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Sunuş
 
Değerli okurlar, 

Sosyal Demokrat Dergi’nin Mayıs-Haziran 2020 sayısı neredeyse bütünüyle pandemi konusuyla 
ilgili. Yazılar hep aynı sorunun farklı yönlerine ve etkide bulunduğu farklı kesimlere odaklanıyor. 
Yine de yazıları belli temalara göre farklı alt bölümlerde toplama ihtiyacı duyduk. Önce, geleneksel 
SODEVMONİTÖR araştırmamız ile kamuoyunun pandemiye yaklaşımının sayısal değerlendirmesini 
sunduk. 

Birinci bölümde, salgına ilişkin genel ve kuramsal nitelikli yazılar yer aldı. Bunlardan ilki, Mustafa 
Koçancı’nın yine bir araştırmaya dayalı olup salgının, yaşamın önemli kurumlarına ilişkin kamuoyu 
bakışını etkileyen algıları yansıtan makalesi. Onu izleyen yazıda Nuriye Akev, salgınlara ve 
insanın bunlara karşı veregeldiği savaşımları tarihsel bir perspektif içinde ve bilimsel açıklamalar 
eşliğinde anlatıyor. Bu bölümün son yazısında Ertan Aksoy, dünyanın can derdinde olduğu bir 
süreçte, bizimkilerin de içinde bulunduğu bir kesim yönetici sınıfının kapitalizmi kurtarma ve krizden 
kendilerine fırsat çıkarma çabalarını sergiliyor. 

Bu sayımızda söyleşi, iyi bir siyasetçi ve yetkin bir hekim olan Gaye Usluer ile yapıldı. Usluer, her 
iki ihtisas alanı olan siyaset ve tıbbın pandemi dönemindeki etkileşimini ve bu bağlamda gerekli 
yaklaşımları açıkladı.

İkinci bir makale kümesinde, yine COVID-19 bağlantılı olan ve dış dünyanın durumuna yönelik 
bilgiler içeren yazılar sunduk. Bunların ilki, AB içinde pandemi yüzünden kriz çıktığını ama bunun 
belki de AB’nin yenilenmesi için bir fırsata dönüşebileceğini açıklayan Kader Sevinç’in makalesi. 
İkinci yazıda Şule Bucak, salgının, Brexit ertesi İngiltere’sinde yarattığı etkileri sergiliyor ve bu ülkede 
pandemi sonrası döneme ilişkin perspektifler gösteriyor. Aydın Cıngı ise, tablolar ve somut veriler 
eşliğinde, otokratların, yönettikleri ülkelere çok zarar verdiklerini; buna karşılık rasyonel ve saydam 
yönetimlerin ve de özellikle demokrat kadınların kendi ülkelerini bu salgından az zararla çıkarmakta 
olduklarını gösteriyor.

Üçüncü bölüm, kuşkusuz ki yine COVID-19 bağlantılı ama birbirinde farklı spesifik konulara 
odaklanan makaleleri içeriyor. Yasemin Ahi, “Dayanışma Ağları” örneğini ele alıp bir felaketten, 
devletin umursamazlığına karşı yurttaş dayanışması üreterek toplumsal yarar çıkarılabileceğini 
saptıyor. Pandemi sürecinde emekçinin sağlığını dikkate almayan hatta ayrımcılığa varan 
uygulamalar Asalettin Aslanoğlu tarafından gözler önüne seriliyor. Özgün Biçer, "yaşam eve sığar 
evde kal" çağrısına kapitalizmin dinamikleri ve günümüzün verimlilik mottosu ve zaman algısı 
üzerinden yaklaşıyor. Mültecilerin salgın döneminde sağlık hakları ve sağlığa erişim olanakları, 
Deniz Mardin’in, makalesinde yetkinlikle işlediği konu. Elmas Arus, yazısında, Romanların, salgın 
yüzünden daha da ağırlaşan yaşam koşullarını ele alıp bu alanda benimsenmesini gerekli gördüğü 
önlemleri açıklıyor. Pandeminin, bakım ve ev emeğine olan ihtiyacı arttırmasının yanı sıra hanelerde 
ve iş piyasasında kadınlar için içerdiği riskler ve güçlükler Ece Öztan'ın incelediği sorunlar.

Aynı bölümde daha sonra Rasim Şişman’ın yazısı, COVID-19’un belediyecilik anlayışına getirdiği 
yeni kavramlara odaklanıyor. Funda Lena, salgın döneminde kültür ve sanat sektörlerinin uğradığı 
olumsuz etkilerde ve bunların finansal açıdan bir ölçüde giderilme yöntemlerinde yoğunlaşıyor. 
Emrah Cebecioğlu, mali enstrümanların korona döneminde sistematik biçimde işveren lehinde 
kullanıldığını ve ”paket”lerin içinden çalışana bir şey çıkmadığını gösteriyor. Orhan Sarıbal’ın 
makalesi, gıda egemenliği ve krizine ilişkin sorunları değerlendiren görece bağımsız bir yazı 
olmasına rağmen, pandeminin etkilerine de işaret etmesi bakımından pandemi ile ilgili yazılar 
arasında yer alıyor. Aslında gıda egemenliği ve AKP’nin Türkiye tarımına verdiği zarar bağımsız bir 
dosya konusu olmayı gerektirecek önemde bir mesele. 

“Sosyal Demokrasi tartışmaları” bölümümüzde, Ergin Yıldızoğlu’nun Sosyal Demokrasi’ye ilişkin 
olarak, genel görüşlerini ve özellikle de COVID-19 sonrası perspektiflerini dikkate sunan ufuk açıcı 
makalesini sunuyoruz. Bu bölümde ayrıca Emrah Aslan, CHP’nin son yerel seçimlerdeki başarısını, 
1970’lerdeki başarılı sol belediyecilik geleneği ile ilişkisi üzerinden değerlendiriyor. 

Saptayacağınız üzere, okuyacak çok şey var. Benim de içinde bulunduğum bir yurttaş kategorisinin 
de “teorik olarak” çok zamanı var. Okumaya koyulalım ve kısa dönemde hem salgının sonuna hem 
de ülkemizin geleceğine ilişkin umutlarımızı beslemeyi sürdürelim. 
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A
SODEVMONİTÖR Mayıs Ayı 
Gündem Araştırması

yanlış buluyorum.”, %26,3’ü 
“Doğru buluyorum.” ve 
%8,0’i ise “Kesinlikle doğru 
buluyorum.” şeklinde ol-
duğunu görmekteyiz. Top-
lamda katılanların %44,5’i 
açılmasını doğru bulmadı-
ğını belirtirken, %34,3’ü ise 
doğru bulduğunu belirtmiş-
tir. Araştırma sonuçlarını 24 
Haziran 2018 Genel Seçim-
leri ile çaprazladığımızda 
ise kuaförlerin/berberlerin 
açılmasını doğru bulmayan 
seçmenin 5 üzerinden 2,7 
ortalama ile en fazla CHP 
seçmeni ve oy kullanmayan 
seçmen olduğunu görmek-
teyiz. 5 üzerinden 3,1 orta-
lama ile MHP ve diğer parti 
seçmeni ise 2,8 olan genel 
ortalamanın üzerinde görüş 
belirtmişlerdir.

SODEVMONİTÖR

Araştırma, Türkiye seçme-
ninin gündem hakkındaki 
görüşlerini almak amacıyla 
Aksoy Araştırma tarafından 
“Eşzamanlı” mobil panelinde 
%95 güven aralığında %4 
hata payı ile 600 görüşme 
gerçekleştirilmiştir. Araştır-
mada Türkiye temsili cinsi-
yet, NUTS1 bölge dağılımı, 
24 Haziran 2018 Genel Se-
çim kotası gözetilmiştir.

Kuaför ve berberlerin  
açılması

“Ülkede kuaförlerin/ber-
berlerin açılmasını doğru 
buluyor musunuz?” so-
rusuna verilen cevapları 
incelediğimizde %18,2’si 
“Hiç doğru bulmuyorum.”, 
%26,3’ü “Doğru bulmuyo-
rum.”, %21,2’si “Ne doğru ne 
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“Aşağıdaki ifadelerden han-
gisi düşüncelerinize daha 
çok yakındır?” sorusuna veri-
len cevapları incelediğimiz-
de “Kuaförlerin/Berberlerin 
açılması artık bir ihtiyaçtır” 
ifadesine yakın olduğunu 
belirtenlerin oranı %36,0 
iken “İhtiyaç olduğunu bi-
liyorum ama virüsü dağıta-
caktır. Açılması bir süre daha 
ertelenmeliydi.” ifadesine 
yakın olduğunu belirtenlerin 
oranı ise %64,0’tür.

AVM’lerin açılması

“AVM’lerin açılmasını doğru 
buluyor musunuz?” sorusu-
na verilen yanıtları inceledi-
ğimizde %42,8’i “Hiç doğru 
bulmuyorum.”, %27,2’si 
“Doğru bulmuyorum.”, 
%17,7’si “Ne doğru ne yanlış 
buluyorum.”, %10,0’u “Doğru 
buluyorum.” ve %2,3’ü ise 
“Kesinlikle doğru buluyo-
rum.” şeklinde olduğunu 
görmekteyiz. Toplamda 
katılanların %70,0’i açılma-
sını doğru bulmadığını be-
lirtirken, %12,3’ü ise doğru 
bulduğunu belirtmiştir. Araş-
tırma sonuçlarını 24 Haziran 
2018 Genel Seçimleri ile çap-
razladığımızda ise AVM’lerin 
açılmasını doğru bulmayan 
seçmenin 5 üzerinden 1,8 
ortalama ile en fazla CHP 
ve HDP seçmeni olduğunu 
görmekteyiz. 5 üzerinden 
2,3 ortalama ile AKP seçmeni 
AVM’lerin açılması bakımın-
dan en olumlu görüş belir-
ten seçmendir. Katılımcıların 
genel ortalaması ise 5,0 üze-
rinden 2,0’dir.

“Aşağıdaki ifadelerden han-
gisi düşüncelerinize daha 
çok yakındır?” sorusuna veri-
len yanıtları incelediğimizde 
“AVM’lerin açılması ekonomi 
için bir gerekliliktir.” ifadesine 
yakın olduğunu belirtenlerin 
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oranı %20,8 iken “AVM’lerin 
açılması virüsü dağıtacaktır. 
Açılması bir süre daha erte-
lenmeliydi.” ifadesine yakın 
olduğunu belirtenlerin oranı 
ise %79,2’dir.

Üniversite sınav tarihi 
değişikliği

“Koronavirüs nedeniyle 
üniversitelere giriş sınavı 
tarihi 25-26 Temmuz’a er-
telenmişti. Dün açıklandığı 
üzere bir ay erkene çekilerek 
27-28 Haziran’a alınmıştır. 
Siz bu kararı doğru buluyor 
musunuz?” sorusuna verilen 
yanıtları incelediğimizde 
%36,8’i “Hiç doğru bul-
muyorum”, %21,5’i “Doğru 
bulmuyorum”, %15,7’si “Ne 
doğru ne yanlış buluyorum”, 
%20,3’ü “Doğru buluyorum” 
ve %5,7’si ise “Kesinlikle 
doğru buluyorum” şeklinde 
olduğunu görmekteyiz. Top-
lamda katılanların %57,3’ü 
doğru bulmadığını belir-
tirken, %26,0’sı ise doğru 
bulduğunu belirtmiştir. 
Araştırma sonuçlarını 24 
Haziran 2018 Genel Seçim-
leri ile çaprazladığımızda ise 
doğru bulmayan seçmenin 
5 üzerinden 1,5 ortalama ile 
en fazla diğer parti seçmeni, 
olduğu görülmektedir. Bunu 
5,0 üzerinden 1,9 ortalama 
ile İYİ Parti seçmeni ve 2,0 
ortalama ile CHP seçmeni 
izlemektedir. 5,0 üzerinden 
2,7 ile AKP seçmeni ve 2,5 ile 
MHP seçmeni ise sınav tarih 
değişikliği konusunda genel 
katılımcı ortalaması olan 
2,4’ün üzerinde olacak şekil-
de görüş belirtmiştir.

“Aşağıdaki ifadelerden han-
gisi düşüncelerinize daha 
çok yakındır?” sorusuna veri-
len yanıtları incelediğimizde 
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ise “Giriş çıkışların açılması bir 
tarafa sokağa çıkma yasağı 
gelmelidir” şeklinde olduğu-
nu görmekteyiz.

Sokağa çıkma kısıtlaması

“20 yaş altı ve 65 yaş üstü 
kişiler için sokağa çıkma 
yasağı uygulamasını doğru 
buluyor musunuz?” sorusuna 
verilen yanıtları incelediği-
mizde %7,8’i “Hiç doğru bul-
muyorum.”, %11,0’i “Doğru 
bulmuyorum.”, %13,5’si “Ne 
doğru ne yanlış buluyorum.”, 
%45,8’i “Doğru buluyorum.” 
ve %21,8’i ise “Kesinlikle doğ-
ru buluyorum.” şeklinde oldu-
ğunu görmekteyiz. Toplamda 
katılanların %18,8’i doğru 
bulmadığını belirtirken, 
%67,6’sı ise doğru bulduğu-
nu belirtmiştir.

Sosyal yardımlar

“Bilindiği gibi geçtiğimiz 
günlerde İstanbul Büyükşehir 
Belediyesi, salgın sürecinde 
ortaya çıkan geçim sıkıntısı 
nedeniyle başvuranlar için, 
vatandaş beyanını doğru 
kabul ederek yardım ettiğini 
açıklamıştı. Mayıs ayında 
olağanüstü toplanan İBB 
Meclisi’nde, AK Parti ve MHP 
Grubu’nun oyları ile vatan-
daş beyanı yeterli görülmedi 
ve evlerde tespit yapılması 
kararı alındı. Bu nedenle İBB 
daha fazla sosyal yardım 
talebi alamayacağını ve mev-
cut müracaatların tespite 
başlayacağını açıklamıştır. 
Sizin bu konudaki görüşünüz 
aşağıdakilerden hangisine 
yakındır?” sorusuna verilen 
yanıtları incelediğimizde 
%48,3’ü “Olağanüstü süreç 
de göz önüne alınarak vatan-
daşın beyanına göre yardım 
yapılmaya devam edilme-
liydi. Detaylı incelemeden 
dolayı yardım sahiplerinin 
ihtiyaçlarının karşılanmasın-
da geç kalınabilir” görüşüne 

“Önemli olan öğrencinin ne 
kadar hazır olduğudur. Sınav 
tarihinin değişmesi hazır 
olan öğrenciyi etkilemez” 
ifadesine yakın olduğunu 
belirtenlerin oranı %33,0 
iken “Sınav tarihinin 2 kez 
değişmesi gençlerdeki baskı 
ve stresi arttıracak verimliliği 
düşürecektir” ifadesine yakın 
olduğunu belirtenlerin oranı 
ise %67,0’dir.

Büyükşehir  
giriş-çıkış yasağı

“Büyükşehirlere giriş çıkışlar-
la ilgili ne düşünüyorsunuz?” 
sorusuna verilen yanıtları 
incelediğimizde %7,3’ü 
“Hemen açılabilir”, %29,7’si 
“2 hafta içinde büyükşehir-
lere giriş çıkışlar açılabilir”, 
%38,7’si “Çok daha geç bir 
tarihte büyükşehirlere giriş 
çıkışlar açılabilir” ve %24,3’ü 
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“Kesinlikle doğru buluyorum” 
şeklinde olduğunu görmek-
teyiz. Toplamda katılanların 
%48,7’si doğru bulmadığını 
belirtirken, %31,3’ü ise doğru 
bulduğunu belirtmiştir. Araş-
tırma sonuçlarını 24 Haziran 
2018 Genel Seçimleri ile çap-
razladığımızda ise en düşük 
ortalama ile doğru bulmayan 
seçmenin 5 üzerinden 2,4 ile 
CHP seçmeni olduğu görül-
mektedir. Bunu 5,0 üzerinden 
2,6 ortalama ile İYİ Parti, HDP 
ve diğer parti seçmeni izle-
mektedir. 5,0 üzerinden 2,9 
ile AKP seçmeni genel katı-
lımcı ortalaması olan 2,7’nin 
üzerinde olacak şekilde gö-
rüş belirtmiştir.

Kreş ve bakımevleri

“Kreşler ve bakımevlerinin 1 
Haziran’da açılacak olmasını 
ne derece doğru buluyorsu-
nuz?” sorusuna verilen yanıt-
ları incelediğimizde %35,8’i 
“Hiç doğru bulmuyorum”, 
%28,7’si “Doğru bulmuyo-
rum”, %15,7’si “Ne doğru ne 
yanlış buluyorum”, %16,2’si 
“Doğru buluyorum” ve 
%3,7’si ise “Kesinlikle doğru 
buluyorum” şeklinde olduğu-
nu görmekteyiz. Toplamda 
katılanların %64,5’i doğru 
bulmadığını belirtirken, 
%19,8’i ise doğru bulduğunu 
belirtmiştir. Araştırma sonuç-
larını 24 Haziran 2018 Genel 
Seçimleri ile çaprazladığımız-
da ise en düşük ortalama ile 
doğru bulmayan seçmenin 5 
üzerinden 1,7 ile İYİ Parti seç-
meni olduğu görülmektedir. 
Bunu 5,0 üzerinden 1,8 orta-
lama ile HDP ve 1,9 ortalama 
ile CHP seçmeni izlemektedir. 
5,0 üzerinden 2,6 ile AKP seç-
meni ve 2,5 ile MHP seçmeni 
genel katılımcı ortalaması 
olan 2,2’nin üzerinde olacak 
şekilde görüş belirtmişlerdir.

yakın olduğunu belirtirken, 
%51,7’si “İnceleme yapıl-
madan yardım yapılması 
yardımların doğru kişilere 
ulaşmasını engelleyebilir. 
Yardımların daha gecikmeli 
ulaşması söz konusu olsa 
da evde tespit yapıldıktan 
sonra ihtiyaçların karşılan-
ması daha sağlıklı olacaktır” 
görüşüne yakın olduğunu 
belirtmiştir.

Şehirlerarası seyahat

“Şehirlerarası seyahat sınırla-
masının 1 Haziran’dan itiba-
ren tamamıyla kaldırılmasını 
ne derece doğru buluyorsu-
nuz? ” sorusuna verilen yanıt-
ları incelediğimizde %19,8’i 
“Hiç doğru bulmuyorum”, 
%28,8’i “Doğru bulmuyorum”, 
%20,0’si “Ne doğru ne yanlış 
buluyorum”, %23,7’si “Doğru 
buluyorum” ve %7,7’si ise 



11

   SOSYAL DEMOKRAT

yakın olduğunu belirtirken, 
%53,7’si “Normalleşme ka-
rarları salgının yayılmasına 
neden olacaktır. Alınan 
kararları desteklemiyorum” 
görüşüne yakın olduğunu 
görmekteyiz.

Sağlık bakanı başarı oranı

“Sağlık Bakanı’nın korona-
virüs sürecini yönetimini ne 
derece başarılı buluyorsu-
nuz? ” sorusuna verilen ya-
nıtları incelediğimizde %1,5’i 
“Çok başarısız”, %3,2’si “Ba-
şarısız”, %11,7’si “Ne başarılı 
ne başarısı.”, %37,5’i “Başarılı” 
ve %46,2’si ise “Çok başarılı” 
şeklinde olduğunu görmek-
teyiz. Toplamda katılanların 
yalnızca %4,7’si başarısız bul-
duğunu belirtirken, %83,7’si 
ise başarılı bulduğunu belirt-
miştir. Araştırma sonuçlarını 
24 Haziran 2018 Genel Se-
çimleri ile çaprazladığımızda 
ise en düşük ortalama ile 
başarılı bulmayan seçmenin 
5,0 üzerinden 3,6 ile HDP 
seçmeni olduğu görülmek-
tedir.

Restoran ve kafeler

“1 Haziran itibariyle restoran, 
kafe, pastane ve çay bahçe-
lerinin saat 22.00’ye kadar 
hizmet vermeye başlayacak 
olmasını ne derece doğru 
buluyorsunuz? ” sorusuna 
verilen yanıtları incelediği-
mizde %19,5’i “Hiç doğru 
bulmuyorum”, %22,2’si “Doğ-
ru bulmuyorum”, %18,8’si 
“Ne doğru ne yanlış bulu-
yorum”, %31,2’si “Doğru bu-
luyorum” ve %8,3’ü ise “Ke-
sinlikle doğru buluyorum” 
şeklinde olduğunu görmek-
teyiz. Toplamda katılanların 
%41,7’si doğru bulmadığını 
belirtirken, %39,5’i ise doğ-
ru bulduğunu belirtmiştir. 
Araştırma sonuçlarını 24 
Haziran 2018 Genel Seçim-
leri ile çaprazladığımızda 
ise en düşük ortalama ile 
doğru bulmayan seçmenin 
5,0 üzerinden 2,5 ile İYİ Parti 
seçmeni olduğu görülmek-
tedir. Bunu 5,0 üzerinden 2,6 
ortalama ile oy kullanmayan 
seçmen ve 2,7 ortalama ile 
CHP seçmeni izlemektedir. 
5,0 üzerinden 3,2 ile diğer 
parti seçmeni ve 3,0 ile AKP 

ve HDP seçmeni genel katı-
lımcı ortalaması olan 2,9’un 
üzerinde olacak şekilde gö-
rüş belirtmişlerdir.

Normalleşme kararı

“Açıklanan normalleşme 
kararların alınmasında sizce 
temel etmen neydi?” soru-
suna verilen yanıtları ince-
lediğimizde katılımcıların 
%74,0’ü “Ekonomik gidişat” 
görüşüne yakın olduğunu 
belirtirken, %26,0’sının “Sal-
gınla mücadelede başarılı 
gidişat” görüşüne yakın ol-
duğunu görmekteyiz.

“Bir görüş normalleşme sü-
recinin salgını daha da yay-
gınlaşacağını savunurken, 
bir görüş ise daha fazla işsiz-
lik oluşmaması ve ekonomi-
lerin kötüye gitmemesi için 
bu normalleşmeye ihtiyaç 
olduğunu ifade etmektedir. 
Sizin görüşünüz bunlardan 
hangisine yakındır?” soru-
suna verilen yanıtları ince-
lediğimizde %46,3’ü “Eko-
nominin normalleşmeye 
ihtiyacı vardı. Alınan kararları 
destekliyorum” görüşüne 
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G nümüzde çeşitli kesimler ve 
görüşler tarafından eleştirilse 
de, kapitalist ekonomik kural-
ların geçerli olduğu dünyada, 
sonuç itibariyle halen egemen 
yaklaşım olarak üstünlüğünü 
korumaktadır. Egemen olan 
insanın -ki burada bahsedi-
len insan tek bir insan değil 
kolektif bir insan grubu olan 
kolektif özne kastedilmekte-
dir- doğaya ve diğer insanlar 
üzerinde hakimiyet kurarken 
sahip olduğu üç temel özel-
likten söz etmek mümkündür. 
Bu özelliklerin detayları başka 
tartışmaların konusu olsa da 
akıl, alet yapma becerisi ve iş 
birliği, insanı, doğa ve diğer 
insanlar karşısında mutlak bir 
‘galibiyet’e taşır. Kolektif özne, 
bu yeteneklerini geliştirmesi 
ve birbirleriyle çaprazlaması 
noktasında iktidarını sürdürür 

Araştırma-Corona Salgınında Evinde Kalan Türkiye: 
Toplumsal Kurumların Algılarına İlişkin Değişim

Giddens’ın sosyal teorisinde 
kullandığı metaforlardan biri 
de zamandır. Ona göre yer-
yüzü saat 00.00’da oluşmuş 
ise yeryüzünde insanın gö-
rünmesi saat 11.00’e tekabül 
etmektedir. Daha da ilginci, 
ilk insandan günümüze ge-
lindiğinde saat sadece 11.10 
olmuştur. Dolayısıyla insanın 
mağaradan çıkması ile uzaya 
gitmesi arasında yeryüzünün 
tarihi bakımından, arada 10 
dakikalık ‘kısacık’ bir süre geç-
miştir. 

İnsan, bu ‘kısacık’ süre içerisin-
de üç temel özelliği ile diğer 
canlıların üzerine çıkarak ken-
dine ait bir sistem oluşturmuş 
ve hem doğa hem de beşer 
üzerinde egemenlik kurmayı 
başarmıştır. İnsanın merkezde 
olduğu sistem yaklaşımı, gü-

 
 
Mustafa KOÇANCI 
Sosyoloji, Doç.  Dr.,
mkocanci@gmail.com
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ileri sürmüşlerdir. Başka bir 
ekol, toplumun değişmesinde 
eylem tiplerinin değişimini 
görürken, daha farklı bir ekol 
ise toplumsal kurumların 
işlevlerinin farklılaşmasının 
değişmeyi sağlayacağını ileri 
sürmüştür. Bu yaklaşımları 
yapısalcıların kısmi değişim 
teorilerinden feminist, evrimci 
görüşlere kadar çoğaltmak 
mümkündür. 

Araştırmanın tanıtımı

Bizim merakımızı cezbeden 
konu bir doğal afet olarak 
korona virüs salgınının sosyal 
yapıyı oluşturan bazı kurum-
ları nasıl etkilediğinin ortaya 
çıkartılması, en azından bu sü-
recin bir takım sosyal kurum-
lar üzerinde ne gibi etkilerinin 
olduğunun tartışılmasıdır.

Bu bağlamda 438 kişinin ka-
tıldığı bir anket hazırlanmış ve 
bu ankette sosyal kurumlar-
dan bazıları olan aile, çalışma, 
siyaset ve boş zaman kurum-
larına ilişkin görüşler toplana-
rak salgın öncesine göre ne 
gibi farklılıklar gözlemlendiği 
incelenmiştir. Anket, 28 Mart-
28 Nisan arasında internet 
üzerinden yayımlanmış ve 
herhangi bir kota kısıtlama-
sıyla sınırlanmamıştır. Ancak 
derginin içeriğini yoğun bir 
akademik tartışmaya içkin 
bırakmamak için araştırma 
bulguları tablolar şeklinde 
verilmemiştir. Buna karşın 
çalışma hayatı, aile, siyaset, 
din ve boş zamanlar kurumla-
rına ilişkin olarak elde edilen 
sonuçlar üzerinden, çarpıcı 
noktaların okuyucuya sunul-
duğu daha genel bir tartışma 
sürdürülecektir. Bu çalışmanın, 
kanaat oluşturmaya yönelik 
bir sınırlılık içerisinde tasarlan-
dığı unutulmamalıdır.

Araştırmaya katılanların 
%44,1’ini 21-30 yaşındaki ve 
%2,7’sini 61 yaşın üzerindeki 
kişiler oluştururken, toplam 

ya da başka kolektif öznele-
rin bu becerileri daha etkin 
kullanmaya başlaması duru-
munda iktidarını kaybeder. 
Bu üç unsur sadece toplumun 
maddi unsurları üzerinde 
değil aynı zamanda maddi 
olmayan unsurları üzerinde de 
kullanılır.

Toplumun maddi olmayan un-
surlarının temelinde davranış 
örüntüleri gelmektedir. Dav-
ranışın örüntülenmesi yani 
sistematik bir tekrara ulaşması 
kültüre uzanacak ve sonra da 
aynı davranışı yeniden ortaya 
çıkaracak bir döngünün baş-
langıç noktasıdır. Güvenlik ve 
hayatını devam ettirmek için 
ihtiyaç duyduğu kaynaklara 
ulaşma başta olmak üzere 
pek çok nedene bağlı olan ve 
çeşitlenen davranışlar, başarılı 
olurlarsa başka insanlar tara-
fından taklit edilerek örüntüle-
nir. Sosyal bir varlık olmamızın 
doğal bir sonucu olarak her 
başarılı girişim/eylem taklit 
edilir ve bu taklit noktasında 
akıl, alet yapma ve işbirlikleri 
etkisiyle davranışı gerçekleş-
tiren kişilerin sayısı artarken 
davranış ise aynı oranda kişiler 
arasında yaygınlaşır ve fark-
lılaşır. Böylece artık herkesin 
kabul ettiği ancak icra nokta-
sında farklılıkları olan bir dav-
ranış örüntüsünden söz etmek 
mümkündür. Bu davranış 
örüntüleri, sosyal aktarımlar 
yoluyla hem nesil içinde hem 
de nesiller arasında yayılma 
gösterir. Örüntüyü benimse-
yen insan sayısının çoğunlu-
ğuna bağlı olarak örüntülenen 
davranış, pratikteki değerini 
ve anlamını kaybederek yeni 
bir işleve/anlama dönüşür ve 
kurumsallaşma adı verilen bir 
gelişim süreci içine girer. Ku-
rumsallaşmayla birlikte örüntü 
olgunlaştırılmış ve normlar 
aracılığıyla şekil edinmiştir. 
Ancak halen kültürel bir unsur 
haline gelmemiştir. Kurumsal 
olarak örgütlenen davranış 

örüntülerinin kültürün bir 
unsuru olması için o olguya 
ilişkin ortak sembollerin kul-
lanılması, ortak anlamların 
yüklenmesi ve yine toplum 
tarafından ortak değerlerin o 
olguya atfedilmesi gerekmek-
tedir. 

Sosyoloji literatüründe top-
lumsal yapıya ilişkin teoriler 
uzun bir dönem tartışılmıştır. 
Pek çok sosyolog, toplumsal 
yapının kurumlardan oluştuğu 
görüşündedir. Öte yandan 
1960’lardan sonra yapısalcı 
teorilerin çözülmeye başlama-
sıyla birlikte bazı sosyologlar 
toplumsal yapının kurumlar 
tarafından değil de ilişkiler 
üzerinden organize edildiğini; 
ilişkiler üzerinden toplumun 
‘yapıya’ kavuştuğu ileri sürül-
müştür. 

Toplumsal yapı ister kurum-
sal ister ilişkisel ya da karma 
tipte bir yaklaşımla incelen-
sin, mutlaka bir egemenin 
(grubun)/yönetenin/rejinin 
istek, beklenti ve kontrolünde 
gerçekleşir. St. Simon, toplum-
sal gerçekliğin, tüm boyutları 
itibariyle birileri tarafından 
üretilmiş olduğunu söyler. 
Böylece asli olan da insanın 
işbirliği/işbölümü ve dolayısıy-
la bu işbirliğinde/iş bölümün-
deki konumudur. Bu konumu 
belirleyen yegane kriter ise 
emektir. Cemil Meriç hoca, 
bu nedenle St. Simon için “ilk 
sosyolog ve aynı zamanda ilk 
sosyalist” demektedir. 

Pek çok teorik yaklaşım, toplu-
mun değişmesine ilişkin farklı 
içerikler ileri sürmüş, çeşitli 
iddialar geliştirmiştir. Oldukça 
geniş olan bu çerçeve içerisin-
de yüzeysel olarak bir örnek 
verecek olursak Marksistler, 
toplumsal değişmenin çatış-
ma yoluyla gerçekleşeceğini, 
çatışmanın önce üretim bi-
çimini değiştireceğini; buna 
bağlı olarak altyapı ve üstyapı 
kurumlarının da değişeceğini 
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menin nasıl değiştiği; bununla 
birlikte sahip olunan ailenin 
değerini anlaşılıp anlaşılmadı-
ğı ve yine sahip olunan ailede 
karantina günlerinin geçiril-
mesini nasıl değerlendirdikleri 
sorulmuştur. Tüm bu sorulara 
olumsuz yanıtlar veren bir 
başka ifade ile aile içi iletişi-
min salgın nedeniyle daha da 
bozulduğunu; dayanışmanın 
daha da kötü bir noktaya git-
tiğini; beraber eğlenemedik-
lerini söyleyenlerin oranı tüm 
sorularda %6’yı geçmemekte-
dir. Bu düşük oran karşısında, 
aile içi iletişimin daha iyi hale 
geldiğini söyleyenlerin oranı 
%60,5; dayanışmanın arttığını 
söyleyenlerin oranı %72,4’tür. 
%65,8’i beraber yapılan aktivi-
telerden zevk aldıklarını söyle-
miş; salgın sayesinde “ailemin 
değerini anladım” diyenlerin 
oranı %70,7 iken katılımcıların 
%79’u korona günlerindeki 
karantinayı aileleriyle geçir-
dikleri için mutlu olduklarını 
belirtmişlerdir.

Bu veriler incelendiğinde, 
korona virüs salgınında aileyi 
oluşturan üyeler arasındaki 
ilişkinin ve dayanışmanın güç-
lendiği görülmektedir. “Zor 
zamanlarda” küçük grupların 
dayanışma ilişkilerinin güç-
lenmesi yaklaşımını destek-
leyecek olan bu bulgular, aile 
kurumunun da güçlendiğine 
işaret etmektedir. 

Dini tutumlardaki değişim 
ve çalışma hayatı

Araştırma kapsamında katı-
lımcılara, sosyal kurumlardan 
biri olan din kurumun örün-
tüsel davranış değişikliklerine 
ilişkin de sorular yöneltilmiştir. 
Buna göre, salgın süreciyle 
birlikte gözlem birimlerinin 
%30,3’ü ezan, dua, sala vb. 
dini okumaları duyduğun-
da öncekine göre daha çok 
duygulandığını belirtmiştir. 
Katılımcıların %36,3’ü salgınla 
birlikte TV ve radyo gibi kanal-

gözlem birimlerinin %55’i 
kadınlardır. Uğraş ve yapılan 
iş açısından bakıldığında araş-
tırmaya katılanların %30,1’i 
öğrenciler iken, ikinci yüksek 
ağırlıklı küme %26,3 ile özel 
sektörde ücretli çalışanlardır. 
Gözlem birimlerinin %40’ı ha-
nelerine giren gelir ile bazen 
geçinip bazen geçinemedikle-
rini ifade etmişlerdir. Gelirleri-
nin tamamen yeterli olduğu-
nu söyleyenlerin oranı %16,4; 
gelirlerinin tamamen yetersiz 
olduğunu söyleyenlerin oranı  
ise %11,9’dur. 

Aile kurumuna bakış

“Zor zamanlarda” dayanışma 
ağlarının ya kısa süre içinde 
çökmesinin ya da dar grup da-
yanışmasının güçlenmesinin 
beklenebileceğini söylemek 
akıl dışı değildir. Tüm dünyada 
olduğu gibi korona salgını sü-
recinde Türkiye’de de sokağa 
çıkma yasakları uygulanmış, 
günümüzün en küçük üretim 
birimi olan aile belki de uzun 
süredir alışık olmadığı şekilde 
ve uzun sürelerde bir arada 
kalmıştır. 

Araştırmanın bu bölümünde 
aileye ilişkin gözlem birim-

lerine yöneltilmiş ilk soru, 
konutun yeterliliğine ilişkindir. 
Bilindiği üzere, Çin’deki salgın 
sonrasında boşanma davala-
rının arttığı yönünde haberler 
tüm dünya medyasında yer 
almıştır. Ortak mekanı pay-
laşan insanların, uzun süre/
ayrılmadan ve zorunlu ola-
rak aynı mekanı paylaşması, 
mekanın özelliklerine bağlı 
olarak çeşitli avantajlar veya 
dezavantajlar getirmektedir. 
Salgının ilk günlerinde Türkiye 
medyası da çeşitli uzmanlara, 
“aynı evde yaşamak zorunda 
kalanların” birbirlerine nasıl 
davranmaları gerektiği yö-
nünde bir takım yönlendirici, 
koruyucu ve önleyici tedbir-
lerin alınması amacıyla ha-
berler yaptırmıştır. Araştırma 
kapsamında alınan yanıtlara 
göre; araştırmaya katılanların 
%71,5’i, oturdukları konutların 
tüm hanenin ihtiyaçlarını kar-
şılayacak şekilde donatıldığını 
söylemiştir. Konutların yetersiz 
donanımda olduğunu söy-
leyenlerin oranı ise %6,8’dir. 
%21.7’si ise konutların kısmen 
yeterli kapasitede olduğunu 
belirtmiştir. 

Katılımcılara aile içi iletişimin, 
dayanışmanın, beraber eğlen-
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başlıklar altında ücretlerinde 
düşüş olduğunu belirten ev-
den çalışanların oranı %6,4’tür. 
Evden çalışan kişilerin sadece 
%8’inin telefon ve internet 
ücretleri şirketleri tarafından 
ödenmektedir. Öte yandan 
sadece %10’luk bir kesim, iş 
için kullandığı ofis ekipman ve 
malzemelerin işyeri tarafından 
tedarik edildiğini belirtmek-
tedir.

Evden çalışmayla birlikte fazla 
mesai ücreti almaya başla-
yanların oranı %16,7 olarak 
tespit edilmiştir. Bununla bir-
likte evden çalışma ile birlikte 
personelin %9,1’inin üzerine 
yeni sorumluluk ve görevler 
yüklendiği; %10,3’ünün uzak-
tan çalışmayla ilgili olarak ça-
lıştıkları kurumlar tarafından 
eğitime tabi tutulduğu bilgisi 
edinilmiştir.

Siyaset-ekonomi ve sağlık

Hiç kuşkusuz korona salgını 
dünya çapında ekonomik bir 
krizi tetiklemiştir. Ekonomik 
determinizmin mutlak ve tek 
belirleyiciliğinde olmasa bile 
yönetici seçkinlerin ekonomi 
alanında aldıkları tedbirler, 
tüm toplumsal yapıyı etkile-
yecektir. Bu bağlamda araş-
tırmaya katılanların %78,9’u 
tüm dünyada ekonomik ve 
siyasal sistemlerin değişikliğe 
uğrayacağını öngörmektedir. 
Buna bağlı olarak liberalizmin 
güçleneceğini düşünenlerin 
oranı %28; sosyal devlet uy-
gulamalarının güçleneceğini 
düşünenlerin oranı %41,7; 
sosyalist eğilimlerin güçlene-
ceğini ifade edenlerin oranı 
ise %30,1’dir. Salgın sonrasın-
da uluslararası toplumun daha 
da önem kazanacağını düşü-
nenlerin oranı %47,5 iken ulus 
devlet yapısının güçleneceğini 
düşünenlerin oranı %43’tür. 

Araştırmaya katılanların 
%87,7’si, salgının ortaya çı-
karttığı ekonomik krizi sonlan-

larda dini içerikli programları 
daha çok takip eder oldukla-
rını söylemiştir. Katılımcıların 
%35,8’i bu dönemde yaratıcıyı 
daha çok yanlarında hisset-
tiklerini, %37,4’ü ise Allah’ın 
bu dönemde kendilerine 
yardım ettiğini düşündükle-
rini belirtmiştir. Bugünlerde 
dini inancın daha da gerekli 
olduğunu düşünenlerin oranı 
%23,4; duaların kabul olacağı-
na inananların oranı %33; dini 
vecibelerini daha çok yerine 
getirmeye başlayanların oranı 
%22,1; çevresindeki insanların 
dini vecibelerini yerine getir-
meleri için onları ikaz etmeye 
başlayanların oranı ise %15,8 
olarak bulunmuştur. 

1980 sonrasında, dünyanın 
küçük bir köy olarak reorgani-
zasyonunun gerçekleştirilmesi 
projesi kapsamında çalışma 
yaşantısının önceki dönem-
deki kalıplarının kırılması için 
bir takım düzenlemeler kısmi 
oranda başarılı olsa da, bu 
uygulamaların en başında 
gelen unsurlardan esnek ve 
evden çalışma şeklinin tam 
olarak çalışma hayatının içeri-
sine işlemesi çok da mümkün 
olmamıştır. En genel anlamda 
korona salgını, evden çalışma 
ilkesinin çalışma hayatının en 
önemli düzenlemelerinden 
biri olarak gerçekleştirilmesi-
ne fırsat sağlamıştır. Korona, 
tüm dünyada daha önce 
sigortacılık, editörlük, bilgisa-
yar hizmetleri vb. iş kollarının 
yanında pek çok hizmetin de 
yine evden ve özellikle de bil-
gisayar altyapısı kullanılarak 
tedarik edilmesini mümkün 
hale getirmiştir.

Öte yandan korona salgını, 
dünya genelinde, çok sayıda 
şirketin iflas etmesine ve in-
sanların işsiz kalmasına neden 
olmuştur. Bizim yaptığımız 
araştırmaya göre, gözlem 
birimlerimizin %15,1’inin vi-
rüs salgını nedeniyle işlerini 

kaybetmiş durumda olup 
yine araştırmaya katılanların 
%59,1’i çevresinde virüs sal-
gını nedeniyle ücretsiz izne 
ayrılan ya da gönüllü olarak 
işinden ayrılan insanlar oldu-
ğunu belirtmektedir. 

Çalışan nüfus açısından, iş 
yerlerinde salgına karşı alınan 
tedbirler incelendiğinde hij-
yen tedbirlerinin tam olarak 
alındığı iş yeri sayısının %19,4 
olduğu; salgına karşı herhangi 
bir tedbir almayan iş yerleri-
nin oranının da %1,8 olduğu 
görünmektedir. Salgına karşı 
işyerlerinde dezenfektan bu-
lunduran işletmelerin oranının 
%24,7, düzenli ateş ölçümü 
yapılan işletmelerin oranının 
%12,8, maske/eldiven/siperlik 
vb. sarf malzemelerinin işyeri 
tarafından sağlandığı işletme-
lerin oranının %18,3 olduğu 
görülmektedir.

Araştırma sonuçlarına göre 
işletmelerin %50’si uzaktan ça-
lışmaya personellerini yönlen-
dirmişken araştırmaya katılan-
ların %60,1’i salgından sonra 
uzaktan çalışmanın artacağını 
düşünmekte olup ayrıca göz-
lem birimlerinin %41,6’sı iş-
yerlerinde nöbetleşe çalışma 
sisteminin hayata geçirildiğini 
ifade etmiştir. %8,4’ü ise çalış-
ma şekline yönelik herhangi 
bir düzenleme getirmemiştir. 
Ayrıca işletmelerin %13’ünde 
işletmedeki hijyen tedbirlerin-
den sorumlu en az bir kişinin 
belirlendiği bilgisi edinilmiştir. 

Çalışma hayatına evden çalı-
şanlar açısından bakıldığında, 
evden çalışmanın başlama-
sıyla birlikte mesai süresinin 
arttığını söyleyenlerin oranı 
%10,7’dir. Ayrıca evden çalış-
mayla birlikte ücretin/maaşın 
azaldığını ifade edenlerin ora-
nı %6,4’tür. Bununla birlikte 
%7,3’lük bir kesim yemek ve 
yol ücretlerinin evden çalış-
mayla birlikte ödenmediğini 
belirtmiştir. Prim/ek ders vb. 
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Yaşanan ekonomik kriz, uzun 
yıllardır dünya genelinde 
globalleşme adı altında sür-
dürülen, “tüm dünyada tek bir 
ekonomik ve tek bir siyasal 
sistem” yaratma mücadelesini 
tamamlanması noktasında hız 
kanacaktır. Sorunun küresel 
olduğu hiçbir durumda çö-
zümün yerel olması mümkün 
değildir. Buna göre, veriler 
arasında çıkan yoğun de-
ğişim/dönüşüm beklentisi, 
kapitalist örgütlenmenin “sıfır 
direniş” tutumunda müm-
kün olabilecektir. Bir metafor 
olarak, dakikada 200 dolar 
kazanan sermaye ile gün boyu 
çalışıp 2 dolar kazanamayan 
kişilerin birbiriyle verecekleri 
mücadelede, salgın sonrası 
ekonomi-politik yapının 2 
dolar kazanamayan lehine 
değişmesini beklemenin te-
menniden öte bir anlamı ola-
mayacaktır. 

Özellikle toplumcu yapılan-
madaki devlet modellerinin 
korona salgınındaki görece 
başarısı karşısında kapitalist 
örgütlenme, kendi örgütlen-
mesini bu sistemlerin yerine 
geçirmek ve yaymak için daha 
da yoğun bir dönüşümü daya-
tacaktır. Araştırma bulguların-
da görüldüğü üzere, toplum-
sal kurumlara duyulan güvene 
karşı siyaset kurumunun 
aktörlerine ilişkin güvensizlik, 
siyaset kurumunun aktörleri 
tarafından -güvensizliği tersi-
ne döndürmek uğruna- daha 
totaliter eğilimlerin hayata 
geçirilmesine ve bunun da 
global bir çerçevede gerçek-
leştirilmesine zemin hazırlaya-
bilecektir.

Kuşkusuz ki tüm bu karamsar 
tablonun ne kadar kararabi-
leceği, karşı kolektif öznelerin 
tarihsel rollerini ne kadar yeri-
ne getirip getiremedikleriyle 
bağlantılı olacaktır. 

dırmak için siyasiler tarafından 
halkın omuzlarına yeni maddi 
yükler bindirileceğini ifade 
etmiştir. Bununla birlikte katı-
lımcıların %52,5’i Türkiye’nin 
içine gireceği ekonomik sıkın-
tıyı kısa zamanda atlatamaya-
cağı görüşündedir. 

Araştırma kapsamında, çeşitli 
siyasal ve yönetsel kuruluşla-
rın salgına dair aldıkları karar-
lara veya gerçekleştirdikleri 
faaliyetlere ilişkin görüşlere 
yönelik sorular yöneltilmiştir. 
Bu bağlamda Cumhurbaş-
kanlığı tarafından alınan sal-
gınla ilgili tedbirlerin yeterli 
olduğunu düşünenlerin oranı 
%20,6’dır. Tedbirlerin yetersiz 
olduğunu düşünenlerin oranı 
ise 45,9’dur. Valilikler ve valilik-
lere bağlı kurulların (pandemi 
kurulu vs.) aldıkları tedbir-
leri yeterli görenlerin oranı 
%21’dir. Bu organların tedbir 
kararlarını yeterli görmeyen-
lerin oranı ise %43,8’dir. Sağlık 
Bakanlığı ve özelde Sağlık 
Bakanı, korona kapsamında 
en çok adından söz ettiren 
kurumdur. Sağlık Bakanlığı ta-
rafından yapılan açıklamalara, 
katılımcıların %23,7’i güven-
diklerini belirtmiştir. %73,3’lük 
bir kesim ise Sağlık Bakanlı-
ğına güvenip güvenmeme 
noktasında kararsızdır. Bilim 
Kurulu’na ise, %96,6’lık bir 
kesim güvendiğini belirtmiştir. 
Sağlık personeline duyulan 
güven ise %88,3’tür. 

Değerlendirme

Toplumsal yapının değişmesi 
için gerekli olan içsel ve dışsal 
faktörlerin uzun süreliliği ve 
güçleri, değişme süresini fark-
lılaştırmaktadır. Öte yandan, 
başta aydınlar başta olmak 
üzere, pek çok kişi korona sal-
gını sonrasında toplumsal ya-
pıda değişikliklerin olacağına 
dair tahminler yapmaktadır. 
Hiç kuşkusuz ki, gündelik ya-
şamlarımıza dair önemli bir ta-
kım düzenlemelerin yapılması 

gerekmektedir, yapılacaktır 
da… Ancak kurumsal yapılar 
yönünden korona sonrasına 
bakılacak olursa bu salgın, 
aile dayanışma ve ilişkilerinin 
güncellenmesi yönünden yeni 
bir dinamik sağlamıştır. Buna 
göre, önümüzdeki süreçte 
muhafazakar söylemin önemli 
retoriklerinden biri olan aile 
söyleminin daha da önemli 
hale geleceğini ve muhafa-
zakarların aile temasını daha 
fazla kullanabilecekleri bir 
siyasal alanın açılacağını söy-
lemek mümkündür. Benzer bir 
çerçevede, korona salgını dö-
neminde dini ritüel ve inanç 
yönelimlerinin de arttığı gö-
rülmektedir. Bu yüksek hassa-
siyet düzeyi de, korona sonrası 
kurgulanacak retoriğe eklene-
cek ve muhafazakar siyaset bu 
duyarlılıktan yararlanacaktır. 

Çalışma hayatındaki değişim, 
neoliberal politikaların istediği 
ve uzun zamandır arzuladığı 
türdendir. Bu süreçte pek çok 
işletmenin, kendini mümkün 
olduğu kadar uzaktan ve es-
nek çalışma sistemine entegre 
etmesi sebebiyle, aradığı fır-
satı yakalayan neoliberal ça-
lışma prensiplerinin daha da 
güçleneceği söylenebilir. Bu 
çalışma ilişkilerinin getirdiği 
örgütsüzlük, ücret pazarlığın-
daki dezavantaj ve daha ucuz 
işgücü gibi pek çok faktörün 
yaygın etkilere ulaşması da 
öngörülebilir.

Araştırma kapsamında ortaya 
çıkan ve sistem değişikliği 
olarak da kabul edilebilecek 
sosyalist ve sosyal devlet yak-
laşımlarının güçleneceğine 
dair yanıtların yüksek oranı, 
geçtiğimiz iki yüzyıl boyunca 
kapitalizmin krizlerle güçlen-
diği gerçeği ile çelişmektedir. 
Dolayısıyla katılımcı görüş-
lerinin aksine, koronanın, 
kapitalizmin örgütlenmesinde 
bir fırsat noktası olacağı düşü-
nülmelidir. 
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Ş şifayı ve ölümsüzlüğü 
aramakla geçmiştir. Su 
kaynaklarının kısıtlı olduğu 
yerlerde yaşamın oluşmadığı 
ve yıkanmanın gerekliliği hay-
vanlar aleminde de var olan 
bir olgudur. Avcı-toplayıcıdan 
tarım toplumuna geçen in-
sanlar ise, daima temiz suyu 
aramışlar ve şehirlerini su 
kıyılarında kurmuşlardır. Yazılı 
kayıtların olmadığı dönemler-
de salgın hastalıklar olmuyor 
muydu? Şüphesiz oluyordu; 
ancak medeniyet yeşerdik-
çe, insanların birbirleriyle ve 
hayvanlarla yakınlığı artmaya 
başlamış ve bulaşma riski de o 
oranda artmıştır. İnsanlar me-
deniyetleri, şehirleri ve onları 
birbirine bağlayan yolları, 
araçları keşfettikçe; uzaklar 
yakınlaştıkça, salgın hastalık-
lar da görülmeye başlamıştır. 

Tarih ve Bilimin Işığında Salgınlar

Şüphe bir nura koşmaktır.

Tevfik Fikret

Demokrasi -halk yönetimi- 
daima ilerleyen ve gelişen 
toplumlarda var olmuştur. 
Anadolu’muzun muhteşem 
coğrafyasında, yüzbin yıllar 
ötesinden bize bakan “bulete-
rionlar” -meclis toplantı amfi-
tiyatroları- görkemli tiyatrolar, 
gymnasiumlar, stadyumlar 
ancak demokrasiyle var olabi-
len sanat, spor, medeniyet ve 
bilimsel ilerleme göstergele-
ridir. Tabii burada hamamları 
ve şifahaneleri de göz ardı 
edemeyiz. İnsanlar ölümün 
varlığını ve ölüm karşısındaki 
çaresizliğini ilk hisseden 
yaratıklardır. Bu yüzden 
insanlık tarihi, büyücülerden 
koca karı ilaçlarına, tabiatta 
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ihraç edilmiş ve 1520’de Az-
tek topluluğunu adeta yok 
etmiştir. İneklerdeki hastalı-
ğın bir başka çeşidi olan bu 
virus ilk aşılanma kavramını 
da beraberinde getirmiştir. 
“Vaccine” -aşı- terimi de “vac-
ca” –inek-’ten türetilmiştir. 
İngiliz Doktor Jenner, süt 
sağan kızlarda çiçek hastalığı 
görülmediğini gözlemlemiş 
ve inek memelerinde bulunan 
cerahatli döküntülerden oluş-
turduğu ilk aşılamayı 1796 
yılında bahçıvanının oğlunda 
denemiştir. O zamanlarda 
etik kurallar ve yasalar pek 
dikkate alınmıyordu tabii! 
Tıp otoritelerinin önce karşı 
çıktıkları yöntem sonra tüm 
dünyada uygulanmış ve 1980 
yılında Dünya Sağlık Örgütü 
çiçek hastalığının kökünün 
kazındığını duyurmuştur1. 

1 https://en.wikipedia.org/wiki/

İşte o zaman insanlar doğanın 
hakimi olmadıklarını anlamış-
lardır.

Dünyadaki büyük salgınlar

Yazılı tarihe geçen ilk sal-
gın, Peloponez Savaşları 
sırasında (M.Ö. 430) Atina’da 
kaydedilmiştir. Kayıtlardaki 
belirtilerden bunun tifo ol-
duğu tahmin edilmektedir. 
Roma’nın dünya hakimiyeti 
başladığında, yeni fethedilmiş 
olan Mısır’dan gemi ambarla-
rındaki farelerle gelen veba, 
Jüstinyen zamanında (541 yılı) 
30-50 milyon kişiyi öldürerek 
aşağı yukarı dünya nüfusunun 
yarısını yok etti. 800 yıl sonra, 
1347 yılında Avrupa’da başla-
yan ikinci büyük veba salgını, 
4 yıl gibi kısa bir sürede 200 
milyon hayata mal oldu. O 
zamanlarda ne mikrop, ne 
bulaşma, ne sterilizasyon 

kavramı olduğundan çaresiz-
lik içinde çırpınan yetkililer, 
Venedik’e gelen gemileri 40 
gün süreyle bekletmeye karar 
verdiler. İşte -Batı dillerindeki 
40 anlamını çağrıştıran- ka-
rantina terimi, bu “kara ölüm” 
zamanından gelmektedir. 
1348-1665 yılları arasında her 
20 yılda bir tekrarlayan veba 
salgınları bilhassa Londra’da 
can almaya devam etti. İzo-
lasyon o zamanlarda şehirde 
uygulandı. Evler işaretleniyor 
hatta hastalar vurularak öldü-
rülüyordu. 17. yüzyılda tekrar 
eden pandemilerden sonra 
Tanrı’ya şükran için dikilen 
sütunlar Avrupa’nın birçok 
şehrinde görülebilir.

Sadece veba mı? Çiçek has-
talığı, 1492’de Amerika’nın 
keşfinden sonra Amerika 
ve Meksika’ya Avrupa’dan 
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başlamasıyla, kitaplar sade-
ce manastırların tekelinde 
olmaktan çıkmış; ilk üniversi-
teler kurulmuş; buradan mo-
dern bilim doğmuştur. 

Bilim insanın gerçeği ara-
masından ve merakından 
doğmuştur. İnsan, öğren-
dikçe daha derine giderken 
öğrenmek için yeni araçlar 
kullanmaya başlamış ve tek-
nolojiyi insanlığın hizmetine 
sunmuştur. Tabii bütün bun-
lar, doğanın hakimi olan bak-
terilerle birlikte yaşamasını 
gerektirmiştir. Evrim, insana 
korunması için mekanizmalar 
geliştirmesini sağlamış ve 
organizmamız, bir hücresel 
ve kimyasal orduyla bakteri 
ve virüslerin saldırılarına karşı 
koymaya çalışmıştır. Ancak 
onlar da yine evrim sayesinde 
şekil değiştirerek bu saldı-
rılara karşı hayatta kalmaya 
çalışmışlardır. Aslında her can-
lının tek yaptığı şey, hayatta 
kalmak ve neslini sürdürmek 
için çoğalmaktır. Zaten canlıyı 
cansızdan ayıran da, bu çoğal-
ma ve enerjiyi etrafından sağ-
layarak kullanma yeteneğidir. 

Bilimsel çalışmalar, 18. yüzyı-
lın sonunda ve 19. yüzyılda 
ivme kazanarak mikrobiyoloji, 
immünoloji,  evrimsel biyoloji 
ve biyokimyadaki muazzam 
buluşlar hastalıklarla savaş 
olanağı yaratmış; bu savaş, 
artık uluslararası bir “chal-
lenge” -meydan okuma- ve 
yeni ilaç moleküllerinin icadı 
da müthiş bir kazanç kapısı 
olmaya başlamıştır. Buna tek-
noloji de eklenerek, örneğin 
elektron mikroskoplarıyla 
artık moleküllerin bile gö-
rüntülenmesi sağlanmıştır. 
Salgınlardan bahsettiğimiz 
bu yazıda Fransız bilim adamı 
Louis Pasteur’ü  (1822-1895) 
anmadan ve ona bir teşekkür 
sunmadan geçemeyiz6. Kim-

6 https://fr.wikipedia.org/wiki/
Louis_Pasteur (Erişim: 25.04.2020)

Hepimizin vücudunda var 
olan aşıya bağlı çiçek bozuğu 
izini bu yıldan sonra doğanlar 
artık taşımamaktadır. İçme 
sularından bulaşan kolera ise 
19. yüzyılda ortalığı kırıp ge-
çirmiştir. Hastalığın sulardan 
geçtiğini anlamak için bile 
detektif gibi iz sürülmek zo-
runda kalınmıştır2. 

Yirminci yüzyıla gelince, 
1980’lerde AIDS -Acute Im-
munodeficiency Syndrome- 
virüsü HIV -Human Immuno-
deficiency Virus- yepyeni bir 
virüs olarak maymunlardan 
insanlara hediye edilmiştir. 
Virüsün bulaşma yolları çok 
hızlı bir şekilde keşfedilmiş 
ve o yüzden tüm insanlığın 
bağışıklık sistemini yok et-
mesi önlenebilmiş olmakla 
birlikte, hala korkutuculuğuna 
sürmektedir.  2002 ve 2012’de 
ise Coronavirus ailesinin ilk 
fertleri, sırasıyla SARS -Severe 
Acute Respiaratory Syndro-
me- ve MERS -Middle-East 
Resiratory Syndrome- adlı, 
ciddi solunum hastalığına 
yol açan öldürücü salgınlar 
oluşturmuşlardır3. Bu sal-
gınların, tüm dünyayı saran 
pandemiler oluşturmadan 
sönümlenmesinin yarattığı 
ve bilimin artık herhangi bir 
salgın karşısında çok daha 
donanımlı olduğu yolundaki 
böbürlenme, 2019’da ortaya 
çıkan COVID-19 salgını ile tuz-
la buz olmuştur. 

Bilimin ışığında evrensel 
evrim ve canlılık 

Günümüzde kabul edilen bi-
limsel açıklamalar ışığında, ilk 
hayatın milyarlarca yıl süren 

Edward_Jenner (Erişim: 26.04.202)
2 https://www.history.com/topics/
middle-ages/pandemics-timeline 
(Erişim: 24.04.2020)
3 Ahamed S, Samad MD. Information 
mining for COVID-19 research from 
a large volume of scientific literature, 
Computer Science Biology, ArXiv 2020. 
www.semanticscholar.org

evrim sonucunda 3-3.5 milyar 
yıl önce cansız maddelerden 
meydana geldiği benimsen-
mektedir. Dünyadaki hayatın 
atası bakterilerdir. Bakteriler 
ilk canlılar olarak yaklaşık 1 
milyar yıl yalnız yaşayıp evrim-
leştiler ve daha sonra başka 
canlı türlerinin çıkmasına kat-
kıda bulundular. Diğer bir de-
yişle dünyamızın ilk sahipleri 
tek hücreli canlılardır4,5. Canlıyı 
cansızdan ayıran nedir? Aynı 
moleküller, aynı atomlar nasıl 
oldu da birden canlandı? İşte 
bu soruya sadece insan beyni 
bir cevap aramaya başladı. 
Bugünkü insanın, daha bi-
limsel adıyla Homo sapiens’in 
200.000 yıl önceden günü-
müze kadar sorduğu bu soru-
larla bilimin tarihsel serüveni 
başladı. Aristoteles’in ruhu 
bedenden, canlıyı cansızdan 
ayıran “vitalizm” felsefesi, 1828 
yılında Wöhler’in (1800-1882) 
anorganik bir madde olan 
amonyum siyanattan yola 
çıkarak canlıda bulunan or-
ganik bir madde olan “üre”yi 
sentez etmesiyle tamamıyla 
yıkıldı. Eski çağlardaki bi-
limsel ve felsefi düşünceler, 
daha sonra orta çağın dini 
baskıları tarafından yönetilen 
ve Kilise kurumunun baskısı 
altında tartışmaya ve sorguya 
açık olamayan karanlık bir 
döneme girmiştir. Haçlı Sefer-
leri, Hıristiyan alemini İslam 
uygarlığının bilim, felsefe ve 
matematikteki ilerlemeleri ile 
karşılaştırmıştır. Daha sonra 
Rönesans ve reform hareket-
leri, Kilise’nin siyasi ve ente-
lektüel otoritesini sorgulanır 
hale getirmiştir. Matbaanın 
da bilgiyi herkese ulaştırmaya 

4 Nelson DL, Cox MM, Lehninger 
Priciples of Biochemistry, 4. Baskı, W.H. 
Freeman and Company, New York 
(USA), 2005.
5 Tekşen F, Tıbbi Biyoloji ve Genetik 
Ders Kitabı. Ankara Üniversitesi Sağlık 
Eğitim Fakültesi Yayınları No.4, 2. 
Baskı, Ankara Üniversitesi Basımevi, 
Ankara 2006.
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gezegenler gibi dünya da bir 
gün yok olacaktır. Ama insa-
nın bu yok oluşu hızlandırmış 
bulunduğu artık hepimiz için 
malumdur. İnsan ilk olarak işe, 
düşmanını görebilmek için 
ormanları yakmakla başlamış-
tır7. Sonra medeniyet, şehirler, 
gemiler, uçaklar, nükleer sant-
raller, savaşlar, bizleri “konfor” 
denen yapay hayata alıştırdık-
ça evrimsel süreçte milyarlar-
ca yıl içinde yavaş yavaş şekil-
lenmiş olan tabiat, şaşırmaya 
başlamış ve uyum sağlamak 
için, mutasyon dediğimiz 
genetik değişimleri hızlandır-
mıştır. Globalleşme, endüstri, 
ve aşırı şehirleşme yerel tarımı 
yok etmiş; “gelişmiş” addedi-
len ülkeleri adeta yapay bir 
hayatın içine sokmuştur. Vahşi 
hayat yok edilerek hayvanla-
rın habitatları insanlara yak-
laşmış ve hayvanlardaki bazı 
mikroplar insana bulaşır hale 
gelmiştir.

Şimdi tabiat bize “dur” de-
miştir. Bu arada tedaviler 
bulunacak, hayat ona tutuna-
bilenlerle devam edecektir. 
Dünyanın aynı dünya olup 
olmayacağına, geçmişe baka-
rak karar verilebilir. Yukarıda 
anlatılan felaketlerden sonra 
dünya yine aynı vahşi para ve 
güç hırsıyla dolu insanlarla 
dönmeye devam etmemiş 
midir? Yine iyilik ve kötülük, 
fakirlik ve peşinden koşulan 
zenginlik, yine fanatizm, yine 
haksızlık, yine zulüm, olmamış 
mıdır? Keşke gelir paylaşı-
mının adil olduğu, sağlık ve 
eğitimin sosyalleştiği, bilime 
ayrılan bütçenin Diyanet’e 
ayrılan bütçeden fazla olduğu, 
yerel tarımın ve hayvancılığın 
teşvik edileceği bir dünyanın 
kurulabilmesi bir ütopyadan 
ibaret olmasaydı.

7  Harari Y.N Hayvanlardan Tanrılara 
Sapiens İnsan Türünün Kısa bir Tarihi 
2012, Kolektif Kitap Bilim ve Tasarım 
Ltd. Şti., İstanbul 2015.

yacı olan Pasteur’ün, şekerle-
rin kristal yapıları, fermantas-
yon, asepsi ve sterilizasyon 
üzerindeki buluşları, kimya ve 
ilaç sanayiinin gelişmesinde 
ve hastalıkların bulaşmasının 
önlenmesinde öncülük et-
miştir. Mayalar ve mikropların 
gözle görülemeyen canlılar 
olduklarını insanlığa kabul 
ettirmek, tıp adamı olmadığı 
daima yüzüne vurulan -kuduz 
aşısını da bulan- Pasteur için 
oldukça güç olmuştur. “Göz-
lem alanlarında şans sadece 
hazırlıklı zihinlerden yanadır” 
deyişi bilimsel araştırmayı ve 
“merak”ın önemini çok güzel 
açıklar. Bu deyiş, mantarlar 
üzerinde çalışırken tesadüfen 
1927 yılında bakterileri öldü-
ren penisilini bulan Alexander 
Fleming (1881-1955) için söy-
lenmiş gibidir.  

Mikroskobun ve biyokimyasal 
tekniklerin geliştirilmesi man-
tar ve mayaların, bakterilerin, 
virüslerin farklarını ortaya 
koymuştur. Virüslerin hücresel 
yapı göstermedikleri hatta 
kristal halde elde edilebildik-
leri gösterilince, canlı mı can-
sız mı oldukları tartışılmaya 
başlamıştır. Virüsler kalıtım 
moleküllerinden (RNA; DNA) 
yapıldıkları için kimyasal yapı 
gösteriyorlar ama sadece canlı 
bir hücreye girdikleri anda bö-
lünüp çoğalmaya başlayarak 
“canlanıyorlar”. 

Tabii ki dünyayı sarsan asıl 
buluş, 20. yüzyılda kalıtım 
molekülü DNA’nın çift sarmal 
yapısının aydınlatılması ol-
muştur. Bu onuru Watson ve 
hocası Crick paylaşmışlardır 
ve yıl 1953’tür. Kalıtımın mole-
küler temelinin anlaşılmasıyla 
“yaşamın moleküler mantığı” 
kavranmaya ve hücrenin 
içinde cereyan eden tüm 
olaylar hızla kimyasal düzeyde 
aydınlatılmaya başlamıştır. 
İnsan genomu projesi -HGP- 
1990-2003 yılları arasında 

tamamlanmış ve genlerimizin 
haritası çıkarılmıştır. Şimdiler-
de Coronavirus için kullanılan 
“mutasyon” terimi hayatımıza 
aslında bu yıllardan beri gir-
miştir. 

Doğuştan gelen veya kanser 
gibi hastalıklarda, taşıdığımız 
genlerin bazı kısımları bir hata 
sonucu değişikliğe uğramakta 
ve çok çeşitli hastalıklar oluş-
maktadır. Ancak umutlanıldığı 
üzere bunların tamirinin, 
-doğru genin yerine konma-
sının- çocuk işi olmadığı kısa 
sürede anlaşılmıştır. Bilim işte 
budur; bazen çok hızlı iler-
lerken bazen de bir yerde ta-
kılmaktadır. Tabii bu çok kar-
maşık mekanizmaları çözmek 
başka bir şey, onları taklit ede-
rek ilaç ve tedavi oluşturmak 
ayrı bir şeydir. Aynı şeyi, tanı-
dık bir virüsün mutasyonuyla 
oluşan ve olağanüstü bir 
bulaşıcılık kazanan COVID-19 
salgınında yaşıyoruz. Bilim bu 
kadar ilerlemişken hala da-
kikalar içinde neden aşı veya 
ilaç oluşturamıyoruz, neden 
sadece tüm yapabildiğimiz 
izolasyon ve el yıkamaktan 
ibaret? Bu sorular, bilime olan 
inancımızı sarsıyor.

Dünyayı saran salgın  
ve bilimin sınavı

İnsanoğlu kendi bilgi düzeyini 
aşan olayları açıklamak için 
daima üstün bir yaratık ara-
mıştır. Üstün kuvvete daima 
adaklar adanmış, kan akıtılmış 
ve merhamet dilenmiştir. İtaat 
ve tevekkül emreden üstün 
kuvvete rağmen, bazı insanlar 
“niye” diye sormaya devam 
etmiştir. İnsanlık, bu sayede, 
hücrenin içindeki trafikten ga-
laksiler ve gezegenlerin arası 
trafiğe kadar evreni keşfetme-
ye devam etmektedir. 

Yalnız insanın evrimi dün-
yadaki doğa felaketini de 
başlatan en önemli unsur ol-
muştur. Tabii ki tüm evrendeki 
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K Kapitalist sistemi kurtarma 
çabaları

Tüm dünyada, kapitalist 
sistem zarar görmesin diye 
kurtarma paketleri açıklandı. 
Bunların en büyüğü ABD’den 
geldi. Kamu kaynakları ile 
oluşturulan bu yardımlar, 
şirketler arasında pay edil-
di. ABD’de Trump yönetimi 
tarafından düzenlenen ve 
kamusal muhalefete rağmen 
geçirilen CARES Yasası veya 
Türkiye’de Berat Albayrak 
tarafından duyurulan 200 mil-
yar TL’lik korona virüs yardımı 
seçkin şirketler arasında pay 
edilirken, emek cephesine 
düşen bir şey olmadı. Zaten 
işlerinden çıkarılmıyor olma-
ları, onlara bahşedilmiş en 
önemli lütuftu. 

Kapitalizm, AKP ve COVID-19

Korona virüs yaklaşık üç 
ayda dünya turunu tamam-
ladı. Beş kıtaya yayıldı. Mil-
yarlarca insanı eve kapattı. 
Milyarlarcasına maske taktır-
dı. Ama önemli bir şey daha 
yaptı: Neoliberal kapitaliz-
min sömürücü yanını meş-
rulaştırmak için, her daim 
yüzünde olan güler yüz mas-
kesini düşürdü. Bütün dünya 
gördü ki kapitalizmin, yılın 
tek bir çeyreğinde bile bü-
yümemeye tahammülü yok. 
Aman ekonomide küçülme 
olmasın diye, en gelişmiş ül-
keler bile hızlıca normalleş-
me arayışlarına girdi. Onların 
açtığı bu psikolojik alan, 
bizimki gibi gelişmekte olan 
ülkelerin popülist iktidarları-
na da fırsat verdi. 

 
 
Ertan AKSOY 
SODEV Başkanı
e.aksoy@sodev.org.tr
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alınmamasının önemli ne-
denlerinden biri, çok açık ki 
“salgın fırsatçılığı” yapmak. 
Demografik faktörlere güve-
nerek, yani yaşlı nüfusu daha 
yüksek ülkelerdeki ölüm sa-
yılarını gösterip Türkiye’de ne 
kadar az ölüm olduğuna dair 
manipülasyon yapmak başka 
ne ile açıklanabilir? Bu fırsat-
çılığın; siyasi iktidarın sürecin 
başından bu yana yaptığı 
açıklamalara, hazırlanan eko-
nomi paketine ve ek önlemle-
re, Merkez Bankası kararlarına 
damga vurduğu görülüyor. 
Fırsatçılığın bir boyutu, müm-
kün olan sektörlerde gere-
kirse stoğa üretim yapmak, 
bozulan tedarik zincirlerinde 
rakiplerden pazar kapmak, 
temel ihtiyaçlar dışında da iç 
talebi uyarmak ve karşılamak. 
Diğer boyutu ise -otomotiv, 
tekstil başta olmak üzere- bir 
dizi sektörde ve özellikle dış 
pazarda talebin çok keskin 
inişler göstermesi nedeniyle 
faaliyet hacminin çok düş-
mesine rağmen “kapatma” 
kararı almayarak sermaye 
sınıfına “esneklik” sağlamak 
oluşturuyor. Yıllık izinler, üc-
retsiz izinler, çalışma saatlerini 
azaltıp ücret indirmeler ve 

ken, “üretmeye mecburuz” 
anlayışıyla çarklar dönmeye 
devam etti. Bunu GSM şirket-
lerinin yayınladığı aboneleri-
nin hareketlilik haritalarından 
da teyit edebiliyoruz. Varlıklı 
semtlerde oturanlar evlerin-
de kalırken yoksul semtlerde 
oturanların dışarıda olduğu 
görüldü. Zenginler, ünlüler, 
sanatçılar, evlerinin bahçe-
sinden video çekerek “aman 
evde kalın” diye akıl vermeye 
kalkarken dikkate almadıkları 
durum, garibanın ekmeğini 
kazanması için dışarı çıkmak 
zorunda olduğuydu. Özetle, 
gariban için dışarısı tercih de-
ğil zorunluluktu.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü 
İbrahim Kalın, Nisan ayının 
ortasında NTV’de, hükümetin 
daha uzun bir karantina ka-
rarını reddetmesini, “Bunun 
ekonomiye maliyeti çok daha 
ağır olurdu,” diyerek açıkla-
mıştı. Bu, eşi görülmemiş bir 
salgın krizinin ortasında ser-
maye sahiplerinin çıkarlarını 
korumak için binlerce işçinin 
yaşamının riske edilebileceği 
anlamına da gelmektedir.

Yaşamsal alanlar dışında 
hayatı durdurma kararının 

Türkiye, tarihinin en ağır kri-
zinden ufukta belirgin bir çıkış 
reçetesi olmaksızın geçerken, 
COVID-19 salgınının en fazla 
tahribat yaratacağı ülkelerden 
biri olmaya da aday. Kapi-
talizmin, piyasa düzeninin 
irrasyonellikleri dünyanın 
her yerinde salgının neden 
olduğu insani yıkımı artırıyor. 
Buna karşın Türkiye, yaklaşık 
iki yıldır ertelemelerle ve top 
çevirmelerle idare edilmeye 
çalışarak, Katar’dan gelecek 
dolarlarla kağıt üzerinde du-
rumu kotarmayı öncelik ola-
rak alıyor. 

Doğrulanmış COVID-19 vaka 
sayısı bakımından Çin’i ve 
İran’ı geride bırakan Türkiye, 
Asya’da en çok vakaya sahip 
ülke oldu. Başından itibaren 
hükümetin önceliği üretimi, 
ihracatı ve karları korumak 
amacıyla zorunlu olmayan 
sektörlerde işçilerin çalışmaya 
devam etmesini sağlamak 
olduğu için, işçiler toplumda 
salgından en sert etkilenen 
kesim oldu. COVID-19’un 
giderek bir işçi sınıfı hastalığı 
haline geldiğini söyleyebiliriz. 
Çünkü bankaların ve büyük 
şirketlerin çıkarları korunur-
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temel nedeni olarak ekono-
miyi işaret etmekte. Bu oran 
AKP’ye oy vermiş seçmen 
içerisinde bile %56,2 seviye-
sinde. 

Yine aynı araştırmada, “Bir 
görüş normalleşme sürecinin 
salgını daha da yaygınlaştıra-
cağını savunurken, bir görüş 
ise daha fazla işsizlik oluşma-
ması ve ekonominin kötüye 
gitmemesi için bu normalleş-
meye ihtiyaç olduğunu ifade 
etmektedir. Sizin görüşünüz 
bunlardan hangisine yakın-
dır?” sorusu sorulduğunda 
Türkiye genelinde %53,7 
kararı desteklemediğini ve 
normalleşme kararının salgı-
nın yayılmasına neden olaca-
ğını söylüyor. Aynı soru AKP 
seçmenine sorulduğunda ise, 
%40,2’si karara karşı olduğu-
nu belirtiyor. 

AKP iktidarı bu sefer bir 
başarı öyküsü yazmaktan 
çok uzakta. Muhtemel olan 
erken seçimde ise şimdiye 
kadar çıkarlarını koruduğu 
şirketlerin patronları bile AKP 
iktidarını koruyamayacak. Söz 
hakkının, canını riske atarak 
fabrikalarda çalışan işçilere, 
sokaklarda artık yemek topla-
yan yoksullara, işinden olan-
lara, iş bulamayanlara, ayın 
sonunu getiremeyen emekli 
ve memurlara gelmesine çok 
az kaldı. 

Son olarak yazımı bir teşek-
kürle tamamlamak isterim. 
Bu süreçte toplumu koru-
mak amacıyla emek veren, 
çaba gösteren, canını riske 
eden herkese ama herkese, 
mesleğinden ve yaptığı işin 
öneminden bağımsız olarak 
şükranlarımı sunarım. Bir koca 
teşekkür de bu emsalsiz sağlık 
ordusunu kuran, bu toprak-
larda bilimin yeşermesine 
imkan veren Cumhuriyet’in 
kurucusuna ve kurucularına… 
Düşünsenize; ya olmasalardı!

tabii işten çıkarmalarla geçen 
üç ayın ardından fiilen kapat-
ma noktasına gelen sermaye 
kuruluşlarını rahatlatmak için 
“ücretsiz izin” yaygın uygula-
ma haline getiriliyor.

Krizden pay çıkarma  
fırsatçılığı

AKP’nin gayri resmi strateji 
planı olan “kriz fırsatçılığına” 
sadece ekonomide değil, iç 
politikadan dış politikaya 
kadar birçok kez tanıklık et-
miştik. İki yıldır kapıda olan 
ve çemberin her geçen gün 
daraldığı ekonomik krizde, bu 
sefer sistemin emniyet su-
paplarının manevra alanının 
iyice daraldığını görmekteyiz. 
Bunun en iyi örneği, dünyanın 
birçok ülkesinde doğalgaz ve 
elektrik faturaları için devlet-
ler kısmi yardımlar sağlarken, 
Türkiye’de dağıtım şirketleri-
nin nakit akışlarını garantiye 
alacak “emsal fatura” düzen-
lemelerinin hayata geçiril-
mesidir. Şu anda elektrik ve 
doğalgaz dağıtım şirketlerinin 
borç yükünün kamu tarafın-
dan üstlenilmiş olması yet-
miyormuş gibi, emsal fatura 
düzenlemeleri ile dağıtım şir-
ketlerinin karlılığı dar gelirli ve 
yoksul vatandaşların sırtından 
garanti altına alındı. Zaten 
şımarıkça harcanmış kamu 
kaynakları tükenme noktasına 
gelmişken ve COVID-19 krizi 
ile yoksul olan halk açlıkla 
sınanacak seviyedeyken, mev-
cut kaynaklar da, bu yolardan, 
şirketlerin gemisini yüzdür-
mek için kullanıldı. 

Ekonomi yönetiminde tablo 
bu şekildeyken, hastalığa kar-
şı korunmak için en basit ön-
lem olan maske temini süreci 
bile doğru bir şekilde yöneti-
lemedi. AKP iktidarı basit bir 
tekstil üretimi olan bez mas-
keleri, salgının 3. ayı olmasına 
rağmen hala vatandaşların 
tümüe ulaştırmayı başarabil-

miş değil. Posta yoluyla veya 
“sms” aracılığıyla eczaneler-
den temin edilmesi sürecinde 
ciddi bir şekilde başarısızlığa 
uğrayan AKP, dünya ekonomi-
sinin lokomotifi niteliğindeki 
ülkelere “itibardan tasarruf 
olmaz” diyerek milyonlarca 
maske yardımı gerçekleştirdi. 
Unutmayalım ki bu yardımla-
rın gitmeye başladığı salgının 
ilk aylarında, sağlık personel-
lerine dahi maske, siperlik ve 
tulum temininde yaşanılan 
aksaklıkları Türk Tabipler Birli-
ği beyan etmişti. 

AKP, kurulduğu günden itiba-
ren kriz üzerinden bir başarı 
öyküsü inşa etmeye çalışmış 
ve bunda göreceli olarak 
da başarılı olmuştur. Fakat 
yine de COVID-19 krizinden 
gerçek bir başarı öyküsü yaz-
ması mümkün değildir. AKP 
tarafından domine edilen 
Türkiye medyasının %95’inde 
COVID-19’a karşı Erdoğan ve 
iktidarının “başarılı” mücade-
lesi anlatılsa da başarısızlığın 
ve yönetilemezliğin tablosu 
açık bir şekilde ortada. AKP 
de havuz medyası propa-
gandasına çok itibar etmiyor 
olacak ki, bütün dünyayı etkisi 
altına almış pandemi yerine 
darbe dedikoduları, diyanet 
tartışmaları ve “Ayasofya cami 
olsun mu olmasın mı” tartış-
malarıyla gündemi manipüle 
etme çabası içerisinde. 

Bütün bu çabalara rağmen, 
AKP iktidarının pandemiyle 
mücadelede sınıfta kaldığını 
gösteren çok sayıda veri mev-
cut. Bunlardan bir tanesi de 
Aksoy Araştırma tarafından 
yayımlanan raporda. Rapora 
göre 1 Haziran’da başlayan 
normalleşme kararının alın-
masının temel nedeni olarak 
sürecin başarılı yönetimi 
değil, ekonomik gidişat gö-
rülmekte. Türkiye genelinde 
vatandaşların %74’ü açıkla-
nan normalleşme kararlarının 
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Sosyal Demokrat Dergi'nin 
CHP PM Üyesi  
Prof. Dr. Gaye USLUER ile  
yaptığı söyleşi

Söyleşi: Prof. Dr. Gaye USLUER

yönleri ortaya dökülmüş-
tür. Siyasal dönüşümlerin, 
reformların tam da bu süreç-
lerin sonunda ortaya çıkmış 
olması tesadüf değildir.

Salgın hastalıklar özellikle 
antibiyotik öncesi dönemde 
tüm toplumlarda büyük izler 
bırakmıştır. Büyük kıtaların 
keşfi, ülkeler arası gidiş geliş-
ler salgınlara zemin hazırla-
mış, belki de sınır tanımazlık 
ilk önce mikroorganizmaların 
yayılımında ortaya çıkmıştır. 

Şüphesiz savaş sonrasında 
olduğu gibi salgınlar sonra-
sında da yeni alışkanlıkların, 
yeni toplumsal kabullerin or-
taya çıkmasının yanı sıra yeni 
keşifler, Tıp’ta yeni çığırlar da 
açılmıştır. Yeni tanı yöntemle-
rinin yaşama girmesi, özellik-

Koronavirüs salgınının 
dünyada son yüzyılda ger-
çekleşen salgınlardan ne 
gibi farklılıkları var? Son 
yıllarda epidemilerdeki çe-
şitlenme ve son olarak da 
pandemi olarak tanımlanan 
koranavirüs salgını küresel 
bir sağlık sorunu olmanın 
ötesinde neler ifade ediyor?

İnsanlık tarihinde sonuçları 
açısından önemli dönüm 
noktaları her zaman var ol-
muştur. Bu dönüm noktaları 
nedir diye bakarsak bir taraf-
ta büyük savaşlar vardır, öte 
tarafta ise salgın hastalıklar. 
Gerçekten hem savaşlardan 
sonra hem de salgın hastalık-
lardan sonra ülkeler aynı çıp-
laklık durumuna gelmişlerdir. 
Adeta ülkelerin röntgenleri 
çekilmiş, güçlü ve zayıf 
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dünya için bu konuların yeni 
gündemimiz olma zorunlulu-
ğu olarak özetlenebilir.

Siyasetçilerin önce reddet-
tiği, sonra farklı tutumlar 
aldığı bir pandemi yönetim 
krizine de tanık olundu. Siz-
ce bu pandemi karşısında 
alınan önlemler ve tutum-
lar, toplumlar ve siyasal 
rejimlerin özellikleri ile ilgili 
bize neler söyler?  Şeffaflık/
açıklık-kapalılık, otoriter-
lik-demokratiklik bakı-
mından ülkeler arasındaki 
farklılıklar pandeminin yö-
netimini etkiledi mi?

Pandemilerin yönetiminde 
olmazsa olmaz nedir diye-
cek olursak bu sorunun en 
kapsamlı cevabı Şeffaflık/
Güvenirlik olmalı bence. Bu 
ikisi birbirinin bütünleyicisi 
olup, biri olmadan diğerini 
sağlayamazsınız. 

Pandemilerde öncelikli olan 
salgının kaynağı, etken, etke-
nin özellikleri, tanı, tedavi ve 
önlenim gibi konularsa da, 
sürecin nasıl yönetildiği / yö-
netileceği sonrasında sosyal, 
ekonomik ve siyasal sonuçla-
rı da birlikte getirecektir.

Bu nedenle sürecin yönetiliş 
biçimi aynı zamanda politik 
tercihlerin ne olduğunu gös-
termesi açısından önemlidir.  

Otoriter ve antidemokratik 
yönetimler salgının insana 
olan zararı ve etkilerinden 
önce siyasal etkilerini hesap-
lamaları nedeniyle kapalı, 
şeffaf olmayan bir anlamda 
perdelenmiş örtülü bir süreç 
yönetimini seçtiler. Bir sonra-
ki aşamada ekonomik sonuç-
lar ve bu sonuçların yarataca-
ğı yeni siyasal iklim ve politik 
yönelimi belirleyebilme telaşı 
Türkiye’de de sürecin yöneti-
mini kapalı, şeffaf olmayana 

le salgın hastalıklara karşı ko-
runmada koruyucu hekimlik 
kavramının ortaya çıkması, 
aşılar ve aşı ile korunabilirlik, 
ve nihayetinde 20.yy’ın ilk 
yarısında antibiyotik çağının 
başlaması. 

Tüm bu olumluluklara kar-
şın doğa başka bir yeniyi 
üretmede her zaman başa-
rılı olmuştur. Var olan bir sa-
vunma yöntemine karşı her 
zaman bir yeni, farklı bir güç 
ortaya çıkmıştır. Bu anlam-
da 21.yy’ın güncel konuları 
antibiyotiklere dirençli mik-
roorganizma enfeksiyonları 
ve yeni mikroorganizmaların 
oluşturabileceği küresel sal-
gınlar olmuştur.

Birinci Dünya Savaşından 
sonra görülen İspanyol Gribi 
yeni yüzyılın en büyük pan-
demisi olmuştur. Rivayetlere 
göre 1. Dünya savaşında 
ölenlerden daha fazla sayıda 
insan İspanyol Grip pandemi-
sinde olmuştur. Tıp dünyası 
20. yy’ın ikinci yarısından 
itibaren yeni bir PANDEMİ 
korkusu ve endişesini birlikte 
yaşamıştır. SARS enfeksiyo-
nu, Kuş Gribi, Domuz Gribi 
ve MERS enfeksiyonları yeni 
yüzyılın PANDEMİK enfeksi-
yon kaygıları olmuşsa da hiç 
biri korkulan yaygınlığa ula-
şamamıştır. 

Yeni bir etken, İnsandan in-
sana bulaşabilme özelliği ve 
kıtalararası yayılım PANDEMİ 
tanımının olmazsa olmazları-
dır. İşte bu noktada 31 Aralık 
2019’da Çin’de tanımlanan 
ve bugün günlük yaşamımı-
zın belirleyicisi haline gelen 
Covid 19 enfeksiyonu (SARS 
CoV 2 etkeni) tüm bu özel-
likleri taşımaktadır. Küresel 
salgın elbette ki bir sınıfsal 
özellik tanımı oluşturmuşsa 
da her ülkeyi etkileyebil-
miştir. Küresel rekabetin en 

güçlüleri dahi yenik düşmüş-
lerdir. Sağlık Sistemlerinin ne 
kadar naif, ne kadar güçsüz 
olduğu ortaya çıkmıştır. Bir 
görünmez, elle tutulamaz 
ortak düşman tüm ülkeleri 
dize getirmiştir.  

Pandemi döneminde her ne 
kadar insanların iyimserliği 
önde tutma ve iyimser yo-
rumlara ve verilere eğilim 
gösterme eğilimi artsa da 
gerçekleri ve bilimsel ve-
rileri tüm açıklığı ile takip 
etmeye çok ihtiyacımız var. 
Siz hem bir hekim hem de 
bir siyasetçi kimliğinizle 
koronavirüs pandemisi ile 
ilgili olarak çıplak gerçekleri 
tanımlamak için neler söy-
lerdiniz? Koronovirüs pan-
demisinin satırbaşları ne?

Başında da söylediğim gibi 
küresel güçlerin çaresizliği ve 
süreci yönetme beceriksizliği 
Covid 19 pandemisinden 
sonra en çok hatırlayacakla-
rımız.

Sürecin satırbaşları ise şu an 
itibariyle özetleyecek olursak;

Güçlü olmanın silaha yatırım-
la değil, sağlığa yatırım yapa-
rak olacağı

Sağlık hizmetinin herkesin 
ulaşabileceği eşit ve kamusal 
bir hizmet olması gerektiği

Tanı ve tedavi edici hekimlik 
değil, koruyucu hekimliğin 
sağlıkta satır başı olma zo-
runluluğu

İyi sağlık hizmetinin yalnızca 
Endüstri 4.0 ile sağlanamaya-
cağı, insan kaynağına yatırım 
yapılmasının ne kadar önem-
li olduğu

İklim /Su kaynakları /Temiz 
hava konularının tüm ülke-
lerin ortak konusu olması 
gerekliliği, yaşanabilir bir 
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kutuplaşmış, şeffaflık ile 
ilgili ağır endişelerin olduğu 
bir tek adam rejiminde bu 
pandemiye yakalandı. Aynı 
başlıkları atan gazetelerin 
bulunduğu bir ortamda, 
açıklanan verilerin gerçek-
liğinden öte güvenilirliğine 
büyük bir gölge düşürüyor 
bu. Tam ve doğru bilgi sağ-
lansa bile, inandırıcılık soru-
nu baki gibi. Sizce pandemi 
yönetiminde bu sorun nasıl 
aşılır?

Şu anda herkes salgına odak-
lanmış durumda. Toplumsal 
beklenti hastalanmama, sağ 
kalım ve normalleşmeye yo-
ğunlaşmış durumda. 

Yeniden normalleşme ya da 
yeni normalle birlikte yeni 
ekonominin hayatımızı nasıl 
etkilediğini daha iyi görece-
ğiz. 

Türkiye için yeni bir siyasal 
başlangıç ya da politik dö-
nüşüm olabilir mi? Şüphesiz 
olabilir. Ancak toplumsal ha-
reketlilik, toplumsal hareketi 
sağlayacak siyasi zeminin 
oluşturulması ve doğru yö-
netilmesi bu anlamda siyasal 
sonuçların da belirleyicisi 
olacak. 

Tek adamlı sürecin iyi işle-
mediği, iyi yönetemediği çok 
net görülebiliyor. Ancak top-
lumsal muhalefetin iyi örgüt-
lenmesi ve yeniyi nasıl tarif 
edeceği, bu tarif üzerinden 
geniş katmanlara kabulünü 
nasıl sağlayacağı da önem 
taşımakta. 

Pandemi küreselleşme, 
dünya ekonomisi, devlet-va-
tandaş ilişkisi, küresel eko-
nomi, insan-doğa ilişkisi ve 
ekolojik denge açısından ne 
gibi kırılmalar yaratıyor? 
Kamusal sağlık, evrensel 
temel gelir ödemesi, çeşit-

dönüştürdü. Bu nedenle ha-
len Türkiye’de pandemi yö-
netiminin bütünsel analizini 
istatistiksel olarak maalesef 
yapamıyoruz.

Sizce Türkiye’nin pandemi 
yönetiminin olumlu yanları 
ve aktörleri kim? Pandemi 
yönetiminin zayıf noktaları 
ve sorunları derinleştirme 
potansiyeli olan yanları ne?

Türkiye’de pandemi yöneti-
mini üç dönemde inceleme-
nin doğru olduğunu düşünü-
yorum.

Birinci aşama kriz öncesi yani 
ilk olgu tanımlanana kadar 
olan süreç. İkinci dönem ha-
len yaşamakta olduğumuz 
kriz süreci. Hastaların tanım-
lanması, tedavisi, sağ kalımın 
sağlanması ve salgının kont-
rol altına alınması bu dönemi 
kapsıyor. Üçüncü ve son 
aşama ise yeniden normal-
leşmeyle birlikte, salgında 
tam kontrolün sağlanmasına 
kadar olan süreç olacaktır.

Türkiye’de ilk dönemin 
olumlulukları Sağlık Bakanı 
–bizzat kişisel olumlu imaj 
ve yönetim- ve oluşturulan 
Bilim Kurulu ile olmuştur. Bu 
süreçte uluslararası gidiş/
gelişlere ilişkin kararların 
gecikmeli alınması ve tam da 
Suudi Arabistan’ın alarm ilan 
ettiği süreçte 21 bin kişinin 
umre ziyaretine izin veril-
mesi, yetersiz sayıda yapılan 
testler ve iyi yönetilemeyen 
karantina süreçleri bu döne-
min olumsuzluklarıdır. 

İkinci dönem yani ilk olguy-
la başlayan süreçte olumlu 
olan hastalanan kişi sayısının 
sağlık sistemi kapasitesini 
aşan bir boyuta ulaşamamış 
olmasıdır. Yani mevcut hasta 
yükünü sağlık sistemi iyi yö-
netebilmiştir. En yüksek has-

ta kapasitesine sahip olduğu 
söylenen şehir hastaneleri 
tek başına yükü üstleneme-
miş, kamu hastanelerinin ta-
mamı, üniversite hastaneleri 
ve hatta özel hastaneler pan-
demi hizmet hastanelerine 
dönüştürülmek durumunda 
kalınmıştır. Bu ise diğer sağlık 
hizmetlerinin verilmesinde 
aksamaya neden olmuştur. 
Bu sürecin en önemli aktör-
leri nitelikli ve özverili çalışan 
sağlık personeli olmuştur. 

200’ün üzerinde ülkenin 
etkilendiği bu pandemide 
hem toplam vaka sayısı 
açısından hem de toplam 
ölüm açısından ilk 10’da yer 
almamız salgını kontrol et-
meye yönelik bir başarının 
olmadığını göstermektedir. 
Yetersiz sayıda test yapılması, 
test yapabilen laboratuvar 
sayısının uzun süre Ankara’da 
tek bir merkez olması salgını 
kontrolde önemli aşamalara 
yetersizliklerdir.

Son aşamada yani kısıtlama-
ların kaldırılması, bir anlam-
da yeniden normalleşme sü-
recinin başlangıcında alınan 
kararların halk sağlığı tavsi-
yesi olmaktan öte tamamen 
politik ya da siyasal amaçlarla 
alınmış olması düşündürü-
cüdür. Bu sürecin devamın-
da böyle bir yönetişimin 2. 
dalganın ortaya çıkması ve 
şiddeti üzerindeki etkilerinin 
ne olacağını hep birlikte izle-
yeceğiz. 

İlk dönemde tüm olumluluk-
ları üzerinde toplayan Sağlık 
Bakanı/lığının bu dönemde 
sadece rakamsal bilgileri ve-
ren, olması gerekenler konu-
sunda belirleyici olmayan bir 
görüntü vermesi de sistem 
adına olumsuzluklar arasın-
dadır. 

Maalesef Türkiye oldukça 
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hizmetinin kamusal ve eşit 
olarak sunulan bir hizmete 
dönüşmesi gerekiyor. 

Ülkeler arası ilişkilerin de 
yeniden gözden geçirilmesi 
gerecek. İnsanlık için ortak 
iyinin tanımlanması gereke-
cek. Bir arada yaşayabilmek 
adına iklim, temiz hava, su 
kaynakları ve gıda kaynakla-
rının nasıl kullanılacağı ortak 
iyinin temel bileşenleri olmak 
zorunda. Ancak unutulma-
ması gereken Covid 19 Pan-
demisinin dünya için hem bir 
başlangıç hem de bir yenile-
niş fırsatı yaratabileceğidir.

Son Söz “Pandeminin öyküsü, 
Pandemi bittiğinde yazıla-
cak.”

lenen refah politikaları, 
kırılgan kesimlerin güç-
lendirilmesi gibi adımların 
önem kazandığını ve hatta 
yaşamsal bir hale geldiğini 
görüyoruz örneğin. Her şey-
den önce kamucu sağlık ve 
refah politikalarının, yeşil 
ekonominin, sosyal bakım 
ekonomisinin ve büyüme 
odaklı makro ekonomik 
politikalar yerine bölüşüm 
ve sürdürülebilir bir makro 
ekonomi yönünde bir itki 
olabilir mi bu?

Covid 19 enfeksiyonu 200’ün 
üzerine ülkeyi etkiledi. Yüz 
binlerce insan etkilendi. On-
binlerce insan hayatını kay-
betti. Sonrasında  – aslında 
bugünden itibaren  ve ya-

rın- dünyada yeni bir dönem 
başlayacağı mutlak. En güçlü 
ve en  iyi arasında bir deği-
şim yaşanacağı, en güçlünün 
tarifinin en iyi üzerinden ya-
pılabileceği görünüyor.

Aslında pandeminin tüm 
dünyada ki sosyal ve ekono-
mik etkileri neoliberal düzen 
ve anlayışın iflas ettiğini gös-
termekte. Bu anlamda halkçı 
düzen, kamusal anlayış, 
kamucu ekonomi tanımları 
ve gereksinimleri üzerinden 
yeni bir siyasi hattın belirlen-
mesi gerekmekte.

Her şeyden önce tüm ülke-
lerde sağlık sistemlerinin 
yeni baştan ddüzenlenmesi, 
yeniden organize edilmesi 
aşikar bir zorunluluk. Sağlık 
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Korona Günlerinde 
Yeni Bir Avrupa Hayali Peşinde

C karşılık bulamaması, AB içinde 
ciddi bir güven bunalımına 
neden olmaya devam ediyor.

İtalya Başbakanı Giuseppe 
Conte’nin, koronavirüs ile 
mücadele etmek amacıyla AB 
bünyesinde „korona tahvili“ 
olarak da adlandırılan ortak 
tahvil çıkarma taleplerini red-
deden Almanya‘yı sert dille 
eleştirdiği basına yansımıştı.

„Alman ekonomisi Avrupa‘nın 
lokomotifi değil freni.. Ortak 
borçlanma, geçmişi veya 
geleceği kapsamayacak. 
Belli bir zaman dilimiyle 
sınırlandırılmalı“ demişti 
verdiği bir mülakatta. AB 
ise İtalya’dan, onu sürecin 
başında yalnız bıraktığı için 
ikinci kez resmen özür diledi.

Covid-19 salgınından hem 
Avrupa Birliği (AB)’nin üye ül-
keleri hem de kurumları epey 
yara aldı. Salgın, kimsenin bu 
tür bir salgına hazır olmadığı-
nı ve kurumsal eksiklikleri tüm 
çıplaklığıyla gözler önüne 
serdi. Avrupa’nın yenilenmeye 
ve yeni bir hayale ivedilikle 
ihtiyacı var.

Hem AB üyesi ülkelerdeki 
sorunlar hem de AB’nin karar 
almadaki yapısal sorunları 
koronavirüs ile mücadelede 
su yüzüne çıkarken, tek ses 
olmakta, harekete geçmekte 
hala zorlanılıyor. Amerika 
Birleşik Devletleri’nden ge-
len haberler de doğrusu 
pek farklı değil. İtalya’nın ve 
sürecin başında yardıma, 
dayanışmaya ihtiyacı olan 
diğer ülkelerin bu çağrılarına 

Kader SEVİNÇ 
CHP Avrupa Birliği Temsilcisi, 
Avrupa Solu (PES) Yönetim 
Kurulu Üyesi
kadersevinc@gmail.com
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Ekonomi de alarm veriyor, AB 
genelinde bu yıl ‚tarihi resesy-
on‘  yaşanması bekleniyor. IMF 
(Uluslararası Para Fonu), Avru-
pa ülkelerinin gayrısafi yurtiçi 
hasılası bu yıl %7,1 düşecek 
derken Avrupa Komisyonu, 
Covid-19 salgını nedeniyle 
bu yıl Euro Bölgesi‘nin %7,7 
daralacağı öngörüsünde bu-
lundu. 27 ülkeden oluşan AB 
ekonomisinin de 2020’de %7,5 
oranında daralmasını bekley-
en Avrupa Komisyonu ayrıca 
2021 yılında %6,25 düzeyinde 
toparlanma gerçekleşeceğini 
tahmin ediyor. Avrupa Komi-
syonu‘nun Ekonomiden So-
rumlu Üyesi Paolo Gentiloni, 
«Avrupa, 1929 yılından bu 
yana en büyük ekonomik şoku 
yaşıyor“ şeklinde durumu 
açıklamıştı.

Bu ortam ve süreçte Almanya 
Şansölyesi Merkel, liderler 
zirvesi öncesinde, Covid-19 
ile mücadele kapsamında 
AB bütçesine „daha faz-
la katkı sağlamaya“ hazır 
olduğunu, AB ekonomisini 
önümüzdeki iki yıl boyun-
ca canlandırabilecek bir 
plan üzerinde çalıştıklarını 
duyurmuştu. 23 Nisan’da 
video konferans aracılığı ile 
toplanan AB ülkeleri lider-
leri ise birliğin resesyondan 
nasıl çıkacağı konusunda 
anlaşamadılar. 

Avrupa Komisyonu 
Almanya’yı AB hukukunu 
ihlal gerekçesiyle dava  
etmeye hazırlanıyor

Bu süreçte Almanya  Ana-
yasa Mahkemesi  5 Mayıs‘ta 
Avrupa Merkez Bankası‘nın 
750 milyar avro tutarında ek 
acil tahvil alım programına, 
kararların orantılılık açısından 
incelenmediği ve konuya yö-
nelik yeterli düzeyde denetim 
olmadığı gerekçesiyle, itiraz 
etmişti. Almanya‘ya karşı AB 
hukukunu ihlal davası açmayı 

AB alanında işler nasıl 
değişti?

AB alanında çalışanların işleri 
-masa başında okuyup yaza-
rak geçen saatlerin dışında- 
yüz yüze iletişime, analog 
bir akışa sahiptir; sosyal 
ilişkiler önemlidir. En azından 
„koronavirüs Avrupa’yı vu-
rana kadar öyleydi“ demek 
daha doğru olur belki de. Bir 
Avrupa Parlamentosu (AP) 
milletvekili ya da AB yetki-
lisi muhatabınızla içilen bir 
kahve aynı zamanda önemli 
bir meseleyi çözdüğünüz bir 
toplantıdır aslında. Düşünce 
kuruluşu toplantıları, davetler, 
yuvarlak masa tartışmaları… 
Brüksel, Avrupa’nın ve 
dünyanın çeşitli yerlerinden 
gelmiş, yüksek eğitimli in-
sanlardan oluşan bir küresel 
köy gibidir. Korona salgını 
önlemleriyle AB işleri tepe-
taklak oldu demek yanlış 
olmaz. Bugün bütün bu 
işler yeniden düzenleniyor. 
Yüzyüze toplantılar What-
sapp mesajlarına, düşünce 
kuruluşu toplantıları “we-
binar”lara dönüştü, herkes 
evlerine kapandı. AP siyasi 
gruplarının yönetim kurulları 
dijital ortamda yapılmaya 
başlandı. Yeni bir çalışma dü-
zenine geçilirken, liderler zir-
vesine kadar tüm toplantılar 
aynı şekilde video konferans 
ile yapılıyor. Siber güvenlik ise 
hala en büyük sorunlardan 
biri.

Mart ayında salgının ciddiyeti 
yavaş da olsa anlaşılmaya 
başlandığında AB kurumları 
etkinlikleri iptal etmeye 
başladılar. Kısa süre sonra 
kurumlar tamamen kapandı 
ve hemen hemen herkes ev-
lerinden çalışmaya başladı. 
Yaklaşık iki buçuk aydır herkes 
evlerinden çalışıyor. Kurumlar 
işlerini neredeyse tamamen 
dijital ortamdan yürütüyorlar. 

AP, bu büyük salgının AB 
kurumları içinden ilk can 
aldığı kurum oldu. AP bilgi 
işlem bölümünde sözleşmeli 
olarak çalışan 40’lı yaşlarında 
bir uzman hayatını kaybetti. 
İtalyan AP Başkanı Sassoli de, 
ülkesine ziyarette bulunmuş 
olduğu için, sürecin başlarında 
kendisini karantinaya aldığını 
açıklamıştı.

Bu dönemde AP genel kuru-
lu da ilk kez dijital ortamda 
toplandı. Fransa inadından 
vazgeçmediği için ayda bir 
Strazburg’a giden ve dosyaları, 
personeli, aklınıza gelecek 
herşeyi başka bir ülkeye bir 
haftalığına taşıyan AB’den 
internet üzerinden topla-
nan genel kurula; doğrusu 
büyük değişim oldu. Sadece 
Strazburg’a bu bir haftalık 
taşınmanın AB yurttaşlarına 
yıllık maliyeti 200 milyon avro 
idi. Kimbilir; belki de Covid-19 
sonrasında artık bu anlamsız 
taşınma da ortadan kalkar.

AB içinde bu süreçte neler 
oldu?

Covid-19 nedeniyle hem 
ekonomik hem siyasi olarak 
zorlanan AB ülkeleri, AB sevi-
yesinde yeni bir ortak borçlan-
ma -Korona Tahvilleri- şeklini 
ortaya çıkarmak için adımlar 
atmayı denedi.

9 AB üyesi ülke (İspanya, İtalya, 
Fransa, Belçika, Lüksemburg, 
İrlanda, Portekiz, Yunanistan 
ve Slovenya) piyasalardan kay-
nak elde edebilmek için ortak 
bir borçlanma aracı üzerinde 
çalışılmasını ve tüm AB gene-
line sunulmasını istemesine 
rağmen, Almanya‘nın başını 
çektiği kuzey bloğunun (Al-
manya, Hollanda, Avusturya 
ve Finlandiya)‘ nın itirazı ile 
karşılaşıldı. Hemen  hemen her 
krizde birlik olmakta zorlanan 
Avrupa , Covid-19‘da da tek 
ses olamadı ve kendi içindeki 
ayrışmaların mahkumu oldu.
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düşünen AB Komisyonu 
Başkanı Von der Leyen‘in de 
eski Alman Savunma Bakanı 
olması tarihin bir cilvesi 
olmalı. Von der Leyen, yani 
Avrupa Komisyonu ise, para 
politikasının istisnasız AB 
tasarrufunda olduğunu söy-
lüyor. 

Almanya’nın başını çektiği 
kuzey bloğu ise İtalya ve 
İspanya‘nın başını çektiği 
ülkelerin talep ettiği –ko-
rona tahvilleri şeklindeki- 
ortak borçlanmayı, 
AB antlaşmalarının 
değiştirilmesinin yıllarca 
sürebileceği nedeniyle kabul 
etmediği ısrarında. Bu belirsiz-
lik ortamı içinde 18 Mayıs’ta 
Almanya ve Fransa, ekonomik 
krizin etkilerini hafifletmek 
amacıyla, derin resesyon 
ile karşı karşıya bulunan AB 
ülkeleri için uzun vadeli AB 
bütçesinden 500 milyar av-
roluk bir plan önerisinde bu-
lundu. Henüz bir öneri olan, 
Avrupa Komisyonu tarafından 
da desteklenen bu yardımdan 
faydalanan ülkeler yardımı 
geri ödemek zorunda olmaya-
caklar. Bunun için, AB üyesi 
ülkelerin aralarındaki fikir 
ayrılıklarını çözerek mutabak-
ata varmaları gerekiyor.

Avrupa Komisyonu‘ndan 
Covid-19 krizi için öneriler

Bütün bu kakofoni içinde 
AB kurumları, üye ülkeleri 
koordine etmeye ve çözüm 
üretmeye çalışıyor. Avrupa 
Komisyonu Başkanı Ursula 
von der Leyen krizden çıkmak 
için 3 kriter içeren yol haritası 
belirlediklerini açıkladı. Ken-
disi de bir hekim olan Von 
der Leyen önceliklerinin, vaka 
sayısının düşmesi olduğunu 
ve bunun için de sağlık siste-
minin her tür duruma karşılık 
verebilecek şekilde güçlen-
dirilmesi gerektiğini ifade 
etmişti. Ayrıca Avrupa Komi-
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vid-19 krizi ile birlikte artık 
inkar edilemez bir biçimde 
ortaya çıktı. AB sisteminin, 
kurumsal eksikleri artık daha 
fazla erteleyerek güçlü bir kür-
esel aktör olamayacağı ortada. 
Başka siyaset mekanizmasının 
çalışma modeli olmak üzere, 
karar verme organlarında 
ciddi bir yenilenme gere-
kiyor. Aksi halde ister terör 
olsun, ister mülteci dalgası 
olsun, isterse Covid-19 gibi 
bir salgın olsun, her kriz, 
AB’ye uluslararası itibar ve 
vatandaşları nezdinde de  
güven kaybına neden oluyor. 
AB çöker mi? Hayır, çökmek 
için çok büyük ve entegre 
olduğunu düşünüyorum. 
Ancak, gerekli reformları yap-
mazsa kan kaybeder.

AB’nin bu reformu 
başarabilmesi için ciddi ve 
dürüst bir SWOT (Türkçesiyle 
FÜTZ) analizine ihtiyacı var. Bu 
yeni Avrupa’nın, üstünlükle-
rini iyi okuyup daha güçlen-
dirip koruması, zayıflıklarını 
gidermesi, tehdit ve riskleri 
azaltırken fırsatları da ya-
kalayabiliyor olması gerek. 
Esneklik, katılımcı karar alma, 
şeffaflık ve hesap verebilirlik 
anahtar kelimeler olmalı yeni 
Avrupa için.

Bu yeni Avrupa’nın inşasında 
meselenin çözümünün de, 
sorunun temel kaynağının 
da üye ülkeler olduğunu un-
utmamak gerek. Avrupa’ya, 
ortak paydalarda yeniden 
buluşacak yeni bir Avrupa 
hayali gerekiyor. Tıpkı yolun 
başında olduğu gibi… Co-
vid-19’un yarattığı deprem, 
bu yeni Avrupa’nın inşasını 
tetikler mi; onu, zaman içinde 
göreceğiz. Güçlü bir Avrupa 
hayali etrafında birleşmeye sa-
dece Avrupa’nın değil dünya 
sisteminin de ihtiyacı var.

*Bu makale 20 Mayıs 2020  
tarihi öncesinde yazılmıştır.

syonu tarafından ileri yaştaki 
vatandaşların ve hastaların da 
koruma altına alınması, AB‘nin 
dış sınırlarının açılmasının ko-
ordinasyon içinde yapılması, 
şu an evden çalışanlar kişilerin 
ise toplu bir şekilde işyerlerine 
yeniden dönmemesi gerektiği 
vurgulandı.

Her yıl 9 Mayıs Avrupa Gü-
nü‘nde Brüksel, ziyaretçi 
grupları ile dolar taşar. Açık 
kapı etkinlikleri düzenleyen 
AB kurumları vatandaşlar 
tarafından ziyaret edilir. 2020 
yılının 9 Mayıs’ı ise hiç unutul-
mayacak gibi görünüyor. 

AB’nin 1979’dan beri 
doğrudan seçimlerle göreve 
gelen tek kurumu olan AP’nin 
koronavirüs nedeniyle 9 Mayıs 
Avrupa Günü kutlamaları 
için kapılarını ziyaretçilere 
açmayacağını duyurduğu bu 
yıl, aynı zamanda AB‘nin te-
melini atan Schuman Bildirge-
si‘nin 70. yıldönümüne denk 
geliyor. Mecburen internet 
üzerinden yapılan kutlamalar, 
bu yıl buruk bir 9 Mayıs Av-
rupa Günü yaşanmasına da 
neden oldu.

Krizden çıkış arayışında  
Avrupa turizmi

Avrupa Komisyonu, Covid-19 
salgınında ağır darbe alan 
turizm sektörünün yeniden 
canlanması için üye ülkelere 
bir dizi öneriyle birlikte çağrı 
yaptı. AB ekonomisine önemli 
ölçüde gelir sağlayan turizm 
sektörü, 27 üye ülkede son 
iki aydır neredeyse durmuş 
durumda. Eurostat verilerine 
göre Avrupa vatandaşları her 
yıl Haziran ile Ağustos ayları 
arasında 385 milyon seyahat 
gerçekleştirerek yaklaşık 190 
milyar avro harcama yapıyor. 
Avrupa Komisyonu, turizm 
sektöründe çalışan 6,4 milyon 
kişinin işini kaybedebileceği 
uyarısında da bulundu.

Avrupa Komisyonu’nun 
yayımladığı öngörülere 
göre, bu yıl en ağır resesyon 
yaşayacak ülkeler, turizm 
sektörünün ekonomilerinde 
önemli pay sahibi olduğu 
ülkeler olacak. Buna göre Yu-
nanistan (-%9,7), İtalya (-%9,5) 
ve İspanya (-%9,4), Fransa 
(-8,2) daralma beklerken, 
bu oranın Almanya‘da %6,5 
olması öngörüldü.

Avrupa Komisyonu vaka sayısı 
konusunda benzer durum-
da olan ülkelerin sınırlarının 
açılmasını da önerdi. Böylece 
aynı bölgede bulunan ülke 
vatandaşlarının iş veya gezi 
amaçlı seyahat edebilmesi 
öngörülüyor. Avrupa Komi-
syonu‘nun önerileri arasında 
sosyal mesafeye uyulmayan 
bölgelere karantina önlemi, 
uçaklara az yolcu alınması, 
yolcular ve personelin mas-
ketakma zorunluluğu, turistik 
bölgelerde hastane kapasi-
telerinin güçlendirilmesi gibi 
maddeler var.

Schengen Bölgesi‘nde 17 
ülke Covid-19 salgınını 
önlemek için sınırlarda kon-
trol mekanizması uygularken, 
AB’nin çeşitli bölgeleri kendi 
aralarında sınırları açıyor. 
Örneğin Benelüks ülkeleri 
ya da Estonya, Letonya ve 
Litvanya gibi Baltık ülkeleri 
sınırlarını kendi aralarında 
açarak vatandaşlara seya-
hat imkanı sağlamakta. Bu-
nunla beraber kısıtlamaları 
kaldırmaya başlayan birçok 
ülke ise turistleri 14 gün-
lük karantinaya alma planı 
üzerinde çalışıyor. Bunun nasıl 
uygulanabileceği ise henüz 
muamma.

Yeni Avrupa hayali

Daha önceki birçok yazımda 
da gündeme getirdiğim üzere, 
AB sisteminin yenilenmesi-
nin kaçınılmaz bir gereklilik 
olduğu yolundaki iddia, Co-
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COVİD-19 Salgını İngiltere'yi Nasıl Etkiliyor?

İ yaşlanan nüfusun getirdiği 
artan talep ve ihtiyaçlara rağ-
men, yılda sadece ortalama 
yüzde 1.4 oranında artırıl-
dığını gösteriyor. Bu rakam, 
son 10 yıl içinde Ulusal Sağlık 
Sistemi bütçesine yapılan 
artırımların , sistemin kuru-
luşundan bu yana yapılan 
artırımlara kıyasla yarıdan 
fazla azaltılmış olduğunu 
gösteriyor.

 Kamu Politikaları Araş-
tırma Enstitüsü (Institute 
for Public Policy Research, 
IPPR) tarafından yapılan bir 
araştırmaya göre, eğer bu 
kemer sıkma politikasından 
vazgeçilmiş olsaydı, Birleşik 
Krallık’ta 2012 yılından bu 
yana 130 binden  fazla hayat 
kurtarılabilirdi. 

İngiltere,  Mayıs ayı ortasın-
da,  İtalya ve İspanya’yı da 
geride bırakarak, korona 
salgını ölümlerinin en yüksek 
olduğu Avrupa ülkesi duru-
muna geldi.

Bunun cevabı, Ulusal Sağlık 
Sistemi’nin (NHS) 2010 yılın-
dan bu yana muhafazakar 
hükümetler tarafından nasıl 
ihmal edildiğinde yatıyor.

İngiltere hükümeti, 2008 
ekonomik krizi sonrasında 
ağır bir kemer sıkma politi-
kası uygulamaya başladı.Bu 
politika çerçevesinde sağlık 
sistemine yapılan yatırımlara 
da ciddi oranda yeni kısıtla-
malar getirildi. Geçen yıl  ya-
yınlanan  bir rapor,  2009 ve 
2019 yılları arasında Ulusal 
Sağlık Sistemi’nin bütçesinin, 
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Salgın sonrası dönem

Seçimlerden iki ay sonra 
ortaya çıkan salgınla ilgili 
olarak Johnson hükümeti  
son derece yavaş hareket 
etti. Salgın başladıktan sonra 
Başbakan Boris Johnson işin 
ciddiyetiyle alay edercesine 
insanlarla el sıkışmaya, yakın 
iletişim kurmaya devam etti. 
Kendisi de hastalanıp bir 
ayda zar zor iyileşene kadar, 
ısrarla, salgının “sürü bağışık-
lığı” ile yenileceğini ilan etti. 
Daha kötüsü, son günlerde 
ortaya çıkan  belgeler, böyle 
bir salgın çıkabileceğine iliş-
kin  olarak geçen yıl bir uyarı 
yapılmış olduğunu ve eğer 
SARS gibi bir salgın çıkarsa 
İngiltere’nin buna hazırlıklı 
olmadığının  vurgulanmış  
bulunduğunu  fakat buna 
rağmen hükümetin hiçbir 
hazırlık yapmadığını göste-
riyor.

Bütün bunlara rağmen, Mu-
hafazakar Hükümet yaptığı 
hataları kabullenip ileride ya-
pılması gerekenleri planlaya-
cağına inatla hata yapmadı-
ğını söylüyor ve İngiltere’deki 
ölüm sayısının Avrupa’daki 
diğer ülkelere göre çok yük-
sek olmasınının nedenlerini 
geçiştirmeye çalışarak “Ko-
rona ölümlerine değil, aşırı 
olan ölümlere bakılmalıdır” 
diye kendini savunuyor.

Covid-19 salgını  İngiltere’de 
sağ iktidarların politika-
larındaki büyük yanlış ve 
çarpıklıkları  ortaya sermiş 
bulunuyor. Yıllardır bilinçli 
olarak sürdürülen “tasarruf 
tedbirleri” nedeniyle Ulusal 
Sağlık Sistemi ve  Sosyal 
Refah Sistemi inanılmaz de-
recede zayıflamış durumda.  
Ne yeterince insan, ne de 
yeterince ekipman var.   Bu 
durumda, Muhafazakar Parti 
hükümeti  ülkeyi ayakta tu-

Ulusal Sağlık Sistemi’nin  Co-
vid-19 krizine  bu denli hazır-
lıksız yakalanmasına yol açan 
en önemli neden, yıllardır 
uygulanan bu kemer sıkma 
politikasıdır. Ancak, bunun 
kadar önemli bir başka ne-
den de son dört yıldır süre-
gelmiş olan ‘Brexit’ olayıdır.

“Brexit” ve sonrası

2016 yılında Avrupa Birli-
ği’nden çıkma kararı alınma-
sından  bu yana İngiltere’de 
çok farklı bir dönem yaşandı.  
Başbakan David Came-
ron’un, neden yaptığı hala 
anlaşılamayan, Avrupa Birliği 
referandumu, İngiltere’yi 
bugüne kadar süregelen bir 
krizle karşı karşıya getirdi. 
Cameron istifa ettikten sonra 
Muhafazakar Parti’nin başına 
gelen Theresa May içinden 
çıkılamaz bir durumla  karşı 
karşıyaydı. Bir yandan AB’de 
kalma taraftarı olmasına 
rağmen birlikten çıkış için 
çalışırken, öte yandan da  
Brexit nedeniyle ’ karşılaşıl-
ması beklenen ekonomik 
sıkıntılara çözüm bulması 
gerekiyordu. 

Bu sırada ana muhalefet par-
tisi de çalkantılar yaşıyordu.. 
Eylül 2015’de İşçi Partisi lider-
liğine seçilmiş olan  Jeremy 
Corbyn, kendisini destekle-
meyen milletvekilleri  nede-
niyle 2016 yılında yeni bir 
liderlik oylamasına gitmek  
zorunda kalmıştı. Bu oylama 
ile daha güçlü olarak partinin 
başına geçmesine rağmen 
İşçi Partisi içinde Corbyn’e  
karşı olan sesler hiçbir zaman 
susmadı ve onu görevden 
indirmek için çaba sarfetme-
ye devam ettiler.

Tabii bütün bu siyasal karışık-
lık içinde, hükümet tarafın-
dan halka verilmek zorunda 
kalınan  sözlere rağmen, 

sağlık sistemine yatırım ya-
pılmamaya devam edildi ve 
Brexit oylamasından sonraki 
dönemde de  13,000 Avru-
palı hemşire ve ebe ülkeyi 
terketti. Aralık 2019 her iki 
parti için de bir dönüm nok-
tası oldu. May istifa ettikten 
sonra yerine geçen Boris 
Johnson ülkeyi erken seçime 
götürdü.Brexit konusunda 
net bir tutum almaması ne-
deniyle İşçi Partisi’nin oyları 
çok düştü, seçimi kaybetti ve 
Jeremy Corbyn de parti lider-
liğinden ayrılmak zorunda 
kaldı. Halbuki, İşçi Partisi’nin 
seçim manifestosunda yer 
alan en önemli konu, II Dün-
ya Savaşı sonrasında kurucu-
su olduğu Ulusal Sağlık Siste-
mi’ne yatırımların artırılması 
ve Muhafazakar Parti tarafın-
dan, neo-liberal politikalara 
uygun biçimde kasıtlı olarak  
ihmal edilerek zamanla özel-
leştirilmesi hedeflenen Ulu-
sal Sağlık Sistemi’nin yeniden 
canlandırılmasıydı.

Jeremy Corbyn’in yerine İşçi 
Partisi liderliğine  Keir Star-
mer seçildi. Starmer, partinin 
başına seçilirken, en önemli 
konulardan birisi Ulusal 
Sağlık Sistemi’nin iyileştiril-
mesi olan Corbyn’in seçim 
manifestosundan taviz ver-
meyeceğini açıkladı. Yaşanan 
Covid-19 salgını ve Ulusal 
Sağlık Sistemi’nin içine itilmiş 
olduğu çaresizlik sonucunda 
bugüne kadar Birleşik Kral-
lık’ta 38 binden fazla insanın 
ölmüş bulunması, kendisi 
de hasta olup canını zor 
kurtarıncaya kadar  konuyu 
hiç umursamayan  ve her bir 
insanın hayatının ne kadar 
önemli olduğunu hiçe saya-
rak “sürü bağışıklığı” tezlerini 
savunan Boris Johnson’a oy 
vermiş olanların  önemli bir 
bölümü bugün artık bu des-
teği sürdürmüyor.
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sonra yeniden bir erken se-
çim gündeme gelebilir. 

Salgınla mücadele için  Joh-
nson hükümeti  sol bir parti 
gibi davranarak, insanlar 
işini kaybetmesin ve şirketler 
batmasın diye büyük harca-
malar yapmak zorunda kaldı. 
Şimdi asıl soru, ekonomisinin 
Covid-19 salgını nedeniyle 
önemli darbe aldığı Brexit 
sonrası  İngiltere’sinde,  ya-
pılan ve daha da yapılması 
gerekecek olan bu harcama-
ların nereden karşılanacağı-
dır ve bu  sorunun iki cevabı 
olabilir: Sağlık hizmetleri gibi 
yaşamsal toplumsal hizmet-
lerin finanse edilebilmesi ve 
toplumun en düşük gelirli ve 
muhtaç kesimlerinin destek-
lenebilmesi için 10 yıl daha 
sürecek yeni bir kemer sıkma 
politikası mı uygulanacaktır, 
yoksa, gerekli olduğu gibi,  
sistemin toptan bir yeniden 
yapılandırılması mı gündeme 
getirilecektir. 

Ama ne var ki, sistemin yeni-
den yapılandırılması, toplu-
mun en zengin kesiminden 
daha yüksek vergiler alın-
masını ve daha sıkı denetimi 
gerektirecektir ve Muhafa-
zakar Johnson hükümetinin 
böyle bir yeniden yapılandır-
mayı isteyeceği de uzak bir 
olasılıktır.

Şurası kesin ki, Aralık 2019’da 
yapılan genel seçimler eğer 
bugün yapılmış olsaydı, İn-
giltere’de tartışılan en önemli 
konu  İşçi Partisi’nin seçimi 
kaybetmesinin ana nedeni 
olan Brexit tartışması değil, 
İşçi Partisi’nin seçim manifes-
tosunda en önemli bir konu 
olarak yer almasına rağmen 
Brexit tartışması karmaşa-
sında seçmenlerin pek fazla 
önemsememiş olduğu “Sağ-
lık Sistemi’nin nasıl güçlendi-
rileceği” olurdu.

tabilmek için İşçi Partisi hü-
kümetlerinin bile yapmadığı 
harcamaları yapmak zorunda 
olduğunu görüyor ve bunu 
yapmaya çalışıyor. Ne var ki, 
sağcı iktidarların her zaman 
yaptığı gibi,  bunun bedelini 
yarın  halka ödetmeye çalış-
tıklarında İngiltere halkının 

bunu kabullenmesi biraz zor 
görünüyor.

Dolayısıyla, birçok ülkede 
olacağı gibi artık İngiltere’de 
de hiçbir şey eskisi gibi olma-
yacak. 2016’dan beri Brexit 
nedeniyle sürekli erken 
seçim yaşayan İngiltere’de 
Covid-19 salgını geçtikten  
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A En çok etkilenen ülkeler

Sayıların her geçen gün 
değişmekte olduğu belirtil-
mekle birlikte, bu makalenin 
yazıldığı 25 Mayıs 2020 itiba-
riyle elde edilen istatistiklere 
göz atmak yararlı olur. Ül-
keler, tabloda vaka sayısına 
göre sıralanmıştır:

Tıp bilgimin yukarıdaki tab-
loya derinlemesine yorum 
getirme konusunda beni 
pek de ehil kıldığını sanmı-
yorum. Ancak yine de bir 
sosyal bilimcinin/istatis-
tikçinin gözüne bir bakışta 
çarpıverenleri not etmeden 
geçmeyeyim: 

Kuzey ve Güney Amerika’dan 
iki ülke başı çekiyor. Başta 
Rusya; Hindistan, Brezilya, 

Pandemi Süreci; 
Otokrat Erkekler ve Demokrat Kadınlar

Aslında geçen yılın, yani 
2019’un son aylarında orta-
ya çıkmış olan –o nedenle 
CO(rona)VI(rus) D(isease) 19 
deniyor- hastalığın dünyayı 
kasıp kavurmakta olduğu 
biliniyor. O nedenle “pan-
demi” olarak ilan edilen, 
yani tüm dünyayı etkileyen 
salgın, bu yılı ve bir olasılıkla 
da bir sonraki yılı ekonomik 
gerileme dönemi olarak 
geçirmemize yol açacak. 
Devam etmekte olan bir 
süreçle ilgili hükümler içe-
ren bir yazı yazmak olanak-
sızdır. Ancak burada yine 
de, içinde bulunduğumuz 
döneme ilişkin belirli 
olguları dikkatlere sunan bir 
denemeye girişmenin yararlı 
olacağını düşünüyorum.  

 
Aydın CINGI 
Siyaset Bilimci
acingisdv@gmail.com
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yüksek olmasından kaynak-
lanıyor. 

Verilere ilişkin kısıtlar

Öte yandan, bu alanda 
ülkeler arasında “ölüm/
vaka” ve “ölüm/nüfus” 
oranlarını karşılaştırma 
çabası çok isabetli sonuçlar 
vermeyebilir. Dolayısıyla sal-
gınla mücadelede ülkelerin 
başarıları veya başarısızlıkları 
konusunda “kesin” hüküm-
lere varmak, süreci etkileyen 
çok sayıda değişken göz 
önüne alındığında, bilimsel 
titizlikle bağdaşmayabilir. 
Çünkü sayısal veriler; ilgili 
yönetimin güç veya zaafları 
bir yana, ülkenin mevcut 
sağlık altyapısı, nüfusun 
kentleşme ve yoğunlaşması 
–yani bulaşma olasılığının 
yüksekliği- ve nüfusun yaş 
ortalaması, yapılan test sa-
yısı -yani kayda geçirilebilen 
vaka sayısı- gibi değişkenlere 
bağlıdır. Nitekim nüfus azlığı 
dolayısıyla, vaka sayısına 

Birleşik Krallık ve ABD son 
haftanın günlük vaka ortala-
masına bakıldığında salgının 
daha epey uzun bir süre 
egemenliğinde yaşamayı 
sürdüreceğe benziyorlar. 
Türkiye’nin durumu bu açı-
dan ne çok parlak ne de çok 
vahim görünüyor.  

Vaka sayısıyla 5-8 sırala-
rı işgal eden AB ülkeleri, 

son hafta ortalamasına 
bakılırsa, bir ikinci dalga 
olmadığı takdirde, salgını 
sönümlendirme aşamasında. 
Bunlar, -Almanya dışında-
ağır kayıplar yaşamalarına 
karşın, hep yüksek oranda 
test uygulamış olan ülkeler. 
Kayıpların bu ülkelerde çok 
ağır olması ise önemli ölçüde 
nüfusun “yaş” ortalamasının 

Ülke
Toplam 
vaka  
sayısı

Son 7 gün 
vaka  
ortalaması

Toplam 
ölüm  
sayısı

Test/nüfus 
oranı (%)

ABD 1.643.499 2.200 97.722 4,0
Brezilya 363.211 4.700 22.666 3,0
Rusya 344.481 9.000 3.541 5,5
Birleşik 
Krallık 260.916 3.700 36.875 6,5
İspanya 235.772 470 28.752 5,0
İtalya 229.858 630 32.785 6,0
Fransa 182.709 430 28.370 6,5
Almanya 180.328 570 8.283 5,5
Türkiye 156.827 1.100 4.340 2,0
Hindistan 139.049 6.100 4.004 0,5Ka
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na atıp ekonomik önlemlere 
öncelik tanıdılar;

-Bilimsel gerçekler karşısında 
kamuoyunu yanıltmayı yeğ-
lediler.

Adı geçen otokratların en 
belirgin özellikleri olan 
ataerkil hoyratlık, empati 
yoksunluğu ve sınırsız kibrin 
yol açtığı davranış sorunları 
da birbirinin benzeri: Çevre-
den gelen önerileri dikkate 
almaksızın halkı doğrudan 
doğruya manipüle etme 
çabaları; bu çerçevede, ka-
muoyunun ne düşündüğünü 
bile umursamayan “muktedir 
otokrat” Putin dışında, diğer-
lerinin yalana başvurmaları; 
gerçeği canları çektiğince 
yorumlamaları… 

Bunların “radikal sağcı” anla-
yış ve tutumları ile COVID-19 
karşısındaki uygulamaları 
arasında da bir neden-sonuç 
ilişkisi bulunduğu öne sürü-
lebilir. Tipik sağcı yaklaşım; 
başkalarına saygı duymama, 
ilkesel olarak bütün insan-
ların eşit olduğu gerçeğini 
yadsıma ve dolayısıyla baş-
kalarının varlığını kendinin-
kinden daha önemsiz görme 
anlayışına yol açar. Örneğin 
bazı korumaya muhtaç grup-
ların kendi hallerine terk 
edilmiş olmaları ve –sürü ba-
ğışıklığı iddiası yoluyla- çok 
sayıda ölümün göze alınmış 
olması, böyle bir yaklaşımın 
ürünü olsa gerektir. Nitekim 
Trump, daha birkaç gün 
önce ülkesinde yüz bine 
yaklaşan ölüm sayısını bir 
“gurur tablosu” olarak takdim 
ediyordu. 

Demokrat  
kadın yöneticiler

Dünyanın en “başarılı” ülkele-
ri sıralaması, yukarıda verilen 
en “başarısız” ülkeler veya 

göre ilk sıralarda yer almayan 
neredeyse tümü yaşlı nüfusa 
sahip Avrupa ülkelerinde nü-
fusa göre ölüm sayısı yüksek-
tir. Başı, 100.000 kişide 60’tan 
fazla ölümün görüldüğü 
Belçika’nın çektiği sırala-
mada, arkadan, yukarıdaki 
tabloda yer alan İspanya, 
İtalya, Fransa ile Hollanda, 
İsveç, İrlanda, İsviçre vb gel-
mekte. Avrupa’nın en düşük 
kayıplıları 100.000’de 10 do-
layında ölümle Almanya ve 
Danimarka’dır. 

Türkiye, genç nüfusuyla, 
100.000’de 5’i az aşkın ölüm-
le görece iyi durumdadır. 
Ancak bu arada Türkiye’de 
–Rusya’da da olduğu gibi- 
aslında bazı virüs kaynaklı 
ölümlerin, kodlama vb 
nedenlerle, çoklu organ 
yetmezliği ve zatürree gibi 
başka hastalıklar sonucu 
olarak kayda geçtiği de bili-
niyor. Ayrıca ülkemizde test 
sayısının görece düşük kaldı-
ğı, test sonuçlarının ortalama 
%50 kadarının doğru çıktığı 
ve de salgına bağlı ölüm sa-
yılarının ancak bu %50 için-
den kayda geçildiği hesaba 
katılmalıdır. 

Çin ise bu açıdan bir istisna 
olarak kabul edilmelidir: Baş-
larda ilk vakaları dünya ka-
muoyundan gizlediği iddia 
edilmekle birlikte, 100.000 
kişide 1’den az ölümle vi-
rüsle mücadeleden az za-
rarla çıktığı söylenebilir. Öte 
yandan hiç veya neredeyse 
hiç test yapılamayan –
özellikle Sahra altı Afrika- 
ülkelerde, genelde vakalar 
ve hele de hastane dışında 
oluşan ölümler hiç kayda 
geçmemektedir.   

Umursamaz otokratlar

Kıyaslamalara ilişkin tüm bu 
kısıtlamalara karşın en çok 

vakanın bulunduğu ülkele-
rin ABD, Brezilya, Rusya ve 
Birleşik Krallık olması yine 
de bir rastlantı değildir. Her 
dört ülke de gerçeği hafife 
alan politikacılar tarafından 
yönetiliyor.

Donald Trump, Jair Bolso-
naro, Vladimir Putin, Boris 
Johnson karakter yapısı ve 
yönetim biçimi olarak birbir-
leriyle çok önemli benzer-
likler gösteren politikacılar. 
Salgın daha “pandemi” olarak 
ilan edilmeden önceden 
başlayarak halklarının sağ-
lığına ilişkin çok az kaygı 
taşıdıklarını açıkça belli eden 
bu politikacıların ortak özel-
liklerini dikkatlere sunmaya 
çalışayım. 

Yukarıda, ülke nüfuslarına 
ilişkin olarak açıkladığım 
kısıtlamalar çerçevesinde 
kalmakla birlikte, yine de 
bu dört yöneticinin –Mayıs 
sonu itibariyle- en çok vaka 
gösteren ve başlardaki yer-
lerini “kaptırmayacak” kadar 
farkla önde bulunan dört 
ülkenin başında olduğunu 
öncelikle belirteyim. Aslında 
bu ülkeler, Rusya dışında, 
demokratik yönetim biçimle-
rine sahiptir. Ancak bu ülke-
lerin başındaki yöneticilerin 
hepsi de, salgın/pandemi 
sürecinde şu ortak davranış-
ları sergiledi:

-Salgını ilk ortaya çıktığında 
umursamadılar, hatta yok 
saydılar;

-Nüfusun yaşlı ve kronik has-
talığı olan kesimini gözden 
çıkardılar;

-Kararlarını verirken, bilim-
sel ölçütleri bir yana bırakıp 
kendi anlayışlarını esas aldı-
lar;

-Sağlık önlemlerini arka pla-
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gin olmamakla birlikte, dün-
yanın her yerinde kadınlar, 
siyasette en üst noktaya var-
mak için erkeklerden daha 
zorlu mücadeleler vermek 
zorundadır. Bu, ayrı bir ince-
leme ve makale konusudur. 

Ancak, bu demokrat kadınla-
rın, hepsinin de birbirlerine 
benzer biçimde, pandemi 
olasılığı belirdiğinde erken 
davranmış; toplum içinde 
dayanışma ve işbirliği kav-
ramlarını öne çıkarmış; eko-
nomik süreçleri bir yana bı-
rakıp sağlığa öncelik tanımış 
oldukları gerçeği ortadadır. 
Özetlersek, bu akıllı kadınlar 
tarafından yönetilen ülkele-
rin, umursamaz otokratların 
yönetimindeki ülkelere 
oranla pandemi sürecinden 
daha az zararla çıkıyor olma-
larının esas nedeni, onların, 
bu ikinciler ne yapıyorsa 
yapmamaları ve ne yapmı-
yorsa yapmalarıdır. Aslında 
söz konusu farkı en belirgin 
biçimde yine bir kadın yöne-
tici, İzlanda Başbakanı Katrin 
Jacobsdottir şöyle açıklıyor: 
“Bütün bunlardan alınacak 
ders, siyasi kibirden uzak 
durmak ve alçakgönüllü bir 
şekilde bilim insanlarına ku-
lak vermektir”. 

–daha doğrusu- en çok vaka 
görülen ülkeler sıralaması 
kadar kolay değildir. Çünkü 
burada işin içine daha da çok 
değişken ve -en önemlisi de- 
veri eksikliği dolayısıyla hiç 
hesaba katılamayan ülkeler 
girmektedir. Ancak yine de 
görece başarılı ülkeler listesi 
yapılabilir. Bunların başında 
Tayvan, Güney Kore, Singa-
pur gibi Uzakdoğu ülkeleri 
geliyor. 23,8 milyon nüfusa 
sahip Tayvan, Tsai Ing-wen 
adlı bir kadın tarafından 
yönetiliyor. Ülkenin pande-
mi sırasında verdiği kurban 
oranı 100.000 kişide 0,03. 
Başarılı sayılan Çin’deki ölüm 
oranı bile 0,33 oldu.  

Pasifik’te en az etkilenen iki 
ülkeden biri Avustralya, di-
ğeri ise Jacinda Ardern adlı 
bir kadının yönettiği Yeni Ze-

landa. 4,9 milyon nüfuslu bu 
ülkede 100.000 kişide 0,43 
pandemi ölümüne rastlandı.

Gelelim pandemiden en 
çok etkilenen Avrupa’ya. 
Aşağıda, kadınlar tarafından 
yönetilen ülkelere ilişkin 
veriler Johns Hopkins’in ilgili 
biriminden alınmıştır:

Saptanacağı üzere kadınların 
yönettikleri ülkeler, pan-
demi sürecinde genellikle 
erkeklerin yönettikleri 
ülkelere oranla işin içinden 
daha iyi çıkmakta. Bunun 
bir nedeni, belki de bu ka-
dınların bu aşamaya varmak 
için erkeklere kıyasla daha 
çok çalışıp başarı göstermiş 
olmaları gerektiği için erkek 
mevkidaşlarından daha ye-
tenekli insanlar olmalarıdır. 
Kuzey ülkelerinde çok belir-

Ülke Başbakan Ölüm sayısı 
(1/100.000)

Kıyaslama  
ülkelerinin  

sayıları 
(1/100.000)

Almanya A. Merkel 10,02
İtalya (54,4)  

Fransa (42,9)
Danimarka M. Freederiksen 9,7 Hollanda (33,9)
Norveç E. Solberg 4,42 İsveç (40,3)
Finlandiya S. Marin 5,58 İsveç (40,3)
İzlanda K. Jacobsdottir 2,83 İrlanda (32,8)
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T yı hiçe sayan, herkesi ve her 
şeyi kar maksimizasyonunun 
bir parçası olarak gören ve bu 
durumu meşrulaştıran gidişi, 
böyle bir krizin habercisi ve 
yaşadığımız krizin de bu denli 
ağır yaşanmasının önemli 
nedenlerinden biriydi.

Ülkeler ve kıtalar arası 
mesafelerin azaldığından 
bahsediyorduk; herkes her 
yere gidebiliyordu artık… 
Ama bunun yan -belki de ar-
tık doğrudan etkileri demek 
gereken- etkilerini, örneğin 
çok fazla uçuşla hava kirli-
ğine neden olduğumuzu, 
ozona zarar verdiğimizi; çok 
fazla alışveriş yoluyla doğal 
kaynakların zarar görmesine 
dolaylı da olsa katkı verdiği-
mizi; daha fazla şehirleşerek 
doğayı katlettiğimizi vs. 

Korona “Mesafeler”i ve Dayanışma Ağları

Tüm dünya bir virüs nedeniy-
le aylardır altüst olmuş du-
rumda. Çok fazla insan ölme-
se ve pandeminin getirdiği 
zorluklar yine en çok toplum-
ların dezavantajlı kesimlerini 
vurmamış olsa; belki de “iyi 
oldu”,“biraz durup düşün-
memize ve dünyayı ne hale 
getirdiğimize bir bakmamıza 
neden oldu” diyebilirdik. Çün-
kü aslında hepimizin bildiği 
gibi krizler ve bu tarz virüsler 
hiç de beklenmedik şeyler 
değildi. Covid-19’un “kardeş-
leri”, belki de uyarı niteliğinde 
daha önceleri de ortaya çık-
mıştı; ama dünya antroposen 
çağı yaşıyordu ve doğayı 
hoyratça kullanmaya devam 
ediyordu. Ayrıca özellikle son 
yıllarda neoliberal kapitaliz-
min –ki buna da bir çeşit “vi-
rüs” denebilir- insanı ve doğa-

Yasemin AHİ 
Siyaset Bilimci,  
FES Türkiye Koordinatörü
yasemin.ahi@festr.org
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büyük oranda evden çalışarak 
doğrudan bir bulaşma tehli-
kesine maruz kalmadan çalış-
maya ve maaşlarını da almaya 
devam edebiliyor. Oysa, 
birçok ülkede olduğu gibi, 
Türkiye’de de ücretli çalışan 
diğer kesimler her gün toplu 
taşıma araçlarıyla, kalabalık 
ortamlarda işe gitmek ve 
çoğu zaman da yine diğer 
çalışanlarla aralarına mesafe 
koyma olanakları olmadan 
gün boyu çalışmak mecburi-
yetinde kalmaktalar. 

Fabrikalarda, atölyelerde, 
inşaatlarda, marketlerde, 
kargo ve telefon hizmetlerin-
de çalışanlar bunlara örnek 
gösterilebilir. Bu gruplar için, 
virüsten korunma anlamında, 
ilk grıpla eşit koşullardan söz 
etmek herhalde mümkün 
değil. “Evde kal” sloganının 
her gün işe gitmek zorunda 
olan bu kesim için kulağa 
nasıl geldiğini tahmin ede-
biliriz sanıyorum. Yine de bu 
grup ücretli çalışanların en 
azından ekonomik olarak ya-
şamlarını sürdürebilecekleri 
bir işleri olması anlamında 
kısmen “avantajlı” oldukların-
dan söz edebiliriz. Pandemi 
sürecinde işini kaybeden, 
gündelik yevmiye ile enfor-
mel sektörde çalıştığından 
dolayı şu an çalışamayan ya 
da çöp toplayarak geçimini 
sağlayıp şu günlerde sokaklar 
boş olduğundan işini devam 
ettiremeyen insanları düşün-
düğümüzde eşitlik sözcüğü 
dağarcığımızdan biraz daha 
uzaklaşmaya başlıyor. 

Sosyal devlet?

Aslında sosyal devletin, bu 
gibi süreçlerde yurttaşlarına 
destek olarak süreci en az 
zararla atlatmasına olanak 
sağlaması beklenir. Nitekim 
özellikle Avrupa’da kimi ülke-
lerde hükümetler, parlamen-
tolarından milyarlarca avroluk 

düşünmemeyi, görmemeyi 
tercih ediyorduk. Sosyal me-
safelerimiz de sandığımızdan 
çok daha fazlaydı aslında: 
Çevremizde onca yoksulluk, 
işsizlik, haksızlık varken pek 
çoğumuz bunları görmez-
likten gelip hayata devam 
etmeyi alışkanlık haline getir-
meye başlamıştık. 

Covid-19 tüm bu “normal” 
gidişata bir dur dedi sanki! Bu 
süreç, sosyalliğimiz üzerine, 
insani mesafelerimiz ve top-
lumsal dayanışmamız üzerine 
şöyle bir durup düşünmemize 
ve kendimizi sorgulamamıza 
yol açtı. Bu durup düşünme 
ve sorgulama fırsatını insanlık 
olarak nasıl değerlendirmiş 
olacağımızı ileride göreceğiz. 
Devletlerin ve hükümetlerin 
pandemi sürecindeki tavırları 
ve sonrası için aldıkları ön-
lemler, kararlar pek de umut-
lu olmamıza olanak vermiyor 
maalesef. Ne yazık ki, tüm 
insanların refahını ve doğanın 
korunmasını hedefleyen 
kararlar yerine yine günü 
kurtarmaya çalışan, kısa 
vadeli, mevcut ekonomik ya-
pıyı kurtarma odaklı kararla-
rın alındığına tanık oluyoruz.

“Sosyal”sözcüğünü de çok 
duyuyoruz bu günlerde; ama 
“sosyal mesafe” olarak. Oysa 
tam da sosyal yakınlaşmanın, 
dayanışmanın çok gerekli 
olduğu zamanlarındayız. 
Bunun için pandeminin ilk 
günlerinden itibaren kullanı-
lan “sosyal mesafe” kavramına 
pek çok duyarlı insan karşı 
çıktı ve “fiziksel mesafe-sos-
yal dayanışma” mottosunun 
kullanılmasının daha yerinde 
olduğunu vurguladı. Ger-
çekten de, aslında virüsün 
bulaşmaması için önerilen ve 
insanlar arasında 1,5 ya da 
2 metre mesafe bırakılması 
fiziksel mesafe anlamındaydı. 
Sosyal ilişkilerin de bu süreç-
te zarar gördüğü aslında bir 

gerçek tabii ki. Eskisi gibi ar-
kadaşlarımızla, yakınlarımızla 
buluşup hasbıhal edemiyor; 
büyüklerimizi ziyaret edip hal 
hatır soramıyor; birbirimize 
gidip gelemiyor; beraber 
kafelere gidemiyor ya da 
dostlarla birlikte demlenemi-
yoruz. Evet, sosyal yaşamımız 
çok kısıtlandı. Ama bunlar 
“sosyal”in sadece bir yönü. 
Sosyalin dayanışma yönü için 
önümüzde hiçbir engel yok. 

Virüsün “eşitliği”

Covid-19 pandemi sürecinde 
ülkemizde ve dünyada birçok 
yazarın, yorumcunun ya da 
kişinin, virüsün “herkesi eşit-
lediği” yönünde yorumları 
oldu. Bu yaklaşımın nedeni, 
daha çok virüsün hiçbir sınır 
ve ülke ayrımı yapmadan 
dünyanın her yerinde ve ırk, 
din, dil, cinsiyet vb. farklı-
lıkları tanımadan herkese 
bulaşabiliyor, hastalığa yol 
açabiliyor ve öldürebiliyor 
olmasıydı. Oysa daha yakın-
dan baktığımızda virüsün de 
var olan eşitsizlikleri daha 
fazla derinleştirdiğine ta-
nık olabiliyoruz. Ülkeler ve 
bölgeler arası eşitsizlikler 
pandemi ile mücadele sü-
recinde de devam ederken, 
toplumsal gruplar ve sınıflar 
arasındaki eşitsizliklerin 
ise daha derinleştiğinden 
söz edebiliriz. Kadın erkek 
arasındaki eşitsizliklerin de bu 
süreçte sürdüğü hatta bazı 
durumlarda derinleştiği de 
aşikar. Sonuçta pandemi sü-
recinde eve kapanmalarda ev 
içi şiddetin arttığı ve kadınla-
rın evdeki iş yükünün misliyle 
katlandığı yönünde haberleri 
her gün okuyoruz; kendimiz 
tanık oluyoruz veya bizzat 
yaşıyoruz. Ama ben bu yazı-
da daha çok iş yaşamındaki 
eşitsizlikler üzerinde durmaya 
çalışacağım. Beyaz yakalı 
dediğimiz ve orta sınıfın bel 
kemiği olan çalışan kesim 
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dezavantajlı kesimler kolay-
lıkla göz ardı edilebilir ya da 
geri plana atılabilir oluyorlar. 
Dayanışma kavramı, sosyal 
kavramının önemli bir bile-
şeni olmasına rağmen, çoğu 
durumda bunun unutulduğu-
na tanık oluyoruz.  

Türkiye gibi sosyal devletin 
zayıf olduğu ülkelerde ise 
bu tarz kriz süreçlerinden 
etkilenen kesimlerin daha 
da geniş olduğunu biliyoruz. 
Bu, daha önce bahsettiğimiz 
ağırlıklı olarak gündelik, en-
formel işler yaparak geçinen 
ve bugünlerde işlerini sürdü-
remeyen insanların yanı sıra 

bu ayrı bir tartışma konusu.  

Bunun dışında, aslında büyük 
rakamlar ve iyi düşünülmüş 
destek paketleri çıkaran ülke-
lerde bile yurttaşların ihtiyaç-
larının büyük bölümünün kar-
şılandığından ve her kesime 
ulaşıldığından söz edilemez. 
Her zaman bu koruma ve 
destek kapsamlarının dışında 
kalan daha dezavantajlı ke-
simler vardır. Özellikle evsizler 
ve mülteciler bunlara örnek 
verilebilir. Yaşadığımız sistem-
de hükümetler de genellikle 
kendi seçmenlerine ya da po-
tansiyel seçmenlerine yönelik 
politikalar geliştirdiklerinden 

destek paketleri çıkarttılar. Bu 
süreçte çalışamayanlara, az 
çalışmak zorunda kalanlara, 
dükkanını açamayan serbest 
meslek sahiplerine yönelik 
değişik destek programları 
oluşturuldu. Türkiye’de de 
ufak tefek destek paketleri çı-
kartıldı; ama bunların, ihtiyacı 
karşılamaktan çok uzak oldu-
ğunu söyleyebiliriz. Hatta hü-
kümet, bu kadarını bile daha 
fazla sürdüremeyeceğinin 
bilinci ile erken bir “yeni nor-
male” dönüş süreci başlattı ki, 
bunun ne kadar tehlikeli ve 
riskli olduğunu ancak tahmin 
edebiliyoruz. Umarım tah-
minlerimiz bizi yanıltır. Ama 
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çıkamayan komşularının 
alışverişlerini organize etti 
veya ihtiyaca göre erzak pa-
ketleriyle destekte bulundu; 
kimileri, sokakta yaşayanlar 
ya da kendisi sıcak yemek ya-
pamayanlar için yemek pişirip 
dağıttı; kimileri ise, okulları 
kapanmış olan ve evden çıka-
mayan çocukları düşünerek 
online ders verdi veya müzikli 
egzersizler yaptırdı; diğer 
bazıları da, dayanışmanın 
daha da kalıcı bir versiyonu 
olarak, örneğin Fatih Dayanış-
ma Ağı gibi, ortak bahçeler 
kurup yerel tarımsal üretim 
yapılmasının önünü açtı. Tüm 
bunların yanı sıra Dayanışma 
Ağları, katılımcı karar alma ve 
uygulama süreçlerini hayata 
geçirmeye çalışarak da örnek 
oldu. Benim de yaşadığım 
Adalar’da kurulan Adalar Acil 
Dayanışma Ağı, örneğin Ada-
lar için katılımcı bir pandemi 
kurulu oluşturulmasına ön-
cülük etti. Sokak ve mahalle 
bazında kurulan WhatsApp 
grupları üzerinden Adalıların 
doğrudan görüşleri alınarak 
öneriler geliştirildi ve karar 
mercilerine iletildi vs. vs.  

Yaşadığımız şu zor günlerde 
Dayanışma Ağları geleceğe 
dair bir umut, bir model ol-
maya aday. Bu deneyimlerin, 
en azından sadece İstanbul 
ya da Türkiye bazında bile 
olsa, kapsamlı ve kapsayıcı 
bir değerlendirmesi henüz 
önümüzde duran bir görev; 
ama, dayanışma ağlarının 
dayanışma kültürü ve belleği 
için önemli katkılar yaptıkla-
rını şimdiden söyleyebiliriz. 
İnsanlar arasına “sosyal mesa-
fe” koymak için her şeyi yapan 
her türden neoliberal politi-
kaya karşı sosyal dayanışmayı, 
sosyal hassasiyeti başka bir 
dünyanın yapı taşları olarak 
döşemeye çalışan Dayanışma 
Ağları hepimizin ilgisini ve 
katkısını hak ediyor. 

önceleri kendi işini kurmuş ve 
sürdürmüş ama artık işyerini 
kapatmak zorunda kalmış 
- tamirci, kahveci, lokantacı 
gibi- küçük esnaf da olabil-
mektedir. Yani bu süreçten 
ekonomik olarak etkilenen 
ve evine düzenli bir gelir 
girmeyen kesimlerin Türki-
ye’de epey fazla olduğundan 
bahsedebiliriz. Kayıtlı çalışma 
zaten düşük düzeydeyken ve 
devletin koruma ve destek 
programları yetersiz kalır-
ken, diğer yandan başka bir 
toplumsal olgu, yurttaşların 
kendi aralarındaki dayanışma 
mekanizmaları önem kazanı-
yor. 

Dayanışma ağları

“Dayanışma halkların 
hassaslığıdır!”

Che Guevera

“Sosyal devlet”in başarısızlığa 
uğradığı veya yetersiz kaldığı 
yerlerde sivil toplum ve yurt-
taş dayanışması devreye giri-
yor. Bu pandemi günlerinde 
ne güzel ki, sosyal dayanışma-
yı yükselten pek çok girişime 
tanık oluyoruz. Bu girişimler, 
kısmen devletin parçası olan 
yerel yönetimlerden kaynak-
lansa da, büyük çoğunluğu 
tabandan gelen ve partiler-
den, kurumlardan bağımsız 
ve yerelde oluşan yurttaş 
inisiyatifleri aracılığıyla ger-
çekleşiyor. Komşuluğun gele-
neksel biçiminin bir dayanış-
mayı da içerdiği topraklarda 
yaşıyoruz sonuçta. Sosyal 
kontrolün ama aynı zamanda 
sosyal dayanışmanın pek çok 
örneğini görmüşüzdür kom-
şuluk ilişkilerimizde. Ancak 
bugünlerdeki dayanışmanın 
bir başka ve oldukça önemli 
bir yönü daha var: Bu süreç-
lerde insanların birbirlerine 
tutunarak, güvenerek birer 
özne olarak hareket etmesi 
ve örgütlenmesi. İşte burada 

dayanışma ağlarının pek çok 
insan gibi benim açımdan 
da gelecek vadeden yönünü 
görmek mümkün. 

Pandeminin ortaya çıkması ile 
birlikte salgının yoğun yaşan-
dığı tüm ülkelerden yurttaşlar 
tarafından örgütlenen çeşitli 
dayanışma gruplarının, ağ-
larının oluştuğu haberleri de 
gelmeye başladı. Okuduğu-
muzda hepimizin içini ısıtan 
ve destek olma duygusu 
veren bu gibi girişimler, tabii 
ki Türkiye’de de, pandemi-
nin ortaya çıkmasından çok 
kısa bir süre sonra yayılmaya 
başladı. “Dayanışma yaşatır” 
temel sloganı etrafında yerel-
de sokak, mahalle ya da ilçe 
bazında Dayanışma Ağları 
oluşturulmaya başlandı. Ben 
burada İstanbul özelinden 
giderek ve tüm girişimleri 
kapsama iddiasında olmadan 
birkaç örneği vurgulamak is-
tiyorum. Kadıköy’de, bildiğim 
kadarıyla ilk kurulan Kadıköy 
Dayanışma Ağı’ından sonra 
özellikle İstanbul’un pek çok 
ilçesinde bu tarz yurttaş giri-
şimleri, örgütlenmeleri hızla 
oluşmaya başladı. Kimileri bu 
girişimleri -örneğin Sendika.
org- Gezi forumlarının deva-
mı olarak gördü, kimileri de 
bambaşka yeni oluşumlar 
olarak. 

Dayanışma ağları hızla, özel-
likle sosyal medya kanallarını 
kullanarak yaygınlaştı ve 
bulunulan yerelin ihtiyaçla-
rını orada yaşayan insanların 
doğrudan sürece katılımını 
sağlayarak tespit edip hızlıca 
çözümler üretmeye ve bunla-
rı da hızlıca hayata geçirmeye 
başladı: Kimileri, özellikle bu 
süreçte çalışmak zorunda 
olan hizmet sektörü çalışan-
ları için yetersiz kalan maske 
ve siperlik dağıtımını görerek 
-dayanışma ağı gönüllüleri 
olarak- maske dikti ya da 
siperlik üretti; kimileri, dışarı 
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S bilimsel verileri de toplandık-
tan sonra Türkiye’ye ulaştı. 
Türkiye’nin önünde süreç 
yönetimi ile ilgili iyi ve kötü 
onlarca tecrübe vardı. Ama 
ne hikmetse bilimsel veriler 
kullanılarak, diğer ülkelerde 
yürütülen çalışmalar değer-
lendirilerek sürecin yönetil-
mesi denenmedi. Olayların 
arkasından koşulmaya baş-
landı ki, virüsün Türkiye sathı-
na yayılması da izlenmiş oldu.

Böylece virüs olayı afet boyu-
tuna evrilmiş oldu.

Emekçiler için yeni bir risk, 
yeni bir ölüm sebebi… 

Sağlıksız çalışma ortamı ve 
çalışma koşulları yüzünden 
her yıl yüzlerce emekçinin ha-
yatını ve sağlığını kaybettiği 

Tek Yol Örgütlenmek…

Salgın, hele de WHO (BM 
Dünya Sağlık Örgütü) tarafın-
dan pandemi olarak tanım-
lanmış bir salgın ile mücadele 
böyle olmamalıydı.

Vakaların cinsi ne olursa 
olsun (yangın, çığ, sel, kim-
yasal sızıntı vs.) kontrol 
altındaysa, vakalarla ilgili 
süreci siz yönetebiliyorsanız, 
siz liderliğinizde vaka, idare 
edilen bir olay olarak kalır ve 
çözülür. Ama vaka yönetimin-
de siz gündemin arkasından 
koşuyorsanız, sadece vasat 
bir idareci olabilirsiniz, vaka 
ise afet boyutuna evrilir.

Türkiye, COVID-19 salgınında 
aslında çok şanslıydı. Virüs, 
vaka ilk ortaya çıktıktan aylar 
sonra, binlerce can aldıktan, 
yüzbinlerce tedavi sürecinin 

 

Asalettin ARSLANOĞLU 
DİSK-Tekstil İşçileri Sendikası
Merter Şube Başkanı
asalettin@gmail.com 
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“Buna bağlı olarak aşırı sağ 
parti ve örgütlerin kışkırtma-
sıyla ırkçılık artıyor ve neonazi 
partiler güçleniyor. İtalya’nın 
Prato dikiş merkezindeki birçok 
evin duvarında ‘Çinliler dışarı!’ 
yazıyor. 

Kimse aslında hastalığın kaç 
Çinli işçiye bulaştığını, kaçının 
ciddi şekilde hasta olduğunu 
ve nerede barındıklarını bilmi-
yor. İtalya sorunu şimdi Avrupa 
sorunu haline gelmiş durum-
da. Moda endüstrisinin kar 
hırsının karşılığında yüksek bir 
bedel ödenecek”.3

“Evde Kal Türkiye”,  
emekçiler hariç!

İtalyan devletinin, insan 
onuruna yaraşır yaşam ve 
çalışma koşulları yerine emek 
sömürüsü üzerinden “şir-
ketlerin-markaların” karına 
odaklanmış olması gerçeği 
bizler için çok anlaşılır bir du-
rum. Zira, benzer bir yaklaşım 
yıllardır Türkiye’de de devam 
etmekte ve hatta salgın gün-
lerinde de daha net görülür 
şekil almaktadır.

Salgının ülke sathına yayılmış 
olduğunun anlaşılmasıyla 
birlikte hükümet “Evde Kal 
Türkiye” çağrısı yapmaya baş-
ladı. İstisnası ise beklendiği 
gibi sağlık, temizlik, gıda, lo-
jistik ve ulaşım sektörlerinde 
çalışanlarla ile sınırlanmadı; 
işverenin işe çağırdığı tüm 
emekçiler işe gitmek zorun-
daydı.

Mevcut İş Kanunu ve mevzu-
atı ise işçilerin bu koşullarda 
iş durdurma hakkını güvence 
altına almaktaydı. 

3  Zackzack.at’den çeviren Çelik, S. 
Corona ve İtalyan Moda Endüstrisi. 
Çinli İşçilerin Sömürüsü Virüsün 
Yayılmasına Nasıl Yardımcı Oldu? 
https://m.facebook.com/story.
php?story_id=10157384884718401&
id=719063400 

ülkemizde, yine emekçilerin 
koronovirüs salgını karşı-
sında tehdit altında olduğu 
aşikardır. Yalnızca salgın 
günlerinde değil, normal 
koşullarda da ‘işçi sağlığı ve 
iş güvenliğinin sağlanması 
işverenin ödevleri arasında-
dır’. İşverenlerin bu ödevlerini 
gereğince yerine getirmemiş 
olmasının bir sonucu olarak 
her ay onlarca, her yıl binler-
ce emekçinin yaşamını yitirdi-
ği gerçeğini yaşamaktayız. Bu 
gerçekten hareketle, salgın 
günlerinde de emekçilerin en 
büyük risk grubunda olacağı 
en başından anlaşılabilmek-
teydi. İşçi Sağlığı İş Güvenliği 
Meclisi (İSİG Meclisi) 
tarafından açıklanan veriler 
de buna işaret etmektedir.1

Dünyada ilk risk grubu 
emekçiler

Yalnız Türkiye’de değil nere-
de ise dünyanın her yerinde 
emekçiler virüsün önüne, 
cepheye sürüldüler. Hatta 
sürecin en kötü tecrübelerin-
den birisini yaşayan İtalya’da 
durum daha başından kor-
kunçtu. Ülkede ve dolayısıyla 
da Avrupa’da virüsün kaynağı 
da emekçiler oldu.2 

Semra Çelik’in zackzack.
at’den aktardığına göre 
“İtalya’da yüzlerce Corona 
1 Salgının ikinci ayı: İşyerleri salgının 
can pazarına dönüştürüldü 11 Mart 
- 10 Mayıs arasında ‘en az’ 128 işçi 
koronavirüs nedeniyle yaşamını 
yitirdi, Erişim: 17.05.2020 http://
isigmeclisi.org/20389-salginin-ikinci-
ayi-isyerleri-salginin-can-pazarina-
donusturuldu?fbclid=IwAR3d-ICNbyq
TuXxJlAG2qn49bkLw2ltBBEfvnMnSqm
vc-B0jy0Zad6twZdo
2  Çelik, S. (2020, 17 Mart)   Zackzack.
at’den çeviri Corona ve İtalyan Moda 
Endüstrisi. Çinli İşçilerin Sömürüsü 
Virüsün Yayılmasına Nasıl Yardımcı 
Oldu? Erişim adresi: https://m.
facebook.com/story.php?story_id=10
157384884718401&id=719063400 

vakası olması tesadüf değil. 
On binlerce Çinli, atölyelerde, 
kâğıtsız, sigortasız, sağlık hiz-
meti olmadan yasadışı olarak 
çalışıyor. Moda endüstrisinin 
kâr açgözlülüğü, virüsün 
Avrupa’ya yayılmasının suç-
lularından.” denilmekte. İtal-
ya’da kaç Çinli işçinin çalıştığı 
bilinmemekle birlikte sadece 
Floransa yakınlarındaki moda 
merkezi Prato’da 50.000 ka-
darının çalıştığı ve yaşadığına 
işaret edilmekte ve bu işçile-
rin 2020 Noel tatilinden dö-
nerken virüsü de yanlarında 
getirdiğine işaret edilmekte.

Ödenen ağır bedellere 
rağmen İtalyan hükümetinin 
ısrarla kaçak işçilerin çalıştığı 
bu sweat-shoplara bakma-
masının sebebi ne olabilir ki? 
‘Büyük İtalyan’ moda marka-
larının siparişlerini ‘rakipsiz’ 
denilecek kadar ucuz fiyatlar-
la dikiyorlar olmaları olabilir 
mi?

İtalyan moda şirketleri 
2020›de toplam 42 milyar 
dolarlık satış bekliyor. 
Çoğu İtalyan giyim firması 
dikişlerini yönetmeliklere 
uymayan, iş güvenliği, hijyen, 
yangından korunma ve 
düzenlenmiş çalışma saatleri 
olmayan sweat-shoplara yap-
tırıyor.

Açlık ücretine çalışan, çoğu 
illegal yollarla gelmiş ve yer-
leşmiş olan bu emekçilere 
yalnızca İtalyan Devleti değil 
İtalyan Sendikaları da gözle-
rini ve kulaklarını kapatmış 
durumda. Bu nedenle Çin 
doğumlu İtalyanlar 2006 
yılında kendi sendikaları olan 
“Sindacato Cinese Nazionale” 
yi (Si.Ci.Na) kurmuşlar. Bu 
sendika kayıtsız işçileri 
de üyeliğe kabul ediyor 
ama İtalyan sendikaları bu 
durumdan hiç de memnun 
değiller.
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İşçinin “ücretsiz izin” kabul 
etmemesi

Yine iş kanunu ve mevzuatın-
da işverene tek taraflı karar 
alarak işçileri ücretsiz izne çı-
kartma hakkı tanınmazdı. Tek 
taraflı, işçinin rızası alınmadan 
uygulanan ücretsiz izin, iş 
akdinin işveren tarafından 
feshi anlamına gelir, bu du-
rumda işçinin kıdem ve ihbar 
tazminatını istemenin yanı 
sıra işe iade davası açma 
hakkı da doğabilirdi.

İşveren işçileri ücretli izne 
çıkartabilirdi ki bu durumda 
işçinin onayı aranmaz, an-
cak İşçi ve işveren anlaşarak 
ücretsiz izin uygulanabilirdi. 
Ücretsiz izne çıkmayı kabul 
eden işçi ise bu konudaki rı-
zasıyla bağlıydı. 

Yurttaşlara “sokağa çıkmak 
yasak” işçilere ise “çalışmak 
zorunlu”

Bu kargaşa içerisinde 3 Nisan 
2020 tarihinde 20 yaş altı ve 
65 yaş üstüne sokağa çıkma 
yasağı getirildiği açıklandı. 
Belli ki işverenlerin talepleriy-
le 20 yaş altındaki çalışanlar 
hatırlanıverdi ve iki gün sonra 
İçişleri Bakanlığı tarafından 
çıkartılan EK GENELGE ile 
“Doğum tarihi 1 Ocak 2000 ile 
1 Ocak 2002 tarihleri arasında 
(18 ile 20 yaş aralığında) ol-
makla beraber, kamu kurum 
ve kuruluşlarında memur, 
sözleşmeli personel veya işçi 
statüsünde görevli olanlar, özel 
sektörde düzenli bir işe sahip 
olan ve sosyal güvenlik kayıt 
belgesi ile bu durumu belge-
leyenler, tarımsal üretimin 
sürekliliği açısından önemli bir 
fonksiyona sahip olan ve iller 
arasındaki planlama, seyahat 
ve konaklama koşulları 3 Ni-
san 2020 tarih ve 6202 sayılı 
genelgemiz ile düzenlenen 
mevsimlik tarım işçileri, 3 Ni-
san 2020 tarih ve 6235 sayılı 

başlarına ya da toplu olarak 
işi durdurma ve de bu sü-
reçte hem maaşlarını isteme 
hem de SGK primlerinin 
ödenmesini talep etme hakkı 
vardır.

6331 sayılı İş Sağlığı ve Gü-
venliği Kanunu kapsamında 
işçinin ya da işçilerin, tek 
başına ya da topluca iş bırak-
ma hakkı, ilgili kanunun 13. 
Maddesinde tanımlanmıştır. 
(1)“Ciddi ve yakın tehlike ile 
karşı karşıya kalan çalışanlar 
kurula (İş sağlığı ve Güvenliği 
Kurulu’na), kurulun bulunma-
dığı işyerlerinde ise işverene 
başvurarak durumun tespit 
edilmesini ve gerekli tedbirlerin 
alınmasına karar verilmesini 
talep edebilir. Kurul acilen 
toplanarak, işveren ise derhâl 
kararını verir ve durumu tuta-
nakla tespit eder. Karar, çalışa-
na ve çalışan temsilcisine yazılı 
olarak bildirilir.”

(2) “Kurul veya işverenin ça-
lışanın talebi yönünde karar 
vermesi hâlinde çalışan, ge-
rekli tedbirler alınıncaya kadar 
çalışmaktan kaçınabilir. Çalı-
şanların çalışmaktan kaçındığı 
dönemdeki ücreti ile kanun-
lardan ve iş sözleşmesinden 
doğan diğer hakları saklıdır.”

(3) “Çalışanlar ciddi ve 
yakın tehlikenin önlenemez 
olduğu durumlarda birinci 
fıkradaki usule uymak 
zorunda olmaksızın işyerini 
veya tehlikeli bölgeyi terk 
ederek belirlenen güvenli 
yere gider. Çalışanların bu 
hareketlerinden dolayı hakları 
kısıtlanamaz.” denilmektedir. 
Demek ki, yaygın coronavi-
rüs salgını gerekçesiyle tüm 
çalışanlar, tek tek ya da toplu 
olarak üretimi durdurabi-
lir. Bu eylemleri nedeniyle 
“yaşadığı eylem yapmakla” 
suçlanamaz, yasal haklarını 
kaybetmezlerdi.

İşçinin haklı nedenle derhal 
fesih hakkı        

İş Kanunu 24. Madde I. Fık-
rası ‘Sağlık sebepleri’ ile III. 
Fıkrası ise ‘Zorlayıcı Sebepler’ 
nedeniyle işçi yönünden 
haklı fesih hakkını güvence 
altına alınmıştı. Buna göre 
: I. Fıkrada “İş sözleşmesinin 
konusu olan işin yapılması işin 
niteliğinden doğan bir sebeple 
işçinin sağlığı veya yaşayışı 
için tehlikeli olursa”, “İşçinin 
sürekli olarak yakından ve 
doğrudan buluşup görüştüğü 
işveren yahut başka bir işçi 
bulaşıcı veya işçinin işi ile 
bağdaşmayan bir hastalığa 
tutulursa” sağlık sebepleri ile, 
aynı maddenin III. Fıkrasında 
ise : “İşçinin çalıştığı işyerinde 
bir haftadan fazla süre ile işin 
durdurulmasını gerektirecek 
zorlayıcı sebepler ortaya çıkar-
sa” işçi dilerse iş sözleşmesini 
bir haftanın sonunda sona er-
direbilir ve kıdem tazminatını 
hak eder.

“Koronavirüs salgını” iş hu-
kuku açısından “zorlayıcı 
sebeptir”.

Koronavirüs tehlikesi ne-
deniyle işçi (hasta olmadığı 
halde) hastalık riski nede-
niyle çalışmaz ise işveren bir 
hafta süreyle işçiye yarım 
ücret ödemek zorundadır 
(İş Kanunu Madde 40). Bir 
haftanın sonunda işveren 
işçiye ücret ödemeyecektir. 
Bu durumda işveren dilerse iş 
sözleşmesini bir haftanın so-
nunda 4857 sayılı İş Yasasının 
25/III maddesi uyarınca sona 
erdirebilir. Bu durumda işve-
ren işçiye kıdem ve ihbar taz-
minatı ödemek zorundadır.

İş Sağlığı ve Güvenliği 
Kanunu kapsamında işçinin 
iş durdurma hakkı

Covid 19 (Koronavirüs) teh-
likesi sebebiyle işçilerin tek 
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Kanun Teklifi” sundu. Bu tek-
lif, yukarıda saydığımız ve 
işçilerin salgın koşullarında 
kullanabileceği tüm yasal 
dayanakları işlevsiz kılmaya 
adanmıştı. Yasa teklifi, salgın 
koşullarında on milyonlarca 
işçiyi ve ailesini korumak yeri-
ne, bir avuç işvereni korumayı 
politik bir tercih olarak açıkça 
ortaya koyan zihniyetin ürü-
nüydü.

16 Nisan 2020 günü TBMM’de 
kabul edilen 7244 sayılı “Yeni 
Koronavirüs (Covıd-19) Sal-
gınının Ekonomik ve Sosyal 
Hayata Etkilerinin Azaltılması 
Hakkında Kanun İle Bazı Ka-
nunlarda Değişiklik Yapılması-
na Dair Kanun” 17 Nisan 2020 
günü Resmî Gazete’de yayım-
lanarak yürürlüğe girdi.

sayılı Bakanlık genelgesi ile 
getirilen sokağa çıkış yasağın-
dan muaf tutulacak” denildi. 
İşçi isen 20 yaş altında olsan 
dahi çalışmak zorundasın 
denildi ama “Bu istisnalar, 1 
Ocak 2002’den sonra doğanla-
ra (18 yaşından küçüklere) uy-
gulanmayacak…” denilerek, 
yüreğimize su serptiler. Neyse 
ki 18 yaşından küçük olup ta 
çalışanlara da sokağa çıkma, 
işe gitme, çalışma yasağı ge-
tirilmişti.

DİSK’ten “çalışmaktan  
kaçınma hakkını kullanma” 
çağrısı ve iktidardan,  
patronlardan yana cevap

Yukarıda saydığımız yasal 
haklara dikkat çeken Türkiye 
Devrimci İşçi Sendikaları Kon-
federasyonu (DİSK), temel, 

zorunlu ve acil mal ve hizmet 
üretimi yapan işletme ve bi-
rimler dışında çalışma acilen 
durdurulmalıdır. Aksi takdirde 
çalışanların hem kendi sağ-
lıklarını hem de halk sağlığını 
korumak adına işe gitmeme, 
çalışmaktan kaçınma, yani 
evde kalma hakkı olduğunu 
hatırlatmak istiyoruz diyerek 
“çalışmaktan kaçınma hakkını 
kullanacağını” açıkladı.

Yapılan bu çağrının toplumun 
tüm katmanlarında ve özel-
likle de emekçiler üzerinde 
yarattığı etkiye bakarak ha-
rekete geçen AKP, 14 Nisan 
2020’de TBMM Başkanlığı’na 
“Covid-19 Salgınının Ekono-
mik ve Sosyal Hayata Etkile-
rinin Azaltılması Hakkında 
Kanun ile Bazı Kanunlarda 
Değişiklik Yapılmasına Dair 
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larda Türkiye Devrimci İşçi 
Sendikaları Konfederasyonu 
16 Mayıs 2020 tarihinde bir 
E-Panel düzenledi.4 Panelde 
DİSK Genel Başkanı ve Genel 
Sekreteri’nin yanı sıra Ulusla-
rarası Sendikalar Konfederas-
yonu (Uluslararası Sendikalar 
Konfederasyonu)5,  Industri-
ALL Global Union6, UNI Global 
Union7, IUF (Uluslararası Gıda, 
İçecek, Tarım, Otel, Restoran, 
Catering, Tütün İşçi Sendika-
ları Birliği)8, ITF (Uluslararası 
Taşımacılık İşçileri Federas-
yonu)9 ve ETUC’un (Avrupa 
Sendikalara Konfederasyonu) 
Eğitim ve Araştırma ve Ens-
titüsü’nden (ETUI) önemli 
konuşmacıların katılımı ile 
“Dünya işçileri COVID-19 ile 
Nasıl Mücadele Ediyor?” başlı-
ğını tartıştı.

Tartışmada varılan sonuçlar-
dan önce, emekçiler salgının 
ön cephesinde, ölümle burun 
buruna çalışmak zorunday-
ken, sendikacılık ödevlerini 

4  Çevrimiçi erişilen konferans, DİSK, 
“Dünya işçileri COVID-19 ile Nasıl 
Mücadele Ediyor?”  16 Mayıs 2020, 
İstanbul. Erişim adresi: https://www.
youtube.com/watch?v=r6rB_o53KOA 
5  ITUC, dünyanın en büyük işçi 
sendikaları konfederasyonudur. ITUC, 
163 ülkeden 332 üye sendika yoluyla 
dünya çapında 200 milyon işçiyi temsil 
etmektedir.
6  Küresel düzeyde madencilik, enerji 
ve tekstil dahil imalat sektörlerindeki 
tedarik zincirlerinde çalışan 140’tan 
fazla ülkede 50 milyondan fazla 
çalışanı temsil etmektedir.
7 UNI Global Union ,150’den fazla 
ülkeden 20 milyon hizmetler sektörü 
-Temizlik, Güvenlik, Ticaret, Finans, 
Bankacılık, Oyun, Grafik ve Ambalaj, 
Kuaförlük ve Güzellik, Bilgi, İletişim, 
Teknoloji ve Hizmet Endüstrisi, Medya, 
Eğlence ve Sanat, Posta ve Lojistik, 
Özel Bakım ve Sosyal Sigortalar, Spor- 
çalışanını temsil ediyor.
8  IUF, 127 ülkeden 423 Sendika ve 10 
milyon işçiyi temsil ediyor.
9  ITF, 170 ülkede tüm endüstriyel 
taşımacılık sektörlerinde 20 
milyondan fazla ulaştırma işçisini 
temsil ediyor.

gün ve daha az çalışması 
olan işçilerin aylarca 1.177 
TL’ye mahkûm bırakılması 
hakkaniyetli değildir. 

Sonuç olarak bu yasa adında 
iddia edildiği gibi “salgınının 
ekonomik ve sosyal hayata 
etkilerinin azaltılmasına” değil 
işverenlerin çıkarlarının ko-
runmasına hizmet etmektedir.

Salgın sürecinde çalışmak 
zorunlu, iş kazası-meslek 
hastalığından ölmesi ya-
sak…  

Salgın hem de pandemi 
sürecinde işçileri ve ailelerini 
düşünmeden çalışmaya 
zorlamak için her türlü 
düzenlemeyi hızla yapan 
hükümet, işçilerin bu süreçte 
hastalık kapması ya da 
vefatı durumunda “iş kazası” 
ya da “meslek hastalığı” 
iddiasında bulunmasının 
önünü kapatmaktan 
da geri kalmamıştır. Bu 
düzenlemenin özellikle 
işveren örgütlerinin 
talepleri doğrultusunda 
yapıldığını açıklamaktan 
da kaçınılmamıştır. Sosyal 
Güvenlik Kurumu Başkanlığı 
07.05.2020 tarihinde yayın-
lanan 2020/12 sayılı Genelge 
ile COVID-19 virüsüne maruz 
kalan sigortalı kişiler hakkın-
da “iş kazası” veya “meslek 
hastalığı” provizyonu değil, 
“hastalık” kapsamında proviz-
yona alınması gerekeceği bil-
dirilmiştir. Böylece işyerinde 
hastalanmış olsa dahi ve 
hatta bu süreç sonunda vefat 
etmiş olsa dahi adli yollara 
başvurarak hak arama yolları 
kapatılmıştır.

Dünya Sendikal Hareketi 
Salgınının ekonomik ve  
sosyal hayata etkilerinin 
azaltılması için neler  
öneriyor, neler yapıyor?

Yukarıda aktardığımız koşul-

Söz konusu “torba kanunun” 
6,7,8 ve 9. Maddeleri 4447 
sayılı İşsizlik Sigortası Ka-
nunu’na ve 4857 sayılı İş 
Kanunu’na geçici maddeler 
ekledi. İş Kanunu’na eklenen 
Geçici 10. Madde ile her türlü 
iş ve hizmet sözleşmesinin 
feshi -işten çıkarma- kanunun 
yürürlüğe girmesinden iti-
baren üç ay süreyle “ahlak ve 
iyi niyet kurallarına uymayan 
haller ve benzeri sebepler” 
dışında yasaklanmaktadır. An-
cak işverenin tek taraflı olarak 
işten çıkarılması yasaklanan 
işçiyi tamamen veya kısmen 
ücretsiz izne çıkarabilmesine 
olanak verilmekte, ayrıca iş-
çinin ücretsiz izne dayanarak 
geçerli sebeple iş sözleşme-
sini feshetmesi yasaklanmak-
tadır.

İşten çıkarma yasağını ihlal 
eden işverenlere brüt asgari 
ücret düzeyinde ceza ve-
rilmekte, bu yaptırımın bu 
günkü sonucu olarak 2.943 TL 
ödeyen işveren yasak dinle-
meyip işçi çıkartabilecektir.

Sefalet ödeneği  
büyük eşitsizlik yaratıyor 

Kanun ile işveren tarafından 
tek taraflı olarak ücretsiz 
izne çıkarılacak işçilerden 
kısa çalışma ödeneğinden 
yararlanma koşullarını yerine 
getirmeyen işçilere, günlük 
39,24 TL -aylık 1177 TL- nakdi 
ücret desteği verilmesi ve 
aynı şekilde 15 Mart 2020’den 
sonra işten çıkarılan ancak 
işsizlik sigortası ödeneğinden 
yararlanma koşulları taşıma-
yan işçilere de günlük 39,24 
TL -aylık 1177 TL- nakdi ücret 
desteği verilmesi kararlaştırıl-
maktadır ki belirlenen bu üc-
ret desteği insani ve vicdani 
olmadığı gibi eşitlik ilkesine 
de aykırıdır. Son üç yılda 450 
gün çalışması olan işçiler 
4.300 TL’ye kadar kısa çalışma 
ödeneği alabilecekken, 449 
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lıdır. İşbaşı için işçiler davet 
edilmeden önce İş güvenliği 
ve işçi sağlığı önlemleri alın-
malı, daha sonra işe işçilerin 
işe dönmeleri talep edilme-
lidir. Hijyen eğitimi, ücretsiz 
ekipman sağlanması, hijyen 
ve sosyal mesafe kuralları 
gözden geçirilmeli, tüm in-
sanlara ve kayıtdışı çalışanlara 
da ücretli hastalık izni ve 
ücretsiz tedavi garantisi ve-
rilmelidir. COVID Meslek has-
talığı kabul edilmeli, ILO İşçi 
Sağlığı ve iş güvenliğini temel 
bir hak olarak ilan etmelidir. 
Evrensel düzeyde sosyal ko-
ruma ve sağlık hizmetlerine 
ücretsiz erişim ile tüm dünya 
da işçilerin sosyal güvence 
kapsamına alınması kabul 
edilmelidir.

Dünya Sağlık Örgütü (WHO) 
tarafından dile getirilen “Par-
tizan politikalara ve dayanış-
manın olmamasına bağlı ola-
rak kriz artıyor” tespitinden 
hareketle “Dünya sendikal 
hareketi olarak daha fazla da-
yanışmaya odaklanmalı, daha 
fazla örgütlenmeliyiz”

 Beyaz yaka, mavi yaka ya da 
dijital yaka ol, ne olursan ol, 
tek yol örgütlenme!..

unutmayanları selamlamak 
gerekiyor. Zira işverenler ve 
devletlerin yanında görüntü 
vermeyi sendikacılık olarak 
zihinlere yerleştirmeye çalı-
şanlara da sendikacı denil-
meye başlandığı günlerde 
yaşıyoruz.

Tartışmada ortaya konulan 
tespitler çarpıcıydı: Salgın ön-
cesi de yaşanmakta olan sos-
yal ve ekonomik krizler gelir 
eşitsizliğini artırmış, demok-
rasiye olan inanç erimiştir. 
Emekçiler açısından yaşan-
makta olan olumsuzluklar aşı-
rı sağın yükselmesi sonucunu 
doğurmaktadır. Uzun zaman-
dır işçi haklarında gerileme 
devam etmektedir. Kadınlara 
ve dezavantajlı gruplara 
yönelik şiddet yükselmekte, 
ırkçılık artmaktadır. Covid-19, 
belirsizliği ve umutsuzluğu 
daha da artırdı, yeni ve çok 
daha ağır bir ekonomik kriz 
yarattı. Bu sürece bağlı olarak 
yaklaşık 300 milyon işçi işsiz 
kalacak. Yine bu sürece bağlı 
olarak 250 milyon insan aç-
lıkla yüz yüze kalacak. Yarım 
milyar insan yoksulluk içinde 
kalacaktır. Tedarik zincirleri 
kırılmakta, üretim olumsuz 
etkilenmekte, ekonomi küçül-
mekte ve dünya ticareti düş-
mekte, demokratik kurumlar 
yıpranmaktadır.

Emekçiler açısından son de-
rece olumsuz görünen tablo 
zenginlerin 2020 Ocak-Nisan 
arası servetlerindeki artışı da 
gözler önüne sermektedir. 
Emekçiler kaybetmeye, 
zenginler ise kazanmaya 
devam etmektedir. 

Tüm emekçilerin her şeyi en 
ince ayrıntısına kadar ve anla-
şılır şekilde bilme hakkı savu-
nulmalıdır. Her türlü sağlık ve 
güvenlik riski karşısında iş bı-
rakma hakkı, İşçi Sağlığı ve İş 
Güvenliği Kurullarına, Proto-
kollere Katılma Hakkı sağlan-
malı, İşçi haklarını ve sağlığını 
korumayan şirketler global 
ölçekte teşhir edilmelidir.

Bu ağır koşullarda çalışan-
lara ek ödeme sağlanmalı, 
İstihdam güvencesi, gelir 
korunması, müşteri tacizi ve 
şiddetine karşı korunma sağ-
lanmalıdır.

Hükümetlerin işverenlere 
sağladığı teşvikler ve avan-
tajlar iş güvencesi koşuluna 
bağlanmalıdır. İşçilerin işten 
çıkartılması yasaklanmalı, 
çalışma süreleri azaltılabilir. 
Kısmi işsizlik ödemeleri de-
vam etmeli, hükümetler ge-
leceğe yönelik olarak altyapı, 
endüstri ve bakım-hizmet 
sektörlerine yatırım yapma-
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Korona sürecinde yaşadığı-
mız izolasyon, bir tür verimli-
lik fantezisine dönüştü. Deği-
şen dünyaya uyum sağlamak 
ve belki de kariyer değiştir-
mek için bir şans olarak muş-
tulanıyor. Reçete, çok belli bu 
dönemde: Tuzaklara düşme-
den hedeflere odaklanmak 
ve zamanı iyi kullanmak.  
Sistemin sürekli pompaladığı 
üretkenlik Covid’i de değere 
dönüştürüyor. 

Ya hiçbir şey yapmamak 
mümkün mü?

Son günlerde İtalyan filozof 
Franco (Bifo) Berardi salgın 
sürecinde paylaştığı gün-
lüklerini okuyorum. İçinden 
geçtiğimiz zamanın ruhunu 
dile getiriyor Bifo. Ve diyor ki,  

Yapacak Hiçbir Şey Yok, O Zaman Yapmayalım

Yaşam eve sığar, Evde kal…

Bu dönem en çok bu cüm-
leler çınlıyor kulaklarımızda. 
Ve sonra devam ediyor. Ma-
dem salgın boyunca evdesin 
“kendin” için neler yapabilir-
sin? Bu zamanı daha verimli 
geçirmek mümkün. Dijital 
dünya bir altın tepsi gibi tüm 
mecraları evimize taşıyor. 
Ön sıra yok, loca yok, erken 
bilet avantajı yok… Her şey 
herkes için değil mi? İstediğin 
konseri dinle, belki de adım 
atamayacağın müzelerin 
sergilerinde dolaş ve tüm 
festivallere katıl.  Bununla be-
raber çalışmaya devam et ve 
kendini geliştir. Elinin altında 
hiçbir çaba sarf etmeden ula-
şabileceğin ücretsiz kurslar, 
webinarlar, canlı yayınlar var.
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Bugün kullandığımız saatler, 
doğal anlamda eşit olmayan 
zamanı eşit parçalara ayırır 
ve bu anlamda mekanik bir 
zaman algısını insan hayatının 
merkezine taşır. Saat modern 
çağın sembolüdür. Ve bu basit 
makine insanlığın tüm yaşa-
mına hükmeder. Her anından 
yararlanma çağrısı gündüz ve 
geceye dayalı ritmi bozar. Gün 
ışığı almayan yapay ışıklan-
dırılmış mekanlarda çalışma 
artık sonsuzdur.

Zamana karşı yarışmanın çağı 
Fordizmle başlar. Çağımızın 
en büyük gelişmelerinden biri 
kuşkusuz montaj hattıdır ki 
bazı literatürlerde İkinci Sa-
nayi Devrimi olarak da anılır. 
Üretim sürecini yürüyen bir 
bantta sürekli kendini yeni-
leyen basit parçalara böler. 
Taylor’ın Bilimsel Yönetim Tek-
niği ile birleştiğinde insanın 
zaman ile sınavı başlar. En az 
zamanda en çok işi yapmak.  
Çalışan iş ve üretim sürecin-

“İşlerin düzeleceğini söyleyen 
hayat kalitesinin daha da 
bozulması ile biten ajitasyon 
yetti artık.  Tam tamına 
söylersek: Yapacak hiçbir şey 
yok. O halde yapmayalım.”1

Sanayi devriminden bu yana 
kapitalizm, bizleri koşmaya 
zorlamak için yük hayvanları 
gibi dürtüklemeye devam 
ediyor. Rekabet ve verimlilik 
baskısı yeni bir eşik olarak 
önümüze geliyor. Küresel dur-
gunluk ve işşiz kalma endi-
şesi daha da üretken olmaya 
yönlendiriyor. Pandeminin 
küresel organizmada yarattığı 
altüst oluşa rağmen soru aynı.

Nasıl üretken olunur?  
Zaman nasıl  
verimli kullanılır?

Ahmet Hamdi Tanpınar’ın 
ünlü romanı Saatleri Ayarla-
ma Enstitüsü’nün bir yerinde 
“iyi ayarlanmış bir saat bir 
saniyeyi bile ziyan etmez” 
der.  Ve devam eder, “herkes 
günde saat başına bir sani-
ye kaybetse, saatte on sekiz 
milyon saniye kaybederiz… 
Çalışmamızdan, hayatımız-
dan, asıl ekonomimiz olan 
zamandan kayıp…”2 

Acaba nedir bizi zamanı zi-
yan etmemeye koşullayan? 
Tarihsel olarak baktığımızda 
zamanın üretim ilişkilerine 
bağlı olarak farklılaştığını 
görürüz. Bu, insanın doğaya 
karşı yaptığı mücadelenin de 
tarihidir. Tohumun ehlileşti-
rilmesi ile beraber başlayan 
tarımsal üretim boyunca doğa 
belirleyicidir. Günlük yaşam 
güneşin doğması ve güneşin 
batmasına göre biçimlenirken 
yılların düzeni de ekinin ekil-

1 Franco (Bifo) Berardi, Ütopya Değil, 
Mümmkünlerin Kombinasyonu,  
https://www.birartibir.org/a-dan-x-
e/671-utopya-degil-mumkunlerin-
kombinasyonuv
2 Ahmet Hamdi Tanpınar, Saatleri 
Ayarlama Enstitütüsü, YKY, 2003, s.37.

mesi, boy vermesi, sararması 
ve mahsulün toplanmasına 
göre ayrışır. Kısaca insan orga-
nik bir zaman anlayışına göre 
yaşar. 

Sanayi devrimi ile başlayan 
süreç bir anlamda insanın 
doğaya tabi olmaktan doğayı 
dönüştürmeye ve hatta bir 
nokta da doğa katline kadar 
varan sürecinin başlangı-
cıdır. Burada asıl olan artık 
verimliliktir. Kapitalist sanayi 
toplumu doğaya bağlı olan 
üretimin yavaş yavaş üste-
sinden gelir. Üretim atölye-
lerden fabrikalara geçerken 
vardiya sisteminin egemenliği 
başlar. Kafka’nın “Dönüşüm” 
romanında da bahsettiği gibi 
aslında insan sistemin içinde 
ne kadar uyumlu hale gelirse, 
kendine ve kendi doğasına 
o kadar yabancılaşmaktadır. 
Zaman burada en önemli be-
lirleyicidir. Vardiyaya yetişmek 
için koşulan banliyö treninde 
duyulur sesi.  
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ilgilerini artırabilirler. Elbette 
bu ifade tavsiyeden ötesini 
anlatıyor. 

Yaşamakta olduğumuz bu 
sürecin çalışanlar açısından en 
önemli etkisi mevcut senaryo-
nun hızlandırılması oldu. #Ev-
dekal çağrısıyla beraber beyaz 
yakalılar için artık yeni nor-
mal, online (çevrimiçi) bir ya-
şam. İşler teknolojik araçlarla 
ağlara bağlanarak, maillerini 
cevaplayarak ya da telefon-
la halledebiliyor. Zaman ve 
mekân açısından akışkanlık 
yaratan bu çalışma biçiminin 
önemli maliyet kalemlerinin 
de ortadan kalkmasını 
sağlıyor. Dolayısıyla karbon 
işgücünden dijital işgücüne 
geçiş olarak tanımlanan bu 
süreçte yakın vadede bir sürü 
mesleğin yok olmasını bekle-
yebiliriz. 

deki kontrolünü tamamıyla 
yitirmiştir artık, parçaların 
sonunda ne ye dönüştüğü 
bilgisi kaybolur. Gün ışığı 
görmeyen fabrikalarda dur-
maksızın çalışan makinenin 
dişlisidir.

Ulaşım ve kitle iletişim araç-
larında yaşanan yenilikler 
bugün ulaşılmaz olanı müm-
kün kılmakta. 1970’lerden 
günümüze gelirken artık bin-
lerce kilometreyi ses hızında 
aşabilmekteyiz. İnternet ya da 
4G’nin verdiği imkanlar ile ha-
berleşme artık “an” üzerinden 
gerçekleşiyor. David Harvey’in 
ifadesiyle zaman ve mekânın 
“sıkışması”; zaman ve mekâ-
nın nesnel niteliklerinde dev-
rimci bir dönüşüm yaşıyoruz.

Akışkanlığın önündeki engel-
ler yavaş yavaş buharlaşmak-
tadır. Bu durum her şeyin her 
yerde ve her zaman olabile-
ceği anlamına gelmektedir. 
Birikimin geldiği bu aşamada 
sermayenin devir süresinin 
hızlanması çalışma tempo-
sunun yükselmesi ile karşılık 
buluyor. Yeni organizasyon 
biçimleri ile artık bir gün yir-
midört saatten çok daha uzun 
yaşanıyor.

İçinden geçtiğimiz bu 
dönemin belki de en önemli 
icadı zaman-sızlığın keşfedil-
mesi. Mekân zaman aracığıyla 
yok edilirken yeni istihdam 
biçimleri ile (esnek çalışma, 
çağrı üzerine çalışma, kısmi 
süreli çalışma…) çalışma ve 
boş zaman arasındaki sınırlar 
muğlaklaşıyor. Korona salgı-
nıyla birlikte daha net gördük 
ki dijital teknolojiler ve yeni 
nesil uygulamalar bulunulan 
her yeri ofis hologramına so-
kabilmektedir. Korona ötesin-
de neler olacağını keşfetmek 
için müneccim olmaya gerek 
yok. Harvey’in altını çizdiği 
gibi otomasyonun imalata 
yaptığı gibi, yapay zekanın 

benzer şeyi hizmet-
lere yapacağını göre-
biliyoruz.

Korona ve ötesi… 

Gerçek olan şu ki, 
virüs, hayatımızın 
akışını, günlük ya-
şam pratiklerimizi, 
kurumları ve ilişkile-
rimizi hızla değiştiri-
yor. Koronavirüsün 
yayılmasına önlem 
olarak yaşadığımız 
izolasyon birçok işin 
sürdürülebilir olma-
sını engellerken özel-
likle belli işler için ise 
durum farklı gelişti. 
İlk başta bedensel 
emek gerektiren 
sektörlerde sağlık 
personeli, kargo 
çalışanları ve 
kasiyerler açısından 
ağır sorumluluklar 
getirdi. Bunun 
dışında kalan birçok 
şirket ise “evden ça-
lışma” planını devre-
ye soktu ve böylece 
uzaktan çalışmayı sağlayan 
dijital altyapı hızla test edil-
miş oldu. 

Dijitalleşmenin ayak seslerini 
uzun zamandan beri duyu-
yorduk. Endüstri 4.0 sloganıy-
la Dördüncü Sanayi Devrimi 
ilan edildi. Üretim sürecinin 
ve organizasyonun yeniden 
yapılandırıldığı bu süreçte 
yapay zekâ, nesnelerin inter-
neti ve bulut sistemi yanı sıra 
üretimin karanlık fabrikalarda, 
robotlar tarafından gerçekleş-
tirilmesi bekleniyor. Uluslara-
rası denetim ve danışmanlık 
şirketi Deloitte’un “Covid 
19’un Çalışanlara ve Çalışma 
Hayatına Olası Etkileri Raporu” 
halihazırda dönüşüme yatırım 
yapmanın altını çiziyor ve ek-
liyor, şirketler salgınların işgü-
cüne yarattığı etkiyi dikkate 
alarak bu alanlara daha çok 
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rişlerimiz, bankacılık işlem-
lerimiz, google aramalarımız 
sürekli kaydedilerek her an 
nerede, ne yaptığımızın izleği 
çıkarılabiliyor. Disiplin için pa-
noptikan’a ihtiyaç yok çünkü 
zaten kullandığımız cihazlar, 
yazılımlar, yapay zeka ve bulut 
sistemleri ile her türlü bilgi 
takip edilebiliyor. Bauman’ın 
ifadesiyle, hareket eden her 
şey, ürünler, bilgi, sermaye, 
insanlık izleniyor5. Zaman 
denetleniyor. Sistem genişler-
ken, koşullarına uygun olarak 
kendi gözetim araçlarını oluş-
turuyor. Bu nedenle artık pen-
cerelere taktığımız perdeler 
gereksiz. 

Kapitalizmin süregiden buna-
lımı ve koronavirüs salgınının 
yarattığı etki basıncı daha da 
artırıyor. Kapitalizm kendini 
krizlerle genişletiyor, büyü-
tüyor, ilerliyor. Sistem bildiği 
yolda devam ediyor ve iklimi, 
çevreyi, insanı deviriyor. An-
cak bizlerin geçmiş şimdiki 
zamanlar yerine farklı bir şim-
diki zamanı sorgulama vakti-
miz geldi.  

5 Zygmunt Bauman, David Lyon, 
Akışkan Gözetim, Ayrıntı Yay. 2013.

 Türkiye’de ve dünyada Skpe, 
Cisco, Microsoft Teams, Zoom, 
vb. sanal iletişimi sağlayan 
araçlar karantinayla beraber 
hızla büyüyen firmalar oldu-
lar. Örneğin kullanıcı sayısını 
iki aylık karantina sürecinde 
10 milyondan 300 milyona 
çıkaran Zoom platformunun 
piyasa değeri de katlandı. He-
pimize tanıdık gelen bu mar-
kaların yanı sıra bir de sahne 
arkasında çalışan araçlar var: 
Uzaktan çalışmayı denetleyen 
araçlar. Şirketler çalışanların 
evde çalıştığından emin olma-
nın yollarını arıyor. 

Kapitalizmin korona ile muh-
teşem evliliğinin yarattığı ko-
şullar insanı yalnızlaştırırken 
denetim, gözetim artışıyla 
baskıyı artırıyor. Time Doctor, 
Veriato, ActivTrak, Hubstaff 
gibi yazılımlar çalışanları 
uzaktan izliyor ve verimlilik 
raporları hazırlıyor. Bu yazı-
lımların satışları son iki ayda 
3 katına yükseldi. Türkiye için 
de kısa bir Google3 aramasıyla 
aşağıdaki diyagrama ulaşmak 

3 https://trends.google.com.tr/trends/
explore?geo=US&q=Employee%20
monitoring

mümkün. Çalışan izlemeyi 
sağlayan bu yazılımlar ile 
ilgili google arama oranı bir 
yılda %140 artış göstermiş. 
Bu rakam ABD için de benzer 
seviyeleri görmek mümkün. 
Kanadalı ve Avustralyalı çalı-
şanlar için her hareketlerinin 
gözlenmesi norm haline gel-
miş durumda.

Yeni nesil uygulamalar ile 
ne kadar ekran karşısında 
olduğunuzdan verimlilik ölçü-
müne kadar raporlayabiliyor: 
Ziyaret ettiğiniz web siteleri, 
sosyal medyada ne kadar za-
man geçirdiğiniz, her dakika 
kaç tuşa basarsınız ve hatta 
tuvalete gittiğinizde bile. Di-
siplin toplumunun dayattığı 
çelik kafes bugün dijital kafe-
se dönüşüyor4. 

Çok uzun zamandır akışkan 
gözetime teslim olduk. Artan 
vücut tarayıcılarından online 
takibe kadar, internet alışve-

4 Türkiye’den evden çalışmanın 
yarattığı baskıyı gösteren önemli 
bir anket, sonuçları açısından 
dikkat çekici. Bkz.  https://
patronlarinensesindeyiz.
org/2020/04/20/covid-19-ve-
yazilimcilar-evde-de-somuru-devam-
ediyor-mu/
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S tartışılan konulardan bir tane-
si bu hakkı kimlerin hak etti-
ğidir. Türkiye’nin taraf olduğu 
Ekonomik, Sosyal ve Kültürel 
Haklar Uluslararası sözleşmesi 
tüm bireylerin “ulaşılabilecek 
en yüksek fiziksel ve zihinsel 
sağlık standardına sahip olma 
hakkı” olduğunu ifade eder. 
Ayrıca bunun sağlanması 
için taraf devletlerin sadece 
tıbbi hizmetleri değil çevresel 
sağlıklı şartları da sağlaması 
gerektiği belirtilmiştir.  

Sağlık hizmetlerine erişim 
hakkı ülkenin sağlık sistemi-
nin yapılanmasına göre sosyal 
sigortaya erişim hakkını da 
beraberinde getirmektedir. 
Bazı ülkelerde vatandaş ol-
mak ile kazanılan bu hak, Tür-
kiye’de çalışma kollarını temel 
alarak organize edilmiştir. 

Salgın Sürecinde Sağlık Hakkı ve Mülteciler

Salgın sürecinde mültecilerin 
sağlık hakkı ve sağlık hizmet-
lerine erişimi ayrıca önem ka-
zanmıştır.   Sağlık hakkı, sağlık 
hizmetlerine erişim hakkı, 
sosyal sigortaya erişim hakkı 
ve sağlıklı yaşam şartlarına 
erişim hakkı gibi alt başlıkları 
içermektedir. Sağlıklı yaşam 
şartları da barınma, beslenme, 
çalışma şartları, sosyal yaşama 
ve politik yaşama katılım gibi 
konuları kapsamaktadır. Bu 
yazıda sağlık hakkı kapsamın-
da öncelikle sağlık hizmetleri-
ne erişim hakkı ele alınmıştır. 

Sağlık hakkı  
kimin hakkıdır? 

Sağlık hizmetleri gibi devletin 
sunduğu diğer hizmetlerin 
vatandaş olmayan kişilere 
sunulması sürecinde en sık 
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hizmetlerden sigortalı bir kişi 
gibi yararlanamamaktadırlar. 
Sağlık hizmetlerinin sunumu 
kişileri belirli bir yerde ikamet 
etmeye zorlamakta ancak 
mülteciler birçok kez sosyal, iş 
ve ailevi nedenlerden başka 
şehirlerde ikamet etmeye sü-
rüklenmektedirler. Ayrıca hiz-
metlere erişime dair kısıtlama-
lar konusunda yapılan birçok 
uygulama ya da yayımlanan 
mevzuat göç ve göçmenleri 
kontrol etmeye ve bunun için 
sağlık hizmetlerini bir araç 
olarak kullanmaya çalışsa da 
göç devletlerin kontrol edebi-
leceği bir olgu değildir.   

Sağlık hizmetleri  
ve mülteciler

Türkiye’de sağlık hizmetlerinin 
organizasyonu zaman içeri-
sinde değişim göstermiştir. 
2000’lerin başından itibaren 
Sağlıkta Dönüşüm Programı 
ile sağlık sisteminde birçok 
düzenleme yapılmıştır. Sağlık 
ocaklarının yerini aile sağlığı 
merkezleri almış, hastanele-
rin yönetimi daha özerk hale 
getirilmiştir. Bunun temelinde 
sağlık hizmetlerinin daha ve-
rimli ve etkili organizasyonun 
yapılması ve finanse edilmesi 
amaçlanmaktadır. Ancak bu 
özerklikler kamu-özel ortak-
lıklarını ve güvencesiz çalışma 
şartlarını da beraberinde 
getirmiştir. Ayrıca yıllar içeri-
sinde hizmet karşılığında baş-
vuranın ödediği katılım payı 
da artmıştır.

Aile sağlığı merkezleri birinci 
basamak sağlık hizmetlerinin 
bir parçası olup koruyucu 
sağlık hizmetlerini sunmak 
görevine sahiptir.  Bu hiz-
metler ücretsiz sunulmakta 
ve toplumun hepsini kapsa-
mayı amaçlamaktadır.  Aşı 
ve gebelik takipleri de aile 
hekimlerinin yükümlülükleri 
arasındadır. Ancak aile hekimi 
kendine kayıtlı kişilerin aşı, 

Uluslararası sözleşmeleri ve 
bunu temel alan ulusal mev-
zuatı göz önünde bulundu-
rursak Türkiye’de göçmenlerin 
tıbbi hizmetlere erişimi hu-
kuki statülerine göre farklılık 
göstermektedir. Türkiye’de 
2013 senesinde yürürlüğe 
giren Yabancılar ve Uluslara-
rası Kanunu (YUKK) ülkede 
bulunan vatandaş olmayan 
kişilerin sağlık dahil farklı ko-
nularda hak ve hizmetlere eri-
şimini ele almaktadır. Ancak 
uygulamaya yönelik daha de-
taylı mevzuata ihtiyaç olması 
nedeni ile sonrasında farklı 
yönetmelik ve genelgeler 
yayımlanmıştır. Kanun, sığın-
macı ve mülteci -kanundaki 
yeni isimlendirmeleri sırasıyla 
“şartlı mülteci” ve “mülteci”-, 
geçici koruma altındaki kişiler 
ve vize veya ikamet ile ülkede 
bulunan kişileri kapsamakta-
dır.  Geçici koruma altındaki 
kişiler genellikle farklı neden-
lere bağlı olarak kitle halinde 
başka bir ülkeden göç etmek 
zorunda kalan kişileri belirt-
mektedir. Suriye’de başlayan 
savaş sonucu 2011’de Suri-
ye’den gelen mülteciler1 ilk 
önce “misafir”, YUKK yasasın-
dan sonra ise “geçici koruma 
altındaki” kişiler olarak adlan-
dırılmışlardır. 

Suriye’den gelen mültecile-
rin hizmetlere erişimi önce 
AFAD tarafından koordine 
edilmiş ancak kamp dışı sa-
yıların artması ile şehirlerde 
koordinasyon İçişleri Bakan-
lığı’nın birimleri ile beraber 
yürütülmeye başlanmıştır. 
Türkiye’de Suriyeli mültecile-
rin sağlık hizmetlerine erişimi 
2013 yılının Ocak ayında 11 
sınırdaki şehir ile sınırlandırıl-
mıştır. Aynı yılın Eylül ayında 
ikinci bir genelge ile sağlık 
hizmetlerine erişim şartları 
1 Bu metinde Suriye ya da farklı 
ülkelerden gelen tüm sığınmacı ve 
mülteciler, “mülteci” terimi ile ele 
alınacaktır. 

bütün şehirler için düzen-
lenmiştir. Sürecin geçiciliği 
ısrarla tekrar edilse de pratikte 
karşılaşılan durumlar birçok 
şeyin değiştirilmesini zorunlu 
kılmıştır. 2013 yılında büyük 
şehirlerde sağlık kuruluşlarına 
başvurmaya başlayan Suriyeli 
mültecilerin erişim haklarını 
tanımlayan hiçbir mevzuat 
yoktur. Bu süreçte birçok kişi 
hizmetlere erişememiş ya da 
durumları ağırlaştığında, has-
taneye gitmek dışında başka 
bir seçenek kalmadığında 
başvurmayı tercih etmişler-
dir. Ancak gittiklerinde de 
sağlık giderlerini ödemekte 
sorun yaşamışlardır. Büyük 
şehirlerde bazen sivil toplum 
kuruluşları veya bağış yapan 
vakıf ya da kurumların desteği 
ile sağlık giderleri ödenmeye 
çalışılmıştır.

2014 yılında Geçici Koruma 
Yönetmeliği yayımlandı ve 
sağlık hizmetleri de dahil 
olmak üzere birçok hizmete 
erişim şartları açıklandı. Ancak 
2014 yılının Aralık ayında ya-
yınlanan genelge ile Suriyeli 
mültecilerin hastanelere baş-
vurması için birinci basamak 
sağlık merkezlerinden sevk 
alması gerektiği belirtildi. Bir 
yıldan az bir süre sonra ise bu 
koşul kaldırıldı. Sağlık hizmet-
lerine erişimde kısa sürede 
yapılan değişiklikler hem 
Suriyeli mültecilerin hizmete 
erişimlerini hem de sağlık ça-
lışanlarının hizmet sunumunu 
zorlaştırmıştır. 

Son yapılan düzenlemelerle 
Suriyeli mültecilerin sadece 
ikamet izni aldıkları şehirlerde 
sağlık hizmetlerine erişebile-
cekleri belirtilmiştir. Bu durum 
Türkiye’de bulunan Suriye 
dışında diğer ülkelerden ge-
len mülteciler için de geçer-
lidir. Sonuç olarak mülteciler 
ikamet ettikleri şehrin dışında 
bulunduklarında sağlık si-
gortaları olmasına rağmen 
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lara göre daha fazla sağlık 
giderlerinin olduğu tespit 
edilmiştir. En önemlisi ise kı-
sıtlı ya da tamamen erişimin 
olmadığı bir sağlık hizmeti 
kişilerin yaşam hakkı ve sağlık 
hakkını ihlal etmektedir. 

Salgın sürecinde mülteciler 

Türkiye’de 10 Mart’ta ilk 
COVID-19 pozitif kişinin 
açıklanmasından sonra arka 
arkaya farklı düzenlemeler 
uygulamaya konmuştur. Bun-
ların arasında 9 Nisan 2020’de 
COVID-19 test ve tedavisinin 
“acil” kapsamına alınacağının 
açıklaması ve bu sayede sağ-
lık sigortası olup sağlık gider-
lerini ödeyemeyecek kişilerin 
hizmetlere erişimi sağlanmış-
tır. Ardından 13 Nisan 2020’de 
Cumhurbaşkanı kararı ile kişi-
nin sağlık sigortası olup olma-
dığına bakılmaksızın herkesin 
kişisel koruyucu ekipmana, 
hastalığın teşhisi için teste ve 
gerektiğinde tedaviye erişimi-
nin sağlanacağı duyurulmuş-
tur. Salgın sürecinde bütün 
hukuki statüler, sağlık sigor-
talı olup olmamak bir süreli-
ğine rafa kaldırılmıştır. Çünkü 
toplumun sağlığı kapsayıcı bir 
şekilde tıbbi hizmetlere erişi-
mi gerektirmektedir.  

Salgın sürecinde tıbbi hiz-
metlere erişim mültecilere 
tedavi olanağı sağlasa da 
birçok kişinin barınma şartları 
kendilerini izole etmelerine 
ya da ekonomik durumları işe 
gitmeme olanağını sağlama-
maktadır. Ekonomik şartlar 
aynı zamanda beslenmeyi 
etkilemekte ve bütün bunlar 
kişinin bedensel, ruhsal, sos-
yal iyilik halini etkilemektedir. 
Toebes’in (2012) sağlık hakkı 
ile ilgili makalesinde belirttiği 
gibi hastalıklarla baş etmekte 
tıbbi hizmetlere erişim kadar 
yaşam koşulları da önemli bir 
yere sahiptir. Salgın sürecinde 
Valiliklere bağlı vakıflar tara-

melerin yanı sıra uygulamada 
da kısa süreli çözümler ile yol 
alınmaktadır. 

Mültecilerin GSM’lere erişimi 
de ikamet ettikleri şehir ile 
kısıtlanmaktadır. Sağlık hiz-
metlerine hukuki bağlamda 
getirilen sınırlamalar, kişinin 
kayıtlı kayıtsız olması, hangi 
hukuki statüye sahip olduğu, 
sağlık sigortasının olup olma-
ması kimin hizmet alıp kimin 
alamayacağına karar veren 
uygulamalar haline gelmiştir. 
Ancak sağlık çalışanları için 
kişinin hukuki statüsünden, 
sağlık sigortasından önce 
sağlık durumu gelmektedir. 
Bu durum sadece sağlık hiz-
metini sunmak için hukuki 
engeller ile karşılaşan sağlık 
çalışanları ve hizmet almakta 
başvuranların zorluk yaşama-
sına neden olmaktadır. Karar 
vericiler ise bu denklemin 
dışındadırlar. 

Birçok ülkede bu gibi kısıtla-
malar ekonomik nedenlerle 
ve ülke içerisinde göçü ve 
göçmenleri kontrol etmek 
için yapılmaktadır. Mültecilere 
kısıtlı hizmet sunmanın sağlık 
giderlerini azaltacağı düşü-
nülmektedir. Hatta daha az 
hizmet sunarak mülteciler ta-
rafından daha az talep edilen 
bir ülke olacağına inanılmak-
tadır. Ancak göçün nedeni 
olan itici nedenler yani kişinin 
geldiği ülkedeki yola çıkmaya 
neden olan şartlar değişme-
diği sürece göç kaçınılmazdır. 
Ayrıca kısıtlı sağlık hizmetleri 
sunumu mültecilerin sağlık 
hizmetlerine başvurularını ge-
ciktirmelerine, sağlık durum-
ları kötüleşince başvurmaları-
na, bu da daha uzun hastane 
ya da yoğun bakım yatışlarına 
ve bazen de ölüme neden 
olmaktadır. Almanya’da Bo-
zorgmehr ve Razum’un (2015) 
yaptığı çalışmada göçmenlere 
kısıtlı hizmet sunan ülkelerin 
daha kapsamlı hizmet sunan-

gebelik takiplerini gerçekleş-
tiremediğinde kendilerine bir 
ceza puanı işlenmektedir. Tam 
da bu nedenle birinci basa-
mak çalışanları sabit, daha 
kolay takip edilebilen, süreci 
gözlemleyebildiği topluluk-
lara hizmet sunmayı tercih 
etmektedir. Esasında bunu 
sistem dayatmaktadır. Ayrıca 
birinci basamak sağlık hiz-
metlerine erişim için kişinin 
ikamet ettiği yerdeki ya da 
kayıtlı olduğu aile hekimine 
gitmesi koşulu şehir içi ve şe-
hirler arası hareketliliği de göz 
ardı etmektedir. 

Bu şartlarda mülteciler sağlık 
sisteminin bakış açısından ta-
kibi ve hizmet sunulması zor 
bir grup haline gelmektedir. 
Ayrıca dil bariyeri ve hukuki 
statü bağlamında eklenen 
engeller sağlık çalışanlarının 
hizmet sunumunu, mülte-
cilerin de hizmete erişimini 
zorlaştırmaktadır. Buna bir 
çözüm olarak Avrupa Birli-
ği-Türkiye arasında başlatılan 
“Geçici Koruma Altındaki 
Suriyelilerin Sağlık Statüsü-
nün ve Türkiye Cumhuriyeti 
Tarafından Sunulan İlgili 
Hizmetlerin Geliştirilmesi” 
(SIHHAT) projesi ile Suriyeli 
mültecilerin yoğun olduğu 
bölgelerde Göçmen Sağlığı 
Merkezleri (GSM) açılmıştır. 
Ancak projenin süresi 36 ay 
olup, 1 Aralık 2020’de bitmesi 
planlanmıştır. GSM’lerde dil 
bariyerini aşmak için Suriyeli 
sağlık çalışanlarının çalışma-
sı planlanmış ve bir eğitim 
programı sonrası çalışmaya 
başlamışlardır. GSM’lerin yanı 
sıra Türkiye’de bulunan diğer 
ülkelerden gelen göçmenlere 
yönelik de Sağlık Bakanlığı 
tarafından Yabancı Uyruklu 
Poliklinikleri açılmıştır. Bu 
merkezler mültecilerin birinci 
basamak hizmetlerine erişimi-
ni kolaylaştırmayı amaçlamak-
tadır. Ancak hukuki düzenle-
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Human Rights in Europe, editörler 
Brigit Toebes, Mette Hartlev, 
Aart Hendriks, ve Janne Rothmar 
Herrmann, 81-110. Cambridge: 
Intersentia yayınları 

fından ihtiyaç sahiplerine sos-
yal destek sağlanacağı belirtil-
miştir ancak mülteciler dahil 
edilmemiştir. Mültecilerin ya-
şam koşulları salgın sürecinde 
göz ardı edilmiştir.  

Göçün kendisinin değil, göç 
etmeye neden olan ve göç 
edilen yerdeki şartların sorun 
olduğunu hatırlamamız gere-
kiyor. Göçü hayatın bir parçası 
olarak kabul etmemiz ve çok 
kültürlülüğü bir tehdit değil 
zenginlik olarak görmemiz 
lazım (Castle ve Miller, 2008, 
410). Ancak sadece bu şeklide 
sağlık sistemlerinin toplumsal 
kapsayıcı bir bakış açısı ile göç 
ve hareketliliği göz önünde 
bulundurarak yapılandırılması 
savunabiliriz. 

Salgın döneminde her biri-
mizin sağlığının hepimizin 
sağlığı anlamına geldiğini 
hatırladık. Ulus-devlet yapı-
lanmasının çizdiği sınırların 
sadece politik-ekonomik sınır-
lardan ibaret olduğunu, glo-
balizasyon ile sınırların daha 
da görünmez hale geldiğini 
gözlemledik. Ancak beraber 
yaşadığımız bu dünyada, or-
tak soluduğumuz havayı, ha-
yatı ortak yaşam pratikleri ile 
deneyimlemeyi unuttuğumu-
zu hatırladık. Oysa bizim ne 
kadar ihtiyacımız var beraber 
yaşamayı deneyimlemeye, 
uluslararası insan hakları için 
hepimizin hakkı diyebilmeye. 
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A mevsimlik tarım işçiliği gibi 
güvencesiz işlerde çalışıyor. 
Bir kısmı kamuya açık istirahat 
ve eğlence yerlerinde -yine 
güvencesiz bir şekilde- kimi 
zaman aylıklı, kimi zaman 
gündelikçi garson, bulaşıkçı, 
komi, müzisyen, seyyar satıcı 
gibi meslekler icra ederek 
kazanç sağlıyor. Yaptıkları 
işler hem güvencesiz, hem de 
kamu alanında icra edilmesini 
gerektiriyor. Sosyal izolasyon 
tedbirleri dolayısıyla zaten 
çoğunlukla günlük kazanç 
elde eden Romanlar, çalışa-
madıkları ve birikimleri ol-
madığı için çok zor durumda 
kaldı. Düne kadar bir bardak 
pirinci, bir kaşık yağı paylaşa-
rak hayatta kalıyorlardı; ancak 
COVID-19 süreciyle birlikte 
yoksullukları derinleşti.

Roman Grupları  
Korona Virüs Sürecinde Neler Yaşıyor?

Aralık 2019’dan beri tüm 
dünyayı etkisi altına alan CO-
VID-19 salgını için bilim in-
sanları, halk sağlığını koruma 
yolunda çeşitli tavsiyelerde 
bulunuyor; ülkeler salgının 
etkilerini hafifletmek için bir 
dizi önlem öneriyor. Ancak vu 
önlemlerin yoksul ve kırılgan 
gruplara yansıma olasılığı 
yeterince göz önünde bulun-
durulmuyor. 

Virüsten korunmak, derin 
yoksulluk altında ezilen Ro-
manların önceliği olamıyor. 
Virüsle mücadele edecek 
asgari koşullara sahip olma-
dıkları gibi, üç aydır hayatta 
kalmak için herkesten fazla 
mücadele ediyorlar. Roman-
ların pek çoğu hurda topla-
yıcılığı, sokak satıcılığı, gün-
delik temizlik, inşaat işçiliği, 
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evinin önünde tezgah açan 
kadınlar, güvenlik güçleri ta-
rafından darp edildi. Üstelik 
kadınlardan biri hamileydi. 

Süreç içinde pek çok acı insan 
hikayesiyle karşılaştık. Hep-
sinde derin bir çaresizlik var. 
Bunlar saymakla tükenmiyor 
ve her geçen gün aralarına 
yenileri ekleniyor. Daha iyi bir 
gelecek yaratmak amacıyla 
birkaç ay önce borçlanarak 
berber dükkanını açan Mus-
tafa, dükkanını kapatmak 
zorunda kaldı. Kirayı ödeye-
mediği için ev sahibiyle yaka 
paça olup çocuklarının gözü 
önünde onuru kırılan pek çok 
Ali, Serap, Gülseren, Hüseyin 
var. Satamadığı için çiçeklerini 
çöpe atan Ayşeler, Rızalar, 
Ramazan’da davul çalmak 
için büyükşehirlere gidip yol 
parası olmadığı için geri dö-
nemeyen Abdullahlar, Veysel-
ler var. Çocukları aç kalmasın 
diye sofradan aç kalkan kaç 
tane Necla, kaç tane Erdal var. 
Bunların her biri gerçek insan 
hikayesi, ne yazık ki. 

Bu günleri nasıl atlatırlar?

Daha küçük yerleşim yer-
lerinde yaşayan Romanlar 
büyükşehirlerde yaşayanlarla 
karşılaştırıldığında, bunların 
süreçle daha iyi başa çıkabil-
diği görülüyor. Büyükşehir-
lerde yaşayanların yardımlara 
olan bağımlılığı daha fazla. 
Onlar, diğer yerlerde yaşayan-
ların elindeki mekanizmalar-
dan, kaynaklardan yoksunlar. 
Örneğin Güneydoğu’da yaşa-
yan Roman grupların bazıları, 
daha önce göçebeyken kul-
landıkları mekanizmaları kul-
lanarak hayata tutunuyorlar. 
Urfa’da ekmek yapmayı bilen, 
Hatay’da toprağını ekebilen, 
Kilis’te az malzemeyle yapı-
labilen geleneksel yemekleri 
bilen toplulukların salgın sü-
recinde daha güçlü oldukları 
görülüyor.

Romanların mevcut süreçte 
somut yaşam koşulları

Olağan zamanlarda elde et-
tikleri kazançlar bile hane hal-
kının temel ihtiyaçlarını kar-
şılamaya yetmiyor. En başta 
temel gıdaya erişmekte sıkıntı 
çekiyorlar; bağışıklık siste-
mini güçlendirecek şekilde 
beslenmeleri imkansız. Besin 
değeri yüksek gıdalardan 
ziyade, ucuz ve kalori değeri 
yüksek gıdalarla besleniyorlar. 
Örneğin kahvaltıda ekmeğe 
sürülmüş margarin, öğlen 
ucuz cips gibi hazır gıdalar, 
akşam ise makarna veya pilav 
yiyerek günü kurtarıyorlar. 

Toplumun geneliyle karşılaş-
tırdığında yaşadığı olumsuz 
koşullardan ve yetersiz bes-
lenmeden dolayı esasen daha 
erken yaşlarda şeker, tansiyon 
gibi kronik hastalıklara ya-
kalanmış oluyorlar. Pek çok 
hastalığı da maddi zorluklar-
dan dolayı ilaçsız atlatmaya 
çalışıyorlar. 

Öte taraftan yaşadıkları ko-
nutlar fiziksel açıdan yetersiz. 
Kalabalık ailelerden oluşan 
toplum, tek veya iki odalı ha-
nelerde yaşamak zorunda. Bir 
kısmının evinin içinde tuvalet 
ve banyo yok, bir kısmı ise 
tuvalet ve banyoları komşu 
ailelerle paylaşıyor. Kiralarını, 
elektrik, su ve iletişim fatura-
larını ödemeleri de mümkün 
değil. Su ve elektrikleri kesil-
miş evlerde yemek pişirme, 
el yıkama ve banyo yapma 
gibi -günlük yaşamda temel 
olmasının yanı sıra- COVİD-19 
mücadelesinde merkezi olan 
ihtiyaçları yerine getiremiyor-
lar. Aynı zamanda, çocukların 
elektrik ve iletişim hizmetleri 
olmaksızın online eğitime 
erişmeleri de imkânsız.

Alınan tedbirler kapsamında 
sosyal yardımlara ulaşabil-
meleri söz konusu. Fakat bu 

yardımlara hepsi ulaşamıyor. 
Toplumun büyük çoğunluğu 
okuryazar değil; bunun yanı 
sıra yardımlara başvurmanın 
çeşitli koşulları var. Örneğin 
bir arada yaşayan üç aile 
aynı adreste göründüğü için 
kısıtlı yardım gidiyor. Giden 
yardımların da çok yönlü ve 
ihtiyaca dönük olması gere-
kiyor. Bakliyattan oluşan gıda 
paketi veriliyor verilmesine 
de Romanların evinde tüp var 
mı, tüp varsa onu değiştirecek 
para var mı? Bunlar, ne yazık 
ki pek çoğunda yok.

Roman kadınların yükü 
daha da ağır

Roman kadınlar da, diğer 
kadınlar gibi, COVID-19’dan 
erkeklere oranla daha fazla 
etkilendi. Ailelerinin geçim 
derdinin ötesinde, ev işleri ve 
bakım yükü, uğradıkları aile 
içi şiddet daha da arttı. Di-
ğer kadınlardan farklı olarak 
ise pek çoğu okuma yazma 
bilmediğinden, bilse bile eği-
tim düzeyi ilkokulu ötesinde 
olmadığından çocuklarını 
uzaktan eğitim sürecinde des-
tekleyemiyorlar. Çocuklarının 
okuldan kopma riski artığın-
dan, bunun psikolojik yükü 
de Roman kadınının omuz-
larına bindi. Kesik telefon ve 
internet hatları yüzünden, 
diğer kadınlar gibi çevrimiçi 
platformlarda sosyalleşme 
olanağı bulamıyorlar. Dolayı-
sıyla daha ağır bir ruhsal etki 
ile karşı karşıya kalıyorlar.

COVID-19 süreciyle geçim 
kaynakları tükendiği için 
Romanlar, kendi kendilerine 
çözüm bulmaya çalışıyorlar.  
Çaresizlik içinde, yaptıkları 
girişimler sonucunda şiddete 
maruz kalıyorlar. Örneğin gizli 
gizli hurda toplamaya giden-
ler, güvenlik güçleri tarafın-
dan dövülüyor. Geçtiğimiz 
günlerde Adana Kocavezir’de 
ikinci el kıyafet satmak için 
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Romanlar bu zor günleri at-
latmak için toplumun diğer 
kesimleri ile dayanışmaya 
ihtiyaç duyuyor. Aslında bu 
sadece Romanların ihtiyacı 
değil. Hepimizin bu zor süreç-
te birbirimize kenetlenmesi, 
bir birimizin hayatlarını kolay-
laştırmak için destek olması 
gerekiyor. Öncelikle sorunla-
rımızın, zorlukların farkında 
olmalıyız. Tabii bu, sadece 
vatandaşların dayanışmasıyla 
olacak bir şey değil. Özellikle 
kamunun politika geliştirmesi 
ve çeşitli önlemler alması ge-
rekiyor. 

Alınabilecek önlemler 
neler?

• Sosyal yardımlar kapsa-
mında COVİD-19 müca-
delesi süresince bu yoksul 
kırılgan kesimlere düzenli 
nakit yardımında bulunul-
ması;

• Yoksul kesimlerin gıda te-
mininde sorun yaşamama-
sı için erzak desteği/sıcak 
yemek desteği sağlanması;

• İçinde deterjan, sabun, 
kolonya, kağıt mendil gibi 
malzemelerin bulunduğu 
hijyen kitlerinin dağıtıl-
ması;

• Su, elektrik, iletişim, 
doğal gaz faturalarının 
ödemesinin mücadele 
bitene kadar ertelenmesi 
ve ödemelerinin zamana 
yayılması;

• Su, elektrik, iletişim, 
doğal gazı kesik olanlara 
ivedilikle su, elektrik, doğal 
gaz ve iletişim hizmetleri-
nin yeniden verilmesi;

• Yoksul ve kırılgan kesim-
lerin ulaşabileceği mobil 
ve gezici sağlık hizmeti 
verilmesi;

• COVİD-19 şüphesi göste-
ren evsizlere izolasyonda 

Süreçle başa çıkamayanlar 
için kamudan, belediyelerden 
ve dayanışma ağlarından 
gelen yardımlar hayati önem 
taşıyor. Bu yardımlar saye-
sinde sendeleyerek de olsa 
ayakta durabiliyorlar. Ancak, 
bazı yardımlar bireylerin mağ-
duriyetini gözler önüne seren 
ve yardım vereni öne çıkaran 

şekilde, toplumun onurunu 
kıracak şekilde yapıldı. İki 
gıda kolisi için sosyal medya-
da kişilerin boy boy reklamı 
yapıldı. Bu yüzden Roman 
toplumu şimdi de yeni bir 
sorun ile karşı karşıya: Bugün 
karnı doyanın yarın onuru 
doyacak mı?



65

   SOSYAL DEMOKRAT

• Okuryazar olmayan Ro-
manlar için ivedi bir şekil-
de okuryazarlık kurslarının 
başlatılması;

• Kırılgan yoksul kesimle-
rin, özellikle de gençlerin 
ve kadınların odağında 
olduğu yeni istihdam alan-
larının acilen yaratılması:

• Yoksulluk politikaları ge-
liştirilmesi ve aynı zaman-
da bu politikaların uygula-
nabilirliği için toplulukların 
“yoksunlukları’’nın göz 
önünde bulundurulması.

*Fotoğraflar: Elmas Arus

olabilecekleri, düzenli ve 
besleyici gıdalarla beslene-
bilecekleri, sağlık personel 
desteği olan mekanların 
tahsis edilmesi;

• İlaç katkı paylarının CO-
VİD-19 ile mücadele süre-
since kaldırılması;

• Nüfus yoğunluğu olduk-
ça yüksek olan bu mahal-
lelerde düzenli aralıklarda 
dezenfeksiyon yapılması;

• Mahallelerde sosyal 
yaşamın, dayanışmanın 
bir parçası olan kapı önü 
toplanmalarını bir süre 
bırakmaları konusunda 

bilgilendirme yapılması;

• COVİD-19’dan korunma, 
salgının önlenmesine iliş-
kin kamu spotlarının dü-
zenli olarak STK’lar ve top-
lum önderleri aracılığıyla 
yoksul kırılgan kesimlerin 
çevrelerinde yayılması;

• COVİD-19 sonrasında 
eğitimden kopan Roman 
çocukları için telafi eğitimi 
planlanıp uygulanması;

• İşini kaybetmiş ailelerin 
tekrar iş kurana kadar 
Toplum Yararına Program 
(TYP) kapsamında değer-
lendirilmesi;
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T kadınlar üzerindeki etkile-
rinin değerlendirdiği rapor-
da, pandeminin hem içinde 
bulunduğumuz dönemde 
kadınların hayatlarını sür-
dürmelerini güçleştiren 
önemli sorunlara, hem de 
salgın sonrası uzun dö-
nemde toplumsal cinsiyet 
eşitsizliklerinin artması ve 
kalıcılaşması ile ilgili bir yol 
ayrımı yarattığına değini-
liyor1. Toplumsal cinsiyet 
eşitsizlikleri, sınıf, etnisite, 
ırk, cinsel yönelim ve cinsel 
kimlik, yaş, engellilik gibi 
bir dizi ayrışma ve eşitsizlik 
ile birlikte kuruluyor. Bu 
eşitsizliklerle ve bu eşitsiz-
liklerle birlikte işliyor. Bu 
1 https://www.unwomen.org/en/
digital-library/publications/2020/04/
policy-brief-the-impact-of-covid-19-
on-women

Evler, İşler ve Güç(lük)ler

Tam da BM Pekin Deklaras-
yonu ve Pekin Eylem Pla-
nı’nın 25. yılına denk düşen 
bu yıl, eşitlik yolundaki 
kazanımları tehdit eden 
sarsıcı bir küresel krize 
tanıklık ediyoruz. Aslında 
2020, -Pekin Eylem Platfor-
mu’nun 25. yılı olarak- top-
lumsal cinsiyet eşitsizlikleri 
ile mücadelenin ve eşitlik 
yolundaki kazanımların 
bir dizi önemli etkinlik ile 
kutlanacağı bir yıldı. Ne 
var ki COVID-19 salgınının 
hızla yayılması ve “pande-
mi” olarak ilan edilmesinin 
ardından, toplumsal cinsi-
yet eşitliği ve özgürlükler 
bakımından 25 yıllık ka-
zanımların dahi tehlikeye 
düşmesi söz konusu. Bu 
nedenle BM’nin, salgının 
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BM raporunda, kayda geçen 
bu verilerin muhtemelen 
en ağır şiddet durumlarını 
içerdiği; mekansal sıkışma 
ve eve kapanma nedeniyle 
pek çok kadın için arama 
yapma veya online destek 
alma yoluna gitmenin dahi 
güç bir hale geldiği ifade 
ediliyor3.

Türkiye’de pandemi döne-
minde şiddet artışına ilişkin 
bu alanda çalışan sivil top-
lum kuruluşlarından gelen 
kaygı verici gözlemler var. 
Türkiye özelinde, Kadın 
Cinayetlerini Durduracağız 
Platformu, salgın dönemin-
de destek hatlarına gelen 
başvurulardan bu dönemde 
şiddeti ortaya çıkarmanın 
ve raporlamanın dahi güç-
leştiğine ilişkin örnekler 
sunuyor4. Mor Çatı Kadın 
Sığınağı Vakfı’nın, pandemi 
döneminde kadına yöne-
lik şiddetle mücadelede 
mekanizmalarının nasıl 
işlediğine ilişkin olarak ha-
zırladığı izleme raporunda 
da, bu dönemde ihtiyacın 
özellikle arttığı bu meka-
nizmaların işleyişinde ciddi 
aksamalar tespit ediliyor.5 
Kadına yönelik şiddete iliş-
kin pandemi öncesi veriler, 
Türkiye’de erkek şiddetinin 
yaygınlığını ortaya koymak-
ta. OECD’nin 2014 yılında 
yayınladığı karşılaştırmalı 

en.pdf?la=en&vs=5006
3 https://www.unwomen.org/en/
digital-library/publications/2020/04/
policy-brief-the-impact-of-covid-19-
on-women
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alanlara toplumsal cinsiyet 
eşitsizlikleri açısından kısa-
ca bakalım:

Hanelerde neler var?

Haneler, salgınla mücade-
lenin merkezinde yer alıyor. 
Nisan başında dünya nüfu-
sunun yarısından çoğu CO-
VID-19 tedbirleri kapsamın-
da eve kapandı. Evde kal, 
“hayat eve sığar” çağrılarını 
düşündüğümüzde ev ve 
eve kapanma, salgının ya-
yılmasının yavaşlatılması ve 
sağlık sistemi üzerinde olu-
şacak baskının yönetilmesi 
bakımından kritik önemde 
görüldü.

Peki hanelerde neler var? 
Hanelerde artan bakım ve 
ev emeği ihtiyacı var. Hane-
lerde, krizin gerek sosyoe-
konomik gerekse psikolojik 
gerilimleri ile baş başa 
kalan kadın ve erkekler var. 
Pandemi ile mücadele kap-
samında alınan önlemler, 
kadınların bir kesimini istis-
marcı ve kendilerine şiddet 
uygulayan partnerleri ile 
birlikte evlere kapattı. Bu 
nedenle, küresel düzeyde 
kadınlara, genç kızlara ve 
çocuklara yönelen şiddet ve 
istismarın boyutlarına ilişkin 
kaygılardırıcı veriler var.  
Dolayısıyla, toplumsal cin-
siyet temelli şiddet, “gölge 
pandemi” olarak tanımlanı-
yor. Bu konuda düzenli veri 
toplanan ülkelerden gelen 
bilgiler, kadınlara yönelik 
şiddetin en az %25 oranın-
da arttığını gösteriyor. Ka-
nada, Almanya, Birleşik Kral-
lık, İspanya ve ABD’de de 
kadına yönelik şiddet verile-
rinde artışlar rapor ediliyor2.  

2 https://www.unwomen.org/-/
media/headquarters/attachments/
sections/library/publications/2020/
issue-brief-covid-19-and-ending-
violence-against-women-and-girls-

nedenle, aslında COVID-19 
pandemisinin kadınlar üze-
rindeki orantısız etkilerini 
konuşmak, toplumsal cinsi-
yetin tüm bu kırılgan kesim 
ve kimliklerle ilişkisini de 
konuşmak demek.

Öyle ki, salgınla 
mücadelede toplumsal 
cinsiyet eşitlikçi bir çerçeve 
hayata geçirilemezse, 
dünyanın hemen hemen 
her bölgesindeki kadınlar, 
tüm kırılgan gruplar ve 
alt sınıflar için eşitsizlikler 
çok daha ağırlaşacak. 
Sağlıktan, ekonomiye; 
bakım emeğinden, sosyal 
politikalara; eğitimden, 
iş yaşamının ve ailenin 
örgütlenmesine; şiddetten, 
hak ve özgürlüklerin 
kullanımına kadar çok 
kapsamlı sorun ve geri 
tepmelerle uğraşacağız. 

Salgın toplumsal cinsiyet 
eşitsizlikleri açısından sar-
sıcı etkilere sahip. Çünkü 
salgın üç alanı doğrudan 
etkiliyor: Sağlık, haneler ve 
iş piyasaları. Bu üç alan da, 
özellikle sınıf ve toplumsal 
cinsiyet ilişkilerinin krista-
lize olduğu alanlar. Koro-
novirüs, evin, iş yaşamının 
ve sağlığın örgütlenişi ve 
işleyişine ilişkin mevcut kı-
rılganlıkları da ele veriyor. 
Yaşamın devamında temel 
mal ve hizmetlerin üretimi 
ile bakım emeğinin önemini 
de gözler önüne seriyor. 
Bugün her zamankinden 
daha da fazla bakıma, hij-
yene, düzenli uyumaya, iyi 
beslenmeye, sağlık hizmet-
lerine erişime ihtiyacımız 
var. Bu yük, her zaman ol-
duğundan daha fazla, evin 
içerisindeki kadın emeğine 
ve evin dışarısında temel 
mal ve hizmetleri üreten, 
temin eden emekçilerin 
sırtına yükleniyor. Gelin bu 
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işgücünün %81’ini temsil 
eden 2,7 milyar çalışan 
insanı etkilediğine işaret 
ediyor. Kadınların iktisadi 
faaliyetleri bundan çok 
daha orantısız bir biçimde 
olumsuz etkilenecek. 
Örneğin ABD’de yayımlanan 
bir raporda, kadınların pan-
deminin en çok vurduğu 
veya tümüyle durma nok-
tasına gelen sektörlerde 
ve işlerde yoğunlaştıkları, 
asgari ücretle geçinenlerin 
2/3’ünü oluşturdukları ifade 
edilmiştir.7 Gelişmekte olan 
ülkelerde ise çalışan kadın-
ların %70 gibi ezici bir ço-
ğunluğunun hastalık, izin ve 
sosyal güvencelere erişimi-
nin çok sınırlı olduğu enfor-
mel ekonomide yer aldıkları 
düşünülürse, durumun çok 
daha ağır olarak yaşanacağı 
ifade edilmektedir.8

Türkiye %32,2 kadın istih-
dam oranı ile OECD ülkeleri 
içerisinde en düşük sıralar-
da yer almaktadır9.  Toplam 
kadın istihdamının %43’ü 
tarımsal alanda olup, çalışan 
kadınların üçte biri ücretsiz 
aile işçisi konumundadır. 
Çalışma zamanının 
tümünde sigortalı olsa 
dahi kadınlar çok daha 
düşük emekli ödenekleri 
almaktadır.10Kadınlar ara-

7 https://thehill-com.cdn.
ampproject.org/c/s/thehill.com/
opinion/civil-rights/490370-women-
are-hit-hardest-by-impact-of-
coronavirus?amp
8 https://www.unwomen.org/-/
media/headquarters/attachments/
sections/library/publications/2020/
policy-brief-the-impact-of-covid-19-
on-women-en.pdf?la=en&vs=1406
9 Seyhan Erdoğdu(2020), “COVID 19 
Krizi, Kadın İstihdamı ve İşsizliği”, KEİG 
Bilgi Notu, http://www.keig.org/
covid-19-krizi-ve-kadin-istihdami-
ve-issizligi/
10 Ece  Öztan(2019), s.42. 
https://aramizda.org.tr/wp-
content/uploads/2020/02/

Artan bakım, sağlık, hijyen, 
özen, duygusal emek ihtiya-
cına, eğitimin uzaktan eve 
taşınmasının yarattığı orga-
nizasyon ve eğitime destek 
yükünü ve onun üzerine bir 
de yaşlıların artan sağlık ve 
bakım ihtiyaçlarını ekleyin. 
Üstelik bu dönemde, ev 
ve bakım işleri için alınan 
gerek ücretli emek desteği 
gerekse nesiller arası daya-
nışma ile aile büyüklerinden 
alınan desteklerin birden 
kesildiğini düşündüğü-
müzde, hanenin bir başka 
karanlık yönü ile daha karşı 
karşıya kalıyoruz. Yalnız 
anneler, eğitimine evde de-
vam eden genç kızlar, evin 
içinde aynı zamanda ücretli 
işlerini devam ettirmeye 
çalışan kadınlar ya da pan-
demi koşullarında dışarıda 
çalışmak zorunda kalan ka-
dınların ev ve bakım yükle-
rinin yarattığı baskı ve sıkış-
mışlığın boyutları taşınamaz 
bir hale geliyor. 

Bir yanda sağlığımız bir 
yanda işlerimiz…

Peki iş piyasası ne halde 
dersiniz? 

Kadınlar, yalnızca ücretsiz 
bakım ve ev işlerine erkek-
lerden katbekat fazla zaman 
ayırmakla kalmıyor; istih-
dam içinde yer aldıklarında 
da ağırlıklı olarak kayıt dışı 
ekonomide, ücretsiz aile 
işçiliğinde, daha düşük 
ücretli işlerde, kariyer yolu 
daha kapalı pozisyonlarda 
yer alıyorlar.

COVID-19’un -önceki 
resesyonlardan farklı 
olarak- dünya ekonomisini 
küresel bir durgunluğa 
doğru sürüklediği ifade 
ediliyor. ILO, tamamen 
veya kısmen alınan kapan-
ma önlemlerinin, küresel 

verilere göre, Türkiye’de 
kadınların %42’sinin 
hayatlarının bir döneminde 
eşleri/partnerleri tarafından 
fiziksel veya cinsel şiddete 
maruz kalmış. Bu oran ile 
Türkiye, Meksika’dan sonra 
ikinci sırada6. Türkiye’yi iz-
leyen ülke ise %36 oranı ile 
ABD. 

BM raporunda pandemi 
döneminde kadına yönelik 
şiddetle mücadelenin CO-
VID-19 mücadele politika-
sının ana hatlarından biri 
olması gerektiği vurgulanı-
yor. Türkiye’de evde kal çağ-
rısına eşlik eden gerek yerel 
gerekse ulusal düzeyde 
kadına yönelik şiddet kar-
şısında net iletişim, politika 
ve takip maalesef mevcut 
değil. Tam tersine, apar to-
par meclisten geçirilen infaz 
düzenlemeleri ile cinsel 
suçlar ve kadınlar için tehdit 
oluşturabilecek pek çok suç 
için af anlamına gelebilecek 
maddeler yer aldı. Kadına 
yönelik şiddet ile mücade-
le mekanizması, pandemi 
koşullarında işlemez hale 
geldi. Bu nedenle, hanenin 
karanlık alanı karabasan 
gibi üzerimize çökmekte. 

Hanelerin bir başka görün-
mez alanı da bakım ve ev 
emeği. Türkiye’de kadınlar, 
pandemi öncesinde de, or-
talama olarak hane halkı ve 
aile bakımına erkeklerden 5 
kat fazla zaman ayırıyordu. 
Bu fark, AB ve OECD orta-
lamasın katbekat üzerinde. 
Şimdi bu uçurumu, eve 
kapanan hane üyelerinin ve 
pandemi koşullarının artan 
ihtiyaçları ile düşündüğü-
müzde kadınların üzerinde-
ki yükün ne kadar arttığını 
kestirmek hiç zor değil. 
6 https://www.dogrulukpayi.com/
bulten/korona-gunlerinde-kadina-
yonelik-siddet-artiyor
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sında işsizlik oranları daha 
yüksektir. Kadınlar, mesleki 
yatay ayrışmalar nedeniyle 
de pandemi döneminde risk 
altındadır. Sağlık hizmetle-
rindeki işgücünün %70’i ka-
dındır. Özellikle de hemşire-
ler, ebeler, sağlık görevlileri, 
kasiyerler, eczacılar gibi ön 
cephede çalışanların büyük 
bir çoğunluğu kadındır. Bu-
nun yanı sıra sağlık destek 
hizmetleri, temizlikçilik, ça-
maşırcılık, yemek hizmetleri 
gibi alanlarda çalışanların 
da virüse maruz kalma risk-
leri yüksektir ve bu sektörler 
ağırlıklı olarak kadın-yoğun 
sektörlerdir. Hemşirelerin; 
ABD’de %75’i, Şanghay’da 
%90’dan fazlası ve doktorla-
rın yarısı kadın.11 İspanya’da 

Aram%C4%B1zda_
Kalmas%C4%B1n.pdf
11 https://thehill.com/changing-
america/respect/equality/488509-
the-hidden-burden-of-the-

koronoviris teşhisi konulan 
sağlık çalışanlarının %72’si, 
İtalya’da %62’si kadındır. 

Peki ne yapalım? 

Pandemi, gerek küresel sis-
temin gerekse sosyal, siyasal 
ve ekonomik sistemlerin tüm 
zayıflıklarını apaçık gözler 
önüne sererken, aslında bir 
yandan çözüm için nelere ve 
kimlere odaklanmamız ge-
rektiğini de ortaya çıkarıyor. 
Buradan güçlenerek çıkış, her 
düzeyde eşitlikçi, kamusal ya-
rarı temel alan, adil ve krizlere 
dayanıklı toplumsal örgütlen-
melerin hayata geçirilmesine 
bağlı. 

BM’nin COVID-19’un kadınlar 
üzerindeki etkisini değerlen-
dirdiği raporunda da iyileş-
menin, gelecekteki krizlere 
karşı daha dirençli olacak 
daha eşitlikçi bir dünya ile 
coronavirus-on-women

mümkün olduğunun altı çi-
ziliyor. Bunun için COVID-19 
ile mücadeleye yönelik her 
tür önlem ve politikanın top-
lumsal cinsiyet perspektifini 
içermesinin, yalnızca kadınlar 
açısından değil, dayanıklı top-
lumlar yaratmak için önemli 
olduğu ifade ediliyor12. Yani, 
“ve kadınlar” yaklaşımının da 
ötesinde, toplumsal cinsiyet 
temelli bir perspektifi merke-
ze almanın iyileştirici bir etkisi 
olacak. Pandemi yönetiminde 
bu perspektifi benimseyen 
aktörlere, bakım ekonomisi-
ne, kamusal sağlık hizmetle-
rine, hayatı eşit bir biçimde 
var kılmaya ihtiyacımız var. 
Evden başlayarak küresel bir 
iyileşmeye ihtiyacımız var. 
Her anlamda!

12 https://www.unwomen.org/en/
digital-library/publications/2020/04/
policy-brief-the-impact-of-covid-19-
on-women
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T Geçmişteki afetlerin kent 
yaşamına etkileri

14. yüzyıldaki veba salgını, 
kapsamlı kanalizasyon sis-
temlerinin inşası, kentsel 
altyapının iyileştirilmesi, 
binaların işlevlerine göre ay-
rıştırılması, uydu kentleşme 
ve kapalı sitelerin inşası gibi 
kent yaşamına dönük köklü 
teknik dönüşümlere zemin 
hazırlamıştı. 14. yüzyılda 
yaşanan en büyük teknik 
gelişimlerden biri, su gücü ile 
çalışan kağıt üretim değirme-
ni iken; bugün, 3D yazıcılar 
ile araba üretilebiliyor.  14. 
yüzyılda veba salgını ile kar-
şılaşan dünyamızın toplam 
nüfusu 350 milyon iken, 
bugün koronavirüs salgını ile 
karşı karşıya olan dünyamızın 
toplam nüfusu 7,5 milyar. 

COVID-19’un Kent Anlayışına Getirileri

Tarih boyunca kuraklık ve 
sel gibi iklime dayalı afet-
lerden, deprem ve heyelan 
gibi jeolojik kökenli afetlere 
kadar; yangın, göç ve terör 
saldırıları gibi sosyal afetler-
den salgınlar ve orman yan-
gınları gibi biyolojik afetlere 
kadar tüm afetler insanların 
yaşamını derinden etkiledi. 

Tarihsel hafızamız, bizi, 
Çin’in Wuhan kentinden tüm 
dünyaya yayılan ve Dünya 
Sağlık Örgütü tarafından 
pandemi ilan edilen Co-
vid-19 hastalığını, 14. yüzyıl-
da yine Çin’de ortaya çıkan 
ve ticari aktörler vasıtasıyla 
Avrupa’da yayılan ve kara 
ölüm olarak bilinen veba 
salgını ile karşılaştırmaya 
itiyor. 

 
 
Rasim ŞİŞMAN 
SODEV Genel Sekreteri
rasimsisman@hotmail.com 



71

   SOSYAL DEMOKRAT

olduğu; kaynakların fütursuzca 
tüketilmemesi gerektiği 
anlaşılacak. Bilim insanları, 
Çin’den dünyaya yayılan Co-
vid-19 virüsünün, Çin’in yemek 
alışkanlıklarından çok iklim 
karnesinden kaynaklandığını 
tartışıyor. Bu da, dünyayı kasıp 
kavuran virüsün yalnızca bir 
yarasaya bağlanmasının an-
lamsızlığını ileri sürüp durmak-
tan öte, daha büyük sorunlara 
odaklanmamız gerektiği konu-
sunda bizi uyarıyor. Covid-19 
virüsü nedeniyle büyük ölçüde 
kapatılan uluslararası sınırlar, 
bize, Maslow’un ihtiyaçlar pi-
ramidinin en alt basamağında 
yer alan beslenme ihtiyacının 
yerel düzeyde karşılanması ge-
rektiğinin kanıtını vermiş oldu.

Son yıllarda süregelen ekono-
mi politikaları sonucu artan 
özel hastane sayısı, sağlığı 
herkes için ulaşılabilir bir ka-
musal hak olmaktan çıkarmıştı. 
COVİD-19’un yakın gelecekteki 
plan ve tasarımlara etki 
edeceği bir gerçek. 1918 yılın-
da İspanyol gribi olarak başla-
yan salgın, bir yıl içinde farklı 
ülkelerde 100 milyona yakın 
insanın yaşamını yitirmesine 
neden olmuştu. O gün de kent 
hayatı bugünkü gibi sekteye 
uğramış ve kamusal alanlar 
terk edilmişti. “Yeni normal”de 
kentsel planlama; sağlık mer-
kezlerine, eğitim kurumlarına 
ve kamu hizmetlerine doğru-
dan ve kolay ulaşımı sağlaya-
cak şekilde gerçekleşmelidir. 

Kentsel dünyada yerel 
yönetimlerin, her ne kadar 
ulus devlet çağında olsak da, 
kendi sınırları dahilinde daha 
güçlü karar alabilme yetileri 
kaçınılmaz bir gerçek olarak 
karşımızda durmaktadır.

Bu pandemi, belki de, daha ya-
şanılır kentler mücadelesi ve-
ren kentsel toplulukların daha 
güçlü bağlar oluşturmasına yol 
açacaktır.

7,5 milyarlık dünya nüfusu-
nun %54’ünden fazlasının 
kentlerde yaşadığı sapta-
nırken, World Urbanization 
Prospects’e göre, kentlerde 
yaşayan nüfusun 2050 yı-
lında %66 oranına ulaşması 
bekleniyor. Durum böyle 
olunca, bir yerleşim birimi 
olarak kentler ve kent orta-
mında yaşayan bireylerin 
sosyoekonomik ve politik 
dönüşüm sürecini anlatan 
“kentleşme” olgusu, Covid-19 
hastalığının etkilerini ortaya 
koymada değinilmesi gere-
ken en önemli konulardan 
birini oluşturuyor. 

Covid-19 salgınının yayılması; 
çalışma alışkanlıklarından, 
tüketme ve sosyalleşme alış-
kanlıklarına kadar her şeyle 
ilgiliydi ve şimdiden kentler-
de bir sağlık krizinden çok 
daha fazlasını etkileme gücü 
olduğunu gösterdi.

İspanya’da vaka sayısındaki 
artışın festival ve 
yürüyüşlerden kaynaklı 
olduğu düşünülüyor. İtalya’da 
ise bir futbol maçında 
seyirciler arasında yayıldığına 
dair fikirler var. Güncel bir 
kavram olarak önümüze çı-
kan “Yeni normal” tartışmala-
rında artık -festival, yürüyüş, 
konser gibi- kalabalıkları fiziki 
olarak bir araya getirecek et-
kinliklerin düzenlenmeyece-
ği; futbol maçlarının seyircisiz 
oynanacağı; hatta tiyatroya 
gitmenin ya da yeni çıkan bir 
filmi sinemada izlemenin pek 
mümkün olmayacağı iddiası 
ortaya atılıyor.

Öte yandan “normalleşme 
süreci“ olarak adlandırılan 
süreçte, kafe ve restoranların 
yeniden açılması söz konusu. 
Ancak kapalı mekanlar için 
konuşulan, bu mekanların 
açılsalar bile farklı oturma 
düzenlerine geçme konusu.

Neoliberalizmin mekansallaştı-
ğı AVM’lerin yeniden açılması, 
normalleşme sürecinin ilk adı-
mı olarak öngörülüyor. Oysa öz 
kaynağı olmayan ve mahalle 
kültürünü canlı tutan küçük 
işletmelerin açılması, gündemi 
AVM’ler kadar işgal edemedi. 
Bu küçük işletmelerin, açılma-
ları halinde bile, bu süreci atla-
tıp varlıklarını devam ettirecek 
ekonomik koşullara sahip ol-
madıkları açık.

Virüsün en yaygın şekilde 
bulaştığı yerlerin toplu taşıma 
araçları olduğu biliniyor. Toplu 
ulaşım araçlarına seçenekler 
aranmaya başladı. Bundan 
böyle, mümkün olduğu kadar 
yürüme veya yerel yönetimler 
tarafından desteklenen bi-
siklet, elektrikli “scooter” gibi 
araçlar tercih edilecek. Ssöz 
konusu “scooter” tipi araçlar, 
spor işlevi görmekten ziyade, 
olması gerektiği gibi bir ulaşım 
aracı seçeneği haline gelecek.

Kentin ve kent yaşamının 
yeniden düzenlenmesi

Salgının daha çok kent mer-
kezlerinde görülmesinin, 
insanları kent merkezlerinden 
çeperlere yöneltmesin söz 
konusu olması düşünülebilir. 
Dolayısıyla uydu kentleşmenin 
oluşması ve bunun bir sonucu 
olarakda  merkezi lokasyonlar-
da emlak fiyatlarının düşmesi 
bekleniyor.

COVİD-19 nedeniyle sınırlar 
kapatıldı. Saptanan, üretilen 
tarımsal ürünlerin kentin dı-
şındaki tarım alanlarını yok 
edecek bir kentsel yayılmanın 
kent tarımını bitirmesi sonucu 
kentlerin kendi kendilerine 
yetemediğinin deneyimlenme-
si oldu. Kırsal yaşamın kentler 
tarafından istilasının son bul-
ması gerekliliği ortaya çıktı.

Doğaya ve ekolojiye bakış 
açımız artık değişecek. 
Dünyanın tüm canlılara ait 
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Ü madan önce kültür ekono-
misi dediğimiz alanın -ciro, 
katma değer, işletme sayısı 
ve istihdam gibi göstergeler 
bakımından- büyüklüğüne 
değinmek isterim. Öncelikle, 
benim kendi yaklaşımıma 
göre kültür ekonomisi; kayıtlı 
müzik, sinema ve televizyon, 
yayıncılık, gösteri sanatları, 
görsel sanatlar ve tasarım 
faaliyetlerinden oluşuyor. Bu 
sektörlerin sadece yaratım ve 
prodüksiyon aşamalarını işin 
içine dahil ediyorum. Örneğin 
bu sektörlerde ürünlerin pera-
kende satışını yapan mağaza-
ları hesaba katmıyorum. 

Kayıtlı müzik, sinema ve te-
levizyon, yayıncılık, gösteri 
sanatları, görsel sanatlar ve 
tasarım faaliyetlerinden olu-
şan kültür ekonomisinin 2017 

Pandemi Süreci ve  
Sonrasında Kültürel Sektörlerin Durumu

Ülke ve dünya olarak içinden 
geçtiğimiz bu olağanüstü 
süreç, tüm sektörleri olduğu 
gibi, kültürel sektörleri de 
derinden etkiledi. Hatta diye-
biliriz ki, kültürel sektörler ve 
özellikle de gösteri sanatları 
alanı, zaten kırılgan olan 
ekonomik yapıları ve de sos-
yalleşmeye dayalı iş modelleri 
dolayısıyla, en çok etkilenen 
sektörlerin başında geliyor. 
Kalabalıklar halinde bir araya 
gelinmeden icra edilmesinin 
pek bir anlamı olmayan sanat-
lar, bu etkileri daha uzun süre 
de yaşayacağa benziyor.

“Kültür Ekonomisi” dedi-
ğimizde ne büyüklükte bir 
alandan bahsediyoruz?

Pandeminin etkileri konu-
sunda detaya inmeye başla-

 
Funda LENA 
Kültür Ekonomisi ve  
Kültür Politikaları Uzmanı Dr.,
fundalena@yahoo.com
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duğunun; müzik alanında 
faaliyet gösteren sanatçıların, 
müzisyenlerin ve diğer teknik 
personelin gelirlerinin büyük 
bölümünü zaten canlı müzik-
ten kazandığının altını çizmek 
gerek. Bu da, bizi, pandemi-
den en çok etkilendiğini dü-
şündüğüm gösteri sanatları 
alanına götürüyor.

Tiyatro, konser, opera, bale 
gibi canlı etkinliklere dayanan 
ve bu etkinlikler olmadığında 
gelirleri sıfıra inen gösteri 
sanatları alanı, şu dönemde, 
belki de üzerinde en çok du-
rulması gereken alan. Dolaylı 
ekonomik etkiler de -yani et-
kinlik mekanları çevresindeki 
kafeler, restoranlar, alış veriş 
merkezleri vb. işletmelerin 
ekonomilerine olumlu etki-
leri de- düşünüldüğünde, 
gösteri sanatları sektörünün 
bitmesi, ülke ekonomisi için 
önemli bir kriz yaratıyor. Bu 
krizin ne boyutlara varacağı 
ise normalleşme sürecinin 
ne kadar süreceğiyle, başka 
bir deyişle gösteri sanatları 
izleyicisinin ne zaman bu 
etkinliklere geri döne(bile)
ceğiyle çok ilişkili. 

Gösteri sanatları, doğası 
gereği kalabalıklar halinde 
sosyalleşmeyi gerektirdiği 
için, ülkece yaşayacağımız 
kademeli normalleşme süre-
cinden nasibini en son alabi-
lecek sektör gibi görünüyor. 
Bu etkinliklerin bazılarının 
yapılmasına Haziran ayından 
itibaren -sınırlı kapasiteyle- 
izin verileceği konuşuluyor 
olsa bile, izleyicilerin kültür 
ve sanata eskisi gibi katılım 
gerçekleştirebileceği şüpheli. 
Nisan ayının son haftasında 
bu konuda yürüttüğüm anket 
çalışmasına katılan 570 kişinin 
%44’ü, “salgın bitti” dense 
bile bu tip etkinliklere, ancak 
aradan uzun bir zaman geçip 
hastalığın tekrar yayılmaya-
cağına inandığı zaman tekrar 

TÜRKYAYBİR’in çabalarıy-
la, hükümetin ekonomik 
destek paketlerinden 
yararlanabilecek sektörler 
arasına alındı.

Kültür ekonomisi içerisin-
de %50’lik payla en büyük 
yere sahip olan film endüst-
risi de şu an için durmuş 
durumda. Sektörün çeşitli 
kademelerinde çalışan pro-
fesyoneller, yapım şirketleri, 
sinema salonları pandeminin 
ilk 2 ayını önemli kayıplarla 
kapattı. Yine de bu sektör, bi-
razdan bahsedeceğim gösteri 
sanatları alanına nazaran kısa 
vadede toparlanma yolunda 
biraz daha avantajlı sayılabilir. 
Çünkü sinema sanatı, doğası 
gereği, dijital ile daha uyumlu 
bir alan. Bu alanda çalışan ki-
şiler, televizyon ve dijital plat-
formlar için yeni iş modellerini 
görece kolay şekilde gelişti-
rebilirler. Öte yandan, izleyi-
cilerin yeniden sinema salon-
larında film izlemesi için biraz 
daha zaman geçmesi gereke-
cek. Salonlara dönüş olsa bile 
bu dönüş sınırlı kapasiteyle 
olacağından, sinema sektörü-
nün pandemi sürecinden bü-
yük yaralar alarak çıkacağı da 
kesin. Sektörün geçmişte ya-
şadığı kriz dönemi sonrasında 
toparlanarak yakaladığı bü-
yüme ivmesi, önemli ölçüde 
sekteye uğrayacak. Birçok 
sinema salonu kapanacak; 
birçok yapımcı uzun bir süre 
yeni filmlere yatırım yapma-
yacak. Bu olumsuzlukların 
önüne geçilebilmesi için bu 
alana özel kamu desteklerinin 
oluşturulması şart.

Müzik sektörü, canlı müzik 
gelirlerine bağlılığından 
ötürü çok etkilenecek

Kayıtlı müzik alanı pande-
minden pek fazla etkilenecek 
bir alan gibi görünmese de, 
bu alanın zaten pandemi 
öncesinde de sorunlu ol-

yılındaki (TÜİK’in en güncel 
verisi) cirosu 14,6 milyar TL, 
katma değeri 3,6 milyar TL. Bu 
alanlarda faaliyet gösteren iş-
letme sayısı 15.394 ve çalışan 
sayısı ise 52.080. Öte yandan, 
bu sektörlerdeki kayıt dışı 
çalışma oranının çok yüksek 
olduğu göz önünde tutulursa, 
istihdamın çok daha yüksek 
olduğunu söylemek mümkün.

Yayıncılar, eğer  
desteklenmezler bu krize 
ancak 3 ay dayanabilecekler

TÜİK’in 2017 rakamların-
dan hareketle 20 milyar 
TL düzeylerinde olmasını 
bekleyebileceğimiz 2020 
cirosu, hepimizin tahmin 
edebileceği gibi, çok daha 
düşük olacak. Sektörler ba-
zında bir inceleme yapacak 
olursak, kültürel sektörler 
arasında görece daha az 
etkilenmesini beklediğimiz 
yayıncılık endüstrisi bile, 
Türkiye Yayıncılar Birliği’nin 
(TÜRKYAYBİR) üyeleriyle 
yaptığı bir anket çalışmasına 
göre, pandeminin başladığı 
ilk ay %63 daraldı. Yayıncılık 
sektörü, bu daralmanın iler-
leyen aylarda daha düşük 
seviyelerde olması için birta-
kım önlemler almak üzere var 
gücüyle çalışıyor. 

İnternet üzerinden kitap 
alımını teşvik etmek için 
yürütülen kampanyalar, 
e-kitap ve sesli kitabın daha 
yaygın hale gelebilmesi 
için yayıncılarla hizmet 
sağlayıcılar arasında 
işbirliklerinin geliştirilmesi 
çalışmaları, Kültür ve Turizm 
Bakanlığı’nın rutin uygulaması 
olan yayınevlerinden toplu 
kitap satın alımlarının 
bu yıl hızlandırılması için 
bakanlıkla yapılan görüşmeler 
TÜRKYAYBİR’in bu dönem 
yürüttüğü çalışmalar 
arasında sayılabilir.Ayrıca 
yayıncılık sektörü, yine 
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verdiği ve bu nedenle de diji-
tal platformlarda bu tip içerik-
ler olmasının anlamlı olmaya-
cağı görüşünde. %43’lük bir 
kesim, sadece pandemi döne-
minde bu etkinlikleri dijital-
den izleyebileceğini söylüyor 
ve bunların da yalnızca yarısı 
bunun için makul bir ücret 
ödeyebileceğini beyan edi-
yor. Geri kalan %15 ise, hem 
pandemi döneminde hem de 
sonrasında gösteri sanatları 
etkinliklerini dijital platform-
lardan izlemeyi isteyeceğini 
söylerken, bunların ancak 
yarısı bu içeriklere para öde-
meye gönüllü. Sonuç olarak; 
hele de şu an onlarca ücretsiz 
içeriğin bombardımanına 
tutulduğumuz bu günlerde, 
küçük tiyatro topluluklarının 
veya müzik gruplarının dijital-
den parayla içerik satabilmesi 
çok da olanaklı görünmüyor. 
Böyle bir şeyin ancak izleyi-
cide bir “sanata destek” bakış 
açısı yaratılarak mümkün ola-
bileceğine inanıyorum.

Bu noktada Tiyatro Koopera-
tifi’nin başlattığı “Bizde Yerin 

alanı için acilen yeni iş model-
leri ve özel destek paketleri-
nin gerekliliğine yol açıyor. 

İş modeli olarak ilk akla gelen 
öneri, eski gösteri sanatları 
içeriklerinin dijital platform-
lara aktarılması ve/veya dijital 
platformlar için yeni içerikler 
üretilmesi; bunun karşılığında 
da bu içeriklerin üretilmesine 
katkı sunan kültür profesyo-
nellerinin para kazanması. Bu 
paranın kazanılması birkaç 
farklı şekilde olabilir. Ya izle-
yici bu içerikleri belli bir ücret 
ödeyerek izleyebilir, ya da bu 
içerikler hükümet, yerel yöne-
timler veya sponsorlar tarafın-
dan finanse edilebilir.

Öncelikle izleyicilerin belli 
bir ücret karşılığı dijital 
platformlarda tiyatro, konser 
vb. izleme eğilimlerinin ne 
olacağına değinelim. Yukarıda 
sözünü ettiğim anket 
çalışmasında bununla ilgili 
soruya izleyicilerin verdiği 
cevaplar şöyle: Katılımcıların 
%32’si gösteri sanatlarının 
ancak canlı izlendiğinde keyif 

katılabileceğini söylüyor. %41 
ise, ancak ve ancak dezen-
feksiyon ve aralıklı oturma 
düzeni gibi önlemleri aldığına 
inandığı kültür kurumlarının 
etkinliklerine katılabileceğini 
belirtiyor. Bu sonuçlara göre, 
büyük bir kesimi, normalleş-
me sürecinde de kolay kolay 
kültür sanat etkinliklerine 
çekemeyeceğimizi, çekebi-
leceklerimiz için ise kültür 
kurumları tarafından önemli 
önlemler alınması gerektiğini 
söyleyebiliriz. 

Gösteri sanatları alanı zaten 
ekonomik olarak zor dö-
nen bir alandı. Bilet fiyatları 
üzerindeki ağır vergi yükü, 
vergilerin sektörlere yeterli 
düzeyde geri dönmeyişi, ta-
lep yetersizliği, esasen kamu 
hizmeti veren kültür kurum-
larının devlet tarafından tacir 
statüsünde görülüp buna 
göre muamele görmesi gibi 
etkenler bu alanda hizmet 
veren işletmelerin belini bü-
küyordu. Kısa vadede bu eski 
durumlarına bile dönemeye-
cek olmaları, gösteri sanatları 
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mayan kültürel sektörlerin 
de teşvik kapsamına dahil 
edilmesi için hükümetle ileti-
şime geçti. Bu diyalog, kültür 
sanat sektörü için yalnızca 
kısmi bir karşılık buldu. 
Oysaki kültürel sektörlerin 
tamamı, değer zincirlerinin 
her aşamasıyla zarar gördü 
ve görüyor. Bu nedenle, tüm 
kültürel sektörler -tüm bile-
şenleriyle birlikte- söz konusu 
desteklerin kapsamına dahil 
edilmeli. Bunun yanı sıra, 
destekler, sadece kurum dü-
zeyinde de olmamalı. Kültürel 
sektörler, yapıları gereği çok 
fazla sayıda bağımsız sanatçıyı 
ve profesyoneli bünyesinde 
barındırıyor. Dünyanın 
birçok ülkesinde olduğu gibi, 
Türkiye’de de bağımsız kültür 
sanat profesyonellerine özel 
destek paketleri açıklanmalı. 
Ancak bu şekilde, normal 
zamanda ülke ekonomisi 
için önemli bir katma değer 
oluşturan kültür-sanat alanı 
ayakta kalabilir ve pandemi 
dönemi atlatıldıktan sonra 
katkılarına kaldığı yerden de-
vam edebilir.

Ayrı” kampanyasına değin-
mek istiyorum. Kooperatife 
üye olan tiyatrolara, bunların 
2021 sezonundaki oyunların-
da kullanılmak üzere önceden 
bilet satın alarak, izleyiciler 
tarafından destek sağlanabili-
yor. Bu ve benzeri kampanya-
lar kültürel sektörlerin sürdü-
rülebilirliği açısından önemli 
örnekler.

Öte yandan, sanatın ücretsiz 
tüketilen bir şey olduğu 
algısının yerleşmesini her 
ne kadar tehlikeli bulurum. 
Ancak içinde bulunduğumuz 
dönemde Kültür ve Turizm 
Bakanlığı’nın ve de yerel yö-
netimlerin dijital tiyatro ve 
konser etkinliklerine fon ayır-
ması ve bu fonun tüm sektör 
bileşenleri arasında adil bir 
biçimde dağıtılması, kısa 
vadede gerekli bir yöntem 
olarak karşımıza çıkıyor. Kültür 
Bakanlığının tiyatro oyunlarını 
kapsayan dijital kütüphane 
çalışması sektörün istediği 
şekilde bir proje olabilirse, 
bu anlamda iyi bir model 
oluşturabilir. Bunun yanı sıra, 

kültür sanat alanında faaliyet 
gösteren meslek birliklerinin 
belediyelerden talep ettikleri 
dijital etkinlikler/festivaller 
gerçekleştirilirse; bunlar da, 
kültürel sektörler için önemli 
bir kaynak yaratacaktır.

Son dönemde çeşitli şirketle-
rin sponsorluğunda gerçek-
leştirilen dijital konserlere de 
değinmek istiyorum. Bunlar, 
şu ana kadar, daha ziyade 
sadece solistin desteklendiği 
ev konserleri şeklinde ger-
çekleşti. Bu konserler, tüm 
sektör çalışanlarının -üretime 
dahil edilerek- finansal açıdan 
destekleneceği modellere 
dönüşürse, sektör açısından 
daha adil bir mekanizma yara-
tacaktır.

Kamu destekleri tüm kültü-
rel sektörleri ve sektörlerin 
tüm bileşenlerini kapsamalı

Meslek birlikleri, pandemi 
döneminin başında kredi ga-
ranti fonu (KGF), kısa çalışma 
ödeneği, vergi erteleme gibi 
desteklerden yararlanabilecek 
sektörler arasında açıklan-
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2 lemler açıklandığında ortaya 
çıkmıştır. Bu kapsamda 2019 
yılı gelir vergisi beyanname-
sinin beyan ve ödeme süre-
leri ertelenmiş; beyanname 
verme ve ödeme süreleri 
uzatılmış; konaklama vergi-
sinin yürürlüğe giriş tarihi 
ertelenmiştir. Anlaşılması en 
zor olan düzenleme ise hava 
yolu ile yolcu taşımacılığının 
seyahat yasakları sebebiyle 
tamamen durmuş olmasına 
rağmen, bu hizmete ilişkin 
KDV oranının %18’den %1 e 
düşürülmesidir.

Sektör bazında vergi  
düzenleme ve ertelemeleri

Yapılan vergi düzenlemeleri-
ne bakıldığında sadece se-
çilen sektörlere bazı ödeme 
ve beyan avantajları sağlan-

Covid 19 Pandemisinin Vergi ve Sosyal Güvenlik  
Düzenlemeleri Açısından İşverenlere ve İşçilere Etkisi

2019 yılının son günlerinde 
ilk kez Çin’in Hubei Eyale-
ti’ne bağlı Wuhan şehrinde 
ortaya çıkan ve Mart 2020 
itibariyle de neredeyse bü-
tün dünyaya yayılan Covid 
19 salgını, bütün dünyayı 
sosyal ve ekonomik açıdan 
derinden etkilemiştir. Salgın-
dan ülkemiz de etkilenmiş 
ve Sağlık Bakanlığı, ilk vaka-
nın 11 Mart 2020 tarihinde 
görüldüğünü resmen ilan 
etmiştir. Tüm dünyada oldu-
ğu gibi, salgının görülmesini 
takip eden süreçte hükümet 
de salgınla bağlantılı olarak 
işverenleri ve işçileri koruya-
cak(!) çeşitli önlemler duyur-
muştur. Ekonomik istikrar 
kalkanı adı altında sunulan 
bu önlemlerin istikrarı sağ-
lamaktan uzak olduğu, ön-
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bağlantılı olarak Hazine ve 
Maliye Bakanı, birilerinin 
bir dönem Türkiye’yi ithalat 
cenneti yapmaya çalıştığını, 
ancak bunun eskisi gibi ko-
lay olmayacağını söylemiş; 
bununla birlikte birilerinin 
kim olduğunu açıklama 
zahmetine katlanmamıştır. 
Sonuç olarak hükümet, kaşık 
ile verdiği vergi desteklerini 
kepçe ile geri almış ve bütçe 
açığını, salgını da bahane 
ederek, dolaylı vergi artışları 
ile kapatma yönüne gitmiş-
tir. Lakin bütçe açığımızın 
ozon tabakasındaki delikten 
büyük olması sebebiyle, 
yapılan vergi artışları dahi 
bu boşluğu kapatmaktan 
uzak kalmıştır. Bu sebeple 
önümüzdeki dönemlerde 
periyodik olarak vergi artış-
larının olacağı açıktır.

“Kısa Çalışma Ödeneği”  
Uygulaması

Vergi düzenlemelerine 
olarak COVID19 önlemleri 
çerçevesinde hükümet, sos-
yal güvenlik düzenlemeleri 
kapsamında Kısa Çalışma 
Ödeneği (KÇÖ) uygulama-
sını devreye almıştır. KÇÖ 
uygulaması işverene fayda 
sağlamakla birlikte, işçinin 
haklarını elinden alan ve 
işçileri ciddi anlamda zarara 
sokan bir uygulamadır. Pek 
çok işveren KÇÖ’ye başvur-
muş, ancak başvurular hızlı 
bir şekilde sonuçlandırıla-
mamıştır. Bu süreçte işçiler 
normal şartlar altında çalış-
tıkları işyerlerinden tahsil 
etmeleri gereken ücretleri 
alamamışlardır. KÇÖ’nün 
işverene faydalarına bakıl-
dığında, bu süre zarfında 
sosyal güvenlik prim borcu-
nun çıkmaması ve prim öde-
memesi, dolayısıyla işverene 
sigorta prim borcu tahakkuk 

dığı; ancak bunun mükellef-
lerin tamamını kapsamadığı 
görülmektedir. Tüm sektör-
ler salgından dolayı negatif 
anlamda etkilenmiş olması-
na rağmen hükümet yine bir 
ayrıştırmaya imza atmış ve 
bir kısım mükellefi mücbir 
sebep kapsamında değer-
lendirip diğerlerini kapsam 
dışında bırakmıştır.

Ticari, zirai ve mesleki ka-
zanç yönünden gelir vergisi 
mükellefleri ile alışveriş 
merkezleri dahil perakende 
sektöründe; sağlık hizmet-
leri sektöründe; mobilya 
imalatı sektöründe; demir 
çelik ve  metal sanayii sek-
töründe; madencilik ve taş 
ocakçılığı sektöründe; bina 
inşaat hizmetleri sektörün-
de; endüstriyel mutfak ima-
latı sektöründe; otomotiv 
imalatı ve ticareti ile oto-
motiv sanayii için parça ve 
aksesuar imalatı sektöründe; 
araç kiralama sektöründe; 
depolama faaliyetleri dahil 
lojistik ve ulaşım sektörün-
de; sinema ve tiyatro gibi 
sanatsal hizmetler sektörün-
de; matbaacılık dahil kitap, 
gazete, dergi ve benzeri 
basılı ürünlerin yayımcılık 
faaliyetleri sektöründe; tur 
operatörleri ve seyahat 
acenteleri dahil konakla-
ma faaliyetleri sektöründe; 
lokanta, kıraathane dahil 
yiyecek ve içecek hizmetleri 
sektöründe; tekstil ve kon-
feksiyon imalatı ve ticareti 
sektöründe; halkla ilişkiler 
dahil etkinlik ve organizas-
yon hizmetleri sektöründe 
faaliyette bulunan mükellef-
leri mücbir sebep kapsamın-
da değerlendirerek bir kısım 
vergi ödevlerine erteleme 
uygulaması sokmuştur. 
Örneğin bir enerji şirketi 
veya mimarlık mühendislik 

gibi hizmet faaliyetlerinde 
bulunan şirketler bu vergi 
ötelemelerinden faydalana-
mamışlardır. Mücbir sebep 
kapsamına alınan sektörler 
incelendiğinde genel olarak 
hükümete yakın sektörlerde 
faaliyet gösteren mükellefle-
rin içinde bulunduğu sektör 
gruplarının mücbir sebep 
kapsamında değerlendiril-
diği direkt olarak göze çarp-
maktadır. 

Buna ek  olarak Gelir İdaresi 
Başkanlığı’nın internet sitesi 
üzerinden şirketlerin NACE 
kodu (faaliyet alanlarını 
belirleyen ve gösteren ulus-
lararası bir tanımlama) ile 
yapılan sorgulamada mücbir 
sebep kapsamında olup 
olmadığı incelendiğinde, 
NACE kodundan kaynaklı 
olarak pek çok mükellefin 
–hakları olmasına rağmen- 
mücbir sebep kapsamında 
değerlendirilen sektörler 
içerisine alınmadığı görül-
mektedir.

Vergi artışları

Vergi ödevlerini ertelerken 
ayrım yapan ve çeşitli sek-
törlere bu desteği sağlayan 
hükümet; iş, vergi artışlarına 
geldiğinde ayrım yapma-
mış ve eşitlikçi bir tavır 
sergilemiştir! Salgının baş-
langıcından yazının teslim 
tarihine kadar geçen süre 
zarfında, pek çok dolaylı 
vergi artışına ve özellikle 
ithal mallara uygulanan 
gümrük vergilerinde artışa 
gidilmiştir. Son 18 yıllık sü-
reçte ekonominin çarkları 
ülkemizde ithalatla dönme-
ye mahkûm edildiğinden 
mevcut gümrük vergilerinin 
artışı direkt olarak üretim 
maliyetlerine yansımış ve bu 
da nihai tüketiciye enflasyon 
olarak yansımıştır. Konuyla 
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za çıkmaktadır. Fakat bu kısa 
süreli fayda, uzun dönemde 
işçiye zarardan başka bir 
getiri sağlamamaktadır. Her 
ne kadar ilk etapta KÇÖ’den 
faydalanmak işçi açısından 
avantajlı bir durum gibi 
görünse de düzenlemenin 
özüne bakıldığında tahsil 
edilen tutar sigortalının iş-
sizlik sigortası bakiyesinden 
eksilmesi sebebiyle ilerleyen 
dönemlerde iş sözleşmesi-
nin feshedilmesi durumun-
da hak edilecek olan işsizlik 
ödeneğinin elde edilme 
süresi kısalmış olacaktır. 
Aynı zamanda kısa çalışma 
döneminde uzun vadeli si-
gorta primi yatırılmadığı için 
çalışanların emeklilik sürele-
ri KÇÖ’den faydalanılan süre 
kadar ileriye taşınacaktır. 
Son olarak günlük kısa çalış-
ma ödeneği; sigortalının son 
on iki aylık prime esas ka-
zançları dikkate alınarak he-
saplanan günlük ortalama 
brüt kazancının %60’ıdır. Bu 
şekilde hesaplanan kısa ça-
lışma ödeneği miktarı, aylık 
asgari ücretin brüt tutarının 
% 150’ini geçemez hükmü 
ile KÇÖ de taban (1.765 TL) 
ve tavan ücret (4.414 TL) 
belirlemesine gidilmiştir. Bu 
bağlamda, özellikle aylık net 
maaşı 4.414 TL’den yüksek 
olan işçiler ciddi anlamda 
gelir kaybına uğramışlardır. 
Türkiye İşçi Sendikaları Kon-
federasyonu (Türk-İş) tara-
fından yapılan araştırmalar 
neticesinde Nisan ayında 
4 kişilik bir ailenin açlık sı-
nırının 2.374 TL yoksulluk 
sınırının ise 7.732 TL olarak 
hesaplandığı göz önüne 
alındığında KÇÖ tutarları-
nın çalışanların hayatlarını 
idame ettirmeleri açısından 
yeterli bir ödenek olmadığı 
anlaşılacaktır.

olabilecektir. Bununla bir-
likte, yanlış hesaplamadan 
dolayı işveren çalışanın si-
gortasını eksik bildirmeden 
dolayı idari para cezası ve 
6661 desteğinden 1 yıl sü-
reyle yararlanamama riskiyle 
karşı karşıya kalma ihtimali 
bulunmaktadır.

KÇÖ’nün işçi açısından fay-
da ve zararlarına bakacak 
olursak, işçi tarafında sadece 
Covid sebebiyle 600 gün iş-
sizlik sigortası primi yatırma 
şartının 450 güne, 120 gün 
sigortalılık süresinin ise 60 
güne düşürülmesi sebebiyle 
daha fazla kişinin KÇÖ fo-
nundan faydalanması sağla-
ması bir yarar olarak karşımı-

etmemesi işveren açısından 
faydalı olduğu görülmekte-
dir. İkinci bir fayda(!) olarak 
ise, kapitalist sistemin en 
büyük hedefi olan işverenin 
işçiye ücret ödemesinde 
tasarruf etmesini sağlaması 
karşımıza çıkmaktadır. İş-
veren açısından zararlarını 
incelediğimizde KÇÖ baş-
vurularının uzun sürmesi, 
başvuru sisteminin çok fazla 
teknik bilgi istemesi nede-
niyle doğru bir hesaplama 
yapılamaz ise ödenekten 
yersiz yararlanma olabilme 
ihtimalinin olduğu anlaşı-
lacaktır. Bu durumda yersiz 
yararlanılan ödenek tutarını 
işverenin yasal faiz ile geri 
ödeme durumu söz konusu 
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hastalıklara da meydan 
okuyarak çalışmışlardır. 
Bu süreçte onlarca meslek 
mensubu rahatsızlanmış, 
görev şehidi olmuştur. Tüm 
bu özverili çalışmalar, gerek 
kamu idareleri gerekse de 
mesleki örgütler tarafından 
yetirince takdir görememiş; 
birkaç sms veya sosyal med-
ya mesajı ile geliştirilmiştir. 
Sosyal demokrat bir meslek 
mensubu olarak yazımı Karl 
Marx’ın “Bütün dünya işçileri 
birleşin, zincirlerinizden baş-
ka kaybedecek hiçbir şeyiniz 
yok.” sözünden esinlenerek 
bütün mali müşavirleri bir-
leşmeye davet ederek bitiri-
yorum.

ğında, yetersiz olduğu aşi-
kardır. Örneğin Almanya’da 
Kurzarbeit (Kısa Çalışma 
Ödeneği) işçi ücretlerinin 
%80’e kadar olan kısmını 
karşılamaktadır. Türkiye’de 
ise bu durum asgari ücretin 
1,5 katı ile sınırlı tutulmuş-
tur. 

Tüm bu süreçte aktif rol 
alan mali müşavirler negatif 
anlamda en çok etkilenen 
çalışan grubu olmuştur. 
Devlet ve mükellef arasında 
adeta kamu görevlisi rolünü 
üstelenmişlerdir. Verginin 
tahakkuku ve teşviklerden 
faydalanılması hususun-
da sınırsız bir sorumluluk 
duygusuyla adeta salgın 

Mali yük yine dar gelirli 
yurttaşa taşıtılıyor

Yukarıdaki resimden de an-
laşılabileceği üzere hükümet 
dolaylı vergi artışı ve güm-
rük vergisi artışları ile bütçe 
açığını vatandaşlardan tahsil 
etme yolunu seçmiştir. İlgili 
vergi artışlarının kısa vadede 
üretici ve tüketici fiyatla-
rında artışa sebep olacağı 
aşikardır. Bununla birlikte 
çalışanların faydasına gibi 
gösterilen KÇÖ ve işten çı-
karma yasağı, işçilerin düşük 
ücret ile hayat mücadelesine 
girmelerine neden olmuştur. 
Ülkemizde Covid 19 kapsa-
mında verilen desteklerin, 
Batılı ülkeler ile kıyaslandı-
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G öncü sarsıntıları ciddi birer 
uyarı olarak alan ülkeler de 
var, ne yazık ki geleceği kendi 
ömrü ve refahı ile tanımlayan 
otoriter rejimler gibi pansu-
man politikalarına güvenenler 
de var. Kaynakların yanlış kul-
lanımı, dış ticaret hatta siyasal 
ilişkiler ölçeğinde şekillenen 
uygulamalar, gıdaya ulaşımı 
özellikle gelir seviyesi düşük 
kitleler açısından zorlaştırıyor. 
Gelişmiş ülkeler kadar az 
gelişmiş ülkeleri de etkileyen 
ve sadece güçlü olanı koruyan 
sistem, ülkelerin kendi ken-
dine yeterli olmaktan çıkarak 
dışarıya bağımlı hale gelmele-
rine sebep oluyor. Ekonomik 
nedenlerden dolayı gıdaya 
ulaşamayan kesimler artıyor.

Beslenme ve gıdanın temel 
bir insan hakkı olması nede-

Pandemik Tehdit, Gıda Egemenliği ve Kriz

Gıda ve beslenme,  tüm 
canlıların yaşamlarını sürdü-
rebilmeleri için yaşamsal bir 
gerekliliktir. 1948 Birleşmiş 
Milletler Evrensel Beyanna-
mesi ile uluslararası hukukta 
korunan, temel bir hak olarak 
tanımlanmıştır. Bu en temel 
hakla ilgili sorunlar, daha 
çok gelişmekte olan ülkeleri 
ilgilendiriyor gibi görünebilir. 
Oysa küreselleşmenin getir-
diği ilişkilerle belirlenen ne-
oliberalizm etkisindeki yanlı 
ve yanlış tarım politikalarına 
bağlı olumsuz etkiler, gelişmiş 
ülkeler için ciddi boyutta so-
runlar yaratıyor. İklim değişik-
liğiyle tüm insanlığı etkileyen 
ve etkileyecek olan değişim-
ler, son yaşadığımız COVID-19 
salgını ile birçok ülke açısın-
dan zorlu bir sınava dönüştü. 
Bilimi yok saymayan ve bu 
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devlete verdiği sistem, 1925 
yılında bu verginin kaldırıl-
masıyla ve tarım sektörünün 
desteklenmesiyle büyük bir 
değişim geçirmişti Ziraat Ban-
kası aracılığıyla kredi verilerek 
çiftçinin ve üreticinin destek-
lenmesi, kendi kaynaklarıyla 
kendine yeten bir tarım ülkesi 
yaratmıştı. 

Bugün bu desteklerin büyük 
oranda geri çekilmesi ve yürü-
tülen yanlış politikalarla tama-
men dışa bağımlı hale gelen 
ülkemiz -artık kendine yetmek 
şöyle dursun- giderek artan 
fiyatlar ve sağlıksız ithal ürün-
ler nedeniyle gıda egemen-
liğini tamamen kaybetmiş 
durumdadır. 1934-1938 yılları 
arasını kapsayan Birinci Beş 
Yıllık Sanayi Planı’nın yapılma-
sı, Türkiye’yi Batılı ülkeler ara-
sında belirli süreli ekonomik 
plana sahip ilk ülke yapmıştı. 
Bugünkü gıda politikaları ise, 
gıdayı üretenler ile ona ihtiyaç 
duyanlar arasındaki bağı da 
koparıyor. Üretimden kopuk 
bir tüketim toplumu yaratı-
lırken emeğin sömürüldüğü 
ve zenginin korunduğu bu 
düzenin pandemi sürecinde 
ne denli kırılgan olduğunu 
görüyoruz.

2000’li yılların başında yaşa-
nan kriz sonucu iktidara gelen 
AKP döneminde tarıma yöne-
lik özelleştirme saldırısı ivme 
kazandı. AKP’nin uyguladığı 
vahşi neoliberal program, ta-
rımı destekleyen ve ona girdi 
ve teknoloji sağlayan kurum-
ları ya özelleştirdi ya da tasfiye 
etti. Tarım birlikleri zayıflatıldı, 
işlevsizleştirildi. Cumhuriyet’i-
mizin birikimleri ve kurumları 
AKP döneminde özelleştirme 
adı altında yağmalanıp talan 
edildi. Cumhuriyet’in sanayi-
si, ticareti, ulaşımı, limanları, 
petrolleri, kentleri, turizmi, 
tersaneleri ve bankaları yerli 
ve yabancı sermayeye yok pa-
hasına satıldı, peşkeş çekildi. 

niyle gıdanın kim için, nasıl 
ve kim tarafından üretildiği 
sorgulanıyor. Sorulara verile-
cek yanıtlar, hem tüm dünya 
halkları için sağlıklı ve güvenli 
gıdanın erişilebilir olması ve 
hem de adil bölüşümü açısın-
dan önemli. Yaşamın sağlıklı 
döngüsü açısından da vazge-
çilmez nitelikte olan gıdanın 
herkes için erişilebilir, temiz 
ve güvenilir bir şekilde üre-
tilmesi, tarımsal faaliyetlerin 
sürdürülmesi ile bağlantılı. 
Ancak yaşadığımız bu süreçte 
ekonominin ‘büyüme’ olarak 
adlandırdığı bir başarı uğru-
na büyük resmi yok sayarak 
atılan yanlış adımlar, doğa 
ve insanlar aleyhine sonuçlar 
doğuran, büyük bir yıkım ve 
tahribata dönüşüyor. 

Neoliberal tarım politikala-
rı, endüstriyel tarımı teşvik 
ederek üretimden tüketime 
kadar gıda zincirinde küresel 
şirketlerin egemenliğiyle 
küçük çiftçileri, üreticiyi 
sistem dışına atıyor. Çiftçi, 
para kazanamaz ve büyük 
uluslararası zincirlere bağımlı 
hale gelirken, uluslararası 
gıda şirketleri de olağanüstü 
büyüklükte ticari anlaşmalarla 
paralar kazanıyor. Bu şirketle-
rin daha az emekle daha hızlı 
ürün elde etme hırsıyla kul-
landığı kimyasallarla toprak, 
su, hava zehirleniyor. Ekolojik 
denge geri dönülmez şekilde 
tahrip ediliyor. Ne eskiden 
olduğu gibi vitamin deposu 
ürünler ne de lezzet var artık 
sofralarda! 

Toprağını terk etmek zorunda 
kalan üreticiler büyük şehirde 
yaşam mücadelesi verirken, 
ona artık para kazandırmayan 
toprağını elden çıkartmayı 
tercih ediyor. Tarımın şirketler 
tarafından üstü açık fabrika-
lara dönüştürülmesinin bir 
sonucu olarak gıda sistemi 
kırılganlıklar yaratıyor. Zengin 
küresel gıda kaynaklarına 

rağmen yaygın yetersiz bes-
lenmenin ve açlığın gide-
rek artması, gıdanın eşitsiz 
bölüşümünün göstergesi. 
Tarımın bozulan döngüsü ve 
doğayla bağının kopması, 
gıda fiyatlarında yüksek artış-
lara ve ürünlerin besleyici ve 
doyurucu özelliklerini yitirme-
siyle sonuçlanıyor. Bu durum, 
güvenli ve sağlıklı gıdaya 
ulaşabilen insan sayısında 
kendisini açıkça ortaya 
koyuyor. Tarımsal kaynakların 
zenginliğine rağmen bugün 
dünyada 820 milyondan fazla 
insan açlıkla sınanıyor; 2 mil-
yardan fazla insan da temiz 
su kaynaklarına ulaşamaz 
durumda. Böyle bir ortamda, 
gıdanın kar için üretimi, tarı-
mın geleneksel bilgisini yok 
ederken gıda erişiminde de 
eşitsizlikleri tırmandırıyor.

Endüstriyel tarımın  
egemenliği,  
gıda egemenliğini  
yok ediyor.

Küçük çiftçilerin yok oluşa sü-
rüklendiği, ürün çeşitliliğinin 
yerini monokültürlerin aldığı, 
tarım faaliyetinin besleyici ve 
çeşitlilik içeren ürünlerden 
çıkıp genetiği değiştirilmiş 
tohumlar ve pestisitler için 
pazar yaratma faaliyetine 
dönüştüğü “yeni tarım” 
tüm ülkelerde var. Ancak 
bizim ülkemiz bambaşka bir 
gerçekle yüzleşiyor. 18 yıllık 
AKP iktidarında Cumhuriyet’in 
kuruluşuyla birlikte ülkemizin 
kalkınma ve gelişim 
öyküsünün temel taşlarından 
biri olan tarım, artık ülkemiz-
de ekonomiye katkı sunan bir 
kaynak olmak şöyle dursun 
hayvan yeminde bile dışa 
bağımlı koşullarda bir tuzağa 
dönüşmüş durumda. Osmanlı 
döneminde memleketin tü-
münün padişahın mülkü sayıl-
dığı malumdur. O zamanlarda 
çiftçinin gelirinin %10’unu 
“aşar vergisi” adı altında 
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giderek yok oluşun eşiğine 
sürüklendi. AB tarafından ve-
rilen ev ödevleri ve 2014 yılı 
Cumhurbaşkanlığı seçimi sü-
recinde gümrük duvarlarının 
indirilmesi, düşük kur yüksek 
faiz uygulamaları ile ithalat 
temel tarım politikası haline 
getirildi. Kendi kendine yeten 
ülke konumundan bitkisel ve 
hayvansal üretimde ithalatçı 
konuma gelindi. Samandan 
kuru fasulyeye, etten canlı 
hayvana, yemden şekere ka-
dar ülkemizde üretilen birçok 
ürün ithal edilerek çiftçileri-
miz hızla yoksullaştırıldı. Öyle 
ki, 2019 yılında buğday itha-
latında Türkiye birinci sırada. 
Bugün 83 milyon nüfusu ve 
5 milyon sığınmacısı ile Tür-
kiye’de herkes müşteri haline 
gelmiştir. 

Gelinen noktada çiftçilerin 
tarlalarında neleri üretip üre-
temeyeceği de kontrol edili-
yor. Yerli tohum yasaklanıyor. 
Çiftçiler için giderek ağırlaşan 
üretim koşulları, yetersiz des-
teklemeler, girdilerde bağımlı-
lık ve zengin kaynakların, stra-
tejik ürünlerin tarladan temini 
yerine ithalat politikalarına 
ağırlık verilmesi çiftçileri ciddi 
bir borç yükü altında zorlanır 
hale getirdi. 

Krizin bedeli  
giderek ağırlaşıyor

Ekolojik tahribatın hızla art-
tığı ve iklim krizinin daha da 
hissedilir olduğu günümüzde 
koronavirüs salgını kendiliğin-
den ortaya çıkmadı. Endüst-
riyel tarımın verdiği zararlar, 
doğanın tahrip edilmesi, 
ormanların hızla yok edilmesi 
virüslerin başka barınaklar 
arayarak insanlar için tehlikeli 
olmasının ön koşullarını yarat-
tı. Gıda endüstrisinin giderek 
açık ve vahşi bir fabrikaya 
dönüşmesi, bu alandaki tekel-
leşme ve tarımdaki endüst-
riyelleşme, doğal ortamda 

sunda hayata geçirilen “Tarım 
Reformu” sonucunda serma-
ye, tarımsal üretimin her ala-
nında belirleyici hale geldi. Bu 
anlamda yapılan düzenleme-
ler de, çiftçilerin ihtiyaçları ve 
çiftçiliğin devamlılığını gözet-
mekten ziyade, tarımın iç ve 
dış sermeyenin yatırımları için 
cazip bir hale getirilmesine 
yönelikti. Bir yandan serma-
ye tarımsal alanları içerecek 
şekilde doğal alanları tahrip 
ederken, diğer yandan çiftçi-
ler hızla üretim araçlarını kay-
betmiş ve üretimden koparak 
giderek daha da yoksullaşmış 
oldular. 

1980’li yılların başı Türkiye’nin 
siyasi ve iktisadi tarihi 
açısından belirgin bir 
dönüşüme işaret etmektedir. 
24 Ocak kararları ile başlayan 
sermayenin dışa açılması 
sürecinde siyasal istikrar 12 
Eylül askeri darbesi ile sağ-
landı. Bu sayede sermayenin 
talepleri doğrultusunda ne-
oliberal dönüşüm süreci baş-
latıldı ve kurumsal altyapı ve 
hukuksal çerçevenin sağlan-
ması yönünde önemli adımlar 
atıldı. İhracata dayalı büyü-
me modeli ile hizmetlerden 
sanayie, sanayiden tarıma, 
tarımdan doğaya kadar birçok 
alan yeniden düzenlendi. Bu 
çerçevede, Türkiye tarımında 
“kuralsızlaştırma dönemi” 
oluştu; piyasanın yeniden 
yapılandırılması amacıyla 
kamu -yani devlet- devreden 
çıkarılarak, tarım serbest 
piyasa koşullarına açıldı. Re-
kabet ve karın öncelendiği 
bir tarım modeli ile çiftçiler; 
özel bankaların, tüccarların ve 
şirketlerin insafına bırakıldı. 
Çiftçinin güvencesi olan kamu 
kurumlarının hızla özelleşti-
rilme sürecine (ÇAYKUR, ÇU-
KOBİRLİK, TARİŞ vb…) alındı. 
Avrupa Birliği (AB) gümrük 
politikaları ve onun yerli işbir-
likçisi AKP ile tarımsal üretim 

Bu süreçten tarım da nasibini 
aldı. Şeker fabrikalarının özel-
leştirilmesi ve bunun sonuçla-
rı, tarımın endüstrileştirilme-
siyle ilgili iyi bir örnek. 

2017’nin başlarında, mısırdan 
“nişasta bazlı şeker” (NBŞ) üre-
ten ABD’li gıda devi Cargill’in 
“Şeker Piyasası Mevcut Du-
rum ve Değerlendirme Rapo-
ru” hazırlamasıyla bir süreç 
başladı. Bu süreç, Özelleştirme 
İdaresi Başkanlığı’nın 2018’de 
Türkiye Şeker Fabrikaları 
A.Ş.’ye ait Bor, Çorum, Kırşehir, 
Yozgat, Erzincan, Erzurum, 
Ilgın, Kastamonu, Turhal, 
Afyon, Alpullu, Burdur, Elbis-
tan, Muş şeker fabrikalarının 
özelleştirilmesi için ihale açıl-
masıyla sürmüştü. Satışla bir-
likte Doğu Anadolu’da kamu 
işletmeciliği ciddi boyutta 
etkilendi. Doğu-batı arasında 
gelir uçurumu artışıyla kırdan 
kente göç hızlandı. Ayrıca, 
gerileyen pancar şekeri üreti-
minin yerini, insan sağlığına 
zararları kanıtlanan, NBŞ aldı. 
Pancar çiftçisinden esirgenen 
kaynaklar, AB’nin pancar, ABD 
ve Arjantin’in mısır üretici-
lerine ve çokuluslu tekellere 
aktarıldı. 

1980’lerden bu yana devam 
eden özelleştirmeler yoluyla 
kamunun iktisadi alandan 
tasfiye edilme süreci, AKP’li 
yıllarda şeker fabrikaları ve 
başka nice öz kaynağımızın 
satılmasıyla ivme edindi. 
AKP, kamunun Cumhuriyet 
tarihi boyunca kurduğu ve 
biriktirdiği her şeyin tüc-
carlığına soyundu. Tarımsal 
KİT’lerin hızla özelleştirilmesi 
ve özelleştirilme kapsamına 
alınması, tarımsal desteklerin 
azaltılması, çiftçilerin tohum, 
gübre gibi en temel üretim 
girdilerinde gıda tekellerine 
bağımlı hale gelmesi, Dünya 
Ticaret Örgütü ve IMF direktif-
leri, Dünya Bankası’nın yapısal 
uyum programları doğrultu-
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ihtiyaç duyan 44 ülkede veya 
akut açlık yaşayan 113 milyon 
kişiye ev sahipliği yapan 53 
ülkede çoğalmakta. Bunun, 
halk sağlığı ve gıdaya erişim 
konusunda çok sert sonuçlar 
ortaya çıkarması muhtemel. 
Tarımda dışa bağımlı hale 

çok da zarar oluşturmayacak 
virüslerin büyük salgınlara 
dönüşmesine yol açtı. Gıdanın 
endüstrileşmesinin geçirdi-
ği evrimsel süreç salgınları 
büyük bir tehdit haline dö-
nüştürürken, -FAO tarafından 
da işaret edildiği üzere- or-
mansızlaşma ve bioçeşitlilikte 
uğranan kayıpların salgınların 
sebebi olduğu gerçeğiyle yüz-
leşmeliyiz. COVID-19 salgını 
yanında yaşanan salgınların 
birçoğunun yaban hayatının 
tahrip edilmesinden dolayı 
ortaya çıktığı bilimsel bir 
gerçektir. Kuş gribi ve domuz 
gribi salgınlarının da hayvan-
cılığın endüstriyelleşmesi so-
nucunda ortaya çıktığı belirti-
lirken, son salgının da insanın 
doğal yaşamın dengesini 
bozacak müdahalelerinden 
kaynaklandığı kabul ediliyor. 

Yaratılan tahribatın bir sonu-
cu olarak karşımızda duran 
salgın aynı zamanda, gıdanın 
herkes için ulaşılabilir düzey-
de olup olmadığı, kıtlık tehli-
kesinin ortaya çıkıp çıkmaya-
cağı sorularını da önümüze 
koymakta. Gıda stoklarının 
yeterli olduğu yönünde ya-
pılan açıklamalar, ne yazık ki, 
bugünkü üretim modeli ve 
tedarik zinciri ile artan gıda 
ihtiyacını karşılamanın zor 
olduğu gerçeğini gizleyemi-
yor. Milyonlarca insanın aç-
lıkla boğuştuğu bu ortamda 
salgının özellikle bu bölgeler 
için daha yıkıcı olacağını 
söylemek zor değil. FAO tara-
fından yayımlanan rapor, bu 
anlamda dikkate değer. Sal-
gının gıda sistemi üzerindeki 
olumsuz etkilerini hafifletmek 
ve küresel gıda zincirlerini 
canlı tutmak için hızla önlem-
ler alınmadığı takdirde gide-
rek artan bir gıda krizi ile karşı 
karşıya kalmamız gecikme-
yecek. Virüsün ciddi şekilde 
etkilediği ülkelerde sınırların 
kapanması, karantina karar-

ları ve tedbirler nedeniyle 
tarımsal üretimin sürdürülebi-
lirliğinin tehlikeye girmesi ve 
gıda kaynaklarının erişiminde 
sıkıntılar ortaya çıkaracağı 
da açık. Halen 120’den fazla 
ülkede mevcut olan pandemi 
vakaları, dış gıda yardımına 
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ürün fiyatlarımızı da dış güçler 
belirliyor. 

Dünyada petrol fiyatları %70 
üzerinde düşerken bizde 
mazot çok kısa bir süre ancak 
%30 oranında düştü. İktidar 
bunu fırsata çevirip Mart ayın-
da 2 kez 11 kuruş + 15 kuruş 
olmak üzere iki kez toplam 26 
kuruş zam yaptı. Durum çok 
net! İktidar açıkça salgını bir 
fırsat olarak görmeye devam 
ediyor ve ithalattan yana 
tutumunu sürdürüyor. Dün-
ya bu süreçte dezavantajlı 
kesimlere, üreticilere destek 
sağlarken bizim ülkemizde 
iktidar, önce sosyal demokrat 
belediyelerin yoksullara yaptı-
ğı yardımları yasaklıyor, sonra 
da halktan para istiyor! 

Bu durumda hala AB ülkeleri 
içindeki ülkeleri kıyasladığı-
mızda, -yaklaşık 37,7 milyon 
hektar ile- en büyük tarım 
toprağına sahip olan ülkemi-
zin çiftçisi köle, insanı müşteri 
ve kendisi -tüccar bir Saray 
Hükümeti kıskacında- koca-
man bir pazar. Halktan, top-
rağımızdan, ülkemizden yana 
bir tarım politikası ile 
bu sarmaldan çıkarız. Çünkü 
sorun politiktir; yani iktidarın 
değişmesi şarttır. Diğer sorun-
lar iyilik, emek ve bilimle aşılır.

Ancak unutulmamalıdır ki; 
çiftçiler üretemez ve geçimle-
rini sağlayamazsa toplumların 
gıda ihtiyacı karşılanamaz 
olur. Tarihte büyük medeni-
yetlerin kıtlık nedeniyle yok 
olduğu gerçeği göz önüne 
alındığında, nihai sonuç ola-
rak çiftçi üretemezse kıtlık ve 
çöküş kaçınılmaz hale gelir. 

Bu tabloya baktığımızda, ne 
yazık ki, Victor Hugo’nun Gece 
şiirinde yazdığı gibi, birileri 
titrerken aşağıda, yukarıda 
birileri düş görmeye devam 
edecek…

yoksul arasındaki uçurumu 
derinleştirecek. 

Tarımsal üretimin başladığı 
bugünlerde çiftçilerin tarlala-
rına erişememesi, girdilerini 
temin etmekte zorlanması, 
artan borçlarını ödeyememesi 
ve kırsalda salgına yönelik 
kapsamlı önlemlerin alın-
mamış olması, önümüzdeki 
süreçte tarımsal üretimin ge-
leceği açısından ciddi boyutta 
sorunlu bir sürece yol açar. 
Bu anlamda çiftçilerin destek 
beklediği Tarım ve Orman Ba-
kanlığı, ne yazık ki, somut bir 
önlem açıklamadı. Çiftçilerin 
hasat zamanlarına girdiğimiz 
bu dönemde nasıl üretim 
yapacağı, mevsimlik işçilerle 
ilgili ne gibi önlemlerin alına-
cağı soruları ortada durmakta. 
Görünen o ki, zaten ithalat 
politikaları nedeniyle beli bü-
külen ve üretemez hale gelen 
çiftçinin ödenmeyen emeği-
nin karşılığı bir süre daha bek-
leyecek. Güvenli bir şekilde 
üretmelerinin sağlanması 
bir zorunluluk iken çiftçiler, 
bu zor günlerde de kendi 
kaderine terk edilmiş bekli-
yor. Çay hasadı yapılamıyor, 
birçok yerde ürünler toprakta 
tohuma kaçıyor. Zarar en üst 
boyutta. 

Gıda temininde bağımlı oldu-
ğumuz ülkeler, kendi halkının 
gıda egemenliği ve güvenliği 
için yerel üretime dönüşün 
önemini kavramış görünüyor. 
Vahşi kapitalizmin yeni dünya 
düzeni buğday, mısır, soya, 
ayçiçeği, pamuk gibi temel 
ürünlerin fazla fazla ekimi için 
teşvik verip ürünleri bizim gibi 
ülkelere satıyor. Bize emek yo-
ğun sebze meyve gibi temel 
ürünler için gideri çok olan 
üretim biçimini dayatıyor. Yani 
bizim gibi ülkeler –mazot, 
gübre, ilaç, elektrik vb- tarım-
sal girdilerde dışa bağımlı ve 
hiç birinin fiyatını kendi belir-
leyemez durumdayken; kendi 

gelen ülkemizde, bir de bu 
aşamada yeni tarım alanları-
nın ihalelerle inşaata açılması, 
su kaynaklarının HES’lere, taş 
ocaklarına, madenlere kurban 
edilmesi, ormanların Katarlı-
lara satılması, Kanal İstanbul 
gibi bilimsel gerçeklikten uzak 
fantastik gösteriş projelerinin 
kesintisiz devam etmesi için 
çabalayanları anlamak güç. 
Gelişmiş ülkeler pandemiyle 
mücadele çerçevesinde bi-
limsel önlem paketleri içinde 
tarım üreticisinin korunması 
yönünde adımlar atarken, Sa-
ray Hükümeti destekleri kesip 
önemli ürünlere piyasa ve 
ithal fiyatlarının altında değer 
biçiyor. Bu yaklaşım, tarımı ve 
çiftçiyi ezen ve dövizin yük-
selmesiyle üretimi zorlaştıran, 
girdileri arttıran temel bir 
sorun. 

Doğru gıdayı sağlamak için 
ne yapmalı?

İyi, temiz, besleyici ve adil 
dağılan gıdanın temel gaye-
lerden biri olması için doğayı 
ve kaynakları korumak esas 
olmalı. Gıdayı üreten çiftçinin 
emek ve hakkının korundu-
ğu bir düzenin inşası şart. 
Doğanın, yaşamın kaynağı 
ve sürekliliği için önemi düşü-
nülerek bu alanda şirketlerin 
denetiminden çıkılmalı. Gıda-
yı üretenlerin egemenliğinde 
toprak, su tohum ve 
bioçeşitliliği koruyarak 
gözeten bir sistemi yeniden 
kurmalıyız. Merkezinde 
köylülerin ve küçük 
üreticilerin ayakta kalabildiği 
bir tarımsal üretimin yeniden 
sağlanması, tarımsal yapıların 
ve gıda tedarik sisteminin 
yarattığı eşitsiz bölüşümü 
ortadan kaldıracak destek ve 
teşvik politikalarıyla mümkün. 
Aksi takdirde endüstriyel 
tarımın yarattığı yıkım ve 
tahribatın bu şekilde devam 
ettiği bir süreçte olası bir kıtlık 
ve gıda krizi yine zenginle 
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C Dünya ekonomisinin son 
40 yılında, kapitalist uygar-
lıkta, genel olarak egemen 
olan liberal demokrasiye ve 
neoliberalizme dayalı yö-
netim biçimleri ve ekonomi 
politikaları, şimdi Covid-19 
salgınının toplumsal etkileri 
altında hızla yeniden 
şekillenmeye zorlanıyorlar.

Tarihin böyle dönemleri hem 
büyük tehlikeleri hem de 
büyük olasılıkları; tarihi be-
lirleme şansını da beraber-
lerinde getirirler. Böyle bir 
“anda”, bir siyasi aktör olarak 
Sosyal Demokrat hareketin, 
olasılıklardan yararlanmayı, 
tarihin yönünü belirleme-
ye katkıda bulunmayı arzu 
etmesi doğaldır. Daha da 
önemlisi, eğer Sosyal De-

Sosyal Demokrasinin Olanakları ve Sınırları

Covid-19 salgını, kapitaliz-
min çok tehlikeli bir döne-
mine denk geldi. Ekonomik 
finansal kriz ve gelir dağılı-
mında müstehcen düzeye 
yükselmiş dengesizlikler, 
gezegenin ekolojik sistemini 
tehdit eden bir iklim krizi, 
giderek işbirliği yerine, nüfuz 
alanları üzerinde rekabete 
öncelik vermeye başlayan“-
büyük güçler”,  hızla, ırkçı ve 
dinci bir “Yeni Faşizme” doğ-
ru dejenere olmaya başlayan 
popülizm, uygarlığın tarihsel 
olarak çok zor ve yönü belir-
siz bir dönemine girdiğimizi 
gösteriyordu. Covid-19 salgı-
nı bu ortamın bir ürünüydü; 
hem kriz eğilimlerini daha 
da derinleştirdi hem de, kriz 
eğilimleri Covid-19 salgını-
nın etkisini ağırlaştırdı.

 
 
Ergin YILDIZOĞLU 
Siyaset Bilimci, Dr., 
ergin.yildizoglu@gmail.com
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direniş ve mücadeleler sa-
yesinde, önce tüm erkeklere 
oy hakkı tanındı, sonra buna 
kadınların oy hakkı eklendi. 
Burası da sosyal demokrasi-
nin alanıydı. 

Serbestlik ve demokrasi 
arasındaki gerginlikler ve 
mücadelelerde, serbestliği 
savunanların, liberal de-
mokrasinin, sık sık devletin 
baskı araçlarına başvurduğu, 
demokratik taleplere karşı 
aristokrasiyle ya da dinci 
akımlarla birlikte davran-
mayı tercih ettiği 1930’ların 
karanlık günlerinde Faşist 
partilerin iktidara gelişini ko-
laylaştırdığı da görülüyordu. 

Sosyal Demokrasinin  
altın çağı

Liberal demokrasinin bu 
özelliğini aklımızda tutarak 
sosyal demokrasinin iki seçe-
neğine geri dönelim. Birinci 
seçenek çeşitli biçimler altın-
da var olmaya devam etse 
bile, ikinci,“düzenlemeci” 
biçim, II. Dünya Savaşı’ndan 
sonra egemen oldu, Savaşın 
yıkıntılarından yeni bir de-
mokratik kapitalizmin, “Re-
fah Devletinin” doğuşunda 
çok önemli bir rol oynadı.

Avrupa’da ve ABD’de, hatta 
Japonya’da, Sosyal Demok-
rat eğilimli hükümetlerin, 
hareketlerin önderliğinde, 
kapitalist toplumların sağ-
lık, eğitim, konut, ulaşım, 
emeklilik sistemleri, emekçi 
sınıfların yaşamlarını kolay-
laştıracak yönde yeniden 
inşa edildi. 1980’lere kadar 
devam eden yıllar, “düzenle-
meci” sosyal demokrasinin 
“altın çağı” oldu.

1980’lerden başlayarak 
Sosyal Demokrasinin  ge-
rilemeye başladığını, hü-
kümete gelse bile liberal 

reç içinde birikecek ekono-
mik ve toplumsal reformlarla 
değiştirerek geçmeye ilişkin-
dir: “Ne de olsa toplumun /
seçmenin çoğunluğunu işçi 
sınıfı ve emekçiler oluştur-
maktadır, demokratik süreç 
adil ve özgür seçimler, geçiş 
için gerekli reformları hayata 
geçirebilecek sosyal demok-
rat yönetimleri yaratabilir.”

İkinci seçenek, kapitalizmin 
ufkunun içinde kalarak, 
emekçi sınıfların yaşam 
koşullarını iyileştirmeye, 
haklarını ve özgürlüklerini 
genişletmeye, kapitalizmin 
çelişkilerini yumuşatmaya, 
insanın biyolojik ve akıl 
sağlığına, doğaya zarar ve-
ren yanlarını törpülemeye, 
toplumsal istikrarı iş barışını 
“düzenlemeye” ilişkindir. 
Aynı zamanda da kapitaliz-
min ufkunun ötesine geçme 
çabalarını etkisizleştirme-
ye… “Ne de olsa kapitalizm 
ve özel mülkiyet, insanın 
doğasına en uygun tarih-
sel-toplumsal biçimlerdir; 
bunlar aşılamaz, aşmaya 
kalkmak büyük acılara yol 
açar.”

Bu iki seçenek, kapitalizmin 
doğasına ilişkin önemli bir 
çelişkiden kaynaklanıyordu. 
Çelişkinin bir tarafında “ser-
bestlikler” vardı. Öteki tara-
fında da “demokratik talep-
ler”. Kapitalist sınıf devletin, 
hatta herhangi bir siyasi dini 
otoritenin müdahalesinden 
uzak, serbestçe ekonomik 
faaliyetini sürdürmek istiyor, 
bu serbestliği engelleyebi-
lecek toplumsal kesimleri 
serbestliğin sınırları dışında 
tutmak istiyordu. Burası li-
beral demokrasinin alanıy-
dı; yaşamına oy hakkını mülk 
sahibi erkeklerle sınırlayarak 
başlamıştı. Demokratik 
talepler tarafından gelen 

mokrasi bir aktör olarak var 
olmaya devam edecekse, 
tarihin yönünü belirlemeyi 
denemekten kaçınamaz.

Bu arzunun ve kaçınılmaz-
lığın başarılı, en azından iş-
levsel olabilmesi için, Sosyal 
Demokrasinin, her şeyden 
önce kendi doğasını, kapa-
sitelerini ve sınırlarını çok 
iyi değerlendirmesi; diğer 
bir deyişle,“kendiliğinden” 
ve önüne konan gündeme 
reaksiyon vermenin ötesi-
ne geçemeyen bir hareket 
olmaktan,“kendinin bilin-
cinde”, kendi  programına, 
gündemine ve hedeflerine, 
bunları izlemeye uygun bir 
inisiyatife ve kararlılığa sahip 
bir  harekete dönüşmesi ge-
rekiyor.

Sosyal Demokrasinin  
iki seçeneği

Sosyal Demokrasi, Fran-
sız Devrimi’nin gündeme 
getirdiği demokrasi 
özgürlük, eşitlik ilkelerinin, 
ancak çok sınırlı biçimde 
hayata geçtiğine, esas 
olarak da kapitalist sınıf için 
işlediğine ve çalışan kesimle-
rin, emekçilerin gereksinim-
lerine cevap veremediğine 
ilişkin bir gözlemden hare-
ketle, liberal demokrasiye 
karşı olarak şekillendi.

Bu anlamda Sosyal Demok-
rasi, “19.yüzyılda, işçi hare-
ketinin bir parçası ve siyasi 
temsilcisi olarak doğdu. İşçi, 
hareketi içinde komünist 
(devrimci) akım belirginle-
şirken, Sosyal Demokrasinin 
esas olarak iki seçenek üze-
rinde yeniden şekillendiğini 
görüyoruz.

Birinci seçenek, kapitalizmin 
“ufkunun ötesine”, ama dev-
leti, özel mülkiyet sistemini 
yıkarak değil, demokratik sü-
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de bir “altın çağıydı”. Kapi-
talizmin bu “altın çağının” 
bittiğine ilişkin ilk işaretlerle 
birlikte, 1970’lerde, Sosyal 
Demokrasiyi ayakta tutan 
toplumsal dengelerin ve 
uzlaşmaların erimeye başla-
dığını görüyoruz.

Kapitalizmin ekonomik krizi 
içinde sermayenin tercihi, 
“Refah Devletini”, devlet 
işletmelerini, sendikaları 
ve sosyal yardımları hedef 
alan neoliberal politikalara 
yönelince, Sosyal Demokrat 
hareket sudan çıkmış balığa 
döndü. 

Yaklaşık 17-18 yıl sonra Sos-
yal Demokrasi, İngiltere’de 
Tony Blair, Almanya’da Sch-
röder, ABD’de Bill Clinton 
çizgisinde yeniden hükü-
mete döndüğünde artık 
tanınması zor bir görüntü 
sunuyordu. Sosyal Demokra-
si, şimdi, düzenlemeci sosyal 

demokrasinin programlarını 
izlemeye, giderek toplumsal 
desteğini kaybetmeye baş-
ladığını görüyoruz. Sosyal 
Demokratik hareket, bu 
“altın çağının” ve onu izle-
yen gerileme döneminin 
arkasındaki dinamikleri eğer 
doğru biçimde saptayamaz-
sa, Covid-19 sonrası döneme 
ilişkin arzularını ve umutları-
nı gerçekleştirme şansını da 
yakalayamayacaktır.

Altın çağın özgünlüğü

Sosyal Demokrasinin “altın 
çağı” çok özel ve bugün artık 
var olmayan tarihsel koşulla-
rın ürünüdür: II.Dünya Savaşı 
sonrasında kapitalizm, güçlü 
ve istikrarlı bir hegemonya 
merkezi, ABD liderliğinde 
ve yeni bir sermaye  birikim 
rejiminin, Fordizmin, geniş-
leme sürecinde kendini yeni-
liyordu. Bu, kitlesel üretime, 
homojen emek ve tüketici 

piyasalarına, eğitimli ve sağ-
lıklı işçi sınıfına ve bunları 
düzenleyecek sendikalara, 
sosyal yardım sistemlerine 
gereksinimi olan bir rejimdi. 

Diğer taraftan kapitalizm, 
Sovyetler Birliği gibi farklı 
bir ekonomik siyasi düzenin 
tehdidi altındaydı. Sosyal 
Demokrasi hem bu yeni 
sermaye birikim rejiminin 
getirdiği üretkenlik artışı, 
ekonomik büyüme ve refah 
olanaklarından, hem de güç-
lü sendikaların sermaye sınıfı 
ile pazarlık yapabilme gü-
cünden yararlanarak iktidar 
olabildi ve gereken reformla-
rın gündeme getirilmesinde, 
Refah Devletinin inşa edil-
mesinde,, kapitalizmin ufku-
nu aşmaya yönelik akımlara 
karşı kurulu düzenin korun-
masında işlevsel oldu.

Sosyal Demokrasinin “altın 
çağı”, aslına kapitalizmin 
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tirebilen bir programa ve bu 
programın doğasına uygun 
olarak kurabileceği ittifaklar 
konusunda tutarlı bir tutu-
ma sahip olmaya bağlıdır. 
Bu programı ve ittifakları 
oluşturmaya çalışırken iki 
taktiğin birlikte izlenmesi 
çok yararlı olacaktır.

Birincisi; Sosyal Demokrasi-
nin faşist -ırkçı ya da dinci- 
ve muhafazakar güçlerle 
arasındaki siyasi ve kültürel 
farkları kesin ve uzlaşmaz 
çizgilerle ortaya koyması, 
onların gündemini ve söyle-
mini benimsemekten dikkat-
le kaçınması gerekir. Sosyal 
Demokrasinin ilk etkilemesi, 
kazanması gereken seçmen 
bu kesimin tabanı değildir. 
Bu, ikinci taktiği başarısına 
bağlı olacaktır.

İkinci taktik olarak, Sosyal 
Demokrasinin yalnızca 
kapitalizmin liderleriyle ko-
nuşması, onların güvenini 
kazanmaya çalışması yeterli 
değildir. Sosyal Demokra-
sinin, sendikalarla ve kendi 
solundaki siyasi hareketlerle, 
haklar ve özgürlükler müca-
delesi veren kadın grupları, 
LGBT grupları, etnik ve dini 
azınlık hareketlerinin temsil-
cileriyle de arasında karşılıklı 
görüş alışverişine ve yapıcı 
tartışmalara-eleştirilere da-
yalı bir diyaloğu -kolay olma-
sa da- yönetmeyi başarması 
gerekecektir. Bu ikinci taktik 
başarılı olmaya, toplumda 
tanımlanabilir, gücüne gü-
venilebilir bir blok ya da iş 
birliği oluşmaya başladıktan 
sonra, karşı tarafın toplumsal 
tabanını, onun dilini benim-
semek zorunda kalmadan 
etkileme olasılıkları da gün-
deme gelebilecektir.

demokrasiyle liberal demok-
rasi arasında bir “III.Yol bul-
dum” iddiasıyla neoliberal 
politikaları benimsemişti; 
muhafazakar hükümetle-
rin yarım bıraktığı projeleri 
tamamlamakla meşguldü. 
Sendikalar zayıflamaya de-
vam ediyor, Refah Devletin-
den geriye, yalnızca iskeleti 
kalıyordu.

Sosyal Demokrasi-
nin krizi, hükümette 
olduğu dönemlerde de 
derinleşmeye devam 
etti. Bu nedenledir ki, 
Sosyal Demokrat hareket 
İngiltere’de ve Almanya’da 
seçimleri kaybederek 
muhalefet düştüğünde artık 
bir daha hükümet olacak 
gibi görünmüyordu. 

Bir Rönesans mümkün 
mü?

“Düzenlemeci” Sosyal De-
mokrasi, kapitalizmi emekçi 
sınıflar açısından daha bir 
yaşanabilir kılmak gibi hü-
manist bir işlev üstlenmişti. 
Bunu, ancak kapitalizmi 
yöneterek başarabilecekti. 
Kapitalizmin gereksinimleri, 
Sosyal Demokrasinin top-
lumsal ve siyasi amaçlarıyla, 
serbestliğin sınırları, demok-
ratik taleplerin düzeyiyle 
uyuştuğu sürece, Sosyal 
Demokrasi kapitalizmi yö-
neterek emekçi sınıfların 
haklarını ve özgürlüklerini 
genişletebilecek reform-
ları uygulamaya koyabildi. 
Serbestleşmenin sınırları 
demokrasinin sınırlarını 
zorlamaya başlayınca, ya da 
kapitalizmin krizleri karşı-
sında serbestleşme eğilimi 
güçlenmeye başlayınca,Sos-
yal Demokrasinin reformlara 
devam etme olanağı orta-
dan kalktı.

Daha önce“reform”,haklar 
ve özgürlükler, demokrasi-
nin genişletilmesi anlamına 
gelirken şimdi, “serbestliğin” 
genişletilmesi, demokrasinin 
(hakların ve özgürlüklerin) 
sınırlanması anlamına geli-
yordu. Bu kaygan zeminde 
Sosyal Demokrasinin, ta-
rihsel işlevinin üzerinde de 
büyük bir soru işareti oluşu-
yordu.

Bu zeminde “Bir Rönesans 
mümkün mü?” sorusuna 
olumlu bir cevap verebil-
mek çok zor, ama olanaksız 
değil. “Altın Çağ”da Sosyal 
Demokrasi, kapitalizmin yeni 
bir sermaye birikim rejimi 
altında yeniden inşa edilme-
si sürecinde çok önemli bir 
rol oynamıştı. Covid-19 kri-
zinden çıkış da bir yeniden 
yapılanma, “neoliberal 
küreselleşmeyi” -serbestliğin 
bu düzeyini- yeni bir model-
le değiştirmeyi gündeme 
getiriyor.

Sosyal Demokrasinin ge-
leceği, bu yeni bir modele 
-sermaye birikim rejimine- 
geçişte, çalışanların haklarını 
ve özgürlüklerini, koruma ve 
genişletebilme kapasitesine 
bağlı olacak. Bugün, Sosyal 
Demokrasinin önünde, “Yeni 
Faşizm”, iklim krizi, bir büyük 
savaş olasılığı, koronavirüs 
salgınları gibi insanlığın 
tümü açısından yaşamsal 
öneme sahip tehlikeler de 
var.

Sosyal Demokrasinin, bu 
krizler ve tehlikeler karşısın-
da gündeme tepki vermenin 
ötesinde, kendi programını 
yeniden “kendisi için bir ha-
reket” olmaya yöneltmeye 
çalışması gerekiyor. Bu da, 
yukarda değindiğim yeniden 
inşa koşullarıyla, haklar ve 
özgürlükler taleplerini birleş-
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3 31 Mart’ın ardından Türki-
ye’de sosyal demokratlar 
tarihin neresinde duruyor? 
1973/1977 sonrasında mı, 
1989 sonrasında mı?

1973/1977 deneyimi:  
Sosyal Demokrat  
belediyeciliğin ilk  
göstergeleri

CHP’nin kendini ilk kez or-
tanın solunda tanımladığı 
tarih, İsmet İnönü’nün 1965 
yılında Abdi İpekçi’ye verdi-
ği röportajla başlatılsa da, 
özellikle 27 Mayıs sonrası 
süreçte CHP’ye yakın ve 
sosyal demokrat eğilimler 
taşıyan genç isimler, partinin 
sola kayması için çeşitli mec-
ralarda yazılar yazıyordu. 
1965’e dek salt entelektüel 

31 Mart’ın Sonrası: 
Sosyal Demokratlar Tarihin Neresinde?

31 Mart 2019 yerel seçim-
lerinde CHP’nin elde ettiği 
başarı, sosyal demokratların 
yakın tarihindeki en önemli 
seçim başarılarını anımsattı: 
1973, 1977 ve 1989 seçimle-
ri. Sosyal demokrat beledi-
yeciliğin ilk ve en kapsamlı 
örnekleriylew tanıştığımız 
1970’ler, CHP belediyeciliği-
nin bir başarı hikayesiyken, 
1989 – 1994 arası dönem, 
“yerel iktidara hazırlıksız 
yakalanılan dönem” olarak 
anımsanır. 1994 yerel seçim-
lerindeki olumsuz sonuçlar 
ile sonraki seçimlerde 1989 
deneyimine verilen negatif 
referanslar, birer ders olarak 
dile getirilir. Bu bağlamda, 
31 Mart yerel seçimlerinin 
sonrasına dair sorulacak 
en temel soru şu olabilir: 
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geçişten sonra ilk kez politik 
rotasını değiştiren CHP’nin, 
halktan aldığı onayın 
göstergesiydi.

CHP tarihinde “1973/77 
belediyeciliği” olarak ta-
nımlayabileceğimiz dönem, 
Türkiye’de toplumcu bele-
diyeciliğin ilk örneklerinin 
görüldüğü ve Türk sosyal 
demokrasisinin yerel yöne-
timler pratiğiyle kendini or-
taya koyduğu ilk dönemdir. 
İstanbul’da Ahmet İsvan, İz-
mir’de İhsan Alyanak ve An-
kara’da Vedat Dalokay başta 
olmak üzere, CHP’li belediye 
başkanları kentlerin yoksul 
bölgelerine kentin varlıklı 
bölgelerindeki hizmeti ve 
imkanları taşımaya başlamış; 
tanzim tipi uygulamalarla 
yoksulların yiyeceğe uygun 
fiyatlarla erişim imkanı yara-
tılmış; karar alma süreçlerine 
üniversiteler, sendikalar ve 
meslek odaları dahil edilmiş; 
kentlerin uzun vadeli planla-
ması yapılarak planlı bir geli-
şim modeli benimsenmiştir. 
Bu dönemde CHP’nin seçim 
kampanyalarında kent yok-
sulluğunu azaltmak, planlı 
kent gelişimi ve yaşanabilir 
kentler vurgusu öne çıkmış-
tır. 1973 yerel seçimlerinde 
CHP’li adayların en güçlü 
olduğu bölgelerin, kentlerin 
gecekondu mahalleleri oldu-
ğunu da not düşmekte fayda 
var. Bu dönemde, partinin 
sosyal demokrat söylemiyle 
ona oy veren seçmen kitle-
sinin sosyoekonomik doku-
sunun örtüştüğü bir durum 
söz konusuydu.

1973 – 1980 arasında ilk top-
lumcu belediyecilik örneğini 
sergileyen CHP’li belediyeler 
sayesinde, Ecevit’in ortaya 
koyduğu “ortanın solu” pers-
pektifinin reel bir karşılığı 

dan oy alabilen ve büyük 
kentlerin çoğunda Adalet 
Partisi’ne ve diğer sağ par-
tilere karşı kaybeden ya da 
güçlükle kazanan bir parti 
görüntüsü veriyordu. 1968 
yerel seçimlerinde 67 kentin 
sadece 19’unu kazanbilen 
CHP, 1973’te ise kazandığı 
kent sayısını 32’ye çıkartarak 
büyük bir başarı göstermişti. 
Aynı başarıyı 1977 yerel se-
çimlerinde de gösteren CHP, 
yine 32 kentte belediyeyi 
kazanarak en fazla belediye 
kazanan parti olmuştu. Bu 
anlamda 1973 yerel seçim-
leri, çok partili siyasal hayata 

üretim düzeyinde kalan bu 
çabalar, İsmet İnönü’nün 
verdiği “ortanın solundayız” 
demeciyle reel bir nitelik 
kazanmıştı. CHP’nin sola ka-
yışının pratikte tezahürüyse, 
Bülent Ecevit’in 1972’de 
genel başkanlığa seçilmesi 
ve partinin sol kanadının 
parti yönetimine egemen 
olmasıdır. 1973 yerel 
seçimlerindeki büyük başarı 
ise, partinin sol kanadının 
ilk politik deneyimi olması 
bağlamında çok önemliydi.

1973 yerel seçimlerine kadar 
CHP, kemikleşmiş bir taban-
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gulanması ve geliştirilmesi, 
kent genelindeki kronik 
altyapı eksikliklerinin gideril-
mesi ve kent meydanlarının 
düzenlenmesi anlamında 
başarılı işler yapılmasına 
rağmen, kimi olumsuz geliş-
melerin ağırlığı bunları geri 
plana itmiş, olumsuzluk algı-
sının yayılmasına ve bu algı-
nın yer yer bugünlere kadat 
kalmasına neden olmuştur. 
Bilhassa Erdoğan’ın belediye 
başkanlığı döneminde Refah 
Partisi’nin hanesine yazılan 
pek çok olumlu icraatın, 
esasen Sözen döneminde 
başlanmış ama bitirilememiş 
projeler olması, sosyal de-
mokratların yıllarca topluma 
anlatamadığı büyük bir ek-
sikliktir.

Ankara’da ise Murat Kara-
yalçın’ın belediye başkan-
lığından istifa edip bakan 
olması, Ankaralı seçmende 
yarı yolda bırakıldığı hissine 
neden olmuştu. Ankara’da 
sevilen ve icraatçı niteliğiyle 
öne çıkan Karayalçın’ın istifa-
sı, sosyal demokratlara 1994 
yerel seçimlerinde Ankara’yı 
kaybettiren faktörlerden biri 
olmuştur.

1989 deneyiminin ilk fatu-
rası 1994 yerel seçimlerinde 
çıkmış ve sosyal demokrat-
lar üçü büyükşehir olmak 
üzere toplamda sadece 14 
kentin belediye başkanlığı-
nı kazanabilmişti. Benzeri 
tablo sonraki yıllarda da 
sürmüş, bilhassa İstanbul 
ve Ankara söz konusu ol-
duğunda 1989 deneyimi, 
Türk sağı tarafından tekrar 
tekrar anımsatılarak karşı 
kampanya yürütülmüştür. 
Sosyal demokratların 
1973/77 deneyimi 1970’ler 
boyunca genel siyasette 
sosyal demokratların önünü 

olduğu görülmüş; CHP’nin 
%41,4’e eriştiği 1977 genel 
seçim başarısına CHP’li be-
lediyelerin 1973 – 77 arasın-
daki çalışmaları önemli dü-
zeyde etki yapmıştır. CHP’yi 
“kurucu parti ve 1923 – 1950 
arasının tek partisi” olarak 
kodlayan pek çok insan için 
parti, genç lider Ecevit’in 
liderliğinde ilerici, değişim-
ci, sistemin çalışmayan ve 
adaletsiz çalışan yönlerini 
onaran bir yapı olarak algı-
lanmıştır. Tam da bu nedenle 
bugün CHP’nin sosyal de-
mokrat köklerinden bahse-
dilirken verilen en önemli 
tarihsel referanslardan biri, 
toplumcu belediyeciliğin 
pratiğe döküldüğü 1973/77 
belediyeciliğidir. Bu döne-
min belediyeciliği salt ye-
relde toplumdan yana işler 
yapmakla kalmamış, partinin 
ideolojik dönüşüm iddiasını 
desteklemiş ve merkezdeki 
parti siyasetinin sol damarını 
beslemiştir.

1989 deneyimi:  
Beklenmeyen başarının  
ağır sonuçları

12 Eylül 1980 darbesinden 
ağır şekilde etkilenen Türki-
ye solunun kendine geldiği 
ilk seçim, 1989 yerel seçim-
leridir. 1983 genel ve 1984 
yerel seçimlerinde ciddi bir 
varlık gösteremeyen ve güç-
lü ANAP iktidarı karşısında 
eriyen sosyal demokratlar, 
siyasal ortamın görece öz-
gürleştiği ve politik örgütlü-
lüğün arttığı; aynı zamanda 
da yozlaşmış ANAP iktidarı-
nın güç kaybettiği bir ortam-
da ciddi bir alternatif olarak 
ortaya çıktı. 6’sı büyükşehir 
olmak üzere, toplam 40 
kentte belediye başkanlığını 
kazanan SHP, 1973 ve 1977 
yerel seçimlerine kıyasla 

daha fazla belediyeyi kaza-
narak büyük bir başarı elde 
etmişti.

Sosyal demokratlar, her ne 
kadar görünürde 1970’lerde-
kine benzer ve hatta o dö-
nemden daha büyük bir se-
çim başarısı elde etmiş olsa 
da, bu dönemin 1970’lerden 
en önemli farkı yönetim 
için belli bir hazırlığın ve 
motivasyonun olmayışıydı. 
Merkez sağda DYP’nin, solda 
DSP’nin iddialı bir şekilde 
ortaya çıktığı ve Erbakan 
ile Türkeş’in siyaset sahne-
sine döndüğü bir ortamda 
SHP, 1989 yerel seçimleri-
ne “partinin oylarını biraz 
daha arttırmak” temelinde 
bakarken, büyük bir seçim 
zaferini beklemekten olduk-
ça uzaktı. Otsa 1989 yerel 
seçimleri sonucunda SHP, 
Türkiye’deki kentlerin nere-
deyse üçte ikisinde belediye 
başkanlığını kazanmıştı. O 
kadar ki, ANAP’lı Oltan Sun-
gurlu, SHP’nin zaferini soran 
gazetecilere, “Üzerimizden 
silindir gibi geçtiler.”1 yanıtını 
vermişti.

1989 deneyiminin iki talihsiz 
ve esasen genel durumu 
olumsuz etkileyen alt başlığı, 
İstanbul ve Ankara olarak 
gösterilebilir. İstanbul’da 
Nurettin Sözen özellikle 
çalışma ekibini kurmak ve 
projelerini hayata geçirmek 
bağlamında başlangıçta 
yapısal zorluklar yaşarken, 
İSKİ’de patlak veren yolsuz-
luk ve Ümraniye’deki çöp 
patlaması, Sözen’in özellikle 
son 3 yılındaki başarılı per-
formansını gölgede bırakan 
gelişmeler oldu. Sözen dö-
neminde İstanbul’da toplu 
taşımada raylı sistemin uy-

1  Cemal, Hasan, Özal Hikayesi, 
(İstanbul: Everest Yayınları, 2013), 233
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verilmiş; yurttaşlar, alınması 
gereken tedbirler konusun-
da uyarılmış; özellikle mese-
lenin ekonomik boyutuyla 
ilgili olarak her belediye 
kendi imkanları içerisinde 
tedbirler almıştır. Ankara’da 
Mansur Yavaş’ın yaygın yiye-
cek dağıtım ağı, İstanbul’da 
İmamoğlu’nun askıda fatura 
uygulamasıyla ödenmemiş 
faturaların ödenmesini sağ-
laması ve İzmir’de Halkın 
Bakkalı uygulamasıyla yok-
sullara yiyecek ulaştırılması, 
akla gelen ilk projelerdendir.

CHP’li belediyelerin pan-
demi sürecindeki çözüm 
odaklı, operasyonel ve pratik 
tavırları, son 1 yıldır başarılı 
bir performansa sahip olan 
ve düzenli olarak halk deste-
ğini arttıran CHP’li belediye-
lere dair en önemli soruya, 
“Kriz anlarını yönetebilirler 
mi?” sorusuna net bir yanıt 
olmuştur. Ayrıca, sosyal de-
mokratların üstündeki “1989 
yükünü” atmasına ciddi bir 
katkı vermiştir. Uzun bir ara-
dan sonra toplum nezdinde 
sosyal demokratların yöne-
temezliği değil, nasıl pratik 
ve çözüm odaklı projelerle 
halkın hayatını kolaylaştırdı-
ğı konuşulmaktadır.

Önümüzde uzun bir 4 yıllık 
dönem var ve tarihin hangi 
aşamasında olduğumuzu bu 
süreç bize söyleyecek. CHP’li 
belediyeler, 31 Mart yerel 
seçimlerinden sonra sergile-
dikleri performansı önümüz-
deki 4 yıla yayabilirse, Türki-
yeli sosyal demokratlar için 
1989 deneyiminin yükünü 
tamamen atmak ve çözüm 
odaklı, pratik, toplumsal 
talepleri yönetime taşıyabi-
len bir profilin içselleştiğini 
kanıtlayabilmek mümkün 
olacaktır.

nasıl açtıysa, 1989 deneyimi 
de 1994 ve sonrasında sosyal 
demokratların üstünde o 
kadar ağır bir yük olmuş ve 
“Yönetemiyorlar, idare ede-
miyorlar” algısı sağ partiler 
tarafından hamasi bir popü-
lizmle harmanlanarak tekrar 
tekrar seçmene sunulmuş-
tur. Bu bağlamda 1989’un, 
bir başarıdan ziyade ağır bir 
politik faturanın ilk adımı 
olduğunu söylemek yerinde 
olacaktır.

Peki bugün?

CHP’nin 31 Mart yerel seçim-
lerinde elde ettiği başarının 
doğurduğu ilk soru, tarihin 
hangi ayağında olundu-
ğuyla ilgiliydi. Acaba sosyal 
demokratlar 1970’lerdekine 
benzer bir deneyim mi yaşa-
yacaktı, yoksa 1989 deneyi-
minin acı faturasına benzer 
bir deneyim kapıda mıydı? 
Bu soruya verilecek yanıtın, 
sosyal demokratların genel 
seçim performansıyla da 
doğrudan ilintili olması, so-
ruyu daha da önemli kılıyor.

Henüz bu soruya net bir ya-
nıt vermek mümkün olmasa 
da, 31 Mart’ın üzerinden 1 
yıldan fazla bir süre geçmesi 
nedeniyle belediyelerin per-
formansı üzerinden genel 
bir değerlendirme yapmak 
mümkün. Bu süreçte en öne 
çıkan kent, hem gürültülü 
seçim süreciyle hem de bü-
yüklüğüyle İstanbul. 25 yıl 
aradan sonra el değiştiren 
ve sosyal demokratlarca 
yönetilmeye başlanan İstan-
bul’da, Ekrem Imamoğlu’nun 
özellikle alt/alt orta sınıflara 
ve çocuklara dönük kreş ve 
günlük süt projeleri sosyal 
belediyeciliği yeniden anım-
satıyor. Kent meydanlarına 
dair kapsamlı projeler, toplu 

ulaşımda durdurulmuş in-
şaatların devam ettirilmesi 
ve yeni ulaşım projeleri ve 
genel olarak daha katılımcı 
ve pozitif bir hizmet dilinin 
benimsenmesi de sosyal de-
mokratlara artı puan olarak 
geri dönmektedir. 

İstanbul her ne kadar 
diğer kentlere göre kıyasla 
daha ön planda olsa da, 
sözgelimi Ankara’da Mansur 
Yavaş, İzmir’de Tunç Soyer, 
Adana’da Zeydan Karalar 
ve diğer pek çok CHP’li bü-
yükşehir belediye başkanı, 
yaptıkları çalışmalarla görev 
onay puanlarını ciddi an-
lamda arttırmış, 31 Mart’la 
karşılaştırıldığında halk des-
teğini arttırmıştır. Özellikle 
sosyal medyanın varlığı, 
yapılan çalışmaların daha 
geniş bir kitleye duyurulması 
ve salt o kentte yaşayanlarla 
sınırlı kalmaması anlamında 
oldukça işlevsel olmuştur. 
CHP’li belediyeler meslek 
odalarını, sendikaları, üniver-
siteleri, diğer siyasi partileri 
ve en önemlisi kent halkını 
icraat sürecine katarak, top-
lumcu belediyecilik pratiğini 
çoğulcu ve katılımcı bir pers-
pektifle daha da zenginleşti-
rebilmiştir.

Covid-19 pandemisi süreci, 
CHP’li belediyelerin kriz yö-
netimi politikalarının görüle-
bilmesi bakımından turnusol 
kağıdı işlevi görmüştür. Ül-
kenin her kentinde görülen 
pandemiye karşı, merkezi 
hükümet tedbir alma ko-
nusunda yavaş kalırken ve 
sistemli olmaktan uzak bir 
haldeyken, başta İstanbul ve 
Ankara olmak üzere CHP’li 
belediyelerin bulunduğu 
kentlerde pandeminin ilk 
günlerinden itibaren bilim 
insanlarının çağrılarına yer 
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