
KORONA GÜNLÜĞÜ 9 MAYIS 2020    

  

GÜNDEM  

 Özel eğitim kurumlarında sözleşmeli olarak çalışan öğretmenler için ekonomik ve sosyal 

sorunlar açısından önlem alınmıyor. HDP Mv. Züleyha Gülüm sorunu meclis gündemine taşıdı.  

 

 Tahran'da 1 ölü 13 yaralının olduğu 5.1 lik depremin ardından halk sokaklarda, parklarda 

sabahladı. Korona günlerinde deprem ihtimali ve ne yapılacağı pek düşünülmüş değil. 

 

 Koronavirüs aşısı bulunduğu ve oluşturulduğu takdirde tüm insanlık bundan eşit şekilde 

faydalanabilecek mi, yoksa ancak şanslı bir azınlığa yetecek kadar mı üretilebilecek? Bilimin 

sermayeyle yaşadığı çelişki, bu soruyu gündeme getiriyor. 

 

 Sağlıklarından duydukları endişenin geçim derdinin önüne geçtiğini belirten alışveriş merkezi 

çalışanları, AVM’lerin 11 Mayıs’ta açılmasını istemiyor. Çalışanlar, “Yetkililer sesimizi 

duymuyor, bari vatandaş duysun: AVM’lere gelmeyin!” diyor. 

 

 ABD’nin Teksas eyaleti gibi yerlerde, salgın sürerken kürtajın da gerekli olmayan tıbbi 

operasyon olarak sayılmasıyla bu yerlerde kadınlar zor koşullara maruz bırakılıyor. 

 

 Bilim kurulu üyesi Prof. Dr. Levent Akın, AVM’lerin açılması gibi ‘gevşeme’ kararları için 

‘‘Bazı adımların bizler tarafından atıldığı sanılmasın.’’ diye konuştu. Bilim kurulu üyeleri 

günah çıkarmaya başladı. Bilim kurulu şeffaf olmadı, açıklamalarını topluma yapmadı. Tek 

adam rejiminin teknisyenleri gibi davrandılar. 

 

 Online gerçekleşen ve bu yılki teması “Evde Kaldık”  olan 23. Uçan Süpürge Uluslararası 

Kadın Filmleri Festivali’nde ödüller belli oldu. Açılış konuşmasını yapan Festivalin Onursal 

Başkanı Türkan Şoray, “Bir kez daha kadınlar bizi dünya barışı ile buluşturuyor.” dedi. 

 

 Van’da Yüksek güvenlikli Cezaevi’nde tutuklu gazeteci Nedim Türfent ailesine gönderdiği 

mektupta, risk grubunda hasta tutuklular için hiçbir önlem alınmadığını belirtti. 

 

 Katar'da binlerce göçmen işçinin Covid-19 salgını yayıldıkça işsiz, parasız, çaresiz ve mahsur 

kaldıkları anlatılıyor. 

 

 Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, Silivri Ceza İnfaz Kurumu'nda 44 tutuklu/hükümlünün yeni 

tip koronavirüs (Covid-19) testinin pozitif çıktığını, hastaların genel sağlık durumlarının iyi 

olduğunu duyurdu. 

 

 Biyoetik ve bilim-teknoloji etiği alanlarında uluslararası danışma organları olan IBC ve 

COMEST, hükümetleri acil eyleme çağırdığı bildirisinde salgın yönetimi sürecine ilişkin etik 

sorumluluklara dikkat çekti. 

 

 



 Polis Gazi Cemevi etrafında bekleyen ve Grup Yorum üyesi İbrahim Gökçek’in cenaze törenine 

gelenlere müdahalenin ardından, cenazenin bulunduğu cemevi içine gaz attı. Halkın Hukuk 

bürosu gaz atan polisin bir süre sonra içeri girerek cenazeyi kaçırdığını açıkladı.  

Cenaze Tuzla'da aileye teslim edildi. Kayseri'ye götürülmek üzere yola çıkan 

cenazenin, Kayseri'de aileye verilmesi engellendi. Başakpınar ilçesinde toplanan 

faşist ülkücü grup ise Gökçek'in definine engel olmaya çalıştı.  

 

 Tüketici Dernekleri Federasyonu: ‘4 kişilik ailenin maske gideri 300 tl. Diğer ülkelere malzeme 

hediye etmekle övünen hükümet, ortalama 20 kuruşa mal edilen maskenin 1 liraya satılması 

kararını almıştı.’ 

 

 İBB Covid-19 Bilimsel Danışma Kurulu yaptığı açıklamada, "Alışveriş merkezlerinin, kuaför 

ve berberlerin açılması ve futbol liginin başlatılması kararını erken ve kaygı verici buluyoruz." 

ifadelerine yer verdi. 

 

 Dünya Sağlık Örgütü, Koronavirüs'ün kaynağının yarasalar olduğunu açıkladı. DSÖ uzmanları 

virüsün ortaya çıktığı Wuhan'daki deniz ürünleri gıda pazarının salgınının ortaya çıkmasında rol 

oynadığını belirterek "Belki, hayvanlar bu virüsü pazar yerine getirdi veya önceden virüs 

kapmış kişiler bu pazar yerini ziyaret etti." dedi. DSÖ ardından yaptığı başka bir açıklamada 

yayılmanın Wuhan’dan olabileceği gibi ‘’uzak bir yerlerden de’’ başlamış olabileceğini belirtti. 

 

 ABD'de işsizlik yüzde 14,7 ile Büyük Buhran döneminden bu yana en yüksek seviyeye çıktı. 

 

 Güney Afrika salgın yayılımını önlemek amacıyla 19 bin tutuklunun serbest bırakılacağını 

açıkladı. 

 

MEVCUT DURUM  

 Koronavirüs salgını boyunca hükümetlerin açıkladıkları sayıları takip ediyoruz ancak 

istatistiklere nasıl bakılması gerektiğine dikkat etmemiz gerekiyor. Her ülke virüsü farklı şekilde 

test ediyor, ölümleri farklı şekillerde sayıyor. Nüfusa göre değerlendirmeyince ülkeleri 

kıyaslamak anlamsız kalıyor, otoriter rejimlerin açıklamaları çarpık olabilir. Tüm bu sorunlar 

ülkelerin durumunun sayılarla kıyaslanmalarını bir ölçüde anlamsız kılıyor. Sağlık uzmanları 

ölümlerin hesaplanmasında daha çok "fazla ölümlere" odaklanmayı tavsiye ediyor. Bu yöntemle 

her ülkede salgın döneminde, geçmiş yılların aynı dönemine kıyasla ne kadar fazla ölüm 

olduğuna bakılıyor. 

 

 Sağlık Bakanlığı’nın açıkladığı verilere göre koronavirüs vaka sayısı son 24 saatte bin 848 

artışla 133 bin 721’e yükseldi. Can kaybı 48 artarak 3689’a çıktı. İyileşen sayısı ise 3 bin 412 

artarak 86 bin 396’ya ulaştı. 

 

 ABD’de Covid-19 salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 2 bin 238 artarak, 77 

bin 55’e yükseldi. 

  

 Britanya’da can kayıpları artarak devam etti. Son 24 saatte 626 kişi hayatını kaybetti. Toplam 

can kaybı ise 31 bin 241’e ulaştı. 



 Rusya’da son 24 saatte 98 kişinin hayatını kaybettiği, 10 bin 699 yeni vakanın tespit edildiği 

açıklandı. Rusya’da vaka sayılarındaki günlük artış dün 11 bin 231 kişiye ulaşarak rekor 

kırmıştı. 

 

ÖNLEME VE KORUMA  

 ABD’deki Columbia Üniversitesi’nin araştırması sıtma ilacı olarak bilinen hidroksiklorokinin 

Covid-19 tedavisinde işe yaramadığını ortaya koydu. 

 

 Taksim meydanı ve İstiklal caddesinde maske takma zorunluluğu getirildi. 

 

 İçişleri Bakanlığı taksiler için gönderdiği genelgeyle, taksilerde maske takma zorunluluğu ve 

haftada bir taksiyi dezenfekte etme zorunluluğu getirdi. 

 

 Kapalıçarşı Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Kurtulmuş, yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle 

ziyaretçi girişine kapatılan Kapalıçarşı’nın 1 Haziran’da yeniden açılacağını bildirdi. 

 

 Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, emeklilerin aylıklarının öne 

çekilerek 15-22 Mayıs tarihleri arasında ödeneceğini açıkladı. 

 

 Batman valisi şehirde vaka sayılarının arttığını belirterek hükümete sokağa çıkma yasağı teklif 

edebileceklerini söyledi. 

 

 13500 ölümün olduğu İspanya’nın Madrid bölgesinde gevşeme kararına koalisyondaki sol parti 

Podemos’un müdahalesiyle izin verilmedi. 

 

 Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, yurtdışından gelenlerin 14 günlük karantina 

süreçlerini geçirdikleri 76 ildeki yurtlarda 17 bin 506 vatandaşın gözlem altında bulunduğunu, 

51 bin 747 vatandaşın ise evlerine gönderildiğini açıkladı. 

 

SAĞLIK ÇALIŞANLARININ SAĞLIĞI  

   TODAP İhtiyaç duyan sağlık çalışanlarına ücretsiz psikolojik destek vermeye devam ediyor. 

 

 Sağlıkçıların uyarılarına kulak tıkayan Finlandiya polisi, emekçileri koruyucu ekipman olmadan 

çalışmaya zorlayan özel şirketler ve işverenler hakkında değil çalışanlar hakkında soruşturma 

başlattı. 

 

SAĞLIK MUHALEFETİ  

 SES ekonomi saikli kararlarla normale dönüşe itiraz ediyor: ‘’Normale dönüş’’ emekçilere ve 

halka sürü bağışıklığı stratejinizin itirafıdır. İtirazımız var!’’ 

 

 Muğla İl Sağlık Müdürlüğü’nün 11 Mayıs’ta sağlık kurumlarının rutin çalışma düzenine 

geçeceği açıklamasına Toplumcu Diş Hekimleri itiraz ediyor. Diş tedavilerinin nasıl 

yürütüleceğine dair yeterli bilimsel çalışma yokken, normal rutine dönmeyle birlikte virüsün 

yayılma riskinin artacağına vurgu yapılıyor. 



 

 Üniversitelerde koronavirüs süresi boyunca, hem pandemi hem de kendi bölümlerinin işlerini 

yürüten asistan hekimler, pandemi hastanesi olarak çalışan eğitim ve araştırma hastaneleri ve 

devlet hastanelerinde yapılan tavan performans ödemelerinin kendilerine yapılmamasına karşı 

ses getirmek için twitterda #üniversitelereşitlikistiyor tagı açtı. 

 

TOPLUMSAL MÜCADELE  

 TMMOB Şehir Plancıları Odası İzmir Şubesi, Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’i 

Çeşme Projesi’ndeki yatırım içinde olmasına tepki gösterdi. 

 

 Kuzey Ormanları Savunması ‘’Doğayı tahrip eden küresel kapitalist sisteme son verilmezse 

yeryüzündeki canlı yaşamının tahminlerden çok daha hızlı bir biçimde yok oluşun eşiğine 

gelebilir.’’ diyerek Kuzey Ormanları’nı koruma çağrısı yaptı. 

 

 HDP'nin başvurusunu değerlendiren mahkeme, Kanal İstanbul projesiyle ilgili olarak keşif ve 

bilirkişi incelemesi yapılmasına karar verdi. 

 

 Eğitim Sen, YKS ve LGS sınavlarının koronavirüs salgınının tamamen bitene dek ertelenmesi 

için imza kampanyası başlattı. 

 

YENİ YAŞAM  

 David Harvey ile Kapitalizmin Krizi ve Marks: Marks Hiç Olmadığı kadar Güncel 

 

“Bu, alternatif bir politika anlamına geliyor. Klasik işçi sınıfı pek çok ülkede artık mevcut değil. 

Dahası, geleneksel sol politikanın zemini de bu gelişmeyle birlikte ortadan kalktı. Elbette 

bütünüyle ortadan kalkmış değil ancak ciddi oranda zayıflamış durumda. Bu yüzden anti-

kapitalist siyaset diye adlandıracağım şeye odaklanan yeni bir yaklaşıma ihtiyaç var: Yalnızca 

işyerine odaklanmayan, gündelik yaşamın, barınmanın, sosyal desteğin, ekolojik kaygının, 

kültürel değişim ve dönüşümün koşullarına da odaklanacak bir sol yaklaşıma. 

 

Marx bugün hiç olmadığı kadar güncel. Marx’ın döneminde sermaye dünyada egemen değildi. 

Britanya’da, Batı Avrupa’da ve ABD’nin doğusunda egemendi, Çin’de veya Hindistan’da 

değildi. Ama bugün sermaye her yerde egemen, bu sebeple Marx’ın sermayenin ve 

çelişkilerinin ne olduğuna dönük analizleri hiç olmadığı kadar güncel.” 

https://sendika63.org/2020/05/david-harvey-ile-kapitalizmin-krizi-ve-marx-marx-hic-olmadigi-

kadar-guncel-11-forum-586424/ 

GÖRÜŞLER  

 Koronavirüs aşısı bulunduğu ve oluşturulduğu takdirde tüm insanlık bundan eşit şekilde 

faydalanabilecek mi, yoksa ancak şanslı bir azınlığa yetecek kadar mı üretilebilecek? Bilimin 

sermayeyle yaşadığı çelişki, bu soruyu gündeme getiriyor. 

  

https://sendika63.org/2020/05/david-harvey-ile-kapitalizmin-krizi-ve-marx-marx-hic-olmadigi-kadar-guncel-11-forum-586424/
https://sendika63.org/2020/05/david-harvey-ile-kapitalizmin-krizi-ve-marx-marx-hic-olmadigi-kadar-guncel-11-forum-586424/


SİYASAL SAĞLIK  

 Öncesi ‘Normal’ miydi ki? – Erdoğan Özmen 

 

‘’Kendimizi suçlamadan, kendimizi yormadan, yetersiz, başarısız vb. hissetmeden ne yaşıyorsak 

yaşamalıyız. Bu süreçte ve sonrasında hepimiz ruhsal olarak örselenmiş olacağız, bazı 

psikosomatik şikayetlerimiz olacak. Sıkılacağız, depresif hissedeceğiz, uyku, iştah düzenimizde 

bozulmalar olacak. Bunlara hazırlıklı olmalıyız. Ama daha önemlisi, bizi ruhsal olarak da daha 

emniyette ve güçlü hissettirecek olan şey bence şu: Hep birlikte dayanışma, işbirliği, eşitlik 

adalet ilkelerinin esas olacağı bir gelecek hayali kurmak. Sağlık, temiz hava, temiz su, yeşil ve 

temiz bir çevre gibi ortak hak ve taleplerimizi güçlü bir biçimde savunmak. Salgın sırasında 

ortaya çıkan dayanışma ve işbirliği ağlarını genişleterek sürdürmek.’’ 

http://yeniyasamgazetesi1.com/oncesi-normal-miydi-ki/ 

 

 Futbolun Yeri Başka… - Bülent Danışoğlu 

 

‘’Buna karşılık, başka bir özerk kurum söz konusu olduğunda hükümetin gayet demokratik bir 

tavır alabildiğini de gördük. Futbol maçlarının ne zaman başlayabileceği sorulunca, 

Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin sağlık sekreteri, bu konuda karar veremeyeceklerini, 

bütün sorumluluğun federasyonda olduğunu söyledi. Belediyelerin, meslek örgütlerinin 

işlevlerinden rahatsız olan hükümet, futbol söz konusu olduğunda özgürlükçü bir tavır 

alabiliyor. 

 Futbol maçlarının başlamasının salgın için büyük bir risk olduğunun herkes farkında. Tamam, 

ekonominin canlanması için birçok ülkenin bazı riskleri göze aldığını –çok yanlış bulmakla 

birlikte- biliyoruz. Fakat futbolun ekonominin canlanmasıyla da bir ilgisi yok. Futbol, ekonomik 

kriz için değil, toplumsal krizi yumuşatmak için devreye sokuluyor.’’ 

http://m.bianet.org/bianet/siyaset/223968-krize-otoriter-cozum 

 

 Milli Güvenlik Kimin Güvenliği – Ceren Ergenç 

 

‘’Gerçekten de, henüz geleneksel güvenlikten toplumsal güvenliğe geçiş konusunda bir yargıya 

varmak için erken. Salgının ilk döneminde, bir toplumsal güvenlik farkındalığı oluşmuş gibi 

duruyordu. Bugün yaşanan yabancı karşıtlığı dalgası karşısında şaşkınlığa düşmemek elde değil. 

Ama unutmamak gerekir ki, daha bunun gelecek aşamaları var. Küçük ve orta ölçekli işletmeler 

iflas etmeye başladığında, kentli işsizliği ciddi boyutlara ulaştığında, hava kirliliği yeniden 

arttığında (çünkü belediyeler KOBİ’ler iflas etmesin diye kömür bazlı elektik kullanımına tekrar 

izin verdi) toplumdaki dezavantajlı kesimlerin güvenlik algısı yeniden değişebilir. Şu noktada, 

Çin hükümeti tüketimi yeniden arttırmak için vatandaşlara kupon dağıtma gibi palyatif 

çözümler üretmekte. Daha yapısal değişiklikler yapılmazsa toplumsal bir kriz kaçınılmaz.’’ 

https://www.gazeteduvar.com.tr/yazarlar/2020/05/08/milli-guvenlik-kimin-guvenligi/ 

 

 
 
 

http://yeniyasamgazetesi1.com/oncesi-normal-miydi-ki/
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 Weimar Cumhuriyeti Olarak Amerika - Ergin Yıldızoğlu 

 

‘’Trump’ın ekonomiyi yeniden açma planında, işveren çağırdığında işe gitmeyen işçilerin, işyeri 

ve çalışma güvenliği koşullarına bakılmaksızın “gönüllü işsiz” sayılarak, işsizlik ödeneklerinin 

kesilmesi de yer alıyor. Kimi eyalet valileri daha şimdiden bu “aç bırakarak canı pahasına, 

zorla çalıştırma” yöntemini yasalaştırmaya başlamışlar. 

Böylece ekonomiyi açma süreci, aynı zamanda, Trump liderliğinde “yeni faşizmi” ve sermayeyi 

birbirine yakınlaştıran bir cephenin, yerli/göçmen işçi sınıfına yönelik güçlü bir saldırısını da 

beraberinde getiriyor.’’ 

http://www.cumhuriyet.com.tr/yazarlar/ergin-yildizoglu/weimar-cumhuriyeti-olarak-amerika-

1737322 

 

 İsteğe Bağlı Tıbbi  Düşüğe Erişim Yolunda Yeni Bir Aktör: Pandemi  

 

‘’Birtakım erkekler, birtakım erkeklerin geçmişteki pandemileri nasıl da verimli geçirdiğinin 

kibirli örneklerini verirken kadınların şimdi olduğu gibi geçmişte de artmış ev içi emeği, çocuk 

ve yaşlı bakımı, şiddet ve parasızlıkla boğuştuğunu gözardı ediyor. Bu eşitsiz koşullar sayesinde 

veba salgınında Shakespeare Kral Lear’ı yazdı; Newton yeni fizik teoremleri buldu; Munch, 

İspanyol Gribi salgınında, Çığlık’ı resmetti. Kadınlar da sistemin yükünü taşıdı, taşımaya da 

devam ediyor ve salgın sırasında fazlasıyla hak ihlali yaşıyor. Güvenli kürtaja erişim bu 

ihlallerden biri. Karantina koşullarında doğum kontrol yöntemlerine ulaşma güçlüğü, artmış 

cinsel aktivite, cinsel istismar gibi durumlar gebelik sayılarını artırıyor ancak zaten etkin bir 

şekilde verilmeyen ve zaman duyarlı bir işlem olan kürtaj hizmetine ulaşmak, mevcut koşullar 

nedeniyle çok daha zor.’’ 

 https://www.catlakzemin.com/istege-bagli-tibbi-dusuge-erisim-yolunda-yeni-bir-aktor-pandemi/ 

 

 Homo Sapiens Salgınları Atlatabilecek Adaptasyonlara Sahip  - Erman Ertuğrul 

 

‘’Flinders Üniversitesi’nden arkeolog ve tarihçi Dr. Ania Kotarba, geçmişte Homo sapiens’i 

tehdit eden aşırı olayların, toplumun (ve ekonominin) tekrar kalkınabileceğine dair kanıtlar 

sunduğuna dikkat çekiyor. 

Kotarba, eski uluslararası ticaret yollarını ve aşırı değişimlere karşı insan adaptasyonunu 

inceleyerek geçmişteki küresel bağlantıyı araştırıyor. 

Kotarba, ilk olarak antik dünyada kentleşme, nüfus artışı ve proto-küreselleşme süreçlerinin 

bulaşıcı hastalık ve salgınlara izin verdiğini söylüyor. Bunlar genellikle şaşırtıcı bir şekilde 

ekonomiyi güçlendirmişti.’’ 

https://arkeofili.com/homo-sapiens-salginlari-atlatabilecek-adaptasyona-sahip/ 

http://www.cumhuriyet.com.tr/yazarlar/ergin-yildizoglu/weimar-cumhuriyeti-olarak-amerika-1737322
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