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GÜNDEM  

 

 Bugün devrimci geleneğin öncülerinden olan Üç Fidan’ın idamının 48. yılı. Deniz Gezmiş’in 

son sözleri olan ‘Yaşasın Türkiye halkının bağımsızlığı! Yaşasın Marksizm-Leninizm’in 

yüce ideolojisi! Yaşasın Türk ve Kürt halklarının bağımsızlık mücadelesi! Kahrolsun 

emperyalizm!’ sözleri hafızalarda. 

 

 Salgına rağmen sürdürülen askeri operasyonların sonucunda Efrin ve Dilib’ten getirilen 44 

asker Reyhanlı’da Covid-19 tedavisi için hastaneye yatırıldı. Bölgeden gelen 14 polisin de 

testinin pozitip çıktığı ve Hatay Bölge hastanesinin 250-300 asker için hazırlık yaptığı 

belirtildi. 

 

 Diyanetin homofobik açıklamalarına tepki veren barolar ve koronavirüs sürecinde mücadele 

yürüten tabip odaları Erdoğan’ın hedefinde. Erdoğan, baro ve tabip odalarının yapılarını 

değiştirmek için düzenleme yaparak teklifi Meclis'e sunacaklarını söyledi. 

 

 122 kuruluş, federasyon, dernek ve girişimden Kars Belediyesi’ne destek açıklaması yapıldı. 

 

 Cumhur ittifakının özel affının iptali için 13 baro AYM’ye iptal başvurusunda bulundu.  

 

 AREA’nın seçim anketi sonuçlarına göre bugün seçim olsa AK Parti yüzde 35.8 oy alırken , 

MHP  seçim barajını geçemiyorken, HDP ’nin oy oranı yüzde 12.1. Mart 2020’deki anketlere 

kıyasla cumhur ittifakı salgın sürecindeki yoğun reklamına rağmen ciddi oranda oy 

kaybediyor. 

 

 Bilim Kurulu Üyesi Füsun Eyüboğlu, “Keşke öncelik AVM’ler olmasaydı” dedi. Bilim 

kurulunun görüşleri yok sayılıyor, hükümetin normalleşme süreci sermaye odaklı.  

 

 İstanbul Sanayi Odası da Haziran ayında üretimin normale döneceğini belirtti. 

 

 Yeni emek rejiminin sinyalleri: Bankaların çağrı merkezi çalışanları evlerinde kamerayla 

izlenecek. 

 

 Daha önce ertelenen tarihlerden öne alınan YKS sınavına Eğitim Sen ve velilerin tepkisi 

sürüyor. Milli eğitim bakanı kaygılara cevaben kolonya ve maske önerdi. SDGF ve Dev-Güç 

sınav tarihlerini protesto etti. 

 

 15 haziranda açılması kararı alınan üniversitelerde tedbirler ve riskler, YÖK tarafından  

üniversitelerin senatolarına bırakıldı. 

 

 Yönetmelik değişikliği ile ünivesitelerde tek yetkili merci rektör olacak, tek adam rejimi tüm 

kurumlara sızıyor. 

 



 İBB’nin başlattığı askıda fatura dayanışmasına bir günde 8 bini aşkın ihtiyaç sahibi başvurdu. 

Elektrik, su, gaz gibi temel ihtiyaçlar hayırseverlikle yürütülmek yerine ücretsiz olmalı. 

 

 Polisin sokakta vurup öldürdüğü 17 yaşındaki Suriyeli Ali’nin abisi kan parası ödenir gibi 

vatandaşlığa alındı. 

 

 Cengiz Holding, SGK’ye yaptığı bildirimde mecliste salgın sürecinde işten attığı 118 işçinin 

“Ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller nedeniyle” işten çıkarıldığını iddia ederek, 

işçilerin tazminat ve işsizlik maaşı almasına engel oldu. 

 

 Fransa’daki 27 Aralık 2019 tarihinde zatürre teşhisiyle tedavi edilen bir hastasından alınan ve 

sonrada incelenen örneğin Covid-19 pozitip çıkması tartışmalarının ardından DSÖ 2019 

sonlarındaki tüm zatürre vakalarının incelenmesi uyarısında bulundu. 

 

 Pasteur Enstitüsü’nden virologların yürüttüğü genetik analizlere göre Fransa’da incelenen 

suşların kaynağı, Çin veya İtalya’daki örneklerle aynı değil. 

 

 Covid-19 mutasyona uğrayor, zayıflayıp zayıflamayacığı henüz net değil. 

 

MEVCUT DURUM  

 

 Türkiye’de resmi açıklamaya göre vaka sayısı 5 Mayıs’ta 1832 artarak 130 bine yaklaştı. 59 

kişinin yaşamını kaybetmesiyle toplam can kaybı 3520’ye ulaşmıştı. 

 

 Kırıkkale’de son iki haftada yeni vaka görülmezken ve hasta sayısı sıfırlanmışken, vakalarda 

yeniden artış yaşandı.   

 

 İŞİG Meclisi Nisan ayı iş cinayetleri raporunu açıkladı.  Geçtiğimiz ay 103 işçi koronadan 

yaşamını yitirdi. Rapora göre korona, işçi sınıfının hastalığı olma yolunda ilerliyor. 

  

 



 Türkiye’de ilk vakanın tespit edildiği yer olan kapalı çarşının toplam 44 esnafı yaşamını 

yitirdi. Çarşı ilk vakanın görülmesinden iki hafta sonra kapatılmıştı. 

 

 Dünyada toplam vaka sayısı 3 milyon 600 bini aştı. Ölüm 254 bin. 

 

 25 bin can kaybının olduğu Fransa’da Macron yaz tatillerinde bile uluslararası seyahatleri 

sınırlandıracaklarını açıkladı. Bununla beraber tedbirler 11 Mayıs’tan itibaren kademeli 

olarak kaldırılacak. 

 

 Salgının başladığı yer olarak görülen Çin’de, yeni vaka sayısı 1 olarak rapor edildi. 

 

 Britanya toplamı 30 bine yaklaşan ölüm sayısıyla, Avrupa’da en çok kayıp veren ülke oldu. 

 

 Mevcut vaka sayısının 250 binlerde seyrettiği İspanya’da hastanede yatan 2200 hasta ile 

yapılan bir çalışmanın sonuçları yayınlandı. Makaleye göre, hastaneye yatan hastaların %20 

si yaşamını yitirmekte, mortalite 60 yaştan itibaren %11 in üzerinde seyretmekte. 

 

 Suudi Arabistan, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri’nde vaka ve ölüm sayısındaki artış 

devam ediyor. 

 

 Nijerya’da şimdiye kadar 3 bin Covid-19 vakası görülürken, şimdiye kadar 93 kişi virüsten 

yaşamını yitirdi. Son 10 günde ise henüz teşhis edilemeyen bir hastalıktan ötürü 100’den 

fazla kişi yaşamını yitirdi. DSÖ inceleme için bölgeye heyet gönderdi. 

 

 Son 24 saatte 3 bin yeni vaka tespit edilen Hindistan’da hastalık eğrisi tırmanışta. 

Kısıtlamaların azalmasıyla alkol kuyruklarındaki yoğunluğu keşfeden hükümet alkole %70 

korona vergisi getirdi. 

 

 Robert Koch Enstitüsü, Almanya’da virüsün bulaşma oranının düştüğünü, bunu korumak için 

sosyal mesafe kuralına dikkat edilmesi gerektiğini, bunun uzun süre “yeni normal” olacağını 

söyledi. 

 

ÖNLEME VE KORUMA  

 

 Maske dağıtım kargaşası devam ediyor. Dağıtımı beceremeyen devlet ‘maskeler satışa 

açılabilir’ noktasına geri döndü. Satışı yapılacak maskelerin, yıkanabilir kumaştan ve çok 

kullanımlı olması planlanıyor.  Eczacılar Birliği maske satışının eczanelerle sınırlı kalması 

gerektiğini belirtti. TEB’in rakamlarına göre sadece 8 milyon kişinin alabildiği ücretsiz 

maskelerin kalitesi ve koruyuculuğu da tartışılmakta. 

 

 11 Mayıs’ta çalışmaya başlayacak olan berber ve kuaförler randevu sistemi ile çalışacak ve 

müşterilerin ateşlerini ölçerek işleme başlayacaklar. Müşteriler malzemelerini ya kendileri 

getirecek ya da tek kullanımlık malzemeler kullanılacak. 

 



 Erdoğan, seyahat kısıtlaması olan 30 büyükşehirden Antalya, Aydın, Erzurum, Hatay, 

Malatya, Mersin ve Muğla’da seyahat yasağının kalktığını açıklamıştı. Kararın ardından 

Bodrum ve Antalya girişlerinde yoğun araç kuyrukları oluştu. 

 

 Yaz tatili için oteller yerine karavanlara talep arttı. Bizi bekleyen yeni normal; neoliberal 

bireysellik. 

 

 Bilim kurulu raporu: Dezenfektan tüneller bulaşı önlemez. Bu kimyasallara maruz kalan 

kişilerde başta astım atakları, alerjik deri reaksiyonları olmak üzere sağlık problemleri 

gelişebilir. Yıkanan kıyafetler silkelenmemeli. 

 

 İsrail, virüsü taşıyıcıların vücudunda nötralize eden bir antikor keşfedildiği açıkladı. 

 

 Amerika’da maskesi olmadığı için mağazaya alınmayan gencin yakınları güvenlik görevlisini 

öldürdü. 

 

 14 Mart’tan beri kamu kuruluşları kapalı olan Irak Federe Kürdistan Bölgesi’nde 11 Mayıs’ta 

mesaiye başlama kararı alındı. Önümüzdeki ay üst düzey memur maaşlarında %30-%50 

oranlarında kesintiye gidilecek. 

   

SAĞLIK ÇALIŞANLARININ SAĞLIĞI  

 

 Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Beyin Cerrahisi Bölümü'nde işçi olarak çalışan Şeref 

Midesiz koronavirüs nedeniyle yaşamını kaybetti. 

 

 Diyarbakır Sağlık Platformu raporuna göre, Diyarbakır’da Covid-19 pozitif tanılı sağlık 

çalışanı sayısı 88. 

 

 ATO, Ankara’da teyit edebildikleri pozitif sağlık çalışanı sayısını 213 olarak güncelledi.  

 

 Batman'da koronavirüs tedavisi sona eren Emre Benice adlı sağlık emekçisi hastane çalışanı 

sağlık emekçileri tarafından alkışlar ve Çav Bella marşı ile hastaneden uğurlandı. 

 

SAĞLIK MUHALEFETİ   

 

 SES Eş Genel Başkanı Gönül Erden, iktidarın başından beri salgına karşı temel strateji ile 

değil, günü birlik önlemlerle hareket ettiğini belirtti. 

 

 TTB, Covid-19 eğrisi azalış gösterse de salgın devam ediyor, rahavete kapılmamak gerek. 

“Normalleştirme” süreci piyasa baskısından uzak, sürekliliği ve bütünlüğü olan bir bilimsel 

koordinasyonla uyumlu olmalıdır. 

 

 ATO: Covid-19 dışındaki hastaların tedavisi aksıyor. 

 



TOPLUMSAL MÜCADELE  

 

 Kadınlar sokakları terk etmiyor. Almanya’da kocası tarafından bıçaklanıp yoğun bakımda 

tedavi görmekte olan Meryam Şahin için Almanya’nın altı kentinde eylemler ve basın 

açıklamaları düzenlendi. Önceki gün de ‘kazanımlarımızdan ellerinizi çekin’ şiarıyla kadınlar 

birçok kentte Kars Belediyesi’ne yönelik tepkiler için eylem düzenlenmişti. 

 

 TMMOB Erdoğan’a cevaben: Demokrasi dışı güçlere boyun eğmeyeceğiz. 

 

 HDP 2020 yılı bütçe devlet bütçe planlamasının, salgının yaralarını sarmak üzere halkın 

lehine değiştirilmesini istedi. 

 

 Dev-Tekstil Nisan ayı raporunu açıkladı: Tüm önlemler göstermelik. İşçilerin ölümü göze 

alınıp üretime devam ediliyor. 

 

 Hayvanları yönelik şiddetin arttığını dile getiren hayvan hakları savunucuları ‘Hayvan 

Hakları Yasası’ talebiyle sosyal medyada eylem başlattı. 

 

 Ya Kanal Ya İstanbul Koordinasyonu, AKP’nin salgında bile hız kesmeyen ekolojik yıkım, 

talan projelerine karşı yeni bir kampanya başlatıyor. “Korona fırsatçılığı” temalı kampanya, 

“Sermayeye Dur De” isimli video kliple başlıyor. 

 

YENİ YAŞAM  

 

 Kürt Araştırmalar Derneği’nin koronavirüs salgını nedeniyle internet üzerinden başlattığı 

online Kürtçe derslere ilgi yoğun. 23 yeni sınıf açıldı, 800’ü aşkın öğrenci kürtçenin farklı 

lehçelerinde online eğitim alıyor. 

 

 Bakırköy'de içten içe bir çalışma var. Hastane çalışanlarının ihtiyaçları öğrenilip, eksikler 

tamamlanıyor. Evde yapılan yemekler toplanıp her perşembe, teslim ediliyor. İhtiyaç 

sahipleri mahallelerde aranıp bulunuyor. Alan da veren de belli değil. 

 

 Kalabalık ortamlarda korunmasız bir şekilde çalışmamızın serbest ama toplanmamızın yasak 

olduğu bu günlerde emekçiler online forumlarda bir araya gelmeye, örgütlenmeye 

mücadeleyi ortaklaştırmaya devam ediyor.  İstanbul’da sağlık emekçilerinin önerisiyle 20 

değişik işyerinden sağlık emekçileri, fabrika ve işyerlerinden temsilciler ortak forumda bir 

araya geldi.  

 

GÖRÜŞLER  

 

Covid-19 pandemisi ile birlikte en çok duyduğumuz söylem önümüzdeki iki hafta kritik söylemi 

idi. Nedense şimdi çok duymaz olduk. Böyle dört tane on dört günlük dönem geçti, şimdi de 

beşincisinin içindeyiz. Bu söylemin altnda salgın yönetimi, bilimin salgını ele alış yöntemi 

ve hız hesaplamaları gizlidir. Salgınların önlenmesinde ve kontrolünde atak hızlarını 

hesaplayarak değerlendirmelerde bulunuruz. Bunlardan en önemlisi primer atak hızıdır. İlk 



olgunun saptanmasıyla başlayan en uzun kuluçka süresindeki olgu sayısının risk altındaki 

topluma bölünmesiyle hesaplanır ve salgın yönetiminde hedefimiz bu ilk atakta salgının 

kontrol altına alınması ve sekonder atak hızını hesapladığımız ikinci en uzun kuluçka 

süresine olgu kalmamasını ya da daha az kalmasını isteriz. Hiç istemediğimiz ise sekonder 

atak hızının hesaplandığı dönemde olgu sayısının primer atak hızı döneminden daha fazla 

olmasıdır. Hele hele sekonderi de aşan üçüncül-dördüncül-beşincil diye ilerleyen dönemlere 

olguların varlığının devam etmemesini isteriz. İki en uzun kuluçka süresinde olgu olmaması 

da salgının bittiğini gösterir. Teknik bir detayda bu hesaplamaları da yaparken hastalık kalıcı 

bağışıklık yapıyorsa paydadan bir önceki dönemlerdeki olguların çıkartılmasıdır. Bu 

kuramsal bilgiyi Sağlık Bakanlığı’nın Covid-19 salgınında verdiği olgu sayılarını doğru 

kabul ederek kullanmaya çalışalım. Hastalık kuluçka süresi ortalama 6 gün olup en kısa 2, en 

uzun 14 gün olarak kabul ediliyor.  Bu nedenler dönemleri meşhur 14 gün üzerinden ele 

alacağız. 

  

Primer atak hızını hesapladığımız dönemde 1,872 olgu, sekonder atak hızını hesapladığımız 

dönemde 28,345 olgu olup çok daha fazla, tersiyer atak hızını hesapladığımız önemde 65,374 

olgu ile pik düzeyinde olup dördüncül atak hızı döneminde düşüş ile birlikte 32,068 olgu 

olup halen oldukça yüksektir. Olgu sayısı düşme eğiliminde olsa da salgın varlığını 

sürdürmekte, henüz kontrol altında değildir. Beşinci dönemde de bildirilen günlük olgu sayısı 

iki binin altına düşse de varlığını sürdürmektedir. Salgının bittiği iki en uzun kuluçka 

süresinde olgu olmaması durumundan da oldukça uzağız. Özetle halen virüs ülkemizde 

dolaşmakta ve enfekte etme potansiyeli olan çok sayıda vatandaşımız var. Salgın kontrol 

altına alındı rehaveti oldukça sıkıntılı olup sahte bir güven duygusuna da yol açabilir. 

 

SİYASAL SAĞLIK 

 

Sağlık sisteminin sağlıksızlığı 

Berke KAYA /DUVAR GAZETESİ  

 

Dünya şu anda korona virüsüyle savaşırken ortaya birçok gerçek de çıktı. Bu gerçeklerin en 

belirgini hiç şüphesiz ki küresel ve yerel sağlık sistemlerinin bir bir çöküşü oldu. Bu çöküşün 

birden fazla nedeni var. Ama bu nedenlerin başlıcası sağlık sisteminin kar getirici bir alan 

olarak görülmesi ve bu alanın neo-liberal politikalarla şekillendirilmesidir. Dünya Sağlık 

Örgütü verilerine göre en iyi sağlık sistemleri sıralamasında ikinci sırada yer alan İtalya 

bugün virüse teslim olmuş durumdadır. Birinci sırada yer alan Fransa içinse durum pek iç 

açıcı değildir. 

Nasıl olur da Dünya Sağlık Örgütü’nün sağlık sisteminde ‘’en iyiler’’ olarak nitelendirdiği bu 

ülkeler bir bir virüsün etkisiyle çökme noktasına gelebiliyor? Bu sorunun cevabını 

bulabilmek için öncelikle bu ülkelerin hatta dünyada ki sağlık sistemlerini incelemek 

gerekiyor. 

https://www.gazeteduvar.com.tr/forum/2020/05/06/saglik-sisteminin-sagliksizligi/ 

 

 

 

 

https://www.gazeteduvar.com.tr/forum/2020/05/06/saglik-sisteminin-sagliksizligi/


BÜLENT  ŞIK /BİANET   

Dönmek İstediğimiz Yer, Bizi Bugün İçinde Olduğumuz Salgına Taşıyan Yerdir 

 

Medya, akademi dünyası ve dikkate alınması gereken bir ortam olarak sosyal medya sağlık ve 

beslenme ile ilgili bireysel tavsiyeler, öneriler ya da bireysel olarak yapılması gerekenleri 

tarif eden reçetelerle dolu olduğu için gözümüzün önünde duran bu bağlantıyı görmek epeyce 

zorlaştı. Un sanayiinde ya da ekmek fırınlarında çalışan işçilerin yaşadıkları sağlık 

sorunlarının sadece onların meselesi olduğunu sanıyoruz. 

 

Ama bıkmadan, usanmadan söylemek gerekiyor: Sağlık ve beslenme hak mücadelelerinin asli 

bir parçası ve en temelde de bireysel değil kamusal meselelerdir. 

Ekmeği peşinde koşanların kaderini görmezlikten gelerek evde lezzetli ekmekler yapmak belki 

bir süre için mümkün olabilir ama er veya geç lokmalar boğazımıza takılacaktır. Salgın 

döneminde herkese evde oturması salık verilirken evde oturmamak zorunda olan, zorunda 

kalan insanlar var. 

 http://m.bianet.org/bianet/yasam/223857-donmek-istedigimiz-yer-bizi-bugun-icinde-oldugumuz-

salgina-tasiyan-yerdir 

 

Oğuz IŞIK /BİRİKİM  

Solunum Cihazları, Maskeler ve Eski Normal 

 

Solunum cihazlarının bu durumu belirtmek gerek ki uç bir örnek değil; tam tersine sağlık ve ilaç 

sektörü ile tıbbi cihazlar üretiminde yaşanan sıkıntıların neredeyse kusursuz bir örneği. Bir 

kere, sağlık ve ilaç sektöründe tekelleşmenin ne denli tehlikeli olabileceğinin, genel toplum 

çıkarları ile ters düşebileceğinin bir örneği. Ama daha derinde, son kırk yıllık dönemde 

kapitalizmin kamu yararı, halk sağlığı gibi değerlerden ne kadar uzaklaşabildiğinin, insan 

sağlığını hiçbir şekilde umursamayan ve tek güdüsü kâr olan bir sistemin nasıl yerleştiğinin, 

teknolojik gelişme dediğimiz şeyin de özellikle son kırk yılda kapitalizmin emrine girmiş 

olduğunun da bir örneği. Öte yandan bir toplumun neyi, nasıl ve hangi miktarda üreteceğine 

ve bu üretilenlerin hangi fiyattan satılacağına karar verme yöntemi olarak piyasa 

mekanizmasının, herhangi bir müdahale olmadığı takdirde tekelleşmeye ve toplum çıkarları 

ile çelişen sonuçlara yol açabildiğini de gösteriyor elbette. Solunum cihazları meselesi, patent 

hakları ile korunan teknolojik gelişmenin ve inovasyon adı altında araştırma ve geliştirme 

faaliyetlerinin aslında, kısa dönemli teknolojik rant sağlamanın bir aracı olduğunu da ortaya 

koyuyor. 

Oysa son yılların gözde terimi inovasyon, ne kadar masum ve ne kadar büyüleyici duruyor değil 

mi? İnovasyon kelimesine bugün yüklenen anlamlar, kelimelerin gücü ve zihinlerimizde 

baskı kurabilme gücünün bir örneği. Bilim ve sanayinin bir araya gelmesini ifade eden o 

gizemli kelime, ne kadar çok şey vaat ediyor değil mi? İnovasyonu eleştirmek, neredeyse düz 

dünyayı savunmak, aşı karşıtı olmak kadar saçma, o denli akıldışı, bilim karşıtlığı ile 

eşdeğerde çoğu insanın gözünde. Bugün, bilimsel ilerlemenin değilse de bilimin uygulanması 

konusunda neredeyse tek yol olarak önümüze konulan inovasyon kelimesinin öyküsü, 

kapitalizmin önce zihin dünyalarında hakimiyet kurmasının öyküsü aynı zamanda. Önce 

kelimelere eski anlamlarının ötesinde yeni anlamlar yükleniyor, sonra bu kelimeler kutsal, 

büyülü bir âlemden gelen dokunulmaz, eleştirilmez kavramlarmış gibi çıkıyor karşımıza 



gündelik hayatta.[2] Oysa ne kadar yüce bir anlam yüklenirse yüklensin, günümüzde 

inovasyon, kapitalizmin tüm pisliklerine bulanmış bir kelime. Bugün inovasyon, firmaların 

tekelci konumlarını korumanın ve kısa dönemli kârlarını (teknolojik rant) arttırmanın bir 

yolu. Dahası yaratıcılığın kâra dönüştürülmesinin eşsiz bir aracı olarak inovasyonun kendisi 

günümüz koşullarında bir metaya dönüşmüş durumda. Hiç bitmek bilmeyen ve çoğu da 

gerekli olmayan yenilikler yoluyla, bir ürünü giderek daha pahalı, daha erişilmez yapmanın 

bir yolu. 

 

https://birikimdergisi.com/guncel/10076/solunum-cihazlari-maskeler-ve-eski-

normal#.XrGPbybWDMg.twitter 

 


