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GÜNDEM  

 Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Sancaktepe Sahra Hastanesi şantiyesi ziyaretindeki işçilerin ve 

başta Erdoğan olmak üzere yöneticilerin görüntüleri yoğun tepki çekti. Sağlık Bakanlığı’nın 

sosyal mesafe, toplumsal muhalefetin fiziksel mesafe dediği önlemlerin gerçeklikte ne anlama 

geldiği gözler önüne serildi. HDK kurucu eş başkanı Ertuğrul Kürkçü: “Sosyal mesafe” ne 

demektir? Şekilde, bu sorunun bütün örtülerinden sıyrılmış, su katılmamış yanıtını görüyoruz: 

Çalıştırmak ve nutuk atmak için salgın ortasında birbirinin içine sokulan işçiler ile onlardan 

fersah fersah kaçan burjuva arasındaki uzaklığa “sosyal mesafe” denir.  

Duvar yazarı Hakkı Özdal: Sağlık Bakanı’nın pek duyarlı olduğu ‘sosyal mesafe’ kuralının tam 

aksine iç içe geçmiş işçilerin 50 metre uzağında, kırmızı-beyaz bir güvenlik şeridinin arkasında 

göründüğü fotoğraf, bu fırtınadan çıkmanın nesnel olanaksızlıklarını gösteriyor. Ama kırmızı 

şeridin diğer tarafında, bir sınıf bağışıklığına terk edilmiş kalabalıkların örgütsüzlüğü de öznel 

bir ‘olanağı’… O şerit, tüm taraflar için ‘kıldan bir köprü’ye dönüşüyor belki de… 

Sendika.org: Yeni normalin fotoğrafı: Saraylıya koruma, işçiye balık istifi çalışma 

 Cumartesi Anneleri, 789'inci hafta basın açıklamalarını koronavirüs salgını önlemleri sebebiyle 

sosyal medya hesaplarından canlı olarak gerçekleştirdi. 1992'de kaybedilen üniversite 

öğrencileri Hüsamettin Yaman ve Soner Gül'ün akıbetlerini sordu ve anneler günü dolayısıyla 

bir mesaj da paylaşan Cumartesi Anneleri, “Kutuplaştırıcı siyasetin anneliği de ‘makbul’ ve 

‘sözde’ olarak ayrıştırdığı bir iklimde hiçbir anneye evlat acısı yaşatılmaması temennisinde 

bulunuyoruz.” dedi. 

 

 Afganistan’da koronavirüs nedeniyle dağıtılan yardımlarında yaşanan haksızlığa halk, tepki 

gösterdi, sokağa döküldü. Halkın adalet arayışı polis şiddeti ile karşılaştı, 7 kişi yaşamını 

kaybetti, 14 kişi yaralandı. 

 

 ABD’de Covid-19 nedeniyle ölen işçinin ailesi şirekete ‘ihmal’ davası açtı: Koruyucu malzeme 

yoktu, dar alanda çalıştılar!  

 

 Kürdistan’da ‘normalleşme’ sürecine geçiş ötelenecek görünüyor. Dün Batman, bugün Van’da 

karantina örnekleri çoğalmaya başladı. Van’da koronavirüs tedbirleri kapsamında karantinaya 

alınan İpekyolu ilçesine bağlı Ortanca Mahallesi’nde vaka sayısı 51’e yükseldi. Vali Mehmet 

Emin Bilmez, “Normalleşme süreci için atacağımız adımları ötelemek zorunda kalacağız” dedi. 

MEVCUT DURUM  

 Gevşeme politikalarının devreye sokulmasına rağmen koronavirs salgını devam ediyor. 

Bakanlık açıklamasına göre son 24 saatte 1,546 yeni vaka tespit edildi, 50 kişi yaşamını yitirdi. 

 

 Dünyada vaka sayısı 4 milyonu geçti, hastalığa bağlı yaşamını yitirenlerin sayısı 280 bine 

yaklaştı. Aktif hasta sayısı 2,4 milyona tırmanıyor.  

 



 ABD, Rusya, İngiltere ve Brezilya’da hastalığın seyri korkutuyor. Günlük yeni vaka sayısı 

İngiltere’de 4 bine yaklaşırken ABD’de 22 binin, Rusya’da 10 binin ve Brezilya’da 3 binin 

üzerinde seyrediyor.  

 Virüs Beyaz Sarayda! ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi Direktörü Redfield ile Ulusal 

Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü Direktörü Dr. Anthony Fauci, kendini karantinaya aldı. 

ABD Başkanı Donald Trump'ın yaverlerinden birinde perşembe günü Covid-19'a rastlanmasının 

ardından, dün de Başkan Yardımcısı Mike Pence'in Sözcüsü Katie Miller'a Covid-19 teşhisi 

konulmuştu. Ayrıca dün, Trump'ın Beyaz Saray danışmanı olan kızı Ivanka Trump'ın 

asistanında ve 11 Gizli Servis elemanında da virüs çıkmıştı. 

 

 Brezilya'daki ünlü Maracana Stadı hastaneye dönüştürüldü. Toplamda 400 yatak kapasitesine 

sahip olacak hastanede 50'si yoğun bakım için olmak üzere şu anda 170 yatak bulunuyor. 

 Robotlar Korona’yla mücadelede devrede. Başarılı olarak nitelenirken ikinci bir dalgayla 

sarsılan Singapur’da, sosyal mesafe ayarı robot köpek Spot’un yardımıyla yapılacak. 

 

 Futbolda liglerin yeniden başlama kararı tartışılırken 2. Lig ekibi Sancaktepe Futbol Kulübü’nde 

9 kişide koronavirüs bulunduğu açıklandı. Koronavirüs testleri tamamlanan Beşiktaş’ta, bir 

futbolcu ve bir kulüp çalışanının koronavirüs testleri pozitif çıktı.  

 

 Uluslararası Futbol Birliği (IFAB), FIFA’nın 5 oyuncu değişikliği talebini kabul ettiğini ve 31 

Aralık’a kadar geçerli olduğunu açıkladı. Takımlar oyun süresi içinde 3, devre arası arasında 2 

oyuncu değişikliği yapabilecek.  

 

ÖNLEME VE KORUMA  

 Test sayısı hala 35 bini geçemedi. Milyon kişi başına düşen test sayısı 15,822 olup oldukça 

yetersizdir. Test hala çoğunlukla şikayeti olanlara yapılıyor. DSÖ ‘Test, test, test!’ dese de 

Sağlık Bakanlığı yeterli sayıya ulaşabilmiş değil. Başta riskli gruplar olmak üzere topluma 

yayılan test uygulaması ile hasta olduğunu bilmeyen yüzbinlerin saptanması, izolasyona 

alınması ve temaslılarının belirlenmesi ile salgının yayılmasının engellenmesi mümkün 

olacaktır.  

 

 Sağlık Bakanlığı 11 Mayıs’ta açılacak AVM'lerdeki alınacak önlemleri belirledi: 

AVM ve iş yerlerinin giriş inde el antiseptiği bulundurulacak. AVM’lerin hiçbir 

yerinde dezenfektan püskürtme işlemi yapılmayacak. Mağazalardaki deneme 

kabinlerinde kalma süresi 10 dakikayı geçmeyecek. Her müşteriden sonra kabin 

havalandırılacak...  

 

 Önlemlerin gevşetilmesi konusunda Bilim Kurulu üyelerinin tepkileri devam ediyor. 

Prof. Dr. Hasan Tezer: “Belki rakamların iyiye gitmesi, insanlarda artık bittiği algısını 

oluşturuyor. Bitmedi. Her şey bu kadar iyi giderken bize düşen kuralları sağlayamazsak ikinci 

dalga kaçınılmaz olur, üçüncü dalga bile görülebilir.” dedi. 

 



 İBB normalleşme başlasa da toplu taşıma araçlarındaki olağanüstü kısıtlamaların sürdüğü ve bu 

konuda yeni düzenleme yapılmadığına dikkat çekti. 11 Mayıs’ta birçok işletmenin yeniden 

faaliyete geçeceği anımsatılan açıklamada toplu taşıma kullanımında artış beklendiği belirtildi. 

8 Mayıs Cuma günü 1 milyon 336 bin kişinin toplu taşıma kullandığı ve bunun 20 Mart’tan beri 

en yüksek sayı olduğu vurgulanan açıklamada şu uyarılar sıralandı: 

1. Salgın halen devam etmektedir, zorunlu olmadıkça lütfen evden çıkmayınız. 

2. Toplu taşımayı kullanmak yerine, mümkünse yürümeyi ya da bisiklete binmeyi 

tercih ediniz. 

3. Toplu taşımayı kullanmak zorundaysanız, yoğun saatlerde değil sabah 10:00’dan 

sonra veya akşam 16:00’dan önce toplu taşıma araçlarını kullanınız. 

4. Otobüs duraklarında, metro istasyonlarında fiziki mesafenizi en az 1-2 metreyle 

koruyun. 

5. Toplu taşıma araçlarına maskesiz binmek yasaktır. Ayrıca yüzeylere, merdiven 

korkuluklarına, toplu taşıma araçlarındaki tutamaçlara dokunmamaya özen 

gösteriniz. 

6. Kullandığınız maske ve eldivenleri lütfen çöp poşetlerine atınız. Ellerinizi yüzünüze 

sürmeyiniz ve toplu taşıma kullanımından sonra ellerinizi yıkayınız. 

7. Bilindiği üzere, otobüslere ve metrolara ancak koltuk sayısının yarısı kadar yolcu 

alınabiliyor, ayakta da oturan yolcunun yarısı kadar yolcu taşınıyor. Bu 100 kişilik 

bir otobüsün yaklaşık 25 kişi, 1600 kişilik bir metronun 300 kişi taşıyabileceği 

anlamına geliyor. 

 

SAĞLIK ÇALIŞANLARININ SAĞLIĞI  

 Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) Covid-19 Tanısı Konan Sağlık Emekçisi 

Sayısı Tespit Anketi çalışması devam ediyor.  

http://ses.org.tr/anket/view.php?id=11299 

 Sağlık Çalışanlarının Sağlığı 7. Ulusal Kongresi kitabı yayımlandı. 

http://www.saglikcalisanisagligi.org/icerik/scs_7_kongre_kitap.pdf 

SAĞLIK MUHALEFETİ  

 Kentleşme ve sağlık politikalarının birlikte tartışılması amacıyla Mimarlar Odası Ankara Şubesi 

ve Ankara Tabipler Odası ortaklaşa bir makale yarışması düzenledi. Yarışmanın ana başlığı 

“Kentler ve Salgın İle Mücadele: Yapılı Çevre Tasarımı ve Halk Sağlığı” olarak belirlendi. 

Yarışma duyurusunda, salgının halk sağlığı açısından hazırlıksız yakaladığı kentlerde; yapıların, 

mahallelerin ve yapılı çevrenin tamamında mevcut durumun, halk sağlığını doğrudan etkilediği 

anlatılıyor. Yarışmanın, bu konuda kolektif bir fikir üretimi sürecini organize etmeye yönelik 

olduğu belirtiliyor. Yarışmanın amacı özetle şöyle tanımlanıyor: 

o Mekânsal planlama ve tasarım disiplinleri içinde kentlerin, mahallelerin ve yapıların 

halk sağlığı açısından yeniden nasıl ele alınabileceğini tartışmak 

o Sağlıklı ve yaşanabilir mekânların herkesi kapsayan ve herkes tarafından hakça 

erişilebilir olmasını sağlayacak kentsel ve mimari müdahalelerin neler olabileceğini 

sorgulamak 

o Bunlara ilişkin eleştirel ve yaratıcı fikirlerle alternatif bakış açılarını ortaya koymak. 

http://ses.org.tr/anket/view.php?id=11299
http://www.saglikcalisanisagligi.org/icerik/scs_7_kongre_kitap.pdf


 

 Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) Merkez Yönetim Kurulu: “Normale dönüş 

emekçilere ve halka yönelik sürü bağışıklığı stratejisinin itirafıdır.” dedi. Açıklamada şu 

bilgilere yer verildi: “Bazı Bilim Kurulu üyeleri, ‘normalleşme takvimi işliyor, virüs ile beraber 

yaşamayı öğreneceğiz’ diyerek bizim bu ‘normali’ kabul etmemizi salık veriyorlar. Virüsle 

birlikte yaşamak için, bu çalışma rejimi, sağlık sistemi, yönetim anlayışı, ekonomi politikası ve 

insan merkezli doğayı talan eden sistemin değişmesi gerekir. Bundan dolayı sizin salgın 

yönetiminiz de toplum yararı yerine sermaye yararınadır. ‘Normale dönüşünüzde’ toplum yararı 

yerine sermaye ve iktidarınızın geleceği kaygısını taşımaktadır. Salgın yönetiminize itiraz ettik. 

‘Normale dönüşünüze de’ itiraz ediyoruz. Şeffaf ve demokratik olmayan, halk sağlığını, 

emekçilerin sağlığını hiçe sayan bu süreçlerde yapılan uygulamaların toplum sağlığına faydası 

olmadığı gibi, “normalleşmeye dönüş” uygulamalarınız da kabul etmeseniz de emekçiler, işçiler 

ve yoksullar için açıkça ‘sürü bağışıklığı’ stratejinizin itirafıdır.” 

 

 Ankara Tabip Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Vedat Bulut ise bu kararın vaka 

sayısını arttıracağını belirterek, “Normale dönüş süreci açıklamalarını ‘Hastanelerde yerimiz 

açıldı, siz de hasta olabilirsiniz.’ diye yorumladık. Avrupa’da Fransa gibi ülkelerde bazı 

normale dönüş adımlarında geri adım atıldı. Türkiye’de de bu kararı erken aldılar. Normale 

dönüş süreci en az iki, üç hafta ertelenmeli.” dedi. 

TOPLUMSAL MÜCADELE  

 07 Mayıs 2020 tarihinde Nazım Alpman tarafından kaleme alınmış olan ve Sağlık Bakanı’nın 

diğer bürokratlardan farkına vurgu yapan, kimi olumlu özelliklere sahip olduğu iddiasındaki 

yazısı üzerine Sol Partili sağlık çalışanları itirazlarını dile getiren bir açıklama yaptı ve Sağlık 

Bakanı’nın istifasını istedi: Salgının önünü almanın ancak toplumsal önlemlerle mümkün 

olacağını, derhal, zorunlu olmayan tüm iş kollarında ücretli izin ilan etmenin hayat kurtarıcı 

olduğunu defalarca vurgulamamıza rağmen tek adam rejiminin ekonomik kaygıları insan 

sağlığına duyulan saygının hep üzerinde tutuldu. Bilim Kurulu’nun önerileri siyasi iktidar 

tarafından ısrarla kulak arkası edildi. Bilim Kurulu üyesi arkadaşlarımız bu duruma isyanlarını 

defalarca kamuoyuyla paylaştı. Gelinen aşamada da yine Bilim Kurulu’nun tüm itirazlarına 

rağmen “yeni normal”e geçiş ilan edilmekte, AVM’lerin açılış tarihi duyurulmaktadır. Turizm 

bölgelerine tek bir günde yapılan araç girişi korkunç boyutlardadır. Sağlık Bakanı asla masum 

değildir. Kendisi iktidarın bir kuklası olmasının yanı sıra iktidarın politikalarının gönüllü 

uygulayıcısıdır da. Zira önerileri iktidar tarafından reddediliyorsa, salgınla mücadeleye tek 

adam rejimi ket vuruyorsa bakanın görevi çıkıp bu gerçekleri kamuoyuyla paylaşmak ve 

görevinden istifa etmektir. 

 Sol Parti Hamburg Meclis Grubu Eş Başkanı Cansu Özdemir, koronavirüs salgını döneminde 

kadına yönelik şiddetin arttığını ifade ederek, Hamburg'da sığınma evlerinin yetersizliğini 

eleştirdi. Özdemir, "Şiddete maruz kalan kadınlar, koronavirüs salgını nedeniyle alınan önlemler 

kapsamında evlerinden çıkmadıkları ve bu nedenle sürekli kontrol altında oldukları için 

gördükleri şiddete karşı yardım isteyecek fırsatı bulamamaktadır. Toplumun daha hassas ve 

duyarlı olması için uyarıda bulunmamız gerekir. Çevremize daha dikkatli bakıp, şiddet 

mağdurlarına destek olmamız gerekir. Bu bazen hayat kurtarır. Hamburg’ta yaşanan felaketin 

tekrarlanmaması için geç olmadan harekete geçmemiz gerekir. Mevcut şiddet mağduru kişi 

sayısı -belirtildiği gibi artmasa da- yeterince korkunç yükseklikte; bu, bize artık bir şeyleri 

değiştirmemiz gerektiğini gösteriyor. Daha çok kadınlar şiddet görüyor ve bunun yapısal 



sebepleri var ki bunları değiştirmemiz gerekiyor: Toksik erkeklik, ekonomik bağımlılık ve 

cinsiyetçilik şiddetin ana nedenlerinden sadece bazıları." dedi.  

 

 İSİG Meclisi: İSİG Meclisi facebook sayfamıza 3.defadır sansür uygulanıyor. Covid-19'un işçi 

sınıfı hastalığı haline geldiğini, yüzlerce işçinin ve ailelerinin bu nedenle öldüğünü, işyerlerinde 

salgın önlemlerinin alınmadığını ve Covid-19’un iş kazası/meslek hastalığı kapsamına 

alınmasıgerektiğini duyurmaya devam edeceğiz. 

YENİ YAŞAM  

 Rojava’da salgın yönetimini Fehim Işık Medyahaber’de paylaştı. Işık Türkiye ile Rojava’yı 

kıyaslayarak yaptığı açıklamada şunları paylaştı: Kuzey ve Doğu Suriye çatışmalı alanlar değil. 

Türk devletinin işgal ettiği İdlib, Afrin, Serakani gibi çatışmaların olduğu bir bölge değil. 

Sınırlarından seyehatında olduğu bir bölge. İran’da salgın yayıldığında Türkiye uzun sure sınır 

kapılarını kapatmadı. Hatta sınır bölgelerinde önleme alınmayan toplanma yerleri yapıldı, 

koruma bir yana bulaşma riski daha da artırıldı. Aksne Rojava’da sınır kapılarında kontrol 

artırıldı ve 10 Mart tarihi itibarıyla tüm sınır kapıları kapatıldı. Yurt dışından gelenlere seyahat 

yasağı kondu, gelenlere karantina uygulaması başlatıldı. Kamışlı’daki Şam kontrolünde 

havalimanında yurt dışı girişler devam etti. Havalimanına inişler olduğunda Rojava’ya geçişleri 

tüm tartışmalara rağmen engellendi. Newroz’un kitlesel olarak kutlanması yasaklandı. 23 

Mart’tan sonra tek bir insane sokağa çıkmadı. Halk Özerk Yönetimin aldığı karara uyum 

sağladı. Süleyman Soylu’nun iki saat öncesinde ilan ettiği gibi olmadı. Önceden ilan edildi ve 

hiç kimse evinde aç kalmayacak dendi. İhtiyaçlarınz her şekilde yaptığımız örgütlenmelerle 

karşılanacak dendi. Bunda toplumsal örgütlülük önemliydi. En uç birimden en üstte kadar silsile 

şeklinde toplumun örgütlü olması ile karar uygulanabildi. En uç birimde yer alan mahalle 

örgütlenmeleri zaten bölgesine hakimdi. Mahallede kimler olduğunu, kimlerin riskli olduğunu, 

çalışabilecek kimler olduğunu, hangi güvenlik önlemleri alınabileceğini biliyordu. Mahalleden 

ilçe, ilçeden ile, ilden bir bütün olarak bölgeye yayınca herkes herkesi bilmiş oldu ve ihtiyaçlar 

da tespit edildiği için hizmet götürmekte de bir sıkıntı yaşanmadı. Marketler, eczaneler tedbir 

alınarak açık bırakıldı. Buralardan halk kontrollü şekilde ihtiyaçlarını karşıladı. İhlal 

yaşanmaması halkın tam uyum sağlaması, bir anlamıyla halkın evinde aç, açıkta ve çaresiz 

kalmayacağı güvencesinin ortaya çıkardığı bir sonuçtur. 

(https://www.youtube.com/watch?v=yXXdM_EF8Vg) 

 Dayanışma yeni toplumun mayası (HDP MYK üyesi Alp Altınörs): HDP MYK üyesi Alp 

Altınörs: ‘Kardeş Aile Kampanyası’na yoğun bir ilgi var. Fakat henüz istenen düzeyde değil. Şu 

ana kadar kampanyaya destek vermek isteyen kişi sayısı 11.350 aile bağlantısı tamamlanmış 

Kardeş Aile sayısı, 40.760 doğrudan nakit yardımı, ihtiyaç kolisi gıda vs. ulaştırıldı. Burada bir 

dayanışma ve dayanışma duygusu örgütleniyor, genişliyor. Burada yardım anlayışının ötesinde 

iki ailenin kardeşleşmesi, iki ailenin bir dayanışma ağı içerisinde bir araya gelmesi, birbirine 

temas etmesi söz konusu, dolayısıyla burada yatay bir ilişki var. Üstten hiyerarşik bir ilişki yok. 

AKP’nin anlayışı direk yardım anlayışı üzerinedir. Onlar muhtaç biz onlara yardım ediyoruz 

şeklindedir. Ama HDP’nin bu konudaki anlayışı doğrudan doğruya dayanışma ağları ve yatay 

bir ilişki üzerine kurulu kurmak ve birbirini karşılıklı güçlendirmek üzerine kuruludur. Bu 

anlamda da binlerce ailenin bir şekilde birbirleriyle temas etmesi, hayatlarının birbirine değmesi 

ve bir kardeşleşme söz konusu. Tabi aynı zamanda farklı halklardan, farklı inançlardan ailelerin 

de kardeşleşmesi söz konusu. Kampanya perspektifi içinde bunu da gerçekleştiriyoruz. 

Dolayısıyla farklı toplumsal kesimlerin birbiriyle temas ettiği dayanıştığı bir süreci adım adım 

örgütlüyoruz. Bu aynı zamanda bir toplumsal dayanışmadır.’ 

(http://yeniyasamgazetesi1.com/dayanisma-yeni-toplumun-mayasi/) 



GÖRÜŞLER  

 Covid-19: Mimari ve Sağlık (Zeki Gül): Karıncalar fısıldıyor: ‘Biz yuvalarımızın girişini hep 

güneye açarız, ya siz? Cevabı basit: İnsan soyu kafasının estiği şekliyle ve ranta göre belirliyor 

bina girişini, yoksa bilmediğinden değil. Oysa bir bilim olarak mimari karıncaların tercihinden 

yana. Kaplumbağalar fısıldıyor: ‘Sizden çok yaşıyorum, nerede temiz hava, bol güneş, güzel 

gıda, oradayım. Evim sırtımda ve hep benimle.’ COVID -19 sonrası yeni mimari arayışlar: 

Karavan, yürüyen evler... Neden olmasın? Ağaçkakan şakıyor: ‘Hep ağaçtayım, yuvam canlı 

ağaç’: Fiziksel mesafe gereksinimi için birbiri ile entegre ağaç evler bizlere çözüm olabilir mi? 

“Karşılıklı bağımlılık” ile müsemma küreselleşmiş dünyada, son korona pandemisi bize gerekli 

olanın bağımlılık değil ‘dayanışma’ olduğunu gösterdi. Dolayısı ile fabrikada, mahallede, evde 

hem salgın /bulaş olasılığını minimuma indiren hem de dayanışmanın yeniden inşasına olanak 

tanıyan bir yeni mimari gerekiyor.  

Totaliterleşme ve faşizm riskini gözeten, ona hizmet etmeyecek, salgın hastalık riski boyutu ile 

fiziksel mesafeyi korumaya elverişli ama sosyal mesafeye / izolasyona yol açmayan yeni bir 

şehir planlaması demokratik toplum inşasında da önemli. Yeni mimari, salgın hastalıkları 

sınırlamanın çıktısı olan fiziksel mesafeyi sosyal mesafeye dönüştürmemeli. Sosyal izolasyonun 

salt ruhsal değil, birçok hastalık için de önemli risk faktörü olduğunu hatırlamakta fayda var: 

Kalp hastalıkları, yüksek tansiyon, demans, şeker hastalığı vb... COVID-19 pandemisi mimari 

dahil yeniden düşünmeyi hatırlattı bizlere. Daha sağlıklı kentler, yaşam alanları 

vazgeçilmezimiz olmalı. Ve sağlığı, mimariyi salt sağlıkçılar, mimarlara yani profesyonellere 

bırakmayacak kadar ciddiye almalıyız. (https://www.evrensel.net/yazi/86305/covid-19-mimari-

ve-saglik) 

SİYASAL SAĞLIK  

 Koronadan sonra ekonomi (Metin Yeğin) “Özyönetim … devletin reddidir. Zeminde bir 

noktadan bir çatlak –basit bir fidan– bu devasa devletçi yapıyı tehdit etmeye yeter.” tanımlaması 

tabii ki genel, bütün hegemonya kavramı için de geçerlidir. ... ‘Birçok kez söylediğimiz gibi 

devlet ve şürekası ya da başka bir taraftan adlandırma ile kapitalizmin bu kadar alçakça, eşitsiz, 

adaletsiz ve saçma olmasına rağmen, sürebilmesinin nedeni silahları, bombaları, orduları, 

polisleri filan olması değil düşünsel hegemonyasıdır. … O zaman ‘biz ütopyacılar (!)’ öncelikle, 

‘yürümeyen şeyler’ üzerinden sormaya başlamalıyızdır. Madem bir ya da iki kooperatif 

yürümüyor diye ondan ve birlikte bir şey yapmaktan vazgeçiyorsunuz, o zaman mesela neden 

kapitalist şirketten bahsetmiyorsunuz? Ben de size binlerce, binlerce yürümeyen, batan 

kapitalist şirket örneği gösterebilirim. Peki, neden bu kadar batan kapitalist şirket, işletme 

varken siz ondan vazgeçmiyorsunuz? Sadece küçük kapitalist şirketler değil, batan kocaman 

holdingler sayabilirim, dünyanın en büyük bankalarının nasıl battığını anlatabilirim, iflas eden 

şehirleri sıralayabilirim. Her şey bir yana sadece iflas eden ülkeleri peş peşe saysam yeter… O 

zaman birkaç batmış kooperatif örneği ile kooperatiften vazgeçenler neden kapitalist 

şirketlerden, kapitalist bankalardan ve nihayetinde kapitalist sistemden vazgeçmezler? 

(www.gazeteduvar.com.tr/yazarlar/2020/05/10/koronadan-sonra-ekonomi/) 

 analık hakkı (ayşe düzkan): anneyi bir şefkat otomatına indirgemek onu insanlıktan çıkartıyor 

ve ama aynı zamanda bir kurum, bir statü olarak anneliği sorgulamamızı engelliyor. anneler 

şefkat vermeyi sürdürebilmek (evladı için yemek pişirmek, evladı için fedakârlıkta bulunmak, 

evladı için…) ister çünkü ona hayatta başka bir anlam tanınmamıştır ve “annemi arayacaktım, 

unuttum”dan sonra yapılan telefon görüşmelerinde, o unutuşu hisseder. ama annelerin, sadece 

http://www.gazeteduvar.com.tr/yazarlar/2020/05/10/koronadan-sonra-ekonomi/


çocuklarının iyiliğini istediği doğru değil. anneler çocuklarıyla övünmek de ister, mesela. zaten 

her zaman çocukları için neyin iyi olduğunu bilmeleri imkânsız. anneler, zaman zaman 

patriarka, aile kurumu ya da babanın otoritesi adına, çocuklarının hayatına el koymaya çalışır. 

kadınların toplumsal haklılığını görmemiz, bunu görmezden gelmemize yol açmasın. …toplum 

ve devlet çocuğu aileye, o berbat deyişte olduğu gibi, eti senin, kemiği benim dercesine, teslim 

ediyor. ailedeki ebeveynlerin çocuğa nasıl davrandığı yeni yeni sorgulanır oldu. feministler 

erkek şiddetini gündeme getirmeseydi o da olmazdı. ama annelik de masum değil, “böyle 

gelmiş böyle gider, başkası mümkün değil” diye kabullendiğimiz hiçbir şey masum değil ve 

aile, insanların birbirine sadece ekonomik sebeplerle ya da şiddetle değil, duygusal sarmallar, 

suçluluk hissi veya çaresizlikle bağlandığı karmaşık bir yapı; bir sığınak gibi gösterilse de 

aslında bir hapishane ve anne, annelik zaman zaman onun başgardiyanı. 

(https://artigercek.com/yazarlar/ayse-duzkan/analik-hakki) 

 

 Kriz eşitsizlikleri ayyuka çıkardı (Bülent Küçük): Aslında bu kriz küresel toplumun içinden 

geçtiği toplumsal, siyasal ve ahlaki gibi çoklu yapısal krizleri daha da görünür kıldı. Söz konusu 

toplum sağlığı ve güvenliği krizi hem kapitalizme içkin olan bir takım eşitsizlikleri ayyuka 

çıkardığı için ahlaki/moral bir krize tahvil oluyor (kim yaşamaya değer ve kim ölüme 

terkedilebilir meselesi), ve hem de bu mesele ile baş etmesi beklenen başta devlet olmak üzere 

küresel ve yerel idari ve siyasal yapıların krizini de gün ışığına çıkardı. Dolayısıyla doğal 

felaket olduğunu sandığımız, deprem, küresel ısınma, sel ve çeşitli salgın hastalıklar gibi birçok 

felaketin aslında nihai olarak insan eliyle yaratılmış toplumsal felaketler olduğuna ve sonuçları 

itibariyle de hep toplumun en dezavantajlı sınıfların bu durumlardan derinden etkilediğine 

yeniden tanıklık ediyoruz. … Bu sürece bütün ülkeler ve büyük şehirler aynı şartlarda girmedi. 

ABD ve Türkiye bu sürece girmeden önce kısmen benzer yapısal ve kurumsal kırılganlıklar 

gösteriyordu. Her iki toplumda ciddi bir toplumsal kutuplaşma ve derin bir toplumsal eşitsizlik 

sürecinden geçiyordu ve her iki toplum da kör, sağır ve aptal bir sağ popülist akıl ile 

yönetiliyordu. Bu açıdan bakıldığında her iki toplum/devlet de zayıf bir iktisadi kabiliyet, etkili 

işlemeyen bir bürokratik kapasite ve sorunu kaale almayan bir idari-siyasi mentalite ile karşıladı 

(Almanya ve Güney Kore’nin tersi bir durum). Bu süreç güçlü ve buyurgan bir lideri çağırıyor 

ve onu güçlendiriyor gibi görünse de aslında daha dikkatli bakıldığında aynı sürecin güçlü lider 

figürünün altını oyduğunu görürüz. Bunun birkaç nedeni var. Bunlardan birincisi şudur: ilk 

etapta güçlü lideri ayakta tutacak ve ona meşruiyet büyüsü verecek kurucu ve somut bir düşman 

figürü ortada yok ve bu şartlarda böylesi bir ötekinin icat edilmesi oldukça zor görünüyor. 

Dolaşıma sokulan “Vuhan’da bir laboratuvarda insan eliyle üretilmiş Çin virüsü-” söylemi bu 

ihtiyacı karşılayacak cinsten değil. İkincisi, Türkiye ve Brezilya gibi bir çeper ülkede evrensel 

ve müşterek bir probleme karşı liderin kültürel kutuplaştırma, içe kapanma ve bir kısım 

kaynakların yoksullara yeniden dağılımı üzerinden giden popülist siyaseti mümkün kılan 

iktisadi şartlar/imkanlar mevcut değil, olan imkanlar da bu konjonktürde daha da azaldı. 

Karizmatik liderliğin büyüsü ekonomik kapasite ve imkanlarla sınırlanan ve sürekli sınanan bir 

mefhumdur. Toplumsal şartlardan azade tek başına var olabilen tarih-dışı bir şey olmanın 

ötesinden tarihsel bir figürdür karizmatik-otoriter liderlik. Üçüncüsü, daha teknik ve taktiksel 

bir mesele, bu süreçte liderin kitle ile bağını canlı tutacak mekanizmalardan yoksun kalıyor, 

milletle doğrudan bağ kuran lider, zaman zaman ekranda beliren dijital bir imgeye 

dönüştürüyor. Dolayısıyla bu süreçte devlet otoriterleşirken, popülist siyaset yamanın zemini 

yerini dijital ve teknokratik bir idari yapıya bırakıyor gibi görünüyor. 

(http://yeniyasamgazetesi1.com/kriz-esitsizlikleri-ayyuka-cikardi/) 

 

 


