

Korona virüsü başta olmak üzere bu sal-
gından sonra oluşacak tüm küresel çaplı 
salgınlarda da uzun erimli önlemlerin ba-
şında, toplumun yaşama güvencesine ve 
temel sağlık hakkına sahip olmasını sağ-
layacak bir sisteme ihtiyaç var. Tüm top-
lumun temel hakkı olan sağlık hakkının, 
parası olanın yararlanabildiği halden çı-
karılması gerekmekte. Ayrıca, tüm hasta-
lıklarda olduğu gibi sadece tedavi etmeye 
odaklanmak yerine birinci basamak sağlık 
sisteminin de iyileştirilerek hastalıkların 
oluşmadan önlemesini sağlayacak bir or-
ganizasyon sürecine hızlıca girilmesi gere-
kiyor.

Salgının durdurulmasını sağlamak, en az 
hasta sayısıyla bu salgından kurtulmak 
günün belirli saatlerinde çıkıp ölü ve hasta 
sayısını açıklayarak toplumu alkışa çağır-
makla değil, sistematik olarak güvenilir bir 
bilgi, iletişim ve dayanışma ağı yaratmakla 
mümkün olabilir. Bu ağı yaratmak sadece 

“Korona virüsü 
başta olmak üzere 
bu salgından 
sonra oluşacak 
tüm küresel 
çaplı salgınlarda 
da uzun erimli 
önlemlerin başında, 
toplumun yaşama 
güvencesine 
ve temel sağlık 
hakkına sahip 
olmasını sağlayacak 
bir sisteme ihtiyaç 
var.
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yerel yönetimlerin inisiyatiflerine bırakıl-
madan eşitsizliği ortadan kaldıracak şe-
kilde tüm halka ulaşabilecek bir kamusal 
müdahaleden geçiyor. Ortak duyguları 
sömürerek halktan nereye gideceği belli 
olmayan bir parayı istemek yerine iyi bir 
süreç yönetiminin yapılması, ilgili mes-
lek kuruluşlarının (örneğin TTB) da sü-
rece katılmasına izin verecek bir yapının 
sağlanması elzemdir. Başta sağlık emek-
çilerinin kendi sağlığını koruması adına 
gerekli olan tıbbi malzemelerin tedarik 
edilmesinden, halkın doğru ve güvenilir 
bilgilendirme ihtiyacının karşılanmasına 
kadar birçok noktanın birlikte yönetilmesi 
gerekiyor.

– Beslenme erişimi kısıtlı kesimlere yeterli 
ve dengeli beslenmeyi sağlayacak şekilde 
başat gıda desteğinin yapılması,

– Sağlık emekçilerine gönderilen yemek-
lerin temasını en aza indirmek adına ku-
manyalar halinde bağışıklık sistemini güç-
lendirecek şekilde gönderilmesi, yeterli 
miktarda öğün gönderiminin yapılması,

– Yemekhane gibi toplu beslenme üretimi 
yapılan yerlerde çalışanların yeterli hijyeni 
sağlaması için gerekli materyallerin veril-
mesi ve bu sürecin iyi denetlenmesi,

– Faturalarını ödeyemedikleri için, suyu ve 
elektriği kesilen evlerin suyunun ve elekt-
riğinin açılması,

“Ortak duyguları 
sömürerek halktan 
nereye gideceği 
belli olmayan bir 
parayı istemek 
yerine iyi bir 
süreç yönetiminin 
yapılması, 
ilgili meslek 
kuruluşlarının 
(örneğin TTB) da 
sürece katılmasına 
izin verecek bir 
yapının sağlanması 
elzemdir.
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– Sadece belirli yerel yönetimlerin yaptığı 
bir uygulama olan psikolojik destek ağla-
rının tüm halka açık ve ulaşılabilir bir şe-
kilde oluşturulması,

– Besin hijyeni ve besinlerin saklama ko-
şulları hakkında tüm toplumun sürekli 
olarak bilgilendirilmesi,

– Evde olma süresinin artmasıyla birlik-
te hareketin azalmasından dolayı obezi-
te başta olmak üzere kronik hastalıkların 
artışının önlenmesi için evde hareket ve 
spor yapmaya teşvik edilmesi,

– Yaşlı insanların izole olmasını sağlamak 
için onlara değersiz ve ikincil insan gibi 
hissettirecek bir algının oluşturulmaması-
na dikkat edilerek gereken konularda bil-
gilendirmenin yapılması, bakıma ihtiyacı 
olan kişilerin belirlenmesi, bu kişilere ge-
reken desteğin yapılması, onları mağdur 
etmeden evden çıkmayı kısıtlayıcı önlem-
ler alınması,

– Önlemler ve öneriler ışığında hazırlan-
mış kamu spotlarının belirli aralıklarla ka-
nallarda yayınlanması,

– Hastalık belirtileri göstersin göstermesin 
herkese uygulanabilecek kadar kit desteği-
nin hastanelere sağlanması gerekmektedir.

Salgın süresince kamuoyunda en çok üze-
rinde durulan konular kişisel olarak neler 
yapabileceğimiz ve bu salgından nasıl ko-
runabileceğimizdir. Nasıl korunabileceği-

“Hastalık 
belirtileri göstersin 
göstermesin 
herkese 
uygulanabilecek 
kadar kit 
desteğinin 
hastanelere 
sağlanması 
gerekmektedir.
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miz sorusunun cevabı için en çok üzerinde 
durulan konu başlıkları ise bağışıklık sis-
temimizi güçlendirecek şekilde beslenmek 
ve hijyendir. Ben burada beslenme üzerin-
de duracağım.

Beslenmeyi oluşturan gıdaları tedarik etti-
ğimiz yerler pazarlar ve süpermarketler. Bu 
pazarlar ve süpermarketlerden doğa dos-
tu ekolojik tarım yerine endüstriyel şirket 
tarımının ve fabrikasyon gıda üretiminin 
sağladığı monokültür ürüne dayalı besin 
değeri düşük, zehirli kimyasallarla dolu gı-
dalar alıyoruz. Aldığımız bu gıdalarla ise; 
sofrayı kurmamız ve bu sofradan bağışık-
lık sistemimizi güçlendirerek kalkmamız 
gerekiyor. Bu sofrada bağışıklık sistemi-
mizi iyi edip bu hastalıktan korunmamız 
bekleniyor. Uzun vadede bizi hasta eden, 
ekolojik yöntemlerle üretilmişlere göre çok 
daha fakir besin içeriğine sahip gıdalar-
la bağışıklık sistemimizi güçlendirmemiz 
çok mümkün gözükmüyor. Bu noktada da 
kamusal bir sağlık sistemi gibi kamusal bir 
tarım-gıda sisteminin oluşturulması, yerel 
ve ekolojik üretim yapan üreticiyi destek-
leyen ağların kurulması gerekiyor. Bugün 
bu sürecin örgütlenmesi ve kişisel sağlığı-
mızı koruyabilmek adına;

– Üretiminde kimyasal ilaç ve kimyasal 
gübre kullanmadığına emin olduğumuz 
küçük üreticilerden alışveriş yapmalı, 
bunları destekleyen ve örgütlenmesini ya-
pan kooperatif, gıda topluluklarına dahil 
olmalıyız.

“Üretiminde 
kimyasal ilaç ve 
kimyasal gübre 
kullanmadığına 
emin olduğumuz 
küçük üreticilerden 
alışveriş yapmalı, 
bunları destekleyen 
ve örgütlenmesini 
yapan kooperatif, 
gıda topluluklarına 
dahil olmalıyız.
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– Günlük su tüketimimizi en az 2 litre se-
viyesinde tutmalıyız.

– Uykumuza, soluduğumuz havanın te-
mizliğine dikkat etmeli, bulunduğumuz 
ortamı bol bol havalandırmalıyız.

– Güneşin olduğu saatleri kaçırmamalı, 
vücudumuz için gerekli olan D vitamini 
kaynağının güneş olduğunu bilerek tema-
sımızı arttırmalıyız.

– Özellikle sürekli evde olmamızdan dola-
yı kaynaklanan hareketsizliğe dikkat etme-
li, evdeki spor aktivitelerini arttırmalıyız.

– Duygusal açlığın ve depresif durumun 
verdiği bir hisle abur cubur dediğimiz pa-
ketli gıdadan hem kendimizi hem de ço-
cuklarımızı uzak tutmalıyız. Onun yerine 
sağlıklı ve kolay hazırlanabilen atıştırma-
lıklar yapabiliriz.

– Özellikle bağışıklık sistemini destekleyi-
ci C vitamininden zengin, mevsime uygun 
sebze ve meyveyi (brokoli, lahana, havuç, 
elma, portakal, greyfurt gibi) öğünlerimi-
ze eklemeliyiz.

– Kaliteli hayvansal proteinin alınmasının 
oldukça zor hale geldiği, endüstriyel hay-
vancılığın çok yoğun olduğu günümüzde 
hayvansal proteine alternatif olarak başka 
bir protein kaynağı olan kuru baklagilleri 
de her gün tüketebiliriz.

“Kaliteli 
hayvansal proteinin 
alınmasının 
oldukça zor hale 
geldiği, endüstriyel 
hayvancılığın çok 
yoğun olduğu 
günümüzde 
hayvansal proteine 
alternatif olarak 
başka bir protein 
kaynağı olan kuru 
baklagilleri de her 
gün tüketebiliriz.
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– Kan şekerini hızla yükselten şeker ora-
nı yüksek, kanserojen paketli gıdalardan 
uzak durmak, beyaz un kullanımını azalt-
mak, cips gibi yağlı, tuzlu besinlerden 
özellikle böyle bir dönemde uzak durmaya 
daha fazla önem göstermeliyiz.

– Son dönemlerde dilden dile dolaşan al-
kol tüketiminin virüsü önlediğine dair 
herhangi bir kanıt yoktur, bu nedenle özel-
likle zehirlenmeleri önlemek adına dikkat-
li olmalıyız.

– Hastalık bulaşmış ve boğaz ağrısı başla-
mışsa katı ve sert gıda alımını azaltmamız 
beslenmeye devam edebilmemiz için daha 
iyi olacaktır. Besin değeri yüksek, yumu-
şak, içeriği zenginleştirilmiş; ılık çorba, 
yoğurt gibi seçenekler ve oral enteral bes-
lenme destekleri hastaların besin ögesi ve 
enerji ihtiyaçlarını karşılamak için faydalı 
olabilir.

– Aldığımız tüm besinlerin eve getirildi-
ğinde kaplarının temizlenmesi, yapılan 
tüm yiyeceklerin yüksek iç sıcaklığa eriş-
mesi sağlanmalı.(1)

– Bu süreçte mücadele yöntemlerinden 
biri de sürekli olarak suya sabuna dokun-
mak. Kısıtlı olan temiz su kaynaklarını ve 
gezegeni korumak için yaşamımızın her 
alanında olan kimyasalları hayatımızdan 
çıkarmak için yerini neler alabileceğini 
dair düşünüp adımlar atmalıyız. Evde ya-
pabileceğimiz çamaşır deterjanı gibi kü-
çük değişikliklerle başlayabilirsiniz.

“Aldığımız tüm 
besinlerin eve 
getirildiğinde 
kaplarının 
temizlenmesi, 
yapılan tüm 
yiyeceklerin 
yüksek iç sıcaklığa 
erişmesi sağlanmalı.
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Mucizevi besin diye bir şey yoktur. Dengeli 
ve yeterli beslenmek anahtar kelimeleriniz 
olmalıdır. Bu dönemde tek bir besinden 
(sarımsak, kelle paça gibi) medet ummak 
vücudunuza daha fazla zarar verebilir. Bu 
süreç bize sağlıklı ve yeterli beslenmenin 
dönemsel bir şey olmadığını daha iyi gös-
termiştir. Sağlıklı bir yaşam sürmek sade-
ce iyi beslenmekle değil, temiz gıda, su ve 
hava kaynaklarına ulaşabilmekle müm-
kündür.

Bu salgın bize sağlık ve gıda sistemindeki 
büyük çatlakları çok net gösteriyor. He-
pimizin elini taşın altına koymaya başla-
ması doğa dostu üretimi destekleyecek, 
şirketleri değil, üreticiyi özne kılacak yerel 
ve zehirsiz gıdaya ulaşmaya çalışan tüke-
ticilere dönüşmemiz gerekiyor. Sağlığı ve 
sağlıklı gıdayı daha fazla talep etmeliyiz. 
Tek başımıza böyle süreçlerden çıkamadı-
ğımızı görüp dayanışmayı büyütecek ağlar 
oluşturmaya başlamalıyız.

Sağlık herkese ulaşılabilir olduğunda ger-
çekten sağlığımızı koruyacağız.

(1) Bazı önerileri geliştirirken “Türkiye 
Diyetisyenler Derneği’nin Koronavirüs 
(Covid-19) Hakkında Beslenme Önerile-
ri” kaynağından faydalandım.

“Sağlık herkese 
ulaşılabilir 
olduğunda 
gerçekten 
sağlığımızı 
koruyacağız.


