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GÜNDEM 

 

 Van’ın İpekyolu ilçesine bağlı Ortanca Mahallesi’nde altı kişinin Covid-19 testinin pozitif 
çıkması üzerine bazı mahalleler karantina altına alındı.   

 ABD'de yapılan bir araştırmada, şu an dünyada hâkim olan koronavirüs türünün, salgının ilk 
günlerindeki halinden daha bulaşıcı bir versiyon olduğu ortaya çıktı. Araştırmacılar, ilk olarak 
Avrupa'da görülen bu yeni türün Wuhan'daki türden çok daha hızlı bulaşmasının yanı sıra in-
sanların hastalığa ikinci kez yakalanma ihtimalini de artırıyor olabilir.’ dendi. 

 Dünya Sağlık Merkezi’nin Afrika Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi ile birlikte 20 Afrika 
ülkesinde yürüttüğü bir ankete katılanların üçte biri, iki hafta sokağa çıkamamaları durumunda 
aç ve susuz kalacaklarını belirtti.   

 Deniz Gezmiş, Yusuf Arslan ve Hüseyin İnan, idam edilişlerinin 48. yılında anılıyor. Sivas 
Numune Hastanesi'nde Yusuf Aslan'a bakan hemşire Gönül Yücel Hastaoğlu, yaşadıklarını 49 
yıl sonra anlattı: Tıpkı günümüzdeki gibi bir medya vardı yani! Türkiye Devrimci Gençlik 
Federasyonu (Dev-Genç) Genel Sekreteri Ruhi Koç ve eşi Nebiye Koç, balkonlarından 
Şarkışla Türküsü söyleyerek anmaya katıldı. Halkların Demokratik Partisi (HDP) Merkez 
Yürütme Kurulu (MYK):  "Üç Fidan'ın özgürlük, eşitlik, adalet mücadelesindeki onurlu ve dik 
duruşları, ‘Yaşasın Türk ve Kürt halklarının kardeşliği’ haykırışları unutulmadı."  

 Erdoğan’ın talimatıyla meslek odalarındaki muhalif yapıyı kırmaya dönük taslağın 
hazırlıklarına başlandı. Abdulkadir Selvi’nin aktarımına göre, ilk iş barolar olacak. TMMOB 
hedefe alınırken, TTB ise pandemi gerekçesiyle paketten çıkarıldı. 

 Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı, yeni tip koronavirüsün yol açtığı Covid-19 salgını 
nedeniyle ara verilen futbol liglerinin 12-13-14 Haziran haftasında başlatılacağını açıkladı.   

 Avm’lerin açılması gündemde iken parkların açılması hiç gündemde değil!             Avm’lerin 
Erken Açilmasindaki Bu Israr Neden?-Mustafa Durmuş yazısında “Türkiye’de (salgının 
sürmesine rağmen), ikinci bir salgın dalgası riski hala varken bu merkezlerin açılmak isten-
mesinin nedenlerinden biri; AVM sahibi sermaye gruplarının kiraları tahsil edememesi ve bu-
ralardaki mağaza sahiplerinin, kira, faiz ve işçi ücretleri gibi sabit giderlerini karşılamakta zor-
lanmaları yüzünden hükümete bu mekânları açması yönünde baskı yapmaları olabilir. Özel-
likle de söz konusu sermaye gruplarının siyasal iktidarla olan yakın ilişkileri göz önüne 
alındığında bu mantıklı bir yanıt olabilir.”  
http://ozgurdenizli.com/avmlerin-erken-acilmasindaki-bu-israr-neden-mustafa-durmus/ 
  

MEVCUT DURUM 
  

❖ Türkiye’de toplam vaka sayısı 130 binlere, toplam  can kaybı 3.584’e çıktı. Halen 1500’e 
yakın kişi, yoğunbakımlarda tedavi görüyor. 

❖ Yedi ilin giriş çıkış yasağının kaldırılmasının ardından günlük vaka sayısı tekrar iki binin 
üzerine çıktı. Bilim kurulu ise bu yükselmeyi haftasonu olan sokağa çıkma kısıtlamasının 
ardından yaşanan hareketliliğe bağlıyor. 

❖ Yerel haberlere göre yasağın kalkmasının ardından Muğla girişinde uzun kuyruklar oluştu. 
Son üç günde Bodrum’a girişte yüzde 25 oranında artış görüldü. 

http://ozgurdenizli.com/avmlerin-erken-acilmasindaki-bu-israr-neden-mustafa-durmus/


❖ Dünya genelinde Covid-19 nedenli vaka sayısı 3.7 milyonu aştı. Johns Hopkins Üniversi-
tesi’nin verilerine göre, can kaybı da 260 bini geçti. Verilere göre iyileşenlerin sayısı ise 1 
milyon 200 bini geçmiş durumda. 

❖ Salgının merkezi konumunda olan ABD’de can kaybı 72 bine yaklaştı. Vaka sayısı da 1 
milyonu 200 bini geçti. 

❖ Can kayıplarının en çok yaşandığı beş ülke sırasıyla: ABD, Britanya, İtalya, İspanya ve 
Fransa. Vaka sayısının ise en çok olduğu beş ülke sırasıyla: ABD, İspanya, İtalya, Britanya 
ve Fransa. 

❖ Britanya 30 binden fazla can kaybı ile Avrupa kıtasında can kaybının en çok olduğu ülke. 

❖ 130 bini aşkın vaka sayısı ile dünyada sekizinci sırada olan Türkiye, 3 bin 500’ü aşkın can 
kaybı ile 13’üncü sırada. 

❖ Afrika Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi’nden yapılan açıklamada, kıta genelinde son 24 
saatte 2 bin 234 yeni koronavirüs vaka sayısının tespit edildiği belirtildi. Böylece, kıtada top-
lam vaka sayısı 49 bin 352’ye yükseldi. Vaka sayısının en yüksek olduğu ülkeler sırasıyla 
Güney Afrika, Mısır, Fas, Cezayir, Nijerya, Gana ve Kamerun. Afrika’da Covid-19 kaynaklı 
can kaybı sayısı ise son 24 saatte 116 kişi artarak, bin 959’a ulaştı. 

 
ÖNLEME VE KORUMA 
 

❖ İçişleri Bakanlığı, hafta sonu 24 ilde uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasıyla ilgili 81 il 
valiliğine genelge gönderdi. Genelgeye göre kısıtlama, büyükşehir statüsündeki 23 il ile 
Zonguldak’ta 10 Mayıs Pazar günü saat 00.00’a kadar sürecek. 

❖ İçişleri Bakanlığı; 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlıkları olan vatandaşlar, 10 Mayıs 
Pazar günü, 11.00-15.00 saatlerinde, 14 yaş ve altı çocukların 13 Mayıs Çarşamba günü, 
15-20 yaş arasındaki gençlerin ise 15 Mayıs Cuma günü, 11.00-15.00 saatleri arasında 
yürüme mesafesiyle sınırlı olmak, sosyal mesafe kuralına riayet etmek ve maske takmak 
kaydıyla dışarı çıkabileceğine dair genelge yayayımladı. 

❖ Hükümetten yapılan açıklamada Covid-19, kanser ve parkinson gibi bazı hastalıkların te-
davisinde kullanılan 32 ilacın daha “geri ödeme listesine” alındığı belirtildi. Yapılan 
düzenlemeyle geri ödeme listesine eklenen ilaçlar arasında dört kanser, yedi parkinson 
ilacı ile Covid-19 hastalığının tedavi protokolünde kullanılan “oseltamivir” etken maddeli 
sistemik antiviral ilaç da bulunuyor.  

❖ Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi pandemiyi her yönüyle ele aldığı, farklı ülke deneyim-
lerini değerlendirdiği “COVİD-19” adlı kitabı yayımladı. 

❖ Türk Tabipleri Birliği (TTB) ve Ankara Tabip Odası üyesi, Acil Tıp Uzmanı Dr. Başar 
Beyoğlu : AVM’ler Pandemi Hastanelerinden Daha Tehlikeli! “Şu an Japonya ve Singa-
pur çok acı bir şekilde tecrübe ediyor. Salgının sonu R0 dediğimiz, yani enfeksiyona du-
yarlı bir toplumda, bir hastanın, salgın/enfeksiyon döneminde enfekte ettiği insan sayısı 
1’in altına düşerse olacak, şu an bu rakam 1’in üzerinde ve sadece ülke toplumunca değil, 
dünya insanları olarak buna bağışık hale gelmediğimiz sürece, salgın bizimle, biz de 



onunla yaşamak durumundayız. Önlemlerin gevşetilmesi o sorunu ortadan kaldırmıyor 
maalesef.”   
http://m.bianet.org/bianet/saglik/223872-avm-ler-pandemi-hastanelerinden-daha-teh-
likeli 

❖ Bilim Kurulu üyesi Prof. Okyay;  Biz daha çok 19 Mayıs sonrası bu konuyu masaya yatı-
rırız diye bakıyorduk, 1-2 hafta daha beklense iyi olurdu” dedi. 

❖ Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüsüyle mücadelede ikinci döneme geçildiğini 
söyledi. Bu döneme "kontrollü sosyal hayat" ismi verildiğini belirten Koca, "Önümüz-
deki günlerde evlerimizden daha sık dışarı çıkacağız. Ev hayatından sosyal hayata geçiş 
artacak. Özgür ama tedbirli bir hayat tarzına geçiyoruz." dedi. 

❖ Dünya Sağlık Örgütü 'gevşemeye' karşı uyardı: Son derece dikkatli olun. Ülkeler, geçiş 
dönemini son derece dikkatli bir şekilde ve aşamalı olarak yönetemezlerse, tecrit döne-
mine dönüş riski zaruri olacaktır. 

SAĞLIK ÇALIŞANLARININ SAĞLIĞI 
  

❖ İzmir Tabip Odası Yönetim Kurulu, 1 Nisan tarihinde Covid-19 salgını nedeniyle 
yaşamını yitiren Dr. Muharrem İdiz’in meslek hastalığı sonucu öldüğünün tespiti İçin 
Sağlık Güvenliği Kurumuna (SGK) başvuru yaptıklarına ilişkin yazılı açıklama yaptı. 
Yapılan başvuruda, İdiz’in işyerindeki çalışma koşulları, Türkiye’de ilk vakanın 
görüldüğü bilgisinin kamuoyuna açıklandığı tarihten İdiz’in hastalanarak işinden ayrıldığı 
güne kadar işyeri hekimi olarak işyerlerinde yaptığı eğitimler, toplantılar ve verdiği sağlık 
hizmeti hakkında bilgiler aktarıldığı ifade edildi. 
  

SAĞLIK MUHALEFETİ 
 

 TTB: COVID-19 Pandemisinde beklenen çare Tabip Odalarının seçim sistemini değiştirmek 
olabilir mi? 

      TTB Merkez Konseyi, Baroların ve Tabip Odalarının seçim sisteminin değiştirileceğine dair 
haberlerin basına yansıması üzerine yaptığı açıklamada, hiç kimsenin TTB ve meslek odaları-
nın emeğini ve ülkemiz demokrasi birikimini yok saymaya hakkı olmadığını belirterek, “İkti-
darın ‘makbul’ ve her uygulamasına alkış tutacak TTB, TMMOB ve Baro yönetimi arzusunu 
anlıyoruz. Ancak bizlerin gerek meslektaşlarımıza ve gerekse de seslerini duyuramayan mil-
yonlarca yurttaşımıza verilmiş sözümüz, hekimliği toplumdan yana ve hiçbir baskı altında kal-
madan yapacağımıza dair yeminimiz var. Bunun için de bilimsel bilgiye dayalı olarak yanlışa 
yanlış, eksiğe eksik demeyi sürdürüp, toplum yararına yapılması gerekenleri açıklamaya, talep 
ve takip etmeye devam edeceğiz.” ifadelerine yer verdi. 

 
 Van-Hakkari Tabip Odası Başkanı Psikiyatrist Doktor Özgür Deniz Değer ve Mardin Tabip 

Odası Eşbaşkanı Osman Sağlam’ın koronavirüs salgınına ilişkin yaptıkları açıklamalar nedeni 
ile ifadeye çağrılmasına tepkiler sürüyor. Ağrı, Adıyaman, Batman, Bitlis, Diyarbakır, Mar-
din, Muş, Siirt, Urfa, Şırnak ve Van-Hakkari Tabip Odaları yaptığı ortak basın açıklamasında, 
'Biat etmiyoruz, mesleğimize, meslek odalarımıza, demokrasiye sahip çıkıyoruz.' ifadesiyle, 
Tabipler Odasına yönelik baskıları kınadı. 

http://m.bianet.org/bianet/saglik/223872-avm-ler-pandemi-hastanelerinden-daha-tehlikeli
http://m.bianet.org/bianet/saglik/223872-avm-ler-pandemi-hastanelerinden-daha-tehlikeli


 Türk Psikologlar Derneği (TPD); Pınar Öğünç'ün "Çıldıracak seviyeye gelmiş psikologlar 
var" başlıklı yazını paylaştıkları için Madalyon Psikiyatri Merkezi'nin 5 çalışanının işten çı-
karılmasına ilişkin yaptığı açıklamada;"Meslektaşlarımızın sosyal, fiziksel ve ekonomik gü-
venliklerini hiçe sayan, etik ilkelerimizi ihlal eden her türlü uygulamaya karşı olduğumuzu ve 
bu uygulamalara karşı gereken her türlü adımı atmaya kararlı olduğumuzu belirtmek isteriz"   
https://ilerihaber.org/icerik/tpd-isten-cikarilan-meslektaslarimizin-yanindayiz-112640.html 

 

TOPLUMSAL MÜCADELE 
 
❖ Mor Çatı Kadın Sığınağı Vakfı, Koronavirüs Salgını ve Kadına Yönelik Şiddet / Mor Çatı 

Nisan 2020 Raporu’nu açıkladı:  
     “Sosyal izolasyonu sağlamak için evde kalınan şu günlerde özellikle aileleriyle yaşayan genç 

kadınların destek başvurularında artış gözlemledik. İzolasyon nedeniyle, destek aldıkları 
sosyal çevreden uzaklaşan kadınlar aile evlerinde şiddet gördüklerinde, destek mekanizma-
larının gerektiği gibi işlemiyor olması nedeniyle şiddetten uzaklaşmakta güçlük çekiyorlar. 
Koronavirüs salgını döneminde kadına yönelik şiddetle mücadele için acil eylem planı 
çıkarılmadığı gibi infaz yasası nedeniyle kendilerine şiddet uygulayanın serbest bırakılması 
durumunda kadınların can güvenliğini korumak için önlem alınmadığını gördük. Salgın kadına 
yönelik şiddet alanında hali hazırda var olan sorunları ve bu mekanizmaların gerektiği gibi 
çalıştığında kadınların hayatlarında yarattığı değişimi gün yüzüne çıkardı.”  

     https://morcati.org.tr/genel/koronavirus-salgini-ve-kadina-yonelik-siddet-mor-cati-nisan-
2020-raporu/ 

 
❖ ÇEVRE MÜHENDİSLERİ ODASI HAVA KİRLİLİĞİ RAPORU: "Hava Kirliliği Azaldı 

Ama Sorun Çözülmedi" Covid-19 salgını sürecinde 13 Mart'tan sonra alınan önlemlerle Tü-
rkiye'de hava kirliliğinin azaldığını ancak, sorunun tamamen çözülmediğini belirtilen raporda;  
"Havamız tertemiz diyemiyoruz. Hala havamızda kirlilik problemi var. Özellikle hafta içi 
trafiğin yoğun olduğu saatlerde bu kirliliği yaşıyoruz. Salgınla birlikte özellikle hafta sonları 
göreceli olarak azaldığı düşünülen hava kirliliği sorunu, sayısal veriler de incelendiğinde ne 
yazık ki çözülmemiş durumda." Hava kirliliği parametrelerinin kaynağının özellikle fosil yakıt 
yanması olduğu belirtilen raporda, bu kirliliğin özellikle solunum yolu hastalıklarına, kanser, 
astım, alerji, depresyon gibi halk sağlığı sorunlarına neden olduğunu anlatıldı.TMMOB Çevre 
Mühendisleri Odası 2019 Hava Kirliliği Raporu'na göre, hava kirliliğinin en az görüldüğü yer-
ler Yalova Armutlu, Rize Ardeşen, Artvin Hopa, Hatay Antakya. 

 
YENİ YAŞAM 

  
❖ İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun paylaştığı ‘askıda fatura‘ uygu-

lamasına ilişkin verilere göre, uygulamanın ilk yedi saatinde ihtiyaç sahibi 16 bin 100 ailenin, 
2 milyon 73 bin 580 liralık borcu hayırseverler tarafından ödendi. Askıya sadece İBB tarafın-
dan sosyal yardım talebi onaylanmış kişiler fatura bırakabiliyor. Daha öncesinde sosyal yar-
dım talebinde bulunmamış kişiler ise https://sosinc.ibb.gov.tr adresinden talepte bulunarak bu 
süreci başlatabiliyor. 

https://ilerihaber.org/icerik/tpd-isten-cikarilan-meslektaslarimizin-yanindayiz-112640.html
https://morcati.org.tr/genel/koronavirus-salgini-ve-kadina-yonelik-siddet-mor-cati-nisan-2020-raporu/
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❖ Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada, tarımsal üretimin devam etmesi 
amacıyla ilçe belediyeleri ile ortaklaşa olarak belediyeye ait arazilerde ekim yapılmasına baş-
landığı açıklandı. Yılmaz Büyükerşen “Belediyemize ait tarlaları boş bırakmayacağız. İlçe 
belediyelerimizle koordineli bir şekilde tarlalarımız ekmeye başladık.” dedi. 

❖ Ergene Nehri’ne deşarj edilen kirli su yarı yarıya azaldı: Çare arıtma. Tekirdağ’da koronavirüs 
nedeniyle fabrikalarda üretimin durması sonucu, Ergene Nehri’ne ve nehrin kollarına deşarj 
edilen kirli su miktarı yüzde 54 azaldı. 

❖ Özgür Zaman Kooperatifleri, Metin Yeğin:    
“ Bu yüzden alternatif bir ekonomide üretime, ortaya çıkan verim ve kârlılık üzerinden değil, 
yaşantımızdan ne kadarının çalışmaya süpürüldüğü üzerinden bakılır. Dolayısıyla üretim ve 
tabii ki tüketim ne kadar çok özgür zamanımız olacağı üzerinden örgütlenir. İşte bu, Özgür 
Zaman Kooperatifleri’nin ana çıkış noktasıdır. Özgür Zaman Kooperatifleri’nde olanlar, kendi 
çalışma zamanlarını örgütleyerek, çalışma zamanlarını birlikte planlayarak, dolayısıyla özgür 
zamanlarının sahibi olurlar. Mesela Özgür Zaman Kooperatifi’nden bir grup yılda sadece iki 
ay taş baskı zeytin değirmeninde çalışarak, geri kalanını dünyada gezerek yaşayabilir. Çok mu 
ütopik geliyor? Hayır, siz distopyada yaşıyorsunuz. Bir şehirde çalışmak için o şehrin çok 
pahalı kirasını ödeyip, ulaşımına katlanıp, o iş için elbiseler satın alıp, eh çoktan o iş için 
okullar bitirip ve hafta sonu çamaşırlarınızı yıkamakla geçiriyorsunuz ve elinizde hiçbir şey 
kalmıyor. Geriye kalan sadece tükettiğiniz ömrünüz. Bu da eğer 80 yaşına kadar yaşarsanız. 
Belki de sadece iki haftalık ömrünüz kaldı ve siz hâlâ patronun konuşurken gözlerinizi ayıra-
madığınız iltihaplı diş etlerini seyredeceksiniz. 
https://www.gazeteduvar.com.tr/yazarlar/2020/05/07/ozgur-zaman-kooperatifleri/ 

GÖRÜŞLER 
 
         
 
 
SİYASAL SAĞLIK 
  
 ❖ Darbeciler CHP’de değil, Saray’ın dehlizlerinde! - Veysi Sarısözen   
 “Erdoğan elbette “darbe korkusuyla” yatıp kalkmaktadır. Ama bu korku, CHP darbe yapacak diye 
değildir. Buna zerre kadar inansa, tek bir kararname ile CHP’nin defterini dürer. 
Darbe “mekaniği” kurulmuş bir saatli bomba gibi, Saray’ın dehlizlerinde “tik tak” etmektedir. 
İyi de böyle bir darbeden “demokrasi” doğar mı? 
“Doğar gibi” olur, ama “ölü doğar.” Erdoğan sonrası düzen yeni Erdoğanlar doğurur. 
O nedenle demokratlar, Kürt halkı, CHP’nin aklı başında insanları, hepimiz darbelere karşıyız. 
Erdoğansız bir rejim için darbe dışında her türlü siyasi çözüme açığız.“  
http://yeniyasamgazetesi1.com/darbeciler-chpde-degil-sarayin-dehlizlerinde/ 
 
❖ Neoliberal Kapitalizm Öldürür - FİKRET BAŞKAYA 
“Neoliberal küreselleşmeyle birlikte özelleştirilmemiş, metalaştırılmamış, kâr aracına dönüştür-
ülmemiş hiçbir şey kalmadı…Toplum yaşamı için vazgeçilmez olan müşterekler [ortak yaşam kay-
nakları, yaşam araçları ve yaşam alanları] birer birer özelleştirildi. Oysa, müştereklerden yoksun bir 
toplumsal yaşam mümkün değildir… Zira, müşterekler, insanları, toplumu bir arada tutan tutkaldır… 

https://www.gazeteduvar.com.tr/yazarlar/2020/05/07/ozgur-zaman-kooperatifleri/
http://yeniyasamgazetesi1.com/darbeciler-chpde-degil-sarayin-dehlizlerinde/


Tabii, sağlık hizmetlerinin dahi özelleştirilip, bir kâr aracına dönüştürülmesi, sadece saçma değil, etik 
olarak da kabulü mümkün değildir, gayri ahlakidir… Birilerinin sizin çektiğiniz acıdan kâr etmesi 
nasıl gerekçelendirilebilir, savunulabilir, kabullendirilebilir? Bir seferinde bu kepazeliği eleştir-
diğimde, muhatabım, ‘her şeyin bir bedeli vardır hocam’ demişti…Ben de “insan yaşamının, insan 
haysiyetinin de bir bedeli yok mu’ demiştim… İnsanların yediğinden, içtiğinden, konuştuğundan, her 
hareketinden vergi alınıyor, sonra da hastaneye gittiğinizde önce ‘veznenin yolu’ gösteriliyor… 
Yazık ki, insanlar, verdikleri verginin nereye, nasıl harcandığını sorun etmiyor… Verdiği verginin 
nasıl kullanıldığını sorun etmeyene ‘yurttaş’ denir mi, yurttaşın bir tanımı yok mudur?“  
http://yeniyasamgazetesi1.com/neoliberal-kapitalizm-oldurur/ 
 
❖ Benzersiz bir kriz – Alessandra Mezzadri 
“Feminist kuramcı Nancy Fraser kapitalizmin, farklı evrelerinde, nasıl farklı toplumsal yeniden üre-
tim rejimlerini devam ettirdiğini; yani çeşitli yeniden üretimsel toplumsal ilişkiler ve kurumlar setle-
rinin değişen tarihsel momenti boyunca kapitalist hayatı yeniden üretebildiğini gözlemliyor. Örneğin, 
batı dünyasının büyük çoğunluğunda, neo-liberal küresel evre, metalaşmış, piyasa temelli bir 
toplumsal yeniden üretim rejiminin yükselişine tanıklık etti. Ama aslında pandeminin de açıkça gös-
terdiği gibi, bunun aslında hayatın kendisine yönelttiği tehdit mevcut sahici ulusal sağlık sistemi 
içinde, örneğin ABD’deki özelleştirilmiş sağlık sistemi ile İtalya, Almanya veya Fransa gibi kamusal 
sistemler arasında büyük farklılıklar gösteriyor. Neo-liberal yeniden üretimin rejiminin yükselişi ve 
kurulması sadece, örneğin kadınların emek piyasalarına kitlesel biçimde girişinde olduğu gibi, neo-
liberal üretim modelinin gelişimi için araçsal olmakla kalmadı, aynı zamanda onun kurucu eksenle-
rinden birisi oldu.  Buradan hareketle, mevcut kriz, “sadece” bir üretim krizi değil; çok daha derin bir 
toplumsal yeniden üretim krizi. Kapitalist krizler daima yeni toplumsal üretim rejimlerinin ortaya 
çıkmasıyla sonuçlanır. Ancak, bu olağanüstü bir kriz, çünkü hayatı korumak için temelde tam da 
ekonomik temelini zayıflatmamız gerekiyor ve daha görünürde bir alternatif yok. Bu nedenle insan-
lara yapılan “işe dönme” çağrıları, bu geri dönüşün nasıl olacağını izah edemiyor. Bu kriz en az üç 
bakımdan benzersiz: bunlar sömürme yeteneğindeki azalma, ücretli çalışma ve yeniden üretim 
zamanının iç içe geçmesi ve büyük ölçekli ölümler gerçeği ve siyaseti.“ 
https://kadinsavunmasi.org/benzersiz-bir-kriz-covid-19-pandemisinde-toplumsal-yeniden-uretim-
ve-kapitalist-hayatin-tekrar-uretimi-alessandra-mezzadri/ 
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