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Sunuş

Kocaeli Dayanışma Akademisi (KODA), elinizdeki bu kitapla, 
bilimsel düşünme ve çalışmanın önüne her türlü engelin geldiği ve 
getirildiği içinden geçtiğimiz şu koşullarda bir yayın daha üretebil-
miş olmanın sevincini taşıyor.

Bu kitap, 11-12 Haziran 2021’de düzenlediğimiz “COVID-19 
Pandemisi Neyi Anlatıyor, Neden Önlenemiyor?” Konferansı’nda, 
2020 Güz ve 2021 Bahar dönemlerinde gerçekleştirilen Çarşamba 
Seminerleri ile KODA atölye ve tartışma dizilerinde KODA içinden ve 
dışından bilim insanları, toplumsal ve siyasi mücadelede yorulmaksı-
zın emek veren dostlarımız ve öğrencilerimiz tarafından sunulan 
metinlerden, yapılan konuşmalardan oluşuyor. Kitabın içeriğine 
bakıldığında, yaşadığımız süreci birebir yansıttığı görülüyor. Yazıların 
büyük bir çoğunluğu, 2020 başından, hatta 2019 sonbaharından iti-
baren hem bir bütün olarak insanlığı ve gezegeni etkileyen hem de 
yaşadığımız uluslararası-ulusal-yerel ölçeklerde ve nihayetinde 
ev-iş-dijital mekânlar düzleminde toplumsal ve bireysel hayatlarımızı 
değiştiren, zorlayan ve sorgulatan COVID-19 pandemisiyle ilgili 
elbette. 

KODA’da bu yıl yapılan çalışmaların ve tartışmaların sadece çevri-
miçi ortamlarda ve bizlerin, katılabilenlerin arasında kalmamasını 
arzu ettik ve bir kitapta toplamak için başından beri çaba gösterdik. 
Bu anlamda, bu kitaba yazı ve sunumlarıyla katkı veren bütün yazar-
larımıza ve konuşmacılarımıza teşekkürü borç biliriz. Ayrıca konfe-
ransa, seminerlere ve atölyelere katılarak soru soran, yorum yapan, 
öneriler getiren ve böylece kitapta yer alan bu metinlerin daha da 
zenginleşmesini sağlayan bütün KODA izleyicilerine de çok teşekkür 
ederiz. 

KODA’nın son bir yıldaki sözü geçen çalışmaları ve bu kitap, 
Haklara Destek Programı’nın sağladığı maddi desteğin katkısıyla 
hayata geçirildi. Bu destek için de Programın koordinatörlerine ve 
emek verenlerine çok teşekkür ederiz. 

COVID-19 pandemisinin, yol açtığı can kayıpları ve bunun bırak-
tığı acıların yanında hayatımızın her alanında neden olduğu olumsuz 
etkileri devam ediyor.  Açıktır ki salgının kendisi gibi, pandemiyi 
fırsat bilen sermayenin emek üzerindeki sömürüyü artıran uygulama-
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ları ve siyasi iktidarların özgürlük, eşitlik ve haklar alanını daha da 
daraltan otoriter müdahaleleri bir günde bitmeyecek. Ama pandemi-
nin ilk günlerinden itibaren her türlü mecrada ortaya çıkan ve bütün 
bu kötüye gidişi sorgulayan ve karşı çıkan mücadele ve direnişler de 
bitmeyecek. 

Bu kitapta yer alan bütün yazıların bu mücadele ve direnişlere 
omuz vermesi dileğiyle!

Hülya Kendir 

1 Temmuz 2021, Ankara     



9

PANDEMİ, ZOR ZAMANLAR, 
KODA’NIN BU YILI
KODA “COVID-19 Pandemisi Neyi Anlatıyor, Neden Önlenemiyor?” 
Konferansı (Çevrimiçi) Açılış Konuşması – 11 Haziran 2021

EZEL ÜNAL 
KODA Üyesi

Kocaeli Dayanışma Akademisi’nin düzenlediği “COVID-19 
Pandemisi Neyi Anlatıyor, Neden Önlenemiyor?” başlıklı kon-
feransımıza hoş geldiniz. Kocaeli Dayanışma Akademisi’nin 

son yılı, mekânımızdan çevrimiçi mecralara taşındı. Bu değişikliğin 
en önemli belirleyeni pandemi oldu. Bir arada olamamanın, yüz yüze 
tartışamamanın eksikliğini, online mecralar sayesinde başka illerde, 
başka ülkelerde yaşayan dostlarımızla bir araya gelebilerek giderdik. 
Bu sayede alıştığımız yüzlerden farklı pek çok kişiyle de bir araya 
gelebildik. Bu konferansta da bu teselliyi taşıyoruz. Umalım ki pek 
çok insana ulaşabilelim. 

İki gün boyunca sürecek konferansta, pandeminin etkilerini pek 
çok açıdan ele alacağız. Pandemi, hem ortaya çıkış nedenleri hem de 
sınıfsal, ırksal, cinsiyetçi eşitsizliklerle birleşerek yarattığı sonuçlar 
bakımından toplumsal hayatın kapitalist örgütlenmesini tartışmaya 
açmamızı mümkün kıldı. Konferansımızın açılış oturumu ve ilk otu-
rumu, kapitalist krize ve kurtuluş imkânlarına dair tartışmalarına 
ayrılacak. Devletin toplumu salgından koruyabilecek politikalardan 
(aşının yokluğu ve maske dağıtımını hatırlamak yeterli) tamamen 
geri çekilmiş olması ancak, buna karşın garip gece yarısı genelgele-
riyle toplumu dizayn etme çabası bir devlet tartışması yapmayı da 
gerekli kılıyor. Emekçilerin tüm salgın önlemlerinden muaf tutulma-
sı, çarkların sürekli dönmesi, kapalı çalışma mekânı düzenlemeleri 
ve emek hakkı ihlalleri, emeğin durumunu tartışmayı ve mücadeleyi 
ele almayı gerekli kılıyor. Hepimizi büyük ölçüde bilgisayarların 
başına kilitleyen, bizleri Paul Preciado’nun ifadesiyle test sonuçlarına 
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pandemiye rağmen

ve mobil bilişim aletleriyle sürekli takip edilebilir, potansiyel virüs 
taşıyıcısı bedenler, ekran karşısındaki tekno-sibernetik özneler1 hali-
ne getiren bu süreçte, artan dijitalleşmenin etkileri ve sonuçları da 
çokça tartışılmayı hak ediyor. Dijitalleşme de yarın ilk oturumumu-
zun konusunu oluşturacak. Ardından aşının metalaştırılmasını ve 
konferansımızın da temel sorularından olan COVID-19 pandemisinin 
neden durdurulamadığını konuşacağız. Son oturumumuz ise, direniş 
ve mücadele üzerine olacak. 

Kocaeli Dayanışma Akademisi’nin COVID-19 pandemisi konusun-
da şöyle bir şansı oldu; aramızda sağlık, siyaset bilimi, emek, toplum-
sal cinsiyet alanlarında çalışan akademisyenlerin olması işlerimizi bir 
miktar kolaylaştırdı. Pandemiyi daha geniş boyutlarıyla ele alma 
imkânına sahip olduk. Aslında bu çok disiplinli çalışma imkânını 
KODA’nın başından beri ne kadar iyi değerlendirebildiğini kendimize 
sormamız iyi olur ancak, en azından bunun arayışında olduğumuz 
işler yaptık. Örneğin 3. Yaz Okulumuzda doğa tahribatı, teknolojik 
dönüşümler ve imkânların yaşamlar üzerindeki etkisini “Doğa, 
İnsan, Teknoloji: Krizler ve İmkânlar” başlığıyla tartışmıştık. Pozitif 
bilimlerle sosyal bilimler arasında çizilmiş olan keskin ayrımları tar-
tıştığımız, “antroposen” ve “insan-sonrası” tartışmalarıyla bir mikrop-
tan bir gezegene, “yoldaş türler”den yapay zekâ tartışmalarına uzan-
dığımız bir ekseni takip etmiştik.

Türkiye’de ilk vakanın görüldüğü Mart 2020 tarihinden itibaren 
COVID-19 pandemisi bizlerin de çalışmalarını etkiledi ve yazdan iti-
baren önümüzdeki bir yılın planını pandeminin etkilerine ayırmaya 
karar verdik. Bu bağlamda yürütülen atölyelerin önemli bir kısmını 
pandeminin etkilerine vakfettik. Pandemi ve Pandemi Sonrası 
Dünyada Emek; Küresel Salgın Günlerinde Kadınlar, LGBTİ+lar ve 
Feminist Gelecek Tahayyülleri; yine Pandemi, Kadın Emeği, 
Direnişler, Pratikler ve Tanıklıklar atölyeleri, iki dönem boyunca 
sürdürülen Pandemi Sırasında Sağlık ve Sağlık Hizmetleri tartışma-
ları; yine iki dönem boyunca devam eden Pandemi Sürecinde 
Siyaset, Hukuk ve Devlet atölyesi bu yıl KODA’nın pandemi sürecini 
daha iyi anlamlandırabilmek için yürüttüğü atölyelerdi. Bence bu 
atölyelerdeki çapraz diyaloglar çok çarpıcıydı, Emek atölyesi ve 
Kadın-LGBTİ+ atölyesini bazı haftalar ortaklaştırdık; bu alandaki 
etkileri kesişimselliğiyle ele almaya çalıştık. Sağlık alanıyla toplumsal 
cinsiyet alanını birlikte düşündüğümüz atölyeler yaptık, sağlık çalışa-
nı kadınların süreçlerden nasıl etkilendiğini ele aldık. 

Bence eksik kaldığımız alan büyük ölçüde ekoloji meselesiydi. 
Gezegenin yıkımı, iklim krizi, talan edilen yaban hayatı bazen büyük 

1 Preciado, P. B. (2020, 24 Haziran). Biyogözetim – İçimizdeki yumuşacık hapishane-
den çıkmak (H. Bayrı, Çev.). Medyascope Tv  (Son erişim: 08 Haziran 2021).



11

ezel ünal 

devlet ve piyasa tartışmaları içinde kaybolup gidebiliyor. Dünyanın 
içindeki küçücük varlığını çokça önemseyen insan türü, yarattığı 
tahribatın sorumluluğunu almak zorundayken, kendi konumunu ne 
kadar sorguluyor, bundan emin değilim. 

Pandemi dışında bu yıl, Kocaeli Dayanışma Akademisi’nin her 
zaman önemsediği bir diğer mesele olan Kocaeli kenti üzerine de 
seminerler gerçekleştirdik. İhraçlardan bu yana, “Bu kenti terk etmiyo-
ruz” diyerek kentle hem dayanışma içinde olmaya hem de kentin bil-
gisini, kentin bileşenleriyle birlikte üretmeye, ele almaya her zaman 
önem verdik. Bu bağlamda artık gelenekselleşen Çarşamba Seminerleri 
bu son bir yılda Kocaeli kentine ayrıldı. Kocaeli’nin sıklıkla birlikte 
anıldığı Marmara Depremi, özellikle Dilovası’yla simgeleşen, kentteki 
sanayileşme-kanser ilişkisi, Kocaeli’deki iş cinayetleri, cinsel suçlar, 
yerel siyaset dinamikleri ve sosyal yapı ve kültür-sanat alanı bu yıl 
Çarşamba Seminerleri’nde ele aldığımız konulardan bazıları oldu.

Gerek pandemi gerekse kentle ilgili tartışmalarımızı bu konferansın 
sonunda çıkacak bir kitapla da kamuoyuyla paylaşacağız. Bu kitapta 
pandemi ekseninde sağlık ve yaşam hakkı tartışmaları, kapitalist 
sömürü ve emeğin bugünü/mücadelesi, iktidarların artan gözetim ve 
otoriterleşme eğilimleri ve buna karşı duruşlar ve elbette pandemi 
sürecinde patriyarkanın saldırıları ve buna karşı feminist-LGBTİ müca-
delenin imkânları gibi başlıklarda son bir yılda yapılan tartışmaları 
görmek mümkün olacak. En azından geçen yazdan bu yana, pandemi 
koşullarının zorluklarına rağmen rafine bir iş yapabildiğimizi görebili-
yoruz. Diliyoruz ki bu sürecin sonunda, pandemi sırasındaki çoklu 
deneyimleri hatırlamak, üzerine düşünmek ve yeni çalışma alanları ve 
sorularına imkân açmış ve vesile olmuş olabilelim. 

Son olarak, şunu söylemek isterim: Zordu. Gerek yaşadığımız 
ülkedeki siyasal atmosferin yarattığı baskı ortamı, gerek tüm dünyayı 
etkileyen bir salgın felaketinin getirdiği kaygı ve kapanmışlık hissi ve 
gerekse KODA’nın öznel sorun ve yorgunluklarının bir araya gelme-
siyle zor bir yılı geride bıraktık. Fakat yine de COVID-19 pandemisi-
ni ve kapitalizmin tarihsel buhranını insanlığı ve yerküreyi özgürleş-
tirme perspektifiyle sorgulayan, toplumsal mücadelelerin bilgisini 
açığa çıkartan, ekonomik, sosyal ve ekolojik olarak zincirlerinden 
kurtulmuş bir dünyanın üretimine katkı yapan tartışmalar geliştirme-
yi amaçladık, amaçlıyoruz. Çok sevdiğim bir alıntıyı paylaşmak iste-
rim: “İçinde bizim olmadığımız, bizim yüzümüzden olamayacağımız 
bir dünyayı tahayyül etmek ve esamemizin okunmayacağı bir gele-
cek, torunlarımızın bile olmayacak bir gelecek için mücadele etmek… 
Bunu kim yapar, bunu önerene kim enayi gözüyle bakar, kim nerede 
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nasıl mevzilenir?”2 Bu soruya yaşam içinde yeni sorular, yeni yollar, 
yeni mücadelelerle yanıt vermek dileğiyle… 

Son bir yıldaki çalışmalarımızın ve bu konferansın destekçisi 
Haklara Destek Programı’na, katkı sunan, başvuru yapan tüm dost-
larımıza çok teşekkür ediyor, yaşanmış ya da yaşanabilecek tüm 
aksaklıklar için şimdiden özür diliyoruz.

Hepimize iyi konferanslar!

2 Deng, D. (2018, 28 Mayıs). Feminizm, İnsan Sonrası ve Ölü Beyaz Adamlar. 5Harf-
liler (Son erişim: 08 Haziran 2021).
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COVID-19 PANDEMİSİ NEDEN 
DURDURULAMIYOR?1

ONUR HAMZAOĞLU
KODA Üyesi, Hekim, Halk Sağlığı ve Epidemiyoloji Uzmanı

Bilim kurumunun temel amacını “insanı özgürleştirmek” olarak 
tanımlayabiliriz. Bilim kurumu “insanın özgürleşmesini”, önce-
likle doğada ve toplumda şeylerin, yapıların ve süreçlerin bilinir 

ve anlaşılabilir olmasını sağlayarak gerçekleştiriyor. “Bilen” insan, doğal 
ve toplumsal koşullarına hâkim olunca “özgür” insan olabiliyor. Bilim 
kurumunun varlığını oluşturan ve devam ettirenleri bilim insanı olarak 
tanımlayabiliriz. Bilim insanı, her insan gibi toplumsal olan, toplumsal 
bir varlık olduğunu bilen ve toplumsal sorumluluk duygu ve düşüncesi 
ile davranan kişidir. Bilim insanının mesleği, diğer mesleklerden farklı 
olarak, yalnızca toplumsal gereksinime yanıt vermeyi amaçlayan bir 
meslektir. Araştırmalarından, yaptığı deneylerinden, laboratuvarda geliş-
tirdiklerinden kendisine pay ayırmaz bilim insanı. Yaptığı her şey kaçı-
nılmaz olarak toplumsaldır. Bilim insanı yaptığı araştırma ve inceleme-
lerini kişisel ün ve zenginliği için değil, insanlığa-topluma hizmet etmek 
amacıyla yapar. Bütün düşünce ve davranışlarında, eylem ve amaçlarında, 
seçmiş olduğu araçlarında ve bunları kullanış biçiminde ilkesel olarak 
hep açık ve şeffaftır. Her zaman, her yerde ve her bağlamda hep ne ise; 
O’dur. Buraya kadar paylaştıklarıma ek olarak, üniversitede olmanın, 
akademik kadroda yer almanın bilim insanı olmak için yeterli olamaya-
cağı saptamasının yapılabileceğini düşünüyorum.

İlk olarak, en azından akademik ve bilimsel alanda üretim yapan-
lar açısından, COVID-19 pandemisi nedeniyle ülkemizde ve dünyada 

1 Bu metin, KODA tarafından gerçekleştirilen “COVID-19 Pandemisi Neyi Anlatıyor, 
Neden Önlenemiyor?” Konferansı’nda 12 Haziran 2021 günü yapılan sunumun çö-
zümünün düzenlenmesiyle hazırlanmıştır.

BÖLÜM I: SAĞLIK, HALK SAĞLIĞI, YAŞAM HAKKI



14

yaygın olarak kurulan bilim ve danışma kurullarına da dikkat çek-
mek istiyorum. Pandemi sürecinde iktidarlar tarafından hem meşru-
iyet hem de toplumsal rıza üretiminde sıklıkla rol verilen, rol üstle-
nen bu kurulların da biraz önce aktarmaya çalıştığım özellikler üze-
rinden değerlendirilmesi gerektiğini düşünüyorum. O nedenle sunu-
mumu, kurulların bu perspektifle değerlendirilmesini sağlayabilmek 
amacıyla da hazırladım.

İkinci olarak, toplumların sağlık, ekonomi, eğitim, hukuk, siyaset, 
kültür vb. tüm kurumları egemen üretim ilişkileri sonucu ortaya çık-
tığı için özünde toplumsal yapının ürünüdür. Üretim ilişkileri kurum-
ları belirlerken, aynı zamanda bu kurumlar da hem birbirlerini hem 
de üretim ilişkilerini etkiler. Bu nedenle, toplumsal kurumlar iç̧ 
bütünlüğe sahip olmasına karşın, tek bir kurum olarak amacına ula-
şamaz, zorunlu olarak diğer kurumlarla işlevsel dayanışma içindedir. 
Her bir kurum, toplumun bir alt sistemi olmakla birlikte, kendi içinde 
alt sistemlere de sahiptir. Böyle olunca, belirli bir anda, belirli bir 
toplumda, belirli koşulları ya da belirli olguları anlayabilmek ve açık-
layabilmek için, toplumsal işbölümünü; mülkiyet, üretim, bölüşüm ve 
tüketim ilişkilerini; ekonomik yapıyı, eğitim, sağlık ve sosyal güven-
lik gibi kurumların yapı ve ilişkileri ile siyasal yapıyı, geçirdikleri 
tarihsel değişimle birlikte değerlendirerek bütün sorunların birlikte 
ele alınması gerekir. Özetle, insanı insan yapanın doğa, geliştirenin 
ise oluşturabildiği toplumsal yapı (üretici güçler ve toplumsal ilişki-
ler) olduğu çok uzun zamandır bilinen bir gerçekliktir. İnsan bilinci, 
düşüncesi ve davranışları oluşturabildiği üretici güçler ve toplumsal 
ilişkilerin tarihsel süreciyle paralellik gösterir. O nedenle insan, 
öncelikle toplumsal bir varlık olarak kabul edilmektedir.

Sağlık kavramının sınırlarının genişliği de bundan ötürü insanın 
toplumsal ilişkiler ağı içinde yer alması gerçeğine dayanıyor. İçeriği 
doğrudan insana yönelik etkinliklerden oluşan sağlık kurumu, ken-
disi bir alt sistem olduğu ve kendi içinde alt sistemlere sahip bulun-
duğu için toplumsal yapının ve toplumsal yaşantının içerisinde ele 
alınıp değerlendirilmesi gerekiyor. Farklı bir yaklaşım, diğerlerinde 
olduğu gibi, sağlık alanında da hem durum değerlendirmesi hem 
sorunların ve nedenlerinin saptanması hem de çözüm yolları belirle-
mede ve hayata geçirebilmede yetersizliğinin yanı sıra, görünenin 
arkasındaki “doğruyu”/”gerçeği” görebilmemizi engelleyecek kalın 
bir sis bulutu yaratmaktadır. 

İlk slaytta da görüldüğü gibi, karmaşık bir giriş ya da başlangıç 
sayfası-slaytı oldu. Sunumumda bu pandemiyi biyolojik düzeyde mi 
ekolojik düzeyde mi yoksa içinde bulunduğumuz toplum biçiminin 
belirleyiciliğinde üretim araçlarının mülkiyeti-sınıfsal-toplumsal üre-
tim ilişkileri çerçevesinde mi değerlendireceğiz üç temel sorunun 
yanıtına odaklanacağım. O nedenle, görsel olarak herkese hitap edici 
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olmasa da en azından sunumun hedefine uygun bir çaba nedeniyle 
kapağının böyle olduğunu söylemek isterim. Bir tarafta hastalığın 
etkeni virüsün, diğer tarafta bu virüsün de konak olarak yaşadığı 
yarasanın fotoğrafı, öte yandan 1740’lı yıllarda toplumsal sınıfların 
birbirleriyle hiyerarşik ilişkisini göstermek için yapılmış bir çizim. 
Sunumun içerik planından önce, kapak slaytında gördüklerinizden 
hareketle, bir soru ile başlayalım ve yanıtımızı da verelim; COVID-19 
pandemisini sadece biyolojik-tıbbi ve/veya ekolojik bir olay-sorun 
olarak ele alabilir miyiz? Yanıtımız, tahmin ettiğiniz gibi tabii ki 
“Hayır!” Açıkçası, pandeminin ilan edildiği 11 Mart 2020 tarihinden 
itibaren bu saptamayı ya da bu beklentiyi konunun uzmanı bir grup 
bilim insanı olarak yazarak ve bugünküne benzer toplantılarda dile 
getirerek yaygınlaştırmaya çalışıyoruz. Ben bu sunumda üç temel 
başlıkta, yaklaşık 20 kadar slaytı sizinle hızlıca paylaşmak istiyorum. 
İlk bölümde pandeminin biyolojisi, ikinci bölümde pandeminin poli-
tik iktisadını, üçüncü bölümde ise Konferans başlığının sorusuna 
yanıt vereceğim.

Şekil: Sunumun kapak/birinci görseli

Pandeminin biyolojisi

Öncelikle temel bilimler alanından, biyoloji ile başlayabiliriz. Bir 
hastalık olarak COVID-19 ve etkeni SARSCoV-2, 30 Aralık 2019’da 
Çin’in Vuhan kentinde dört zatürreli hastanın klinik ve radyolojik 
bulgularının bilinen zatürrelerdekine benzememesi saptamasıyla baş-
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layan bir serüven. Bununla beraber, kısa bir süre sonra, yaklaşık 7-8 
gün içinde hemen fark edildi ki bu etken koronavirüs ailesine ait bir 
virüs. Hastalık, bir virüs pnömonisi, zatürresi ve de çok kısa bir süre 
(yaklaşık 3-4 gün) sonra da bu etkenin genetik özelliğini, genetik 
materyalinin bütününün ne gibi özellikler taşıdığını ortaya çıkarıp, 
ertesi gün yine dünya kamuoyu ile paylaşıldı. Bu sayede, günümüzde 
de sürmekte olan aşı çalışmalarının tümü neredeyse 11 Ocak 2020 
tarihi itibarıyla, tüm dünyada başlayabilme olanağı bulmuş oldu. 30 
Ocak 2020’de Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) yaşanmakta olan durumu, 
Uluslararası Halk Sağlığı Acil Durumu olarak ilan etti ki bunun üze-
rinde daha sonra tekrar duracağız. DSÖ, 11 Mart 2020 tarihinde 
COVID-19 salgınının bir pandemi olduğunu, yani dünya üzerinde çok 
yaygın olan bir salgın hale geldiğini kabul etti ve açıklamış oldu. 
Koronavirüs ailesi, 1960’lı yıllarda keşfedilmiş olup, yakın tarihe (en 
azından 21. yüzyıla) kadar 4 tipi mevsimsel grip dediğimiz gribe 
neden olduğu bilinen virüslerdir. Tek zincirli, zarflı, genetik materya-
li RNA (ribonükleik asit) olan virüslerdir söz konusu olan. Bunu niçin 
söylüyorum? Çünkü, özellikle RNA virüsleri mutasyon denen, kendi 
genetik yapısında değişiklik gösterme özelliği fazla olan bir virüs 
tipidir. Ama şöyle bir bilgiyi de özellikle paylaşmak istiyorum: Ne 
bakteriler ve virüsler gibi mikrobiyolojik canlılar ne de konumuz 
özelinde SARS-CoV-2 insanları ya da hayvanları hastalandırmak ama-
cıyla herhangi bir faaliyetin içinde bulunur. Amacı, tümüyle kendi 
varlıklarını-canlılıklarını korumak ya da devam ettirmektir. O 
bakımdan, dış koşullardaki değişiklikler her neyse ona uyum sağla-
mak adına değişim gösterirler. Aslında evrimi, çok hızlı bir şekilde 
virüslerde ve bakterilerde bu şekilde izleyebiliyoruz. İşte antibiyotiğe 
karşı bakterilerde direnç gelişmesi de aynı şekilde bakteri grubunun 
evrimleşmesinin bir aşamasıdır. 

Burada da bahsetmek istediğim şey, özellikle Koronavirüsler ve 
RNA virüslerinde olduğu gibi, SARS-CoV-2 de değişen dış koşullara 
uyum konusunda hızlı ve çabuk davranabiliyor olmasıdır. Bu neden-
le, fazla sayıda insanı enfekte ettikçe, farklı özelliklerdeki çok sayıda 
coğrafyaya yayıldıkça –alfa (İngiliz), delta (Hindistan), beta (Güney 
Afrika), gama (Brezilya) gibi adlandırmalarla ifade edilen varyantlar 
(değişim göstermiş SARS-CoV-2), esasında bu virüsün dış ortama 
uyum sağlayıp yaşamda kalma adına yapmış olduğu mutasyonlardan 
kaynaklanıyor– bulaşma yolları, hastalığın şiddeti ve öldürücülüğü, 
ona karşı yapılmış aşılara olan direnci farklılaşıyor. Öyle ki çok yakın 
zamanda DSÖ, Peru ve Nepal’de de yeni varyantların saptandığını 
açıkladı. Bu konunun bilinmesinin önemli olduğunu düşünüyorum. 
Evet, biz bu yüzyılın başında yine aynı aileden SARS-CoV ile tanış-
mıştık ve hastalığın adı da Ağır Akut Solunum Sendromu (SARS) idi. 
Daha sonra da Ortadoğu Solunum Sendromu dediğimiz MERS-CoV 
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ile tanıştık. Bunların dışında, Koronavirüslerinden diğer dördünün 
de mevsimsel grip yaptığını söylemiştim. 

Mart-Nisan 2020 tarihinden günümüze yaklaşık 13-14 aya kadar 
uzanan bir süredir neler oluyor? COVID-19 etkeni SARS-CoV-2 ile 
ilgili neler öğrendik o tarihten bugüne kadar? Öncelikle şunu söyle-
mek isterim, damlacık yoluyla bulaşıyor. Özellikle ağzımızdan çıkan 
görünür ve görünmez büyüklükteki tükürükler üzerinde 5 mikro-
metrenin altındaki partiküllerde, havada bir süre asılı kalabilme 
özelliği de var. Ancak hava yoluyla bulaşan bir hastalık ve bir etken 
değil. Bunu özellikle söylemek isterim. Hava yolu ile bulaşabiliyor 
olsaydı, o zaman çok daha farklı önlemler alınması gerekirdi. Şu anki 
bilgilerimize göre, ancak çok sayıdaki hasta kişinin, kapalı ortamlar-
da, uzun süre, özelikle de maskesiz olarak kalması sonucunda bu 
hastalık da hava yolu ile bulaşan hastalıklar gibi bulaşabiliyor. Ama 
hâlâ hava yoluyla, yani hasta kişilerin ağız ve burunlarından çıkan 
hava ile bulaştığı yönünde bilgi yok. Geçerli olan bilgi, damlacık 
yoluyla bulaştığı yönünde. Bunun için de bireysel anlamda korunma 
araçlarını, maske ve fizik mesafe ile kişisel hijyen oluşturuyor. SARS-
CoV-2 bir kişiye ulaştıktan-bulaştıktan yaklaşık 2 ile 14 günlük bir 
kuluçka süresinden sonra, ortalama 5-7 gün içinde hastalık belirtile-
ri ortaya çıkıyor. Ancak, özellikle Vuhan’da etkenin ilk hali (mutas-
yon-varyantlar olmadan) üzerinden yapılan çalışmalarda hastaların 
yaklaşık %82’sinde herhangi bir belirti görülmüyor; sadece %18-20’si 
belirti veriyor. Onun dışında hastalığı geçiren 100 kişiden 39’unda 
koruyucu antikorların geliştiği ve yeniden hastalanmaya karşı koru-
yuculuk sağladığı biliniyor. Yapılan araştırmada izlem süresi 9 ay; 
sonrasında izlem olmadığı için daha uzun bir sürede ne olduğunu 
şimdilik bilmiyoruz.

SARS-CoV-2’nin toplumsal bağışıklık eşiği 0,50-0,67. Bu, SARS-
CoV-2’nin neden olduğu salgının kontrol altına alınabilmesi, bu has-
talığın salgın olma durumundan çıkarılabilmesi için toplumun (bir 
ülkedeki ya da pandemi olduğu için dünya nüfusunun diye söyleye-
lim) hastalığa yakalanma riski olanlarının yüzde 50 ile 67’sinin bir 
şekilde bağışık hale gelmesi gerekiyor demektir. Yani ya hastalana-
rak ya da aşılanarak toplumun söz konusu orandaki bölümü bağışık 
hale bu geldiğinde salgın kontrol altına alınabilecek; hastalık görül-
meye devam etse de salgın hali ortadan kalkabilecek. Toplumsal 
bağışıklık bu düzeye ulaşmadan salgının kontrol altına alınmasını 
beklememeliyiz; mümkün değil! Tabii ki söz konusu sıklık, etkenle 
ilgili biraz önce söylediğim özellikler mutasyonla değişmediği koşul-
larda geçerli. Ayrıca, unutmayalım ki SARS’ın etkeni mutasyon sonu-
cu bulaştırıcılığını kaybetti. COVID-19 için de böyle bir beklenti olsa 
da; bu çok çok düşük bir olasılık. Böyle bir olasılığa umut bağlama-
mayı öneririm.
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Peki, yerellerde mücadele nasıl gerçekleştirilmelidir? Yine biyolo-
jik alandan konuşuyoruz. Öncelikle, hastaların saptanması gerekiyor 
ki bunu sadece başvuranlarla değil, insanların bulunduğu her yerde; 
evlerinde, çalışma ortamlarında nerede bulunuyorlarsa orada herkese 
ulaşıp test yaparak, kimlerin hasta olduğunun bulunması gerekiyor. 
Hastalık saptananların eğer destek tedavisi için –bu hastalığın henüz 
tedavisi yok biliyorsunuz– hastaneye yatması gerekmiyorsa izolasyo-
nu, yani hasta olmayan diğer kişilerden bu hasta kişinin ayrılması 
gerekiyor. Hastalık saptanan ancak hastaneye yatması gerekmeyen 
kişileri evlerine göndermek değil, kamusal alanlarda tüm gereksi-
nimleri kamusal olarak karşılanarak hastalığı bulaştırma süresi sonu-
na kadar tutmak gerekiyor. Bu kişileri evlerine göndermek doğru 
olmaz! Çünkü, evlerinde hasta olmayanlar da olacağı için onları has-
talanma riski ile karşı karşıya bırakmış oluruz. Maalesef bu uygula-
maya ülkemizde de tanık olduk. Hem ahlaki hem de etik bulmuyo-
rum. Bu ve benzeri uygulamaların da toplumsal yaşamımız, ortak 
geleceğimiz için tartışılması gerektiğini düşünüyorum.

Kasım 2020’den itibaren, esas olarak 2021’in başından beri 
COVID-19 için aşı ve aşının kitlesel üretimi mevcut. O nedenle günü-
müzde, yaygın test yapılıp hasta olmadığı saptanan kişilerin de aşı-
lanması gerekiyor. Bunların yanında, hastalarla teması olduğu bilin-
mesine karşın, henüz bir belirti vermeyen kişilerin de hastalığın en 
uzun kuluçka süresi kadar, yani yaklaşık 14 gün süreyle hasta olma-
yan diğer kişilerden, kamusal koşullar sağlanarak ayrı tutulup izlen-
mesi, hastalık belirtisi varsa ve destek tedavisi gerekiyorsa onun 
sağlanması, bu süre sonunda hastalık görülmezse bu kişilerin de 
diğer hasta olmayan kişiler gibi aşılanması gerekiyor. Bu grup faali-
yetler içinde temaslı takibinin de yapılması gerekiyor; hasta olanların 
hastalık belirtileri görülmeden ve görüldükten sonra kimlerle temas 
ettiği, kimlere bulaştırma riski yarattığının ortaya konması ve o kişi-
lere biraz önce paylaştığımız uygulamaların yapılması gerekiyor. Yanı 
sıra, hasta olan kişiye hastalığı kimin bulaştırmış olabileceğinin de 
araştırılması yani filyasyon yapılması gerekiyor. Dikkat ederseniz 
bunlar hep kişilere yönelik birebir uygulamalar. Ancak, sağlık siste-
mi içinde birinci basamak sağlık hizmetleri örgütlenmesi ve kapsamı 
içinde bir sağlık ekibi tarafından ve kamusal olarak gerçekleştirilme-
si gerektiğini, geçici ekiplerin özel durumlarda yalnızca destek için 
kurulması gerektiğini de belirtmek istiyorum. Bununla birlikte, 
dünya genelinde birkaç ülke dışında çok büyük çoğunluk bunu ger-
çekleştirebilecek sağlık sistemine ve perspektife sahip olmadığı için 
salgının büyümesini engelleyebilecek etkili çalışmalar yürütülemedi. 
Önlenebilecek olmasına karşın, daha fazla sayıda insan hastalandı 
ve/veya hayatını kaybetti. 



19

onur hamzaoğlu 

Bir de günlük hayatın devamlılığı, bu hastalığın varlığına karşın, 
günlük yaşamın devam edebilmesi için doğal olarak bu hastalığın 
etkeninin bulaşma özellikleri dikkate alınarak üretim ve yaşam alan-
larının düzenlenmesi gerekiyordu. Ancak bunun maalesef dünyanın 
hemen hemen hiçbir ülkesinde olması gerektiği gibi, kalıcı olarak 
yapılmadığını, yapılmak istenmediğini yaygın bir biçimde gözlemle-
miş olduk. Son olarak, biraz önce de ifade etiğim üzere salgından 
korunabilmek için kişisel olarak yapmamız gerekenler: maske kul-
lanmak, fizik mesafeye (damlacıkların ulaşmasının zor olduğu yakla-
şık 2 metreye) dikkat etmek ve de başta ellerimizin temizliği olmak 
üzere, kişisel hijyene önem vermek gibi uygulamalar.

Ne oldu da koronavirüslerin neden olduğu salgınlar son zamanlar-
da yaygınlaştı? Şu ana kadarki bilgilerimize göre, 2012-2013 ve son 
olarak da 2019 yılında doğal konak canlı olarak (o canlıları hastalan-
dırmadan) Güney Asya bölgesinde yaşayan yarasaların bazı tiplerin-
de bulunan koronavirüsler (SARS-CoV, MERS-CoV ve SARS-CoV-2), ne 
oldu da ara konak canlı olarak sırasıyla palmiye misk kedisi, deve ve 
malayan pangolinlerine bulaştılar ve onların vücutlarında da yaşaya-
bilir hale geldiler? Tabii daha sonra ne(ler) yaşandı da SARS-CoV, 
misk kedilerinden insana, MERS-CoV tek hörgüçlü develerden insan-
lara ve SARS-CoV-2’de malayan pangolinlerinden insanlara bulaşıp 
hastalık oluşturabildi? Sonrasında da insandan insana bulaşıp salgın-
lara neden olabildi? 

Koronavirüslere çok kısa ara verip yine 21. yüzyılda yaşadığımız 
bir başka salgını da konuşalım istiyorum. 2009 yılındaki domuz gribi 
salgını H1N1 virüsü, başka bir aileden virüs. Bu virüs domuzlarda 
gribe neden oluyordu. Ancak domuzların endüstriyel çiftliklerde 
yaşam koşullarının değişmesi, kötüleşmesi nedeniyle bu virüsler 
önce çiftliklerde çalışan işçilere bulaşıp onları hastalandırdı; onlarda 
da domuz gribine neden oldu ki hayvanlardan doğrudan insana bula-
şan etkenlerle oluşan hastalıklara zoonoz adını veriyoruz. Domuz 
gribi, başlangıçta zoonoz özelliği gösterirken, kısa bir süre sonra 
(mutasyon nedeniyle), H1N1 insandan insana bulaşabilme özelliği 
kazandı ve domuz gribi insandan insan bulaşabilen bir hastalık hali-
ne geldi. H1N1, 2009 yılında, 191 ülkede, bilinen 800 bin kişiden 
daha fazla sayıda insanın hastalanmasına ve yine bilinen 10 bine 
yakın insanın da ölümüne neden olan domuz gribi salgınına neden 
oldu. H1N1, ilk kez Meksika’da, ABD’li şirketlerin endüstriyel domuz 
çiftliklerinin çok yaygın olarak bulunduğu bir kasaba olan Perote’den 
bütün dünyaya yayılmış oldu. 

Biliyorsunuz, Vuhan, dünyanın 42., Çin’in 7. büyük kenti ve dün-
yanın 500 büyük uluslararası şirketinin 230’unun üretim birimi, 
fabrikası var. Oradaki işçilerin haftanın 6 günü mesai yaptıklarını, 
çalıştıkları fabrikada yatıp kalktıklarını ve hatta vardiya değişimle-
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rinin yatakhanelerden olduğunu biliyoruz. Bu işçiler, neredeyse 
doğrudan köylerinden getirilerek fabrikalarda çalıştırılmaya başla-
mışlar. Haftanın yalnızca bir günü çalışmıyor, köylerine gidebiliyor-
larmış. Bunları köylü işçiler olarak tanımlayabiliriz. Vuhan, eşitsiz-
liklerin çok derinleşmiş olduğu bir kent. Bir de son zamanlarda 
öğrendiğimiz bir bilgi, 21. yüzyılın başında Çin, kırsal kalkınma 
adına çok yaygın olarak yaban hayvanları çiftlikleri kurmuş. Biraz 
önce ifade etmiş olduğum misk kedisi, pangolin vb. yaban hayvanı 
üretimini ve uluslararası ticaretini yaygınlaştırmış. Bu çiftliklerdeki 
yaban hayvanları, yarı yaban ortamlarda yetiştirilip, gıda sektörü 
için hazırlanırken, büyük olasılıkla ABD’nin endüstriyel domuz çift-
liklerindekine benzer süreçler yaşanmış. Her iki grup örnekte de 
görüldüğü gibi, özellikle 21. yüzyıl ile birlikte, insanların özellikle 
ara konaklarla teması oldukça yoğun ve yaygın bir biçimde artmış. 
Şu ana kadar paylaştıklarımız üzerinden son 20 yılda yaşamakta 
olduğumuz salgınların nedenini tek başına ekolojik yıkımla açıkla-
mak yetersiz, eksik kalacaktır.

Pandemi, tanımı gereği dünya genelinde yüzlerce ülkede ve 
milyarlarca insan tarafından eş zamanlı olarak yaşandığı halde, 
COVID-19 pandemisinde bugüne kadar –sizler de izlemişsinizdir– 
herkesin kendi ülkesi için hatta zaman zaman kendi kenti için 
mücadeleyi konuştuğunu, planladığını görüyoruz. Pandemi ülkele-
rin kendi başına yapacakları ile sonlandırılabilir mi? Olabildiğince 
çok sayıda insanın hastalanması ve ölümü engellenebilir mi? 
Dünya genelinde ortak bir mücadele programı organize etmeden 
böylesi bir sorun, insanlar arasında sınıfsal, ırksal, coğrafi vb. 
eşitsizlikleri daha da derinleştirmeden çözüme kavuşturulabilir 
mi? Öncelikle bu ya da buna benzer bir soruyu kendimize, yakın 
çevremize mutlaka sormamız gerektiğini ifade etmek istiyorum. 
Bu soruyu bir şekilde tabii ki hep beraber yanıtlayacağız. Ancak, 
dünya genelinde yaşanmakta olan bir salgını her ülkenin kendi 
başına yapacaklarıyla çözebileceğini zannetmek hiçbir gerçekliğe 
sığmıyor. Bu bölümün başında böyle bir cümle kurmadan da iler-
lemek istemiyorum.

COVID-19 Pandemisinin politik-iktisadı
Biraz önceki sorumuza yanıt verebilmemiz için pandeminin poli-

tik iktisadı başlığındaki saptama ve tartışmalarımızı sizle paylaşmak 
istiyorum. İlk olarak bir doğa olayı ile başlamak istiyorum bu bölü-
me. Hepimizin haberi vardır diye düşünüyorum. Kuzey Buz Denizi, 
yazılı kayıtlara göre, ilk defa geçtiğimiz yılın, 2020’nin Ekim ayında 
donmadı. 
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Kuzey Buz Denizi, Ekim 2020

Bu doğa olayının nedeninin, “Hükümetlerarası İklim Değişikliği 
Paneli” 2020 yılı raporunun hazırlık aşamasında, somut verilerle 
ve hızlı bir biçimde, iklim krizi olduğu açıklandı. Aynı kuruluş, 
yaşananların nedeni olarak tanımladığı iklim krizinin nedeni ola-
rak hesapladığı pek çok sayısal veriyi de paylaştı. Raporda sanayi 
devriminden 2020 yılına kadar olan yaklaşık 260 yıllık süre içinde 
insan kaynaklı sera gazı salınımının 1 trilyon 615 milyar ton ola-
rak gerçekleştiği belirtilirken, bu hesaplamalarda ortaya konan 
değerlerin iki ayrı zaman dilimi için de yapılan hesaplama sonuç-
larına da raporda yer verildi. Buna göre, sanayi devriminin başlan-
gıcından (1760) neoliberal politikaların dünya genelinde, yaygın 
olarak uygulamaya konduğu dönemin başlangıcı olarak kabul 
edilebilecek (1990) yıllar arasındaki yaklaşık 230 yılı kapsayan 
dönemde gerçekleşen sera gazı emisyonunun, 260 yılda gerçekle-
şen toplam sera gazı (karbondioksit) emisyonunun ancak %48,5’ini 
oluşturmuştur. Neoliberal politikaların yaygın olarak uygulandığı 
1990-2020 yılları arasındaki son 30 yıllık sürede ise salınan sera 
gazının, 260 yıllık toplam sera gazı emisyonunun %51,5’ini oluş-
turduğu buna göre, 230 yılda toplam 784 milyar ton, 30 yıllık 
neoliberal politikalar döneminde ise 831 milyar ton sera gazı 
emisyonunun gerçekleştiği gözler önüne serildi. 
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Kaynak: Hükümetlerarası İklim Değişikliği Paneli (IPCC), 2020 Yılı Raporu hazırlığı, Ekim 2020

1760-1990: 
230 yıllık süre içinde 784milyar Ton (% 48,5’i)

1 trilyon 615 Milyar Ton

784milyarTon
831milyarTon

1990-2020: 
30 yıllık süre içinde 831milyar Ton (% 51,5’i)

Şekil: Sanayi devriminin başından 2020 yılına kadarki sürede, iki döneme göre atmosfere 
salınan sera gazı miktarı 

Gerçekleşen yıllık sera gazı emisyonu üzerinden karşılaştıracak 
olursak; 230 yıl boyunca yıllık ortalama 3,4 milyon ton sera gazı 
emisyonu gerçekleşirken, son 30 yılda yıl başına 277 milyon ton sera 
gazı emisyonu gerçekleşmiş olduğunu hesapladık. Aradaki fark, her 
bir yıl başına 81 kata ulaşmıştır.

Fark: 81 kat/yıl

Grafik: Dönemlere göre yıllık ortalama sera gazı emisyonu
Dönemler

Bu gelişmeler olurken, İngiltere’de, yoksullara yardım için kurul-
muş bir örgüt olan Oxfam, Eylül 2020’de bir rapor açıkladı. Bu rapo-
ra göre, 1990-2015 yılları arasındaki 25 yıllık sürede atmosferdeki 
sera gazı miktarının iki kat artmış olduğunu öğrendik. Tabii ki bura-
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da sorumluların kim olduğunu açık hale getirerek sormak gerekiyor. 
Oxfam’ın çalışmasında, bu sorunun yanıtı olarak, 25 yıllık sürede 
dünya nüfusunun en zengin %1’inin (62 milyon kişinin) sera gazı 
emisyonun, dünya nüfusunun en yoksul %50’sinin (3 milyar 100 mil-
yon kişinin) sera gazı emisyonun iki katından daha fazla olduğu 
ortaya kondu. Raporda, bu 25 yıllık sürede, toplam sera gazı emisyo-
nunun %15’ini, dünyanın en zengin %1’inin, yani yaklaşık 62 milyon 
kişinin ürettiği, yine toplam sera gazı emisyonunun %52’sinin de 
dünya nüfusunun en zengin %10’u, yani 620 milyon kişi tarafından 
üretilmiş olduğu yer aldı.

Peki, bu yaşananlar nereden kaynaklanıyor? Bu soruyu yanıtlaya-
bilmemiz için sorunu, onu ortaya çıkartan TEMEL NEDENi ile birlik-
te ele alabilmek gerekiyor. Bu nedenle, içinde bulunduğumuz patri-
arkal kapitalist toplum biçimini ve kapitalizmin 1970’lerdeki yapısal 
krizinden sonra ABD hegemonyasında uygulamaya konan neoliberal 
politikalar kapsamında ekonomik, siyasal ve toplumsal alanda ger-
çekleştirilenlerle bunların sonuçlarını birlikte ele alarak 1990’lı yıllar-
dan günümüze kadarki dönemi değerlendirebilmek gerekiyor. Söz 
konusu dönemde sendikasızlaştırma, toplam kalite yönetimi, esnek 
çalışma ve benzeri pek çok uygulamayla sömürü oranını artırmak 
adına çalışma yaşamının alt üst edilmesine tanık olduk. Onun dışın-
da sağlık, eğitim, ulaşım, tarım, kentsel yaşam, enerji alanlarındaki 
“reformlar” aracılığı ile sömürü oranının artırılması ve bu alanların 
“toplumsal paylaşımın yeniden düzenlendiği” alanlar olmaktan çıkar-
tılması ve de yeniden bir birikim alanına dönüştürülmesi konusun-
daki “yeni” uygulamalara tanıklık ettik. Ve yine bu dönemde serma-
ye sahiplerinin gereksinim duyduğu miktar ve zamanda, olabildiğin-
ce ucuz “değişmez sermaye” sağlayabilmek adına doğanın tahribatını 
ve talanını çok yoğun ve hızlı bir biçimde gerçekleştirildiğini hep 
beraber gördük. İşte, yaklaşık 20-30 yıldaki bütün bu gelişmeler 
iklim, gıda, sağlık, eğitim, ulaşım, hayvansal ve bitkisel tarım, kent-
leşme, ulaşım, enerji vb. alanlarda neredeyse eş zamanlı olarak kriz(-
ler)in ortaya çıkmasına neden oldu. Bütün bunlar, ülkeler arasında ve 
ülkeler içinde sınıflar arasındaki eşitsizlikleri görülmemiş bir biçim-
de derinleştirdi, artışını sağladı. Yalnızca insanların değil, doğadaki 
tüm canlıların yaşam koşullarını kötüleştirdi, doğal özelliklerine 
uygun biçimde yaşayabilmeyi zorlaştırdı, hatta yer yer olanaksızlaştı-
rıp, bazı canlı türlerinin yok oluşuna neden oldu. Sömürü oranını 
artırabilmek, işçi sınıfının örgütlenmesine engel olabilmek ve kendi-
si ile sınıfa karşı yabancılaştırabilmek adına gerçekleştirilen uygula-
malar sonucunda üretim alanları insanın insanca üretim yapabileceği 
özelliklerini daha da kaybetti. Çalışma koşullarını kısa sürede ve 
şiddetli bir biçimde kötüleştirdi. İşte bütün bunların hepsiyle birlikte, 
2007’den itibaren görünür hale gelen kapitalizmin finansal krizinin 
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de varlığı ile yaşanmakta olan bu boyuttaki çoklu kriz, YAŞAMIN 
KRİZİ olarak tanımlanabilir. Başka bir ifadeyle, YAŞAMIN KRİZİ; 
insanların insan, hayvanların hayvan, bitkilerin bitki, böceklerin 
böcek gibi yaşayamaması olarak nitelenebilir. 

Şekil: Yaşamın Krizi ve ortaya çıkartan temel, ara ve son neden ilişkisi.

İşte bu dönemde domuz gribi, Zika ve Ebola gibi hastalıkların 
salgınını gördük. Bu hastalıklar salgın öncesinde yalnızca birer zoo-
nozken, YAŞAMIN KRİZİ ile birlikte, ortaya çıkan koşullar nedeniyle, 
bu hastalıkların etkenleri insandan insana da bulaşabilen özellik 
kazandı ve bu yolla salgına neden oldu. Yaşamın Krizi, bu dönemde, 
vücutlarında bulundukları konak (yarasa) ve ara konaklarda (misk 
kedisi, deve, pangolin vb.) hastalık yapmayan, ancak bu konak ve ara 
konaklarla yoğun teması olan insanlara bulaşıp hastalandıran ve son-
rasında da insandan insan bulaşma özelliği kazanarak salgın yapan 
virüslerin neden olduğu SARS, MERS ve COVID-19 adıyla anılan has-
talıklara, bunların salgınlarına ve pandemilerine yol açtı, açıyor. 

DSÖ 1948’de kurulmuş olan, BM’nin yapısı içinde sağlıkla ilgili 
uluslararası bir yapı olmasına karşın, özellikle salgınlarla mücadelede 
hükümetler arasında işbirliği gerçekleştirmeye yönelik uygulamalara 
olanak sağlayan, Ulusal Halk Sağlığı Acil Durumu’nun birincisini 
2009 yılında, domuz gribi pandemisi nedeniyle ilan etmişti. DSÖ 
tarafından ilkinin ilanından 10, 11 yıl gibi kısa bir süre sonra altıncı-
sını, COVID-19 nedeniyle Ocak 2020’de ilan etmek zorunda kaldı.
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Hepimizin dünyanın, 21. yüzyılda hızlı bir biçimde nereye doğru 
gittiğini görmemiz açısından bu durumu önemsememiz gerekir. 
Demem o ki COVID-19 pandemisi de dahil olmak üzere yaşadığımız 
salgın ve pandemilerin “SON NEDEN”i “YAŞAMIN KRİZİ”; “ARA 
NEDENLERİ”, toplumsal bölüşüm alanlarında gerçekleştirilen reform 
faaliyetleri, çalışma alanına yönelik yeni düzenlemeler ve de bunlara 
eşlik eden doğanın talanı ve tahribatı; “TEMEL NEDEN”i ise tüm bu 
süreçleri ortaya çıkaran patriarkal-kapitalist toplum biçimi ve son 30 
yılda ona yön veren neoliberal politikalardır. Söz konusu bu (temel 
neden, ara neden ve son neden) bağlamı(n), sorunun ortaya nasıl ve 
neden çıktığını anlayabilmek kadar, pandemiyle mücadele açısından 
da önemli bulduğumu (olduğunu) söylemek isterim.

Bu noktada şöyle bir soru akla geliyor: Kapitalizmin sorunlu 
doğası yani akıl-dışılığı ve de doğaya ve insana karşıtlığı nedeniyle 
pandemi sürecinde uygulanamayan ancak uygulansaydı derdimize 
deva olurdu diye düşünebileceğimiz çözüm yolları var mıdır? 
Örneğin, salgının başında uluslararası seyahatler-turizm durdurula-
bilseydi, ticaret kısıtlanabilseydi, yaşamak için acil ve zorunlu olma-
yan üretimler durdurulabilseydi, hem üretim (fabrikalar, madenler, 
bürolar vb.) hem de yaşam alanları (okullar, parklar, hastaneler, toplu 
taşım araçları vb.) SARS-CoV-2’nin bulaşma özelliklerine göre düzen-
lenebilseydi, bugün tek tek devam eden aşı çalışmaları en başından 
itibaren üretim tekniği, uygulama yeri, dozu vb. özellikleri yönüyle 
gruplanarak ortaklaştırılabilseydi, aşı çalışmaları kamudan alınan 
kaynaklarla şirketlerin özel mülkiyeti olarak değil de toplumsal mül-
kiyet üzerinden ve kamusal olarak gerçekleştirilseydi, pandemi ve 
biz insanlar ne durumda olurduk? Etkinin yani SARS-CoV-2’nin özel-
liklerini dikkate alırsak, yukarıda sıraladıklarımızı hangi koşul(lar)
da hayata geçirebiliriz? Ya da günümüzdeki resmi rakamlara göre, 
170 milyondan daha fazla sayıda insan COVID-19’a yakalanır mıydı, 
4 milyona yakın insan doğrudan COVID-19 nedeniyle yaşamını kay-
beder miydi?

Biraz önce de ifade ettiğim gibi, temel nedenle baş etmek adına 
adım atmadığımız sürece, ne pandemiyle etkin mücadele edebilmek 
ne de yeni pandemilerle karşılaşma olasılığını neredeyse tamamen 
ortadan kaldırabilmek mümkün olacak. Bununla birlikte, yanlış anla-
maya fırsat vermemek için temel etkenin ortadan kaldırılması/kalk-
ması için de bekleyecek bir günümüz dahi yok. Mücadelemizin ana 
eksenine ve nihai hedefimize Temel Nedeni-kapitalizmi ortadan kal-
dırmayı koymakla birlikte, bu gerçekleşene kadar beklememeyi, Son 
ve Ara Neden(ler) olarak tanımladığımız her bir faktörle ayrı ayrı 
mücadele etmeyi önemsediğimi de ifade etmeliyim. Günümüz için 
iklim krizi, sağlık sisteminin krizi, doğanın talanı ve tahribatı ile 
çalışma yaşamındaki “yeni” düzenlemelerin emekçilerden yana 
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değiştirilebilmesi amacıyla gerçekleştirilebilecek mücadeleler kısa ve 
orta vadede küçük kazanımlar sağlayarak, umutsuzluğa mahkûmiye-
timizi de engelleyebilecektir. Öte yandan, Ara ve Son Neden(ler)le 
mücadeleler ile kazanımlarının, Temel Nedenle-kapitalizmle mücade-
lenin gerekliliğinin üzerini örtmesine de fırsat verilmemelidir.

COVID-19 salgınıyla mücadelede önemli bir araç, bu oturumun 
ikinci sunumunda sizlerle kapsamlı olarak paylaşılacak olan aşı. Dün 
(11 Haziran 2021) itibarıyla, DSÖ’nün bildirimine göre, dünya gene-
linde 287 adet COVID-19 aşı çalışması devam ediyor. Bunlardan 
102’si klinik-insan deneyleri aşamasında ya da insanlar üzerinde 
yapılan deney aşamasına gelmiş durumda. Klinik çalışma aşamasın-
daki 102 aşı çalışmasının 5’i faz 4 aşamasında, 18’i faz 3 aşamasında. 
Ayrıca, 7 aşı çalışmasında faz 2 ve faz 3 birlikte yürütülüyor. 14 aşı 
çalışması var ki tek doz yapmak bağışıklık sağlayabilmek için yete-
cek. Yani, dünya genelinde SARS-CoV-2’ye karşı toplumsal bağışıklık 
sağlayabilmek için yaklaşık 4 milyar 800 bin insanı aşılamak gereki-
yorsa bunun için gerekli aşı dozu da bu kadar olacak. Oysa günü-
müzde uygulanmakta olan aşılar kullanılmaya devam ederse, en az 9 
milyar 600 bin doz aşı gerekiyor. Ama şunu da görelim; bugün itiba-
riyle 13 aşı acil kullanım izniyle uygulanabiliyor ve pek çoğu kitlesel 
olarak üretilmesine rağmen, herkese aşı yapmak gibi bir perspektif 
de yok. Patronların, daha çok nasıl satarız nasıl pazarlarız hesabı var. 
Hâlbuki bu etkenin mutasyonlar sonucunda ortaya çıkan varyantları 
şu anda var olan aşılara olan duyarlılığını ortadan kaldırıp dirençli 
hale getirilebilir. Ama bu riske rağmen, aşılardaki özel mülkiyet 
halen korunmaya çalışılıyor. Bir başka soru, tabii ki aşı ve maske 
temel koruma araçları olmasına rağmen, neden herkese parasız ulaş-
tırılmıyor? Bildiğimiz gibi, aşı uygulama, bağışıklık sıklığı %70’lere 
ulaşabilirse toplum bağışıklığına ulaşmak, bu salgını kontrol altına 
almak mümkün olacak. Ancak, “neden yapılmıyor” sorusunu herhal-
de hep beraber yanıtlamak gerekiyor.

COVID-19 Pandemisi neden durdurulamıyor?
Şimdi sıra, “COVID-19 pandemisi neden durdurulamıyor” son 

sorusu ve yanıtının ne olacağında. Şunu söylemek mümkün; insanla-
rın hastalanma ve ölme riskinin engellenebilmesi için yapılabilecek 
faaliyetler para kazandırmaya devam ettiği sürece, salgını bitirmek 
için gerekli adımların atılması da çok zor gözüküyor. Bununla birlik-
te, bizlerin COVID-19’a yakalanma ve COVID-19’dan ölme riski halen 
birilerine para kazandırıyor. Ancak şunu da gözden uzak tutmayalım; 
COVID-19 salgını, her yerde bitene kadar hiçbir yerde bitmeyecek 
maalesef. İşte buradan da Santana’ya referans vermek istiyorum: 
“tarihten ders almayanlar tarihi yeniden yaşamaya mahkûm olur-
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lar”. Evet, COVID-19 pandemisi ve insanlığa yaşattıkları insanların 
dünyaya bakış açısını değiştirmek için değil, dünyayı değiştirmek 
için kullanılabilmelidir. Bu Konferans’ta da gördük; sunum yapan ve 
soru soran arkadaşlarımızın hemen hepsi dünyayı değiştirmek adına 
varlar ve var olduklarını ifade ediyorlar. Söz konusu tutumu çoğalta-
bilir, kitlesel eyleme dönüştürebilirsek salgınla ve sonuçlarıyla baş 
edebilmenin kapısını aralayabileceğimizi düşünüyorum. 

Dayanışmayla, sonuçta eşitlik ve aşıyla…
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COVID-19 PANDEMİSİNDE İNTİHARLAR1

ÖMER KURTAŞ 
Kocaeli Üniversitesi

Ben, bugün genel olarak intiharın oluşmasında ne gibi faktörler 
etkili diye bakalım istedim bu sunumla. Biyolojik, sosyal, psiko-
lojik, siyasal birçok neden olabiliyor. Hatta söyleşisinden çok 

yararlandığım Sayın Sezai Berber, 50’den fazla neden sayılabileceğini 
ancak bunların tek başına hiçbirinin intihar nedeni olmayabileceğini, 
çoğunlukla bunların tümünün üst üste gelmesiyle insanların bu yönte-
me başvurduklarını belirtiyor. Fakat bu alanda yapılmış tüm araştırma-
larda ortak olan, umutsuzluğun, çaresizlik duygusunun en önemli fak-
törler arasında yer aldığı yönünde. 1950’lerde Edwin Shneidman’a göre 
intihar dayanılmaz ruhsal ve bedensel acılar içinde şaşırmış, bozulmuş, 
gücü azalmış benliğin başvurduğu bir yol. Bu bize, intiharın, önüne 
geçilebilecek bir öz kıyım eylemi olduğunu gösterir. Burada önüne geçi-
lebilecek olması önemli. Bu nedenle burada, intiharı tek bir sebebe 
bağlamanın doğru olmadığını veya intihara meyleden kişilerin sadece 
psikiyatrik tanı almış ve psikiyatrik sorunları olan insanlar olduğu şek-
linde bir genelleme yapılmamasının önemli olduğunu söyleyebiliriz. 
Fakat şöyle söyleniyor, ben biraz iddialı bir cümle olarak görüyorum 
bunu, ama yine de söylemek lazım: Engel olunamayacak intihar sayısı-
nın çok istisnai olduğu, intihar etme düşüncesi olan insanların çoğun-
lukla bu düşüncelerini gerçekleştirirken hesaplaşma içinde olup müte-
reddit davrandığı. Aslında bizim adli tıp uygulamalarında da, özellikle 
kesici ve delici aletle damar açma yöntemi ile yapılan intiharlarda bunun 
önemli bir gösterge olduğu, işte tereddüt kesilerinin intihar lehine 
yorumlanan bir bulgu olduğu söylenir. Yani bundan şunu anlıyoruz ki 
insanlar son ana kadar bir hesaplaşma içinde. Son anda bile olsa intihar 
düşüncesindeki insanlara umut aşılanabilirse, onların hayata bağlanma-

1 Bu metin, Ömer Kurtaş’ın 16 Mart 2021’de yaptığı sunumun çözümünün düzenlen-
mesiyle hazırlanmıştır.
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sında önemli bir katkı olabileceği ve önlenemese bile intiharların en 
azından sayıca azaltılabileceğini söyleyebiliriz rahatlıkla. Dediğim gibi 
Sayın Sezai Berber çok farklı bir pencereden bakmış. Ona göre birçok 
intihar ana grubu ve sebepleri var. Ama en çok Durkheim’in kavramsal-
laştırdığı anomik intiharların olduğunu, anomik veya Türkçeye çevril-
miş haliyle kuralsızlık intiharları kavramlarının süreci anlamamıza yar-
dımcı olabileceğini söylüyor. Ben kuralsızlığı biraz belirsizlik olarak 
anlıyorum çünkü yabancı dilde, daha doğrusu çevirilerin çoğunda 
belirsizlik olarak geçiyor. Belirsizlik, özellikle ekonomik belirsizlik, stre-
se bağlı bozukluklar, intihar ile çok ilişkili bir kavram. Belirsizlik hak-
kında çok ilginç bir cümleye rastlamıştım:  “Kötü bir şeyin olacağını 
gerçekten bilmekten daha stresli bir durum oluşturur “ diyordu.

Yine bir araştırmada, İngiltere ve Galler’de günlük intihar verileri, 
2001-2015 dönemi boyunca Günlük Ekonomik Politikası Belirsizlik 
Endeksi ile eşleştirilmiş ve bu belirsizlikteki artışların intihar üzerin-
de ani bir etkiye ulaştığı ve bu durumda ekonomik belirsizliğin inti-
har riskinde bir artışa yol açabileceği saptanmış.

Pandeminin olası etkileri nelerdir diye biraz toparlamaya çalıştım. 
COVID-19 krizi ve enfeksiyon tehdidinin neden olduğu sıkıntı, izo-
lasyon, psikiyatri hizmetlerinin bulunmaması, bakıma erişimde zor-
luk ve uzun vadeli ekonomik gerilimler, salgının olası etkisinin 
değerlendirme gerekliliğini ortaya çıkarmaktadır. Ve bu nedenle de 
intiharı önleme çabalarının artması gerektiğini söyleyebiliriz. COVID-
19’a en çok benzeyen salgın, 2003’teki SARS salgınıydı; burada 
karantinaya alınan kişiler üzerinde yapılan çalışmalar, depresyon ve 
travma sonrası stres bozukluğu gibi ruhsal bozukluklarda önemli bir 
artış olduğunu gösterdi. Ayrıca araştırmalar, 1918’deki İspanyol gribi 
ve SARS salgını gibi salgınların, yüksek riskli popülasyonlarda artan 
intihar oranları ile ilişkili olabileceğini göstermiştir. Bu bulgular ışı-
ğında, COVID-19’un genel olarak ruh sağlığı ve özel olarak intihar 
riski üzerinde etkisi olabileceğini ve intiharı önleme girişimlerine ve 
araştırmalarına ihtiyaç olabileceğini söyleyebiliriz. 

Bilimsel literatürde mevcut verilere göre, COVID-19’la ilgisi olma-
yan intihar ve intihar girişimlerinin olumsuz yaşam deneyimlerindeki 
çeşitli faktörlerden kaynaklanan karmaşık davranışlar olduğunu, ama 
öncelikle psikiyatrik bozuklukların bir kombinasyonu olduğunu da 
akılda tutmak gerekiyor. Ancak yine de bu süreçteki ölümle başa 
çıkma ve ekonomik zorluklar gibi sonuçların, bu sürecin kendi 
sonuçlarının intihar düşünceleri ve davranışlarının ortaya çıkmasın-
da şiddetlendirici etkiye neden olduğu söylenebilir.

Şöyle bir tablo var (Türkçeye kendim çevirdim); epey açıklayıcı 
buldum bu tabloyu.
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COVID-19’un demin bahsettiğiniz sosyal izolasyona ve ekonomik 
problemlere yol açtığını söyleyebiliriz. Bunu rahatlıkla çıplak gözle 
bile anlayabiliriz. Bunun özellikle savunmasız insanlar için geçerli 
olduğu görülüyor; yani bunlar kimler, önceden psikiyatrik hastalıklar 
geçirmiş, düşük dirençli kişiler ya da COVID-19’un yaygın olduğu, 
yoğun olduğu bölgelerde yaşayan kişiler, yakınlarını COVID-19’dan 
kaybetmiş kişiler... Özellikle, dediğim gibi, psikiyatrik bozukluğu 
varsa, depresif bozukluğu varsa, anksiyete bozukluğu varsa, alkol, 
diğer madde kullanımı bozuklukları varsa; tümünün birbiriyle kom-
bine bir şekilde intihara yol açabileceğini veya intihar düşüncesini 
geliştirebileceğini söyleyen bir tablo bu.

Peki, riskli gruplar neler gruplar neler? COVID-19 sürecinde inti-
hara meyleden, meyletmesi daha riskli gruplar kimler? 

Önceden psikiyatrik hastalığı olan kişiler: Psikiyatrik hastalık-
ları olan kişiler, COVID-19 sürecinde intihar için yüksek riskli gruba 
giriyor. Bunların büyük bir kısmı zaten sosyal yardımlarla ayakta 
kalan, sosyo-ekonomik olarak zayıf, savunmasız bir nüfus kesimini 
ve intihara teşebbüs edenlerin önemli bir bölümünü oluşturuyor. 

COVID-19’u geçirmiş ve iyileşmiş kişiler: COVID-19 geçiren 
bireyler arasında intihar davranışları psikolojik ve nörobiyolojik fak-
törler ile ilişkilendirilebilmektedir. COVID-19 hastanelerde izole oda-
larda veya yoğun bakım ünitelerinde tedavi edilmektedir. Tedavisi 
yoğun bakım ünitelerinde yapılan bireylerin, intihar açısından pre-
dispoze durumlar olan travma sonrası stres bozukluğu (TSSB), dep-
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resyon, uyku bozuklukları ve bilişsel faaliyetlerde bozulmalar gibi 
nedenlerle risk altında olduklarını söyleyebiliriz. Hastanede yatış 
süresinin uzun olması, tedavi belirsizliği, sevdiklerinden uzak kalma, 
süreç ile ilgili şeffaf ve tatmin edici bilgi alamama, COVID-19 nede-
niyle hastanede tedavi gören hastalarda negatif psikolojik etkiler 
yaratmaktadır. Yapılan araştırmalarda, travma sonrası stres bozuk-
luklarının anlamlı bir şekilde arttığı görülmektedir. Örneğin Çin’de 
COVID-19 enfeksiyonu geçirip iyileşen hastaların %96,2’sinde intihar 
için predispozan faktör olan TSSB semptomlarının anlamlı olarak 
arttığı saptanmıştır. COVID-19 enfeksiyonunu geçirip iyileşen hasta-
larda uzun süreli fiziksel semptom varlığı, işini kaybetme –ilerleyen 
sürelerde ona da değineceğiz–, ekonomik konularda sıkıntı gibi psi-
ko-sosyal stres faktörleri de intihar davranışlarına katkıda bulunuyor.

Yaşlılar: Çoğu ülkede COVID-19’dan olumsuz etkilenme riski taşı-
yan yaşlılar, nüfusun geri kalanına kıyasla en yüksek intihar oranına 
sahip yaş grubunu oluşturmaktadır. Yaşlıların tek başına yaşama, 
sosyal olarak izole olma ve fiziksel sağlık sorunları olma olasılığı 
daha yüksektir; bunların hepsi intihar girişimleri ve intihar için risk 
faktörleri oluşturur. SARS salgını sonrasında yaşlılar arasında intihar 
oranlarında artış olduğunu gösteren Hong Kong’da yapılan bir araş-
tırma, salgının zorlukları sırasında aileleri için yük olma korkusunun 
birçok vakada intihar nedeni olduğunu göstermiştir.

Pandemi sürecinde görev alan sağlık çalışanları: Sağlık çalı-
şanları, intihar riski genel nüfusun neredeyse iki katı olan topluluk-
lardır. Özellikle SARS salgını sırasındaki deneyim, bu tür krizlerin ön 
saflarında yer alan sağlık çalışanlarının kişisel risk almaları, ölüm ve 
kayıpla baş etmek zorunda kalmaları nedeniyle, kriz bittikten sonra 
3 yıla kadar travma sonrası reaksiyonlar, depresyon ve anksiyete 
yaşayabildiklerini ve bunun da intihar ve intihar girişimi risklerini 
artırdığını göstermiştir. Özellikle ilk müdahale ekiplerinin en riskli 
grupta olduğu ve bu sağlık personelinin yardım istemekten en çok 
kaçınan kesimi oluşturduğu da bildirilmiştir.

Çalışma saatlerinin fazla olması, özellikle hastanenin pandemi 
hastanesi olması, çalışılan hastanede vaka yükünün fazla olması, 
beraber çalışılan iş arkadaşlarının enfekte olması, koruyucu ekipman 
yetersizliği ve tedavi protokollerinin belirsizliğinin sağlık çalışanları-
nın psiko-sosyal etkilenimini arttırdığı tespit edilmiştir...

Bunun dışında izolasyon ve karantinadan bahsedelim. 

İzolasyon; hastalık belirtilerine sahip kişilerin, sağlıklı bireyler-
den uzak olacağı bir şekilde fiziksel ayrılığın sağlandığı ve ilgili dev-
letler tarafından yasalarla desteklenmiş önlemlerin bütününü ifade 
ediyor. Bunun yanında karantina; enfeksiyon riski olan kaynak veya 
kişi ile temasta bulunan kişilerin sağlıklı ve teması olmayan bireyler-
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den ayrı tutulması uygulamasıdır. Pandemi sürecinde hastalığın 
bulaşma riskini azaltmak ve hasta olan bireyleri sağlıklı bireylerden 
izole etmek amacıyla devletler tarafından karantina ve izolasyon pro-
tokolleri, fiziksel bariyer yöntemleri de eklenerek uygulanmıştır. 
Yine karantina önlemlerinin süresinin uzaması ile birlikte kişiler 
arası şiddetin de arttığı biliniyor. Özellikle kadına yönelik fiziksel ve 
cinsel saldırıların, çocuk cinsel istismar vakalarının bu dönemde art-
tığı ve bu artışın da intihar ile ilişkili olduğu yapılan çalışmalarda 
görülmüştür. 

Yine yapılan çalışmalarda kentsel bölgelere nazaran kırsal alanla-
rın intihar davranışları açısından daha riskli bölgeler olabileceği 
belirtilmiştir. İntihara giden kriz anlarında karantina ve izolasyon 
nedeniyle sosyal desteğe ulaşımdaki zorluk, daha yaşlı bir nüfusa 
sahip olunması, yaşlı bireylerin külfet olma korkuları gibi nedenler 
bu bölgelerde intihar riskini arttırıyor.

Maske takma ve sosyal mesafe de insanların psikososyal duru-
munu olumsuz etkiliyor. COVID-19 enfeksiyonundan korunmak için 
alınacak en basit bireysel önlemler maske takmak ve sosyal mesafe 
kurallarına uymak olarak tanımlanmıştır. Bu konuda birtakım araş-
tırmalar yapılmış. Salgının başlamasından kısa bir süre sonra pande-
minin insanlar üzerindeki olumsuz ruhsal etkisini araştırmak üzere 
Çin’de internet üzerinden yapılan bir başka çalışma, 1210 adet katı-
lımcının %28,8’inde orta ve şiddetli anksiyete belirtileri olduğunu 
göstermiştir.

Ekonomik durum: Pandemi ile mücadelede karantina ve izolas-
yon önlemlerinin etkilerinin yanı sıra ekonomik durgunluk, işsizlik 
ve yoksulluk da insan psikolojisini kötü etkilemektedir. Karantina ile 
birlikte gıda ve temizlik ürünlerinde beklenmeyen, fahiş fiyat artışla-
rı, toplumun ekonomik olarak güçsüz gruplarını fiziksel ve psikolojik 
sağlık açısından kötü etkilemektedir. Özellikle de gelişmekte olan –
yoksul ülkeler diyorum ben buna– ve daha az gelişmiş ülkelerde 
ciddi ekonomik krizler yaşanmaktadır. Karantina nedeniyle birçok 
küçük ve orta ölçekli işletme kapatılmış, bunun sonucunda işsizlik 
artmış durumdadır hâlihazırda.

Özellikle ekonominin küçülmesi ile birlikte ekonomik açıdan des-
tek verilmeyen bireylerde pandemi sürecinde ortaya çıkan diğer stres 
faktörleriyle beraber intihar davranış ve düşünceleri artabiliyor. 
İşsizliğin intihar üzerindeki etkisinin altmıştan fazla ülkenin verileri 
kullanılarak araştırıldığı bir çalışmada, 2000-2011 yılları arasında 
intihar oranlarının işsizlikle birlikte %20-30 oranında arttığı tespit 
edilmiştir. Bizim ülkemizde de, CHP Milletvekili Gamze Akkuş 
İlgezdi’nin basına yansıyan raporunda 2002-2019 arasında geçim zor-
luğu nedeniyle hayatına son veren, özellikle geçim zorluğunu,  
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“İşsizim, çocuğuma ayakkabı alamadım “ gibi cümlelerle açıkça belir-
terek intihar eden vakalar olduğu görülüyor. Bu süredeki toplam 4 
bin 801 intiharın yüzde 17’sine tekabül eden 798’i, 2017-2019 yılların-
da yaşanmış. Ekonomik kriz nedeniyle intihar eden kişi sayısının 
2017-2019 yılları arasında yüzde 38 arttığı, 2017’de 232 kişi ekonomik 
gerekçelerle hayatına son verirken bu sayının 2019’da 312’ye yüksel-
diği belirtilmiş. Bunlar doğrudan ekonomik nedenlere bağlı olan 
intiharlar ve giderek arttıklarını görüyoruz.

Damgalanma; bulaşıcı hastalığın görüldüğü bölge ve o bölgede 
yaşayan, enfeksiyonu geçirmekte olan veya geçiren, enfeksiyon açı-
sından risk altında olan bireylere yönelik yargılama, suçlama, korku 
ve şüphe ile yaklaşma, konuşmama ve dışlama davranışlarını anla-
tıyor. Ben de COVID’in ilk başlarında, yaz aylarında COVID oldum 
diye yakınlarımı aramıştım.  “Aman kimseye söyleme bizi de 
COVID’li diye damgalarlar, bize kimse yaklaşmaz, konu komşu gel-
mez “ demişlerdi. Benim de canım sıkılmıştı. Beni ne ilgilendirir 
kimlerin damgalayacağı konusu, ama bu da önemli bir korkuymuş. 
Damgalanma, intihar riskini arttırması açısından en az depresyon 
kadar önemli bir stresördür. Tarih boyunca salgın hastalıklar nede-
niyle risk altında bulunan bireyler ve gruplar enfeksiyon kaynağı 
olarak damgalanmış ve ayrımcılığa maruz kalmışlardır. Aynı 
zamanda enfeksiyonun ortaya çıkardığı mortalite ve morbiditenin 
azaltılması için düzenlenen sosyal mesafe kuralları, izolasyon ve 
karantina uygulamaları, istenmeyen bir biçimde damgalanmayı art-
tırabilmektedir.

Yine yapılan çok sayıda çalışmada COVID-19 döneminde dünya 
genelinde gerçekleşen intiharların sebepleri analiz edildiğinde, sınır-
lı sayıda vakada dahi olsa izolasyon, depresyon, anksiyete ve ekono-
mik sebeplerin yanında damgalamanın da intihar nedenleri arasında 
yer aldığı tespit edilmiş. 

Medyanın etkisi; çok önemli etkin bir faktördür intiharlar açısın-
dan. Özellikle pandemi sürecinde alınan karantina ve izolasyon 
önlemleri, insanların özellikle sosyal medyada daha fazla vakit geçir-
melerine neden olmuştur. Medya organlarında yer alan olumsuz, 
güvenilir olmayan ve gerçek dışı haberler insanların psikolojik yön-
den etkilenmesini derinleştirerek arttırmıştır.

Medyanın sorumsuzca intihar haberleri yapması, intiharlarda ani 
artışlara neden olabilir. Krizle ilgili hikâyelere tekrar tekrar maruz 
kalmak, korkuyu arttırıyor ve intihar riski büyüyor. İntiharın bulaşıcı 
olduğu ve bu bulaşmada medyanın etkisi olduğu çok öncelerden beri 
bilinen bir olgudur. Medyanın haberi veriş biçiminden ve/veya sevi-
len sanatçı ve kişilerin intiharlarının ardından intiharların arttığı 
gözlenmiştir. Medya ve intihar oranlarındaki artış arasındaki ilk bağ-
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lantı, Goethe’nin ünlü kitabı Genç Werther’in Acıları ile kurulmuştur. 
Kitabın 1774 yılında yayımlanmasının ardından Avrupalı genç erkek-
ler, sarı pantolonlar ve mavi ceketler giyerek kitabın başkarakterini 
taklit etmeye başlamış; tıpkı sevdiği kadının kendisini reddetmesi 
üzerine bir tabancayla kendini vurarak intihar eden Werther gibi –
yani bu yöntemi kullanarak– intihar eden genç erkeklerin sayısında 
büyük bir artış gözlemlenmiş. Yakın zamanın popüler kültür ikonla-
rından biri Kurt Cobain’in intiharından sonra da hayranları arasında 
intihar davranışlarının arttığını söyleyebiliriz. 

Yine yapılan bir çalışmada 2003 yılında SARS-CoV-2 enfeksiyonu 
sonrası erken klinik dönemde travma sonrası stres bozukluğu yaşa-
yan bireylerin sayısının, COVID-19 enfeksiyonunu stabil olarak geçi-
ren hastalardan çok daha düşük oranda olmasının nedeni sosyal 
medya kullanımı, doğru olmayan haberlere erişim kolaylığı ve sosyal 
medya üzerinden dışlanma olduğu düşünülmektedir.

Bir yandan güncel ve doğru bilginin topluma ulaştırılması, hijyen 
ve izolasyon hakkında kamuya gerekli bilgiyi sunması açısından 
yararlı olan medya, negatif etki yaratacak ölüm, enfekte bireylerin 
hastalık süreci gibi haberler konusunda duyarlı davranmadığında 
toplumun etkilenebilir gruplarında anksiyete ve strese yol açmakta-
dır. Yanlış bilgilendirme sonucunda acil servislerde veya poliklinik-
lerde gereksiz yoğunluk yaşanabilmekte ve bu durum toplumda 
anksiyete ve stresi tetiklemektedir. Sayın Sezai Berber şöyle bir şey 
öneride bulunuyor: Nötr kalmak gerekiyor, intihar haberlerinde 
olumlu veya olumsuz; yani olumsuz bir yargıdan uzak olmak, ama 
olumlu olarak yüceltilmesine de yol açmamak gerek;  “Genç 
Werther’in Acıları’ndaki gibi günahlarından kurtuldu” mesela. 
Haberlerin önyargılarla verilmesinin her bakımdan yanlış olduğunu, 
en doğru tutumun intihar karşısında nötr tutum takınmak olduğunu 
söylüyor. Bana da mantıklı geldi. 

Peki, süreç ile ilgili neler bekleyebiliriz, önümüzdeki süreç ile 
ilgili? Bu tür süreçlerde şöyle bir şey oluyormuş, bunu da yeni fark 
etmiş durumdayım: Sürecin içindeyken kısa vadede etkisi olmuyor, 
yani etkileri ya az oluyor ya da daha da az alabiliyor. Bunu, dış teh-
like zamanında insanlar hayatta kalmak ile meşgul olduklarından, 
sıkıntı veya acıya daha az odaklanmalarına bağlıyorlar.

Bunun tersine, birçok yaşlı insan gibi yalnız yaşayan insanlar, 
sosyal izolasyon ve toplum hizmetlerine erişimlerinin önemli ölçüde 
azalması nedeniyle refahlarında ve zihinsel sağlıklarında bozulma 
yaşayabileceği gibi, sosyal izolasyon uygulamaları insanları yakın 
aile ile yani destek sistemi ile evlerine hapsederek birçok kişinin 
ruhsal sağlıklarında iyileşme yaşamasına da yol açabilir. Fakat çok 
sayıda kanıt, COVID-19 salgınının derin psikolojik ve sosyal etkileri 
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olduğunu gösteriyor. Pandeminin psikolojik sekeli, muhtemelen 
aylarca, yıllarca devam edecek. 

Araştırmalar, COVID-19 salgınının genel popülasyonda ve sağlık 
profesyonelleri arasında anksiyete, stres, bulaş korkusu, depresyon 
ve uykusuzluğu artırabileceğini gösteriyor. Özellikle önceden psiki-
yatrik bozuklukları olan kişilerde ve COVID-19 yaygınlığı yüksek 
bölgelerde ikamet eden kişilerde sosyal izolasyon, kaygı, bulaşma 
korkusu, belirsizlik, kronik stres ve ekonomik zorluk; depresyon, 
madde kullanımı, anksiyete ve diğer psikiyatrik bozuklukların geliş-
mesine veya şiddetlenmesine yol açabilir. Stres ile bağlantılı psikiyat-
rik durumlarda, duygu durum bozuklukları ve madde kullanım 
bozukluğu da dâhil olmak üzere, intihar davranışı ile ilişkili belirti-
lerin artabileceği beklenebilir.

Yine bu süreçte ekonomik sorunların ruh sağlığı üzerindeki etki-
si ciddi olabilir. Dünya çapında milyonlarca insan işini kaybetti. 
İşçiler ve tüketiciler açısından self izolasyonun yanı sıra, fabrikaların 
ve mağazaların kapatılması, spor ve eğlence etkinliklerinin yasaklan-
ması da dahil olmak üzere virüsü kontrol altına almak için alınan 
önlemlerin ekonomi için zararlı etkilerinin artabileceğini öngörebili-
riz. Tarihsel olarak da ekonomik gerilemeler ruh sağlığı bozuklukla-
rı ve intiharlarla ilişkilendirilmiş. Çalışmalar, işsizlik oranındaki 
artışların daha yüksek depresyon, alkol ve diğer madde kullanım 
bozuklukları ve intihara bağlı ölümlerle ilişkili olduğunu göstermiş. 
İleriye dönük gözlemsel çalışmalarda hem algılanan iş güvencesizliği 
hem de işsizlik, artan depresif belirtiler için önemli riskler oluştur-
maktadır.

İntiharla ilgili The Academy Board’ın öngörülerini de buraya 
aldım. Hiç değiştirmeden aldım. Kısa süreli intihar oranlarının aynı 
kalacağına veya azalacağına, ancak bunun uzun vadede böyle olma-
yacağına inanıyor. İntihar ve intihar girişimleri, özellikle risk altında-
ki popülasyonlar arasında, krizden sonra (veya hatta muhtemelen 
sırasında) artabilir. Sebepler aşağıdaki gibi olabilir:

Kriz sırasında kliniklere gitme korkusu veya ruh sağlığı kaynak-
larının diğer sağlık hizmetlerine geçici olarak dağıtılması nedeniyle 
tedavi edilmeyen psikiyatrik bozukluğu olan kişiler arasındaki ruh 
sağlığı sorunları (insanların bakıma erişimini azaltır);

Hastanede yatışlarda ve psikiyatri acil servislerine sevklerde azal-
ma ve ilaç temininde güçlükler (bulaşma korkusu ve toplu taşıma 
güçlüğü nedeniyle genel acil servislere, yatan hasta birimlerine ve 
poliklinik tesislerine sevklerde görülen azalmaya benzer);

Alkol kullanım oranlarıyla intihar oranları arasında güçlü bir ilişki 
olduğu göz önüne alındığında, genel popülasyonda ve yüksek riskli 
gruplar arasında alkol tüketimindeki artış, ekonomik zorluk, işsizlik 
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ve iflaslar, ölebilecek akraba ve arkadaşların kaybından kaynaklanan 
hastalık ve keder, uzun süreli izolasyondan kaynaklanan zorluklar, 
haftalarca rahatlama olmaksızın birlikte kapatılmaları nedeniyle aile 
ilişkilerinde yaşanan sıkıntı ve gelecekle ilgili genel belirsizlik ve 
endişelerin artabileceği söyleniyor.

Yine bu önümüzdeki süreçte ilgili beklentilerde Amerika’da 
(ABD), –yani onu da ilginç bulduğum için buraya koydum– New York 
Psikiyatri Enstitüsü’nün Google Trend aramaları üzerinden yaptığı 
çalışmada 4 ana başlık üzerine yoğunlaşılmış. Dört ana başlıkta keli-
meler aratılmış ve bir modelleme kullanılarak bakılmış bunlara. 
Veriler 3 Mart 2019 ile 18 Nisan 2020 tarihleri arasında ABD’de ger-
çekleştirilen Google aramalarıyla sınırlandırılmış: a) İntihara özgü 
aramalar,  “kendimi öldüreceğim, seni öldüreceğim gibi sözler, inti-
har metotları vs.; b) Genel ruh sağlığı ile ilgili sorular: Depresyon, 
panik atak, anksiyete, yalnızlık; c) Mali zorluklarla ilgili aramalar: 
İşsizlik, işini kaybetme, işten çıkartılma, geçici izin vb.; d) Yardım ile 
ilgili aramalar var.

İntiharla ilgili aramalar beklenenden düşük çıkmış ama bu zaten 
baştaki fikrimize de uyuyordu, intiharlar stres durumlarında azalma 
eğilimi gösteriyor. Genel ruh sağlığı ve yardım arama ile ilgili arama-
lar orta derecede artmıştır. Daha önce intihar oranları ile pozitif bir 
korelasyona sahip olduğu gösterilen  “suicide”,  “commit suicide” ve  
“kill yourself”, gibi intihara özgü terimlerin arama hacimleri tahmin 
edilenden daha düşük. Bununla birlikte, mali zorlukları temsil eden 
sorgu aramalarının da intihar oranları ile pozitif bir ilişkisi var. 
Bunlar çok fazla artmış, mali zorluklarla ilgili olarak  “işimi kaybet-
tim”,  “işsizim”,  “işten çıkartıldım” gibi aramalar çok artmış. 

Arama hacmindeki bu belirgin artış, ABD’de 2004 ve 2017 yılları 
arasında aylık intihar oranları ile korelasyon açısından değerlendiri-
len seksen dokuz arama sorgusunda en güçlü pozitif korelasyonun  
“laidoff” yani  “işten çıkartıldım” sorgusu için bulunduğu düşünüldü-
ğünde; bu, intiharla özellikle ilgilidir. Görünüşe göre bireyler işini 
kaybetmenin ve izolasyonun ani stresleriyle boğuşuyor ve sonuç 
olarak kriz servislerinden yardım istiyorlar, ancak intihar üzerindeki 
etkisi henüz oluşmuyor.

Mevcut çalışmanın sonuçları, COVID-19 salgını karşısında 
Amerikalıların devam eden duygusal ve finansal mücadelelerine 
vurgu yapıyor. Açıkça intiharla ilgili sorgular için göreceli arama 
hacmi, salgının ilerlemesinin bu erken aşamalarında düşmüş olsa da, 
COVID-19’un intihar için bilinen risk faktörleri üzerindeki etkisi 
düşünüldüğünde uzun vadeli intihar eğilimi önemli bir endişe kay-
nağıdır.
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Yine Kanada’da bir araştırma yapılmış, bu da ilginç bir şey: 2001 
yılında intiharlarla işsizlik arasında bir modelleme yapmışlar. COVID-
19’un işsizlik üzerindeki etkisinin bir sonucu olarak Kanada’daki aşırı 
intihar sayısını öngörmek için yapılan çalışmada, yıllık intihar ölümle-
ri (2000-2018) ve işsizlik (2000-2019) verileri Kanada istatistiklerinden 
elde edilmiş. Zaman trendi, regresyon modelleri adı verilen modelleme 
kullanılarak yapılmış. Olası tahminler içinde işsizlik az arttı, çok arttı, 
normal kaldı gibi oranlar gösterilmiş. Üç ayrı senaryo ile ilgili, 2020 ve 
2021’deki intihar sayısını tahmin etmişler. İşsizlik sayısında değişim 
olmaz, aynı işsizlik sayısında giderse diye ve öngörülen işsizlik bir 
miktar artarsa diye. Bakın buradaki grafik daha kolay, daha anlaşılır.

En alttaki çizgi aynı kalırsa, intihar olayları da aynı kalıyor. Ama 
işsizlik sayısında artış olunca intihar oranı artıyor, 100 binde 11’e 
çıkıyor. Aşırı artış olunca 100 binde 14’e. Bunlar büyük rakamlar 
sayılıyor. İşsizliğin artmasını bekliyorlar ve sayıları da vermişler. 
2020’de 4127 ve 2021’de 4143 intihar vakası ön görüyorlar. Bu senar-
yolardan anladığımız kadarıyla işsizlikle mücadele etmek aynı 
zamanda intiharla da mücadele etmek anlamına geliyor.

Bu çalışmanın sonuçları, daha önce ABD’de benzer bir analizde 
(Kanada’daki işsizlikteki ani artışın intihara bağlı ölümlerdeki artışla 
ilişkili olduğu) elde edilen sonuçlar ile uyumludur. Gözlemlenen pro-
jeksiyon tahminlerinin de, Büyük Resesyon sırasında Kanada’da göz-
lemlenenlerle benzer şekilde uyumlu olduğunu, bireylerin ya da 
popülasyonlar içindeki sonuçlanmış intiharların tek bir değişkene 
bağlı olmadığını, hiçbir makroekonomik göstergenin intihar sayıları-
nı yeterince iyi tahmin etmediğini kabul etmekle birlikte, bunların 
bozulmasının, artmasının intihar oranındaki artışla yüksek oranda 
ilişkili olduğunu da görmezden gelemeyiz.



38

Evet, İzmit’teki intihar sayılarına da baktım ben, İzmit’te intihar 
oranları nasıl diye. İzmit dediğim ama şöyle: Dilovası’nın doğusunda 
kalan ilçeler için, Körfez, Derince gibi. Dilovası Gebze, Çayırova ve 
Darıca ilçeleri dâhil değil bu sayılara. Bir fikir olsun diye ben Adli 
Tıp Şube Müdürü Doktor arkadaştan rica ettim. O da 2019-2020 sayı-
larını bana verdi. Burada da görüyoruz hakikaten azalmış sayılar. 
2019 yılında 56’ymış, 2020’de 51’e düşmüş. Ama deminden beri anlat-
tıklarımdan yola çıkarsak ekonomik göstergeler bu şekilde kötüye 
giderse, sağlıktaki hizmetler kötüye giderse intihar oranının artabile-
ceğini rahatlıkla söyleyebiliriz. 

Bir öneri olabilir mi diye çok hoşuma giden bir tabloyu paylaşmak 
istedim. Çok güzel hazırlamışlar bu tabloyu; Türkçeye çevirdim. Bu 
tablo tüm bu sunumu özetleyen bir örnek. 

Özellikle intihar riski yüksek gruplara uygulanacak yöntemler, yani 
intihara meyilli olan, daha önce girişimde bulunan gruplar için tasar-
lanmış yöntemler var. Bir de evrensel, genel nüfusa uygulanacak yön-
temler ile intihar riskini nasıl azaltacakları ile ilgili bir şey. Bununla 
ilgili bir iki şey söyleyeyim: Özellikle baştaki iki tanesi intihar riski 
yüksek gruplar; mental hastalığı olanlar ve intihar deneyimi olanlar. 
Bu mental hastalığı olanlara ne yapılabilir: Bunlarla ilgili ruh sağlığı 
hizmetleri verilebilir. Yine bireysel sağlayıcılar. Ön saflardaki persone-
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lin yeterince desteklenmesi, molalar verilmesi gibi ayrıntılar var bura-
da. Devletin de müdahaleler için yeterli kaynak sağlaması gerekiyor. 
Yine intihar deneyimi olanların, deminki gibi ruh sağlığı ve hizmetle-
rinden faydalanması gerekiyor. Video Tıp, Tele Tıp belki. Bilemedim, 
haddimi de aşmayayım dedim. Önümüzdeki hafta da Ümit Tural Hoca, 
sanırım sürecin psikolojik- psikiyatrik etkilerini, ruhsal etkilenmeleri 
anlatacak. O anlatır diye düşünüyorum. Kriz yardım hatları kurulabilir 
bu intihar deneyimi olanlar için. Yine burada da devletin görevi yeter-
li müdahaleler için kaynak sağlamak olmalı.

Şimdi genel nüfusa neler yapılabilir? Finansal stres faktörleri var, 
biliyorsunuz ekonomik şeyler. Burada mali güvenlik ağları sağlanma-
sı (yiyecek, barınma ve işsizlik destekleri, acil durum kredileri); uzun 
vadeli önlemler (örneğin, aktif işgücü piyasası programları) uygula-
maya konulmasının sağlanması gerekiyor. Burada finansal stres fak-
törleri devletin görevi, bunları ortadan kaldırması gerekiyor.

Ev içi şiddet konusunda da, yine devletin görevi var. Aile içi şid-
dete maruz kalanların desteğe erişimini sağlayan halk sağlığı müda-
haleleri ve şiddet görenlerin evi terk edebilme olanaklarına ulaşma-
sını sağlamak.

Alkol tüketimi, alkol alımının zararları ve güvenli alkol tüketimi 
ile ilgili –devlet en iyi bunu yapıyor galiba– halk sağlığı kamu spot-
ları ve bunlarla ilgili çalışmalar. 

Yine insanların izolasyon, kapalı kalma, yalnızlık koşullarında yas 
tutabilmelerini sağlamak. Çünkü yas tutmanın da önemli bir sağaltıcı 
etkisinin olduğu söyleniyor. Toplulukların aile ve arkadaşların düzen-
li kontrol etmesi, küçük dayanışma ağlarının kurulması, yakınların 
aranması, yalnızlık hissinin giderilmeye çalışmasını sağlamak lazım. 

Bir de hizmet sunucuları açısından da özellikle riskli gruptaki 
yaşlı bireyler için kolay erişilebilir yardım sağlanması. Devletin bura-
daki görevi de yine kaynak sağlamak.

İntihar aletlerine erişime bakarsak, özellikle Amerika’da ve bazı 
Batı ülkelerinde ateşli silahlara erişim kolay oluyor. Bizim ülkemizde 
de görmezden geliniyor, ama inanılmaz sayıda silahlanma var. Bu 
silahlanma kayıt altında olan bir şey değil. Ben bu gidişimde yine 
memlekette sordum, av malzemeleri ve silah satan bir dükkâna gittim, 
orada bir sohbet esnasında söylediler, pompalı tüfek almak çok kolay. 
Hemen hemen inanılmaz sayıda insanın evinde, alakasız insanların 
evinde ateşli silahlar var. İntiharı kolaylaştırıcı etkiye sahip oluyor. 
Gerçi intihar eden kişilerin kararlılığı ölçüsünde bunu engelleme şan-
sınız yok ama, çok kolay ulaşılır olmasını da engellemek gerekiyor.

Medya açısından da, medya etiğine uyulmasını sağlamak. Mevcut 
etik kurallarına uyulmasını sağlamak ve bu yönde önerilerde bulun-
mak, neyin doğru olduğunu göstermek. 



40

pandemiye rağmen

Yararlandığım kaynakları da burada, sonunda belirttim. Her cüm-
lenin altında kaynak koyamadım çünkü çok zorlandım. Burada yazılı 
tüm kaynaklardan yararlandım. Umarım bir intihale yol açmamışımdır. 
Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım yararlı olmuştur.

Onur Hamzaoğlu: Çok teşekkür ederiz Ömer hocam, emeğinize 
sağlık. İntiharın hem halk sağlığı sorunu olduğunu hem de nedenle-
ri arasındaki esas temel nedenin kişisel değil toplumsal nedenler 
olduğunu biliyorduk. Bunu siz pek çok alanda verilendirmiş oldunuz. 
Gerçekten hem size hem adı geçen gençlere çok teşekkür ediyorum, 
KODA adına ve kendi adıma da.
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COVID-19 PANDEMİSİNDE META OLARAK 
AŞI VE TOPLUM SAĞLIĞINA ETKİSİ1

ERKİN BAŞER 

Dr. İktisatçı, Bağımsız Araştırmacı

Kocaeli Dayanışma Akademisi’ne böyle bir etkinliği –online de 
olsa– yapabildiği ve kayıtları YouTube kanalında yayımladığı 
için çok teşekkür ederim. Böylece bizlere de fırsat vermiş 

oluyorsunuz. Fikirlerimi tartışmaya açma olanağı bulabildiğim için 
tekrar teşekkür ederim. Şimdi biz aşının metalaşmasından bahsedi-
yoruz. Böyle bir pandemide toplum bağışıklığının en etkili yolu olan 
yaygın ve hızlı aşı uygulaması nasıl oluyor da piyasa düzeni tarafın-
dan içeriliyor? Bu noktaya nasıl geldik? 

Sağlıkta piyasalaşma
Öncelikle piyasalaşmış bir sağlık sisteminden bahsetmemiz gere-

kiyor. Yıllardır biriken bir sistem bu, yani şöyle anlatalım; ilaçların 
medikal araçların ve tedavinin üretilmesi ve yayılması, koruyucu 
sağlık hizmetlerine göre daha çok kâr getiriyor. Koruyucu sağlık hiz-
metlerinden neredeyse vazgeçilmiş durumda dünyanın birçok yerin-
de. Dolayısıyla  halk sağlığı politikaları, kapitalist ülkelerin neredey-
se hiçbirinde uygulamıyor. Kamusal bir hizmet olarak sağlık, istisnai 
bir hizmet artık dünyada. Dolayısıyla biz karşımızda tedavi edici 
yöntemler görüyoruz. Tedavi edici yöntemler de hastalığın nedenle-
rini ya da asıl çözüm yollarını değil ilaca ve hastane masraflarına, 
ameliyata dayalı bir sisteme dönüşüyor. Bu bağlamda da özelleşmiş 

1 Bu metin, KODA tarafından gerçekleştirilen “COVID-19 Pandemisi Neyi Anlatıyor, 
Neden Önlenemiyor?” Konferansı’nda 12 Haziran 2021 günü yapılan sunumun çö-
zümünün düzenlenmesiyle hazırlanmıştır.
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bir sağlık sisteminden bahsediyoruz. Sigorta sistemi de buna paralel 
bireyselleşmiş durumda.

Türkiye’de ise sağlıkta piyasalaşma, hizmetin özelleştirilmesi ama 
kamusal niteliğinin yine de ortadan kalkmaması esasına göre yürü-
dü. AKP iktidara gelirken belki de en önemli vaadi herkes için sağlık, 
kolay ulaşılabilir sağlık hizmetiydi. Bu bağlamda da sağlığın kamusal 
hizmet olarak algılanması ve bunun korunması gerekiyordu. Her 
köşe başına bir dispanser, her mahalleye bir hastane açtı özel şirket-
ler zamanla.

Özel hastanelere gidiyorsunuz ve bir devlet hastanesinde, üniver-
site hastanesinde yapılacak olan tetkik ve tedavi için harcayacağını-
zın birkaç katı karşılığında bu hizmeti alıyorsunuz. Örneğin 100 
TL’ye mal olacak bir sağlık hizmeti, özel hastanede birçok nedenle 
(hekim ücretlerinin daha yüksek olması, ölçek ekonomilerinden 
yararlanamamaları vb.) 300 TL’ye mal oluyor. Buna bir de kâr payı 
ekleyin; mesela hastaya kesilen fatura 450 TL olsun. 450 TL’nin 100 
veya 150 TL’sini hasta ödüyor. Buna hasta “katkı payı” deniyor. Hasta 
faturanın miktarını bildiği veya tahmin ettiği için yaptığı ödemeye 
razı. Şöyle düşünüyor: “İyi ya en azından hepsini vermedik; 100 TL 
ne ki!” Çünkü bir hekimin özel muayenehanesine gitse 750 TL vere-
cek mesela, hem de her şeyi yaptırmayacak orada. Geri kalan 300 
TL’yi kim ödüyor? Sizin genel sağlık sigortanız; yani devletin topladı-
ğı vergiler özel hastanelere gelir transferi olarak gidiyor. Hâlbuki bu 
sağlık hizmetleri devlet hastaneleri veya üniversite hastanelerinde 
verilseydi zaten 100 TL’ye mal olacaktı. O da bir zahmet bedava 
olsun. Ama bedava olmasa bile, diyelim ki yine bir “katkı payı var”, 
hadi diyelim 30 TL. Buna da itiraz ederiz. 

Mekanizma basit gerçekten; sağlık hizmetleri piyasa koşulların-
da  fiyatlandığında ortaya çıkan toplumsal maliyet, halkın cebinden 
özel sağlık işletmesi patronlarının cebine gelir transferi şeklinde akı-
yor. Özetle biz Türkiye’de özelleştirmeyi özel hastanelere hizmetin 
devri olarak yaşıyoruz. Ama halkın gözünde hâlâ kamusallık niteliği-
ni koruyor.

COVID-19 aşısının ortaya çıkışı
Pandemiye dönelim. Test ve tedavinin paralı olduğu ülkeler var. 

Aşıyı bile satan ülkeler var. Dolayısıyla piyasalaşmış sağlık sisteminin 
kapitalizmin geldiğimiz aşamasında sıradanlaştığı görülüyor. Hangi   
hastalık olursa olsun, amaç kâr elde etmek, kârları çoğaltmak. 
COVID-19 deyince, dünya çapında bir salgın ve hastalıktan bahsedi-
yoruz. O zaman işte tüm kamusal olanaklar tedavi ve aşı bulunması-
na seferber ediliyor. Tedavi(ler) bulunursa ilaçları satacaklar. Aşıyı 
buldular, aşıyı satıyorlar. Hem de tüm dünyaya. Milyar milyar insan, 
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milyar milyar dolar. Hâlbuki Onur Hoca’nın da gayet belirgin ve ber-
rak bir şekilde anlattığı gibi önleyici yaklaşımlar, koruyucu sağlık 
öncelenseydi bunların çoğuna gerek kalmazdı.

Sağlığın piyasalaşmış diğer alanlarını tabii ki burada anlatmak 
mümkün değil. O yüzden yaşadığımız pandemi sürecinde aşının 
metalaşmasına odaklanalım.

COVID-19’un dünya çapında nasıl bir tehdit oluşturduğu konusun-
da Dünya Sağlık Örgütü öncelikle 30 Ocak 2020’de “endişe verici acil 
bir durum” ilan etti. 11 Mart 2020’de de pandemi ilan edildi. O günden 
beri, bir buçuk yıla yaklaştık, salgın artarak sürdü ve bugün itibarıyla 
176  milyon vaka, 3  milyon 800 bin ölüme kadar maalesef ulaştık. 

Toplum bağışıklığını sağlamanın en etkili yolu yaygın ve hızlı aşı 
uygulamasıdır. Çünkü bir tedavi bulunamamışsa, hasta olanların o 
oranlara ulaşmasını beklemeniz olağanüstü sayılarda insanın ölümü-
nü göze almanız demektir. Kapitalist sistem, olası toplumsal tepkiler 
ile olası kârları arasında bir denge tutturmak zorundadır.

Şimdi iki doz verilen aşılar belki de periyodik olarak verilecek. 9 
aya kadar koruyucu olduğu söyleniyor. Bakacağız göreceğiz, ama 
Uğur Şahin üçüncü doza gerek var dedi şimdiden. Daha çok para 
kazanmak istediği için olsa gerek. Tersine belki de tek doz uygulana-
bilecek yeni aşılarla toplumun aşı maliyetini düşürmek mümkün 
olabilecek. Eğer tüm dünyada tamamen kontrol altına alınamazsa 
salgının tekrar patlayacağını biliyoruz.

Peki, aşının buluş sürecini neler etkiledi? Öncelikle 1960’lardan beri 
koronavirüs ailesinin tanınmış olması ve SARS ve MERS salgınlarında-
ki bilgi birikimi. Ayrıca 10 Ocak 2020 tarihinde virüsün genetik dizili-
minin paylaşılmış olması ve kamu kaynaklarının aşı firmalarına ve 
özel araştırma merkezlerine akması. Bu çok önemli, neredeyse tüm 
aşılar kamu kaynakları ile bulundu ve üretim aşamasına getirildi. Bu 
aşılar nelerdir? 16 acil kullanım onayı alan aşı var. Bunlardan 3’ü sade-
ce tek ülkede onay almış. Yaygın olarak 13 aşının acil kullanım onayı 
aldığını biliyoruz. Bu 13 aşının 2021’de yaklaşık 9,5 milyar doz üreti-
lebileceği tahmin ediliyor. Üretici firmalar bu konuda bir veri ve bilgi 
paylaşmadığından sadece tahminler yürütülüyor. Mesela  Biontech 
tahminlerini güncelliyor zaman zaman. Yeni yatırımlar yapmaya çalı-
şıyor; yakın zamanda belki Türkiye ile de anlaşacaklar. Türkiye’de 
üretebilir miyiz diye hesap yapıyorlar. Aynı şey Rus aşısı için de geçer-
liydi biliyorsunuz. Türkiye bu anlaşmaları yaptı.

Peki, bu kadar çok aşı üretiliyorken bunları kim satın alıyor? İlk 
yargıya varalım; 10 milyar doz aşı sipariş edilmiş sadece 2020’de, 
henüz 2021 yılına gelmeden. Bunların yarısından fazlasını, neredeyse 
yüzde 50’nin biraz üstündeki bir miktarı tabii ki yüksek gelirli ülke-
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ler alıyor. Bunlar toplam dünya nüfusunun sadece yüzde 14’ünü kap-
sayan ülkeler.

Aşıların hangisinin daha etkin olduğunu kestirmek zor. Toplumsal 
etkilerini önümüzdeki aylarda daha iyi anlayacağız. Şunu kabul ede-
biliriz; söz konusu 13 aşı da acil kullanım onayı almasına yetecek 
koruma oranlarına sahip. Öyleyse bir planlama yapılarak hangi aşı 
olursa olsun tüm dünya nüfusu için aşılama yapmak mümkün. 
Vurgulamak gerekirse, sağlıkta piyasalaşmanın tüm zararlı sonuçla-
rına rağmen tüm dünyaya yetecek miktarı yeterli sürede üretmek 
mümkündür. 

COVID-19 aşıları: Yakın plan
Aşılara yakından bakalım: Mevcut aşılara dört gruba ayırmak 

mümkün. İlki adenovirüs bazlı vektör aşıları. Bunların yaygın olarak 
kabul  göreni Oxford AstraZeneca. Bu aşıya 172 ülke ve Dünya Sağlık 
Örgütü onay vermiş. Bu aşı çalışması Oxford Üniversitesi’nin bir 
araştırması. Tabii ki devlet destekli, üniversite zaten devletin. 
Araştırmanın yüze 97’sinin kamu kaynağı ile olduğu tespit edilmiş 
durumda. Bill Gates’in müdahalesi ile AstraZeneca ile anlaşma yolu-
nu seçtiklerini biliyoruz. AstraZeneca, İngiliz-İsveç ortaklığında bir 
firma. Ve bu aşı şimdi 1,78 Euro’ya  satılıyor. Ama görüyoruz ki yakın 
zamanda aşının tek dozunu Bangladeş’e 4 Dolara, Tayland’a 5 Dolara, 
hatta Filipinler’e 5,6 Dolara satmaya başladı. Siparişlerin çoğu da 
önceden gelişmiş ülkeler tarafından avans verilerek yapılmış.

Bir diğeri Johnson&Johnson. Bu bir Amerikan şirketi. Fakat onun 
Belçika’daki  alt şirketi, Hollanda’daki bir şirketle ortaklık kuruyor. 
75 ülke ve Dünya Sağlık Örgütü’nün onayladığı aşı, başlarda güya 
kâr amacı gütmeyen bir çalışma olarak lanse ediliyor. Hükümet des-
teği alıyor. Arkasından da 7,16 Euro’ya satışa sürülüyor.

Bir diğeri Sputnik V aşısı. 73 ülkenin onayladığı, ama henüz 
Dünya Sağlık Örgütü’nün onaylamadığı aşı, Rusya’da kamu kuruluşu 
tarafından üretilen bir aşı ve 8,43 Euro’ya satılıyor. Diğer adenovirüs 
aşıları Sputnik Light ve Covidencia. Covidencia,   kamu destekli bir 
Çin firması. Sputnik Light da Rusya’daki aynı araştırma merkezinin 
ürettiği diğer aşı. 

İkinci grup aşı mRNA bazlı olanlar. Bunların en ünlüsü haliyle 
Pfizer Biontech aşısı. Biontech Araştırma Merkezi Almanya’da özel 
bir kuruluş. Pfizer biliyorsunuz Amerika’nın çok ünlü ilaç firma-
sı. Uğur Şahin ve Özlem Türeci, Biontech olarak Pfizer ile anlaşıyor-
lar. 113 ülkenin ve Dünya Sağlık Örgütü’nün kabul ettiği aşının 
araştırma-geliştirme aşaması, Avrupa Yatırım Bankası ve Alman 
Hükümeti tarafından fonlanmış. Bu aşıyı 12 Euro’ya satıyorlar. 
Bulgaristan, geçen günlerde 19,5 Euro’ya aldığını açıkladı. 
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Diğer bir mRNA aşısı Moderna. 73 ülke ve Dünya Sağlık Örgütü 
tarafından onaylanmış. Amerikan firması olan Moderna, Amerikan 
hükümetinin yüzde 100 desteği ile geliştirmiş aşıyı ve 15,17 Euro’ya 
satıyorlar.

Üçüncü grup inaktif virüs aşıları.  Bunların en ünlüsü, bizim 
Türkiye’de çok kullandığımız Sinovac-Coronavac. Sinovac, bir Çin 
firması. 47 ülke ve Dünya Sağlık Örgütü onaylamış aşıyı bugüne 
kadar. Diğer iki inaktif virüs aşısını devlet şirketi olan Sinopharm 
Çin’de üretti. Bunlardan birini (BBIBP-CorV) 74 ülke ve Dünya Sağlık 
Örgütü onaylamış durumda. Diğeri ise (WIBP-CorV) henüz 5 ülkenin 
onayını alabilmiş. Hindistan’da geliştirilen Covaxin kamu-özel ortak-
lığı bir firmanın ürünü. 19 ülkenin acil kulanım onayını almış.

Dördüncü grup protein bazlı aşılar. Rusya’da devlet tarafından 
üretilen Epivac Corona henüz 3 ülkeden onay almış. Diğeri Çin’de 
özel bir şirket tarafından üretilen RBD-Dimer. Bu aşı da henüz 2 
ülkeden onay alabilmiş durumda.

Aday aşılardan Onur Hoca bahsetti. Ayrıntılara girmiyorum. 
Sadece üçünden bahsetmek istiyorum: Novavax, Amerikalı bir şirke-
tin çalışmasını yürüttüğü protein bazlı bir aşı. Ama uluslararası bir 
sivil toplum kuruluşu tarafından destekleniyor. Bir diğeri Sanofi-
GSK. Fransız ve Birleşik Krallık firmalarının ortaklaşa çalıştığı prote-
in bazlı aşı, 7,56 Euro’ya satışa çıkartıldı bile; ön sözleşmeler yapılı-
yor. Ve son olarak CureVac. mRNA  bazlı Alman aşısı, yine kamusal 
kaynakların desteğini alıyor. Bu da 10 Euro’ya satışa çıkartıldı.

Birçok ülke aşı çalışması yapıyor. 287 araştırmanın 102’si insanlar 
üzerinde testler uyguladıkları klinik aşamadalar (Faz I, II ve III). 
Türkiye’de 4 aşı çalışması var. Danimarka, Hong Kong, Meksika, 
Brezilya, Tayvan, Kuzey Kore, Endonezya, Küba, Vietnam, İtalya, 
Japonya gibi birçok ülke aşı geliştirmeye çalışıyor.

Aşıda patent ve özel mülkiyet
Peki, bu aşılar nasıl oluyor da özel mülk halinde kalıyor? Hâlbuki 

aşı en fazla kabul gören bir kamu malı olmalı. Çok yaygın bir hasta-
lıktan bahsediyoruz, tüm toplumun ihtiyacından bahsediyoruz. 1952 
yılında çocuk felci aşısını bulduğunda Jonas Salk’a soruyorlar, “patent 
almayı düşünüyor musunuz?” Yanıtını Youtube’taki bir dakikalık bir 
videoda izleyebilirsiniz. Diyor ki kısa ve çok açık bir şekilde: “Patent 
yok. Güneşin patentini alabilir misiniz?” Şimdi geldiğimiz noktada 
kurumsallaşmış bir patent sisteminden söz ediyoruz. 

1967 yılında Dünya Fikri Mülkiyet Örgütü (WIPO) kuruluyor 
Birleşmiş Milletler bünyesinde. Onun çabalarıyla 1970 yılında Patent 
İşbirliği Anlaşması (PCT) ortaya çıkıyor. Patent sistemini ortaklaştır-
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maya yönelik olarak 1977 yılında Avrupa Patent Ofisi (EPO) kurulu-
yor. 1986 yılında Pfizer’in o zamanki başkanı Edmund Pratt’ın kuru-
culuğu ve öncülüğünde Fikri Mülkiyet Komitesi (IPC) kuruluyor. Bu 
örgütün amacı, Dünya Ticaret Örgütü bünyesinde fikri mülkiyet 
hakları konusunda bir sözleşmenin imzalanması. Bu ve benzeri çaba-
lar sonuç veriyor ve 1995 yılında TRIPS (Ticaret ile Bağlantılı Fikri 
Mülkiyet Hakları) Anlaşması kabul ediliyor. Bu anlaşma Dünya 
Ticaret Örgütü’nün tüm üyeleri tarafından tanınmak zorundadır. Yani 
ülkeler aşılar için patent kurulmasını tanıyor, tanımak zorunda kalı-
yor; diğer fikri mülkiyet haklarında olduğu gibi. 

Patent başvurusunun karara bağlanması 2-3 yıl kadar sürebiliyor. 
O yüzden başvuru ile koruma başlıyor ve 20 yıl boyunca patent 
hakkı tescilleniyor. Tabii eğer başvuru kabul görürse. Fakat pandemi 
olduğunda ancak ve ancak acil kullanım onayı ile bunları üretip kul-
lanabiliyoruz. Özetle mevcut aşıların patent hakları Dünya Ticaret 
Örgütü tarafından koruma altındadır. 

2001 yılında Doha Deklarasyonu’yla TRIPS Anlaşmasına eklenen 
madde ile salgın durumlarında zorunlu lisans çıkartılabilmesi ülkele-
re hak olarak tanınıyor. Bu durumda da buluşçuya yani jenerik aşıyı 
bulana makul bir ödeme yapılır, deniyor. Bunun anlamı, olası piyasa 
fiyatlarının çok altında bir tür ödül. Zorunlu lisans hakkı zaten sınır-
lı bir hak olarak düzenlenmiş; lisansın tescil edildiği ülkede dağıtıl-
mak kaydıyla, ihracatı yapılmaması koşuluyla bu hak tanımlanmış. 
Sonradan yeni baskılar sonucunda, ek bir madde daha getiriliyor ve 
ihracat istisnası tanınıyor. Deniliyor ki az gelişmiş ülkelerde ihtiyaç 
varsa aşıyı üretenler az gelişmiş ülkelere aşıyı ihraç edebilirler. Tüm 
bunlara rağmen aşının öyle bir yolla  dağıtılmadığını ya da  zorunlu 
lisans çıkarılmadığını biliyoruz.

Aşı ruhsatı alındıktan sonra acil kullanım onayı için her ülkeye 
ayrı ayrı başvurulması gerekse bile; Avrupa   Birliği, Dünya   Sağlık 
Örgütü ve ABD onayladığı takdirde diğer onayların alınması çok da 
zor olmuyor.

Peki, COVID-19 aşısının bugünkü durumda serbest dağıtımı ya da 
lisanslı patentli olarak kalması konusundaki tepkiler veya politik 
yaklaşımlar neler? Patenti savunanlar, tüm Avrupa ülkeleri (Ukrayna, 
Rusya ve Türkiye hariç), Brezilya, Avustralya ve ABD. 5 Mayıs’ta 
Biden yapığı açıklamada patentten feragat edilebileceğini ifade etti; 
ama henüz feragat hakkı konusunda hararetli bir savunucu değil. 
Benzer bir açıklamayı yakın zamanda Macron da yaptı. Tamamen ve 
koşullu serbestliği savunanlar; Karayip ülkeleri, Arjantin, Rusya, 
Ukrayna, Türkiye, Çin, neredeyse bütün Asya ülkeleri ve tüm Afrika 
ülkeleri. Tutumu belli olmayanlar şimdilik Kanada, Şili ve Japonya.
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Aşının patent korumasında olması ve bu durumun yoksul ülkeler-
de pandeminin yıkıcı etkisinin sürmesine yol açması tepkilerin art-
masına yol açmaktadır. Örneğin Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri 
“COVID-19 aşısı dünya çapında bir kamu malı olmalıdır” diye ifade 
ediyor. Dünya Sağlık Örgütü COVAX (COVID-19 Aşılarına Küresel 
Erişim)  adında bir sivil toplum kuruluşu kuruyor ve böylece aşıların 
az gelişmiş ülkelerde dağıtımını hedefliyor. Örneğin 2 milyar doz aşı 
dağıtmayı hedeflemiş durumda. Diğer gönüllü kuruluşlar da bunun 
peşinde. Örneğin Halkın Aşısı (People’s Vaccine) adında bir kampan-
ya görüyoruz.

Uğur Şahin diyor ki “aşıda sorun patent değil, üretim kapasitesi.” 
Bunun aslında bir manipülasyon olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. 
Aşıda tabii ki tersine mühendislik çok zor; o yüzden aşı teknolojisi-
nin ve bilgisinin paylaşılması çok önemli. Ama üretim kapasitesinin 
yeterli olduğunu söylemeliyiz. Türkiye’de aşı üretimi yok; AKP hükü-
meti döneminde bu olanaklar ortadan kaldırıldı. Ama 2 ile 6 ay ara-
sında aşı üretim tesislerinin kurulabileceğini biliyoruz.

Dünya Sağlık Örgütü, geçen yıl COVID-19 teknoloji erişim havu-
zu oluşturuyor. Buraya bilgi paylaşım çağrısı yapıyor. Ama aşı ile 
uğraşan hiçbir araştırma merkezi ve şirket hiçbir şekilde bilgi pay-
laşmıyor.

Peki, aşı dağıtımının başka politik sonuçlarını nasıl görüyoruz? 
Örneğin İsrail, Gazze Şeridi’ne aşının ulaşmasını engellemeye çalışı-
yor. Brezilya’da beyazlar siyahlardan iki katı kadar daha fazla aşı 
olmuş durumda; hâlbuki daha fazla siyah hayatını kaybetmiş. Çin 
Tayvan’a aşı verilmesini engelliyor. ABD, Güney Amerika ülkelerine 
Rus aşısının gitmesini istemiyor.  

Hindistan ve Güney Afrika’nın 10 Mart 2021’de aşının patentinden 
feragat etme çağrısını 80 ülke destekliyor; ama ABD, İngiltere ve 
Avrupa Birliği tabii ki bunu engelliyor ve maalesef bu çaba sonuçsuz 
kalıyor. Avrupa Parlamentosu’nun sol kanadı benzer çağrılar yapıyor; 
henüz buna yanıt veren yok. 

Tabii ki bazı gönüllü kuruluşlar aşının az gelişmiş ülkelere ulaş-
ması için çaba sarf ediyor. Bunların inandırıcılığını sorgulamak için 
bir örnek verelim. Mesela Bill Gates’in vakfı güya bu işi dert ediniyor; 
hâlbuki aynı Gates, Oxford Üniversitesi’nin AstraZeneca ile anlaşma-
sına aracılık etmişti. Avrupa Birliği satın alma sözleşmelerini açıkla-
mıyor; sözüm ona ticarî sır. Acaba nasıl anlaşmalar yapıyorlar aşı 
alımında onu bilmiyoruz. 

Aşının metalaşmasının, hatta tekelleşmesinin yan etkileri hemen 
görülüyor. Aşı turizmi başlıyor. Önceleri Kuzey Amerika ve Avrupa’dan 
Birleşik Arap Emirlikleri’ne gidiliyordu. Sonraları ABD’ye seyahat 
ediliyor. Az gelişmiş ülkelerin zengin azınlığı ABD’ye gidip aşı olu-
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yor. Kanadalılar ABD’ye geçiyor önce aşı olmak için. Maldivler aşı 
turu düzenleniyor. Birazdan verileri vereceğim. Maldivler ve Seyşeller 
aşının en çok yapıldığı adalar.

Bir diğer yan etkisi stoklama. Kanada, nüfusunun beş katı kadar 
aşı sipariş etmiş; hatta stoklamaya başlamış. İngiltere, nüfusunun üç 
katı kadar. AB ülkeleri ve ABD de benzer şekilde. Bu ülkeler, avans 
ödeyerek önceden sipariş sözleşmelerini yapıyorlar ve nüfuslarının 
bir kaç katı kadar aşı stokluyorlar.

Bir de yasadışı aşı ticareti söz konusu. Örneğin Çin’de 80 kişi 
tutuklanmış aşı kaçakçılığından. ABD’de rüşvet verip öncelik sırasını 
değiştirmeye çalışanlar cezalandırılmış. Kolombiya’da Çin aşısı yasa-
dışı yollardan ülkeye sokulurken ele geçirilmiş vb. Buna benzer bir-
çok olay göreceğiz yakın zamanda. Belki de en kötüsü sahte aşı 
ticareti olacak. 

Dünyada aşılamanın bugünkü durumu
Peki, aşılamanın şu anki durumuna gelirsek neyi görüyoruz? 11 

Haziran 2021 itibariyle dünya nüfusunun yüzde 29,87’si  bir doz aşı 
olmuş. Kıtalara bakalım: Kuzey Amerika’da bu oran yüzde 65,6; 
Avrupa’da yüzde 55 (Ama Avrupa Birliği’nde yine %65,6); Güney 
Amerika’da yüzde 32,5, Asya’da yüzde 29, Okyanusya’da yüzde 16 ve 
ne yazık ki Afrika’da sadece yüzde 3. Vurgularsak, şimdiye kadar 
Kuzey Amerika ve AB ülkeleri nüfuslarının yüzde 65,6’sına tek doz 
aşı uygulayabilmiş; Afrika ülkeleri ise nüfuslarının ancak ve ancak 
yüzde 3’ü tek doz aşılayabilmiş. Ki aşı siparişlerinin dağılımını bildi-
ğimize göre, varacağımız yargı şudur: Gelişmiş ve zengin ülkeler 
birkaç ay içinde aşı yolu ile toplum bağışıklığını yakalayacaklar. 
Afrika’nın tamamı (Fas ve turistik ada devleri hariç) ve Asya ülkele-
rinin büyük kısmı böyle gidecekse yıllarca bu eşiğe varamayacaklar. 
Onların payına da kitlesel ölümler pahasına hastalığı geçirerek top-
lumsal bağışıklık elde etmek düşecek.  

Toplam Aşı / Nüfus (%)  - 11 Haziran 2021 

K. AMERİKA 65,6

AB 65,6

AVRUPA 55,32

G. AMERİKA 32,5

DÜNYA 29,87

ASYA 28,83

OKYANUSYA 16,42

AFRİKA 3,07

KAYNAK: www.ourworldindata.org
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En çok aşı uygulanan ülkelere bakalım: İsrail nüfusunun yüzde 
123’ü tek doz aşı olmuş. Yani toplumsal bağışıklık seviyesine yaklaş-
mış. Bunun için nüfusun yüzde 65-70’i iki doz aşı olmalıysa istatistik-
lerdeki (www.ourworldindata.org) tek doz verisi 130-140’ı bulan 
ülkeler için bu geçerli olacaktır. Benzer şekilde Malta yüzde 130 ve 
Birleşik Arap Emirlikleri yüzde 138 ile istenen düzeye bugünden 
ulaşmış bulunuyor. Seyşel Adalarında yüzde 140 ve Maldiv Adalarında 
yüzde 90 ile dünya turizmine de “hizmet sunulmuş”. Büyük 
Britanya’da yüzde 103, ABD’de yüzde 91, Şili’de yüzde 106 seviyele-
rini görüyoruz. Avrupa ülkelerinin 27’si, yüzde 50’nin üzerinde. 
Avrupa ülkeleri arasında en geride olanlar; Ukrayna 3,66, Kosova 
4,15, Gürcistan 6,25, Bosna Hersek 7, Belarus 10 ve Moldova 12. 
Ukrayna’nın durumunu düşünün, Rusya ile olan gerilimini. Türkiye’nin 
nüfusunun yüzde 38,55’i bir doz aşı olabilmiş. Son günlerde günde 
500 binin üzerine çıktı aşılama Türkiye’de. Aşı varsa aşılamada sorun 
olmadığını söyleyebiliriz. Tabii burada ülke içinde şehirler ve bölge-
ler arası farklılıklara girmiyorum.

Toplam Aşı / Nüfus (%)  - 11 Haziran 2021

B. Britanya 103,5 Sırbistan 72 Lüksemburg 67,5 Slovenya 62,5

ABD 91,65 Litvanya 71 Portekiz 66 Hollanda 66,5

Şili 106 Almanya 70,5 Yunanistan 64 İsveç 61

Macaristan 98 Belçika 70,5 Fransa 64 Norveç 60

Uruguay 93 Danimarka 70 İsviçre 67 Çekya 60

İzlanda 93 İspanya 69 Polonya 62,5 Dominik 56

G. Kıbrıs 78 İtalya 68,5 Finlandiya 62 Slovakya 54

Kanada 75 Avusturya 67 Estonya 61 Malta 130,5

KAYNAK: www.ourworldindata.org

Verileri düzenli aralıklarla izliyorum. Artış hızlarını gözlemlediği-
mizde birkaç ay içerisinde Avrupa ülkelerinin çoğunda, Kuzey 
Amerika’da ve Güney Amerika’da aşılama toplum bağışıklığını sağla-
yacak seviyeye gelecek diye düşünebiliriz.

Kimler aşıya ulaşabiliyor? Zengin ülkeler, üretici ülkeler, kişi başı-
na geliri yüksek olan ülkeler. Klinik deneylere katılım gösteren ülke-
lere öncelik veriliyor Türkiye ve Şili gibi.

Toplam Aşı / Nüfus (%)  - 11 Haziran 2021

Türkiye 39,07

Brezilya 36

Arjantin 35
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Meksika 28,3

Küba 28

Rusya 22

Avustralya 22,10

Y. Zelanda 16,10

KAYNAK: www.ourworldindata.org

Kimler ulaşamıyor peki? Afrika kıtasında aşılama oranının yüzde 
3,07 olduğunu tekrarlayayım. Fas –İspanya’nın komşusu ve Avrupalı 
turistler için cazip bir ülke– yüzde 44,5, Mauritius –yine turistik bir 
ada ülkesi– yüzde 35,8. Yüzde 10’nun üzerinde 2-3 ülke bulunuyor. 
Yüzde 1’den az 17 ülke, yüzde 1-2 arasında 13 ülke ve yüzde 2-5 ara-
sında da 12 ülke bulunuyor. Yani düşünebiliyor musunuz, sadece 
Afrika’da Fas ve Mauritius haricinde yüzde 17’nin üzerinde aşılama 
yok. Çoğunluk yüzde 5’ten az. Kimsenin oraya aşı vermek gibi bir 
niyeti de yok. Bunun nedeninin çok açık bir şekilde aşının piyasalaş-
mış olması olduğunu söyleyebiliriz. Aşının kullanım değeri o kadar 
yüksek ki o yüzden de herkesin talep ettiği bir şeyi kâr marjı koyarak 
satmak, onu bir mübadele değeri ile pazarlamak, devletlerin ve ser-
mayedarların işine geliyor. Bunu da insanların ölmesi, daha fazla 
hastalanması pahasına yapmaktan hiç geri durmuyorlar. Net bir 
yargı: Kapitalizm öldürür.

Toplam Aşı / Nüfus (%)  - 11 Haziran 2021

AFRİKA 3,07 % 2-5 arası

Fas 44,5
Cibuti, Fildişi K., Ruanda, Senegal, Togo, 
Gana,

G. Afrika, Mısır, Angola, Gine, Namibya, 
Libya

Mauritius 35,8

Ekvator Ginesi 16,85

Komorlar 9,7

Tunus 10,6

Zimbabwe 7,3 % 1-2 arası

% 5-7 arası
Sierra Leone, Nijerya, Gambiya, Etiyopya, 
Kenya, Gabon, Liberya, Mozambik, 
Uganda, Lesotho, Malawi, Kongo, Sudan

Botswana, Cezayir, Yeşilburun

% 1’den az

17 ülke

KAYNAK: www.ourworldindata.org

Asya ülkelerine de kısaca değinmek isterim. Suriye, Yemen, 
Türkmenistan, Vietnam, Irak, Afganistan, Tacikistan, Pakistan, 
Tayvan, Kırgızistan yüzde 5’in altında. En yüksek Çin, Moğolistan, 
İsrail, Bahreyn, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri. Moğolistan herhal-
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erkin başer 

de rahatlıkla Çin’den veya Rusya’dan aşı alabiliyor, 108. Çin’de yüzde 
60 olduğu tahmin ediliyor. Dünyada miktar olarak yüksek aşı uygu-
layan ülke Çin; günde 15 milyon doz.

Toplam Aşı / Nüfus (%)  - 11 Haziran 2021

ASYA 28,83 Kazakistan 19,75

Çin 60 Hindistan 17,7

Moğolistan 108 Japonya 17

İsrail 123 % 10-15 arası

Bahreyn 110
Sri Lanka, Endonezya, Laos, Malezya, 
Lübnan (14), Filistin (12), Nepal

Katar 96

BAE 138

Singapur 75 % 5-10 arası

S. Arabistan 45
Filipinler, Myanmar, Umman, Bangladeş, 
Özbekistan, Tayland, İranKuveyt 43

Hong Kong 38 % 2-5 arası

Kamboçya 30,7 Pakistan, Tayvan, Kırgızistan

G. Kore 28 % 1-2 arası 

Ürdün 24,65 Vietnam, Irak, Afganistan, Tacikistan

Suriye, Yemen, Türkmenistan

% 1’den az

KAYNAK: www.ourworldindata.org

Türkiye’deki mevcut duruma bakalım. Nüfusun üç katı kadar sipa-
riş edilmiş durumda; 120 milyon Biontech, 100 milyon Sinovac ve 50 
milyon Sputnik aşısı 2021 yılı içerisinde teslim alınmış olacak. 
Türkiye’nin de bu yıl içinde toplumsal bağışıklık seviyesine ulaşaca-
ğını bekleyebiliriz. Asya ve Afrika’daki fakir ülkeler aşılanmadığında 
oradaki yeni aşıya dayanıklı varyantlar, gelişmiş ülkelere ve Türkiye’ye 
de sirayet edecektir.

Politik hat: Sınıf mücadelesi, demokrasi ve devrim 
Şimdi bu durumda politik sonuçlara gelelim. Ne talep ediliyor? 

Patentlerden feragat; ama yetmez aynı zamanda aşının bilgi ve tekno-
lojisinin ortak kullanıma açılması, yani aşının kamu malı olması. 
Zaten araştırmalar kamu kaynakları ile yapıldı; aşıları devletler satın 
alıyor halkına bedava uygulamak için, yani halkın vergileriyle finan-
se ediliyor. Bu durumda patentten feragat yetmez; bu bilgiyi ve aşı 
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teknolojisini de ortak kullanıma açmanız gerekir. Sadece patentten 
feragat, aşının özel mülkiyetini engellemeyecektir; tekelleşmeyi orta-
dan kaldırabilir ve birçok ülkede farklı firmaların piyasa fiyatların-
dan satışa devam etmesini sağlar. Aşı tüm dünyada kamu kaynakları 
ile kamu kurumlarında üretilmeli ve bedava olmalıdır.   

Sınıf mücadelesi aynı zamanda demokrasi mücadelesidir. Daha doğ-
rusu demokrasi mücadelesi sınıf mücadelesinin bir türüdür. Biraz 
polemik yaparak politik alana girmek isterim. Konferansın açılış 
konuşmasını yapan hocamız Cihan Tuğal dedi ki, “Devletleştirme risk-
lidir, devlet sağlık kuruluşlarını kötü yönetebilir.” Sadece biraz önce 
anlattığım gibi kamusal mal olma özelliğini kazansın diye bile devlet-
leştirilmelidir. Kötü yönetilme riskini ortadan kaldırmanın iki koşulun-
dan bahsedebiliriz. Başta hekimler olmak üzere çalışanların yönetime 
katılma hakkı ile hastaların (yani toplumun) sağlık hizmeti üzerindeki 
denetimi. Bu koşullarda buna da devletleştirme değil kamulaştırma 
diyebiliriz. Bunlar kapitalizm içinde bile yapılabilir demek istiyorum. 
Pandemide en meşru taleplerden biri, özel hastanelerin kamulaştırıl-
ması olmalıydı. İşte bu, ezilen sınıfların ve kesimlerin yürüttüğü/yürü-
teceği demokrasi mücadelesinin veçhelerinden biridir. 

Yine bu bağlamda Yiğit Karahanoğulları hocamız dedi ki “Orta 
sınıf –beyaz yakalılar– aşının patentine karşı değil.” Bir kere bu bağ-
lamda orta sınıf yok, hepsi işçi sınıfı. Hatta öyle ki beyaz yakalılar 
güvencesiz, geleceklerinden şüpheli, iş garantileri olmayan hale gel-
diler. Öyleyse işçi sınıfı politikleştikçe başta aşı, sağlık hizmetlerinin 
tümünün kamusal mal ve hizmet olması için mücadele edecektir; bu 
mücadeleye öncülük edecektir.

Dolayısıyla aslında bugün Keynesyen politikalar geri gelir mi diye 
ortaya çıkan tartışma, işçi sınıfının gücünün kapitalist sistemi zorla-
masıyla bağlantılıdır. Sistemin devamı için gerekirse kamusallığa 
dönüşe razı olabilir egemenler. Bu bağlamda biz bahşedilen bir hiz-
metten, bahşedilen bir imkândan bahsetmiyoruz; mücadelenin dozu 
ve seviyesinden bahsediyoruz. 

Sonuç olarak yargımız şu olabilir: Aşının dağıtımı küresel çapta 
bir “apartheid”tir. Patent insanlık suçudur ve fikri mülkiyet özel sek-
törün kanıdır, yani yaşam damarıdır. Bunların tamamı kapitalizmin 
varoluş gerekçeleri ve sürdürülmesinin koşulları olarak karşımıza 
çıkıyor, insan hayatı pahasına. Dolayısıyla bizim yapmamız gereken 
insan hayatı pahasına kârları değil, tüm toplumun sağlığını gözete-
cek kamusal kaynakların bu yönde kullanılmasını sağlayacak top-
lumsal mücadeleyi yürütmektir, ta ki kapitalizm son bulana kadar. 
Zaten kapitalizm sonrasında kurulacak yeni toplumsal düzen için de 
bir hazırlıktır bu. 

Çok teşekkür ederim hepinize. Saygılarımla. 
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PANDEMİ DÖNEMİNDE BİRİNCİ BASAMAK 
SAĞLIK HİZMETLERİNİN DEMOKRATİKLEŞMESİ1

EMRAH KIRIMLI 
Aile Hekimliği Uzmanı. Ümraniye Merkez Aile Sağlığı Merkezi, TTB 
Aile Hekimliği Kolu

Salgının başından bu yana özellikle sağlık çalışanları ve meslek 
örgütleri salgının birinci basamakta2 karşılanması gerektiğini 
ancak ülkemizde bu yolun izlenmediğini söylediler. Bu yazıda 

birinci basamak sağlık hizmetlerinin demokratikleştirilmesinin, bir 
viral hastalık olan salgının toplum üzerindeki iki etkisine yanıt vere-
bilme kapasitesi incelenecektir. Bu etkilerden ilki COVID-19 salgını 
boyunca tıbbın toplum üzerinde bir denetleme ve hegemonya/tahak-
küm kurma aracı olarak belirginleşmesidir. Agamben daha salgının 
başında ve İtalya’yı tüm dünyayı şoke eden şekilde vurduğu zaman-
larda bizi bu konuda uyarmıştır (2020a): 

“İnsanlar sürekli kriz ve olağanüstü hâl koşullarında yaşamaya 
öylesine alıştırılmışlar ki hayatlarının tamamen biyolojik bir 
duruma indirgendiğini ve hayatlarının sadece toplumsal ve poli-
tik boyutlardan değil, aynı zamanda insani ve duyumsal boyut-
lardan da mahrum olduğunu fark etmiyor gibi görünüyorlar. 
Sürekli olağanüstü halde yaşayan bir toplum özgür bir toplum 
değildir. Aslına bakarsanız, özgürlüğü ‘güvenlik gerekçeleri’ne 
kurban etmiş ve böylece kendisini sürekli korku ve güvensizlik 
hâlinde yaşamaya mahkûm etmiş bir toplumda yaşıyoruz.” 

1 Bu metin, KODA tarafından düzenlenen “Pandemi Sürecinde Siyaset, Hukuk ve 
Devlet” Atölyesi’nde 20 Mart 2021 günü sunulmuştur.

2 Birinci basamak nedir? Yalın tarifi ile kişinin sağlık hizmetlerine ilk başvuru nokta-
sıdır. Ancak bu başvuru bir geçiş noktası olarak tarif edilmez; kapsayıcı, sürekli ve 
sağlığın sosyal belirleyicileri de dahil olmak üzere tüm alanları ile eşgüdüm içinde 
olmalıdır.
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O günlerde sertçe eleştirilen (Zengin-Arslan, 2020) Agamben’in 
yazdıklarına, daha 1 yıl bile geçmeden geriye dönüp baktığımızda, 
alınan ve alınmayan salgın önlemlerinde gördüklerimizle haklı olma-
dığını söylemek zordur (Agamben, 2020b). İkinci etki ise salgının 
eşitsizlikleri keskinleştirmesi ve yoksulları daha çok vurması, onların 
çok yetersiz şekilde desteklenmeleri ve hatta yok sayılmalarıdır 
(Seher, 2020). Birinci basamak sağlık örgütlenmesinin demokratik-
leşmesi bu iki önemli soruna yanıt olabilir mi?

İçinde olduğumuz biyolojik tıp modelinin kurmuş olduğu bu tahak-
küm ve bunun toplumdaki karşılığı COVID-19 salgınına özel değildir. 
Aşı tereddüdü/karşıtlığından, hastalık inkârcılığına, sağlıklı olma has-
talığından alternatif tıp uygulamalarındaki artışa kadar pek çok suret-
lerde karşımıza çıkmaktadır (Atalay, 2020). Toplum yönelimli politika-
ları kurmak için birinci basamağın demokratikleşmesi bu sorunlara 
alternatif bir çözüm sunabilir mi? Yazıda bu soru özelinde birinci 
basamağın demokratikleşmesi ve toplum katılımı, hegemonyanın baş-
lıca özneleri olan hekimler ve toplum üzerinden tartışılacaktır.

Konuyu başlıkta olduğu gibi dörde bölerek anlatmaya çalışacağım.

Pandemi, 
Birinci Basamak, 
Sağlık Hizmetleri, 
Demokratikleşme.
Elimizde bu 4 kavram var.

Pandemi
“Çin’in Wuhan eyaletinde…”; uzunca bir süre içinde olduğumuz 

salgını bu şekilde başlayan ifadelerle tarif ettik. Oysa bunun gelece-
ğini biliyorduk. Doğada virüslerin türler arası geçiş riskini izleyen 
bilim insanları koronavirüsün insanlarda hastalık yapabilecek mutas-
yonlar geliştirme yolunda olduğunu bize yıllar öncesinden söylediler. 
10 yıl içinde karşılaşma riskimiz olan olası salgın kaynaklarını 
şimdilerde söyledikleri gibi (Menachery vd., 2015). “Çin’in Wuhan 
eyaletinden başlayan...” ile tarif ettiğimiz şeyde bir nedensellik zinci-
ri kuruluyor. Salgının gerçek nedenselliğini örten ve ona pandemi 
dememizi sağlayan bir örtü. Salgın değil pandemi, ölüm değil vefat, 
sömürdüğümüz dünya değil Çin’in Wuhan eyaleti. Dil, anlamları 
belirliyor ve oluşturuyor.

Salgın, Mahşerin Atlısı
“Kapitalist uygarlık tarih içinde “tarihin ötesine” geçilebileceğini, 

kaçınılmaz kötülükler dilemmasını çözeceğini, ... Mahşerin Dört 
Atlısı’sından gelen tehdidin yenilgiye uğratabileceğini iddia etmesi 
açısından olağanüstüydü” 
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emrah kırımlı 

Wallerstein, 1996
Akılcılık, akılcılaştırma ve ilerleme kapitalizmin hakikati olarak 

karşımıza çıkar. Mahşerin Dört Atlısını, dünyevi sorunlarımızı da 
böyle yeneceğimizi iddia ediyor. Bu iddia hepimiz için geçerli olsa 
gerek. Pandeminin bir yanı bu iddiayı destekliyor. Çiçek hastalığında 
olduğu gibi aşı ile bu salgını aşabilirsek, bilim ve akılcılık hanesine 
bir artı daha eklemiş olacağız. En azından hikâyemiz böyle anlatıla-
cak. Aşı hikâyeleri böyle anlatılıyor.

Pandemiye dönersek, bu salgın neden ortaya çıktı sorusunu sor-
mamamız gerekiyor. Bu sorunun yanıtı hiçbir zaman “Çin’in Wuhan 
eyaletinde ortaya çıkan COVID-19 pandemisi…” ile başlayan bir 
cümle değil. Daha somut olan bu salgın kimlerde görülüyor, kimleri 
öldürüyor sorusunu ise hiç sormamamız lazım. İlk aşıyı değil, son 
aşıyı kim oldu/olacak sorusunu hiç akla getirmemeliyiz. Oysa biliyo-
ruz ki salgın yoksul mahallelerde daha yoğun görülüyor. Bunu çok 
uzatmayacağım.3 Sadece patent meselesine biraz takıldım. Özlem 
Türeci ve Uğur Şahin’e Almanya’nın en üst düzey devlet madalyası 
olan Yıldızlı Liyakat Nişanı verildi.4 Gururla paylaşımlar yapıldı. 
Bilim adına ya da ülke adına… Her aşı gibi bu aşı da kamusal kay-
naklarla geliştirildi. Kamusal desteklerle üretildi. Sonuçta kamusal 
olarak ödüllendirildi. Borsaya kote şekilde pazarlanıyor ve satılıyor. 
Pandeminin kimi vurmadığını söyleyemiyoruz. Demokratik virüs. 
Uğur Türeci de demokratik bir şekilde patent hakkını savunuyor.

Sağlık hizmetleri
Tablo, sağlık hizmetlerine dair Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) 

verilerine göre 2020 yılında ülkemizde hastane başvuru sayılarını 
gösteriyor. Salgın ile tüm hastane başvuruları hızla düşüyor, ama 
Temmuz ayından başlayarak özel hastanelerde bir ayrışma görüyo-
ruz. Özel hastane başvuru sayıları önceki yıla göre artmış. Oysa 

3 Konuyla ilgili daha fazla bilgi için için bkz. Odman, A. ve Tülek, M. (2020). CO-
VID-19 pandemisi döneminde sosyo-mekânsal eşitsizlikler ve veri/halk sağlığı 
ilişkisi. TTB, COVID_19 Pandemisi Altıncı Ay Değerlendirme Raporu içinde (s. 
510-532). https://www.ttb.org.tr/kutuphane/covid19-rapor_6/covid19-rapor_6_
Part60.pdf

4 Madalyalar Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier tarafından Bellevue Sarayı’nda 
düzenlenen törenle ve şu cümlelerle takdim edildi: “Çin›in Wuhan kentindeki virüs 
salgınından bir pandemi oluşacağını erkenden görmekle kalmadınız. İleri görüşlü-
lüğünüzü, bilgi ve keşif ruhu ile birleştirerek on yıllardır sürdürdüğünüz araştırma-
nın deneysel yönünün bir aşıya dönüşebileceğini gördünüz.” https://www.dw.com/
tr/t%C3%BCreci-ve-%C5%9Fahine-liyakat-ni%C5%9Fan%C4%B1-verildi/a-56926860.
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devlet ve üniversite hastanelerinde düşüş devam ediyor. Kim sağlık 
hizmetlerine başvurabiliyor onu gösteriyor tablo.

Birinci basamağa gelmeden önce, sağlık hizmetlerinden bahset-
mek istiyorum. Sağlık/sağlıklı yaşam, sağlığın tanımı biyomedikal 
modelde farklı, sosyoloji içinde farklı bir şekilde yapılıyor, ama sağ-
lıktan değil sağlık hizmetlerinden bahsediyoruz. Burası sağlığın tıb-
bileştiği yer. Sağlık hizmetleri, sağlıktan bağımsız bir alan, hatta 
tıbbın sağlığı gasp ettiği yer. Foucault’nun tabiri ile “biyopolitka / 
biyoiktidar” (2010).

Papa bir sağlık kurumunu ziyaret ediyor. Önlükler, bakışlar oldukça 
benzer. Tarihsel olarak doğum ve ölüm kayıtlarını tutan iki kurumun 
temsilcileri yan yana. Biyopolitikanın en kolay göründüğü alan, nüfus 
politikaları kontrolü. Papa ve hekim bu politikanın kaydını ve kontro-
lünü tutan kişiler. Günümüzde bu kaydı tıp tutuyor. Biz de bunu doğal 
kabul ediyoruz. Sağlık hizmetlerinin biyopolitika kurucusu rolleri için 
başka örnekler vermek mümkün. Şimdi pandemi dönemindeyiz. Kim 
aşılanacak, kimin hayatı eve sığacak, kim nerede maske takacak, 
bunun kararı tıbbın eline geçmiş durumda. Demokratik mi? Sağlığı 
nesneleşmiş olan kişilerin sesini duyurma yolu var mı? Okullar, küçük 
işyerleri kapalı, insanlardan eve kapanmaları isteniyor ama üretim de 
devam edecek, servisler, otobüsler kalabalık, alış veriş merkezleri 
(AVM’ler) açık. Hayatı iyice zorlaştırılmış insanlar bunun nedeni olarak 
tıp otoritelerini karşılarında gördüklerinde ve seslerini duyuramadık-
larında, kendilerini aşı karşıtı olarak ifade etmeleri beklenmedik bir 
tepki mi? Hele bir de patent, turizm gelirleri, üretimin devam etmesi 
gereği tartışmaları içinde, salgından çıkış yollarının borsa hisselerine 
tahvil edilmiş olduğunu görüyorlarken.
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Tıbbın hegemonyası ne için kullanılıyor sorusunun bugünden 
bakınca karikatür bir resmi. 1950lerde bir gazete reklamında 
“Doktorlar … sigarası tercih ediyor” şeklinde boy boy afişler yer 
alabiliyordu. Şimdi bunlar komik geliyor, ama bu ticarileşmiş 
bakışın daha da gelişmiş olduğunu bilince trajik oluyor. Sigaranın 
bir kanserojen olduğunu biliyoruz. Şimdilerde, sigara karşıtı 
mücadele iyi hekimliğin bir parçası. Kanserojen ile mücadele edi-
yoruz ama, KODA’dan Onur Hamzaoğlu hocamız Dilovası’nda kan-
serojen konusunu araştırıp hakikati seslendirince neler yaşadı 
biliyoruz.5 

Birinci basamak
Türkiye’de ana ekseni Aile Hekimliği olarak geçiyor. WONCA 

ağacı ile temel ilkeleri ve özellikleri tanımlanmış durumda (Allen, 
2011). 

5 2011 yılında, Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı öğretim 
üyesi olan Prof. Onur Hamzaoğlu, o dönem yürütmekte olduğu “Kocaeli’nin Dilova-
sı ve Kandıra İlçelerinde Yaşayan Gebelerden Doğan Bebeklerde Ağır Metal Maruzi-
yeti İle Büyüme ve Gelişme Durumu” isimli projesinde elde ettiği verileri basın yo-
luyla kamuoyuna açıklamış, Kocaeli Üniversitesi Rektörlüğü ise “(araştırma) henüz 
tamamlanmadan kanser konusunda halkın yanlış bilgilendirilmesine neden olmak 
ve halkı paniğe sevk etmek” gerekçesiyle kendisi hakkında soruşturma açmıştır.
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Branşlaşma ile insandan ve sağlıktan kopuşa karşı, bireyi bütün 
olarak değerlendiren bir tıpta uzmanlık eğitimi modeli. Bireyin sağ-
lığı üzerinden toplum içinde ve çevresi ile birlikte değerlendirilme 
yapılmasını içeriyor. 6 ana ilkesinden biri kişi merkezli bakım, diğer-
leri kişinin derdi ile hemhâl olma. Tüm ilkeler bir araya geldiğinde 
uzun süreli bir ilişki kurmayı hedefliyor. Türkiye modelinde ise 
sürekli giden ilişki, 3-4 bin kişilik kayıtlı nüfus ile oluşturulmaya 
çalışılıyor. 2 kişiden oluşan Aile Hekimliği birimi için biraz fazla bir 
yük ve bu nedenle tam olarak bu amaç karşılanamıyor. Ancak yine 
de ilişkiler üzerinden giden, toplum yönelimli, klinik bir branş aile 
hekimliği.

Tıbbın hegemonik yapısını, iktidarın parçası olduğunu, eril bir dili 
olduğunu ve aile hekimliğinin de bu tedrisattan geçerek geldiğini 
biliyoruz. Hasta-hekim ilişkisindeki dengesiz güç ve hastaya söz 
hakkı vermeyen bakışa paternal tıp6 ismini verdik ve tıp 21. yüzyılda 
bu yaklaşımı dışladık. Ortaya çıkan boşluğa ne geldi? Hasta hakları 
(ama daha çok sorumlulukları), hasta hekim iletişimi, hasta merkezli 
bakım, aydınlatılmış onam ve hekim seçme hakkı. Bunlarla birlikte 
zorunlu mesleki sorumluluk sigortası, sağlıkta şiddet, defansif tıp, 
kanıta dayalı tıp, sağlık okur yazarlığı çıktı karşımıza. Bunların çık-
tısı olarak daha çok hasta, daha çok tetkik, daha çok tedavi ile kar-
şılaştık. Biyomedikal modelin içindeki paternal tıbbın yarattığı 
sorunlu hastalar, sorunlu hekimler varmış gibi kabul edip onları 
eğiterek, dışarıdan kontrol eden çözümler aradık.

6 Hekimin bilgiye dayalı otoritesi ile sağlık sorunu ile başvuran kişi hakkında ona 
danışmadan ve ona rağmen karar verici olabildiği tıbbi bakım yaklaşımı (babacıl 
yaklaşım). Daha fazla bilgi için bkz. https://www.ttb.org.tr/kutuphane/tip_etigi.pdf.
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Demokratikleşme

Demokratik olmayan ne? Bu yazıdaki tartışmayı hasta-hekim iliş-
kisi özelinde ve oradaki iktidar/tahakküm alanı üzerinden yapmaya 
çalışıyorum. Toplumun genelindeki demokratikleşme sorunu elbette 
mikro düzeyde hasta ve hekimin karşılaşmasında da yer alıyor. 
Toplum demokratikleştikçe hasta ve hekim arasındaki ilişki de 
demokratikleşiyor ya da tersi. Son bir yıl içinde uygulanan yasakların 
gerekçelendirilmesinde tıbba yapılan atıf ve sıklıkla hekimlerin daya-
nak olması, tıbbın hegemonyasının nasıl kullanıldığını az ya da çok 
hepimize gösterdi. Salgın ortamında alınan kararlarda hekime yapı-
lan atıf önemli ve akılda tutulmalı. Bilim kurulu, tartışma program-
larına çıkan hekimler, meslek örgütleri, uzmanlık dernekleri hekimin 
kullanılması örnekleri ile dolu. Bu tartışma serisinin diğer oturumla-
rında buna dair çokça örnek konuşuldu. Kapitalist üretim ilişkilerini 
sürdürmek isteyen iktidar da, bu sorunu görenler arasında. Ama 
onların gördüğü sorun, hekim otoritesinin iktidarın kullanım alanı-
nın dışına çıkması riskiydi. Hatta onlar belki de daha önce gördüler 
ve bunu kırma vaadi ile sorunu “paternal tıp” olarak tarif ederek ve 
hekimin otoritesini suçlu koltuğuna oturtarak bir çözüm çizildi. Bu 
sayede otorite kırılmaktan çok daha tehlikeli bir hale gelerek ehlileş-
tirildi. Bu sayede sağlığın metalaşması ve tıbbın ticarileşmesi yolu 
hızla açılabildi, ancak bu da yazının konusu değil. Salgın yönetimin-
deki uygunsuz kararlar (AVM’ler açıkken okulların kapalı olması 
gibi) eleştirildiğinde bilim kurulu, ya da meslek örgütleri dayanak 
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olarak kullanılabildi. Kapalı ortamlarda bulaştığını bildiğimiz virü-
sün ve dünyadan pek çok kiliseden süper bulaştırıcı vakasının bildi-
rildiği salgında, bir Cuma namazı çıkışında alınacak yeni tedbirler 
için “sorumlu bilim kuruludur” ifadesi rahatlıkla kullanıldı.

Günümüzde hasta-hekim ilişkisinin ve sağlığın demokratikleşmesi 
için veri yönetimi öneriliyor. Daha fazla bilgimizin daha çok taraf 
eliyle dijitalleştirilmesi, demokratikleştirme çözümü olarak karşımıza 
çıkıyor. Oysa bu tam da “bize çip takacaklar” denilen bir veri yöne-
timine çıkıyor. Hekim artık topladığı bilgiyi veri işleme merkezlerine 
gönderen bir araca da döndü.

Paternal tıbba karşı çıkış noktasındaki bir diğer sorun da, has-
ta-hekim ilişkisinde otoriterleşme yolunu döşeyen bilgi eşitsizliğinin 
çözülemiyor olması. Hasta-hekim ilişkisinin doğası ve bu konudaki 
tartışmalar da bu yazının kapsamını aşıyor. Ancak hasta ve hekim 
arasında uçuruma varabilen bir bilgi farkı olduğu yalın bir gerçek. 
Belki de bu bilgi farkının tümden çözülmesi gerekmiyordu. Bu bilgi 
eşitsizliğini aşacağını iddia eden ve veri paylaşımına giden yapay 
çözümler yerine, bilgiyi hastayla açık olarak paylaşmak ve hasta ile 
kullanmak da sorunu çözmeye ve daha fazlasına fayda sağlayabilir. 
Demokratikleşme, bilginin eşitlenmesi ile değil hastanın sözünü söy-
leyebilme imkânı ile sağlanabilir. Böylece hasta-hekim ilişkisindeki 
güven de artabiliyor. Bu sayede özellikle, eşitsizliklerin, sömürülen 
ve ezilen tarafında olanlar gündelik dertlerini dile getirebilecekler. 
Bu kişiler, çoğunlukla birinci basamaktan sağlık hizmeti alanlar aynı 
zamanda. Şimdilerde “sağlığın sosyal bileşenleri” denilerek dışsallaş-
tırılan hayati sorunları duyan hekimin bu duydukları için bir çözüm 
araması gerekecek. Brecht’in Bir İşçi’nin Doktora Deyişi şiirindeki 
gerçeği konuşmaya fırsat yaratılabilecek.

Hakikat / Parrhesia / Parrhesiastes 
“Bir insan tiran karşısına dikilir ve hakikati söyler.” 

Balibar, 2019

Hasta-hekim ilişkisi doğası gereği hastanın dertlerini söyleyebildi-
ği ve bu sözlerin bir yeminle korunduğu bir alan olarak kabul edile-
bilir. Bunu yine kilisenin temel kutsallarından olan günah çıkarmada 
görebiliriz. Kilisenin toplumun inşasındaki rolünden bir parça daha 
tıbba devredilmiş durumda. Dertlerden/sorunlardan önümüze dökü-
len bilgilerle ne yapacağımız ya da yapabileceğimiz, bizim tercihleri-
miz. Biyomedikal tıp modeli bu sorunları medikalize ederek yaşam 
ilişkilerinin rolünü örtmemizi sağlıyor. Başka bir yol daha var, sonu-
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ca müdahale edip “hasta” olan kişinin sorunlarını çözmeye çalışırken 
nedene de odaklanabiliriz. Birinci basamak gündelik hayatın haki-
katlerinin birleşip müştereken dillendirebildiği bir alan haline gele-
bilir. Hekim ise bilgi sahibi olmanın ve toplum içindeki konumunun 
sağladığı otorite ile bunu dillendirme imkânına sahip olabilir.

Salgının teknokratik yönetiminde gördüğümüz hekime teslim 
edilmiş olan hakikati söyleme hakkı, başka alanlardaki sözünü de 
geçerli kılar. Bu noktada birinci basamakta çalışan bir hekimin çalış-
tığı toplumun sorunlarını dile getirmesi ve bu sırada sözü taşıdığı 
hastasının haklarını da koruması mesleğin yeminiyle korunmuş 
doğal bir alandır. İktidar her alanda olduğu gibi bu alanı da tehlike-
li bulduğunda saldırır ancak hekimin, bir ucu paternalist tıbba çıkan 
bilgiden kaynaklı otorite sahibi konumu bu durumda onun koruyu-
cusu olabilir. 

Birinci basamağın demokratikleşmesi, hastanın sağlık hizmetinin 
sunumuna hizmet alan olmak dışında, doğal ve eşit bir taraf olarak 
katılmasını sağlayacak olan mekanizmaların kullanıma geçmesi ile 
mümkün olabilir. Toplumun tüm kesimlerini yatay olarak kesen, sağ-
lık gibi güvenin yüksek olduğu bir alanda yer alan birinci basamak 
örgütlenmesi tüm toplumun sorunlarının dillendirilebildiği bir alan 
olabilir. Bir tür mahalle müşterekleri işlevi görecek olan bu yapı, 
kamusal sağlık hizmet sunuyor olmanın ve mesleki yeminin sağladı-
ğı anayasal güvencesini toplum yönelimli kullanabilirse, salgın süre-
cinde de gördüğümüz sesi duyulmayan kitlelerin iktidar mekanizma-
larına sesini ulaştırmasını ve toplum içinde demokratik ilişki meka-
nizmalarının yaygınlaşmasını sağlayabilir.

Neden birinci basamağın demokratikleşmesi?
“Olmaya devlet cihanda bir nefes sıhhat gibi.” 

Kanuni Sultan Süleyman

“Mühim olan can sağlığı.”

Anonim

Sağlık tüm toplumu kesiyor olması, ikame edilemezliği ve haya-
tın/kültürün içinde her zaman yer alması ile toplum içinde dönüştü-
rücü etkilere sahiptir. Sadece esenlik ya da ölüm kalım meselesi 
olarak değil katastrofik sorunların nedeni olarak da, bireylerin haya-
tını ekonomik ve sosyal olarak tahrip edebilme kapasitesine sahiptir. 
Sağlık hem rıza üretim hem de baskı aracı olarak iktidarın tesisinde 
kullanılagelmektedir. Bu durumda sağlık hizmeti de özünde bir üre-
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tim aracıdır ve iktidar tesisinde kullanılan her araç gibi toplum yara-
rına dönüştürülebilir/demokratikleştirilebilir.

Bilgi/veri/finans/eğitim/mekân/teknolojinin demokratikleşmesi 
kavramları daha sık kabul görebilirken, dokunulamaz bir uzmanlık 
alanı olarak konumlanması nedeniyle sağlık daha müdahale edile-
mez bir alan gibi konumlanmıştır. Bu durum paternal tıp olarak for-
müle edilmiş ve bu şekilde müdahale edilmiştir. Oysa sağlığın 
demokratikleşmesi, sağlığın müştereken üretilmesi özünde diğer 
müştereklerden ya da öznelerden büyük fark içermemektedir. Sağlığa 
ait özel fark, ikame edilemez özelliklerinin olması ve bunun etkisinin 
bireyler/toplum üzerinde diğer alanlardan daha kısa sürede, daha 
ağır etkilerle görünür olabilmesidir. Bu noktada da sağlık kararları 
mesleğin uzmanlarına bırakılmış, ortaya çıkan sorunlar da yine bu 
uzmanların üzerine atılmıştır. Bu durumu salgın yönetiminde bilim 
kurulu yapısı ve işlevleri ile görebilmekteyiz. İktidarından muhalefe-
tine toplumsal bir sorun olan salgında, bilim kurulu sorumlu ya da 
konuşması gereken uzmanlar olarak konumlandırılmıştır.

Birinci basamak hekimi mahallenin içindeki organik aydın
Gramsci’nin organik aydın tarifi, halkın arasından seçilmiş ve 

onlardan üst hiyerarşide olmayan, toplum ile birlikte yaşayan kişileri 
işaret eder. Toplumda sık karşılaşılan sorunlar hasta-hekim ilişkisi-
nin doğası gereği birinci basamakta sürekli toplanmaktadır. Aile 
hekimi, Gramsci’nin organik aydın tarifini büyük oranda karşılamak-
tadır. Dahası birinci basamak hekimliği ilkeleri içinde, “toplum lider-
liği” temel ilke olarak yer almakta ve eğitimin bir parçası olarak 
bulunmaktadır. Toplumun esenliği için bu rolünü toplumla birlikte 
kullanması dönüştürücü bir güç olacaktır. Birinci basamak, sadece 
toplumun sorunlarını taşımak için değil, toplumun demokratik katı-
lım yollarını açmak için de bir praksis işlevi görebilir. Aile hekiminin 
klinisyenliği dışında organik aydın olarak işlevi de açıktır. Bu işlevi-
ni klinisyenliğinde olduğu gibi hastasının yararına ve toplumun 
geniş kesimlerinin sesini taşımak üzere kullanması mümkündür.

Engeller, yöntemler
Birinci basamağın demokratikleşmesi nasıl sağlanabilir? Burada 

aşılması gereken ilk önemli sorun; hekimlerin iktidar alanlarını 
dönüştürebilmeleri ve paylaşıma açabilmeleri ancak, hasta-hekim 
ilişkisindeki bilgi eşitsizliğinin doğal sonucu olan klinik kararlarda 
hekimin çalışma alanının kısıtlanmamasıdır. Toplum katılımı sağla-
nırken, klinik uygulamalar da güvence altına alınmalıdır. Antibiyotik 
kullanım isteği ve antibiyotik direnci, aşı karşıtlığı gibi sık karşılaşı-
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lan güncel konular bu dengenin iki tarafını göstermektedir. Daha 
derinde toplum içindeki eşitsizliklerin doğal kabulü ve herkese eşit 
sağlık hizmeti ilkesine aykırı davranışlar da, çoğunlukçuluğu demok-
ratikleşme gibi kabul etme kolaycılığında karşımıza çıkacaktır. 

Hazır bir uygulama reçetesi demokratikleşmenin doğasına aykırı-
dır ve belki de demokratikleşmenin önündeki en önemli engellerden 
biridir. Hazır reçeteler demokratik katılımı sağlama hedefi için sınır-
landırılmış yollar içerir. Bizi bir yere kadar ulaştırsa da kapasitesi 
sınırlı kalacak ve başarısızlığın faturası hazır reçeteye değil, demok-
ratikleşme ihtiyaç ve çabasına çıkartılacaktır.

Önemli olan bir diğer nokta da, birinci basamakta toplanan bilgi-
nin kullanılma yöntemidir. Bu konuda aynı toplum katılımında oldu-
ğu gibi toplanan bilginin topluma ve ilgili taraflara ulaştırılmasını 
sağlayacak mekanizmalar/yöntemler kurulması gereklidir. Yaygın 
birinci basamak ağının eşitsizliklerin giderilmesini sağladığı görül-
müştür. Bu imkânı yapısal olarak desteklemek ve sürekliliğini sağla-
mak, pandemi sürecinde gördüğümüz pek çok sorunun ifade edilme-
si ve giderilmesinde faydalı olabilir.

Birinci basamakta Gramsci’nin organik aydını mevcuttur, ama 
sadece buna umut bağlayamayız. Toplum yararına yönelik beklenen 
rol ve görevleri aile hekimliği uygulamasının içine yapısal olarak 
yerleştirmeliyiz. Yine birinci basamak toplumun demokratikleşmesi 
için pratik bir uygulama ve deneyimleme alanı olabilir. Bu hedefe 
ulaşmak için birinci basamağın demokratikleşmesi için uygulama 
yollarını toplum içinde aramak uygun bir başlangıç noktası olabilir.
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COVID-19 PANDEMİSİNDE  
FİZİK AKTİVİTE VE EGZERSİZ1

BÜLENT KARA 
Kocaeli Üniversitesi

SARS-CoV-2 virüsün yol açtığı COVID-19 hastalığına yakalanma 
ve hastalığın ağır seyretme olasılığı düzenli egzersiz yapan kişi-
lerde daha düşük olabilir mi? COVID-19 hastalığının ortaya 

çıkışından itibaren geçen kısa sürede bu soruyu yanıtlayabilecek 
kanıta dayalı çalışmalar henüz sonuçlanmamıştır. Bununla birlikte, 
gerek geçmişte yaşanan koronavirüs salgınlarından gerek diğer 
virüslere bağlı salgınlardan elde edilen tecrübelerle bu soruya kıs-
men de olsa yanıt olabilecek bilgi birikimi mevcuttur. Bu bilgiler 
ışığında SARS-CoV-2 virüsü özelinde viral enfeksiyonlar ve egzersiz 
ilişkisi tartışılmaya çalışılacaktır. 

Viral enfeksiyonlarda immün sistem nasıl çalışır? 
Viral enfeksiyonlara karşı immün sistem doğal ve uyumsal (edin-

sel) olarak iki farklı yanıt oluşturur. Doğal immün yanıt erken 
dönemde ortaya çıkar (1. gün) ve hızlı gelişir. Bu yanıtta nötrofiller, 
eozinofiller, bazofiller ve doğal öldürücü hücreler (NK hücreleri) rol 
alır. Virüs hücre içine girdiğinde NK hücreleri uyarılarak interfe-
ron-gamma (IFN-̧) salınımı olur ve interferon sisteminin başlattığı 
reaksiyonlarla içinde virüs bulunduran hücreler yıkıma uğratılır. 
Hücre içine virüs girdiğini patojenle ilişkili moleküler paternler 
(PAMP) olarak adlandırılan yapılar sayesinde anlar. PAMP’lar etkene 
özgüldür, konakta bulunmaz. Bakterilerde bulunan lipopolisakkarid-
ler, peptidoglikan, lipoteikoik asid, mannanlar; glukan, bakteriyel 

1 ‘çömelme (squat)’
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DNA ve çift sarmal RNA iyi bilinen PAMP örnekleridir. SARS-CoV-2 
virüsünde hangi moleküler yapıların PAMP etkisi yaptığı henüz bilin-
memektedir. Doğal immün sistem hücreleri PAMP moleküllerini taşı-
yan patern tanıma reseptörlerine (PRR) sahiptir. PAMP’lar fagositlerin 
üzerinde veya içerisinde PRR’ler tarafından tanınır. Mannoz bağlayıcı 
lektin (MBL), makrofaj mannoz reseptör, çöpçü reseptörler, Toll ben-
zeri reseptörler (TLRs), Nod-benzeri reseptörler (NLR) ve RIG-I ben-
zeri reseptörler bilinen PRR yapılarından bazılarıdır. Makrofajlar 
üzerinde yer alan PRR’ler hücrede yer alan mikroorganizmalara ait 
PAMP moleküllerini algıladıklarında tip 1 interferon gibi sitokinler ve 
kemokinler virüs karşıtı savunma mekanizmasını tetikleyerek iltihabi 
bir yanıt (enflamasyon) oluşumuna neden olur. Bu yanıt sadece 
enfekte hücrede olmaz, bu hücreye komşu olan virüse karşı önceden 
uyarılmış veya korunmuş hücrelerde de meydana gelir. Daha önce 
karşılaşmadığı bir mikroorganizmayla enfekte olan bir kişide (duyar-
lı kişi) saatler içinde bu reaksiyonlar gelişir; interferon üretimi, iltiha-
bi reaksiyon (enflamasyon), ateş, fagositoz (etkenin makrofaj adı 
verilen çöpçü hücreler tarafından sindirilmesi) ve NK hücre aktivite-
sinde artış. Bu işlevleri etkin çalışan kişilerde hastalık sessiz veya 
hafif bulgularla atlatılır. Özgül olmayan erken defans sistemi enfek-
siyonu engellemek için yeterli olmazsa enfeksiyon yayılır, hedef 
organlar etkilenir ve yaygın enfeksiyona dönüşür. 

Uyumsal immün yanıt geç gelişir (3-5. günden itibaren) ve B, T ve 
NK hücreleri rol alır. Saatler içinde gelişen doğal immün yanıt, virü-
sün elimine edilmesinde yeterli olmazsa bu sistem devreye girer. 
Virüs taşıyan makrofaj hücrelerin yüzeyinde bulunan viral antijenler 
yardımcı T hücrelerini (CD4) uyarır. Yardımcı T hücreleri bir yandan 
B hücrelerini diğer yandan öldürücü T hücrelerini (CD8) aktive eder. 
B hücreleri plazma hücrelerini uyararak virüsleri nötralize eden anti-
kor üretimini başlatır. Nötralizan antikorlar virüslerin sağlam hücre-
leri enfekte etmesine engel olur. Sitotoksik T hücreleriyse enfekte 
hücrelerin sınıf I MHC antijenleriyle taşınan özgül viral yapılarını 
reseptörleri sayesinde tanıyarak öldürür. Yardımcı T hücreleri, B hüc-
releri ve öldürücü T hücrelerinin yardımıyla akut dönem sonunda 
virüsün yok edilmesi ve tekrarlayan enfeksiyonlara yönelik özgül 
bağışıklık yanıtının gelişmesi sağlanmış olur. Sonuçta uyumsal 
immün yanıt haftalar içinde gelişir, antikor oluşumu ve hücresel bağı-
şıklıkla sonuçlanır, aynı etkenle tekrar karşılaşıldığında devreye girer 
ve bu enfeksiyonun daha hafif geçirilmesine katkıda bulunur.

SARS-CoV-2 nasıl hastalık yapar?
SARS-CoV-2 betakoronavirüs ailesinden bir virüstür. Ana konağı 

yarasa olup, ara konağın pangolin olduğu düşünülmektedir. SARS-CoV-2 
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virüsü insanların üst ve alt solunum yollarından vücuda giriş yapar ve 
diken (“spike”) proteini aracılığıyla hücre zarında yer alan anjiyotensino-
jen dönüştürücü enzim 2 (ACE2) proteinine bağlanır. Virüs hücre zarına 
yapıştıktan sonra hücre içine alınır, doğal ve uyumsal yanıtların uyarıl-
masına neden olur. Hafif COVID-19 olgularında uyumsal immün yanıt-
lar virüsü elimine eder ve olgu iyileşir. Ağır COVID-19 olgularında 
interferon yanıtı yetersiz veya düşük düzeyde olup, erken viral kontrol 
yetersiz kalır. Aşırı iltihabi yanıtlı (“hiperenflamatuvar”) nötrofil, mono-
sit ve makrofajların solunum sistemine göçüyle bu hücrelerden iltihabi 
yanıtı uyaran büyük çaplı sitokin salınması (sitokin fırtınası) ortaya 
çıkar. Zatürre (pnömoni) ve/veya akut solunum sıkıntısı sendromu, 
çoklu organ yetersizliği ve ölüm tabloları gelişir.

Egzersiz SARS-CoV-2 enfeksiyonuyla savaşta  
immün sisteme destek olur mu?

Egzersizin alt solunum yolu enfeksiyonlarını önlediğine ilişkin 
kanıt yoktur. Ancak, düzenli egzersizin enfeksiyonların şiddetini ve 
semptomların süresini azalttığı gösterilmiştir. Düzenli egzersiz yapan-
larda influenza virüs enfeksiyonlarına bağlı mortalite % 6-9 daha az 
bulunmuştur. İleri yaş, obezite, kalp-damar hastalıkları, hipertansiyon, 
metabolik sendrom, kronik hastalıklar, kanser gibi sorunlar ağır 
COVID-19 hastalığı için önemli risk faktörleridir. Bu risk faktörlerinin 
önemli bir kısmında fizik aktivite ve egzersizin koruyucu rolü gösteril-
miş olduğundan, düzenli egzersizin ağır COVID-19 hastalığı gelişimini 
önlemede de katkısı olabileceği düşünülebilir.

Düzenli egzersizin immün sistem üzerine etkileri
Düzenli egzersiz yapan kişilerde nötrofillerin fagositik aktivitesin-

de, NK hücre sitotoksik aktivitesinde, lökosit telomer uzunluğunda ve 
T hücrelerin çoğalma kapasitesinde artış, dolaşımda enflamatuvar sito-
kin düzeylerinde ve yaşlanmış T hücre sayısında azalma saptanmıştır. 
Bu değişimlerin tümü immün yanıtı destekleyici niteliktedir.

Düzenli egzersizin aşı yanıtına etkisi
Düzenli egzersiz yapanlarda aşılara bağışıklık yanıtında artış gös-

terilmiştir. Fiziksel kapasite ne kadar iyiyse aşıya immün yanıt o 
kadar yüksek olmaktadır. Düzenli egzersizin SARS-CoV-2 aşılarının 
da etkinliğini artıracağı öngörülebilir.
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ACE2 reseptör düzeylerinin artışı virüsün etkisini artırır mı?
COVID-19 enfeksiyonu çocuklarda, gençlerde ve kadınlarda daha hafif 

seyretmektedir. Bu gruplarda ACE2 reseptör ifadesinin daha fazla olması 
çelişkili görülebilir. ACE2-Ang (1-7)-MAS reseptör yolağı (karşıt düzenleyi-
ci yolak) ve ACE-AngII-AT1 reseptör yolağı (klasik yolak) birbirine zıt 
etkidedir. ACE2-Ang (1-7)-MAS reseptör yolağı iltihabı baskılayıcı (antienf-
lamatuvar), bağ dokusu oluşumunu azaltıcı (antifibrotik) ve kalp-dolaşım 
sistemini koruyucu etki gösterirken, ACE-AngII-AT1 reseptör yolağı iltiha-
bi (enflamatuvar) reaksiyonu uyarıcı etki yapar. SARS-CoV-2 virüsünün 
ACE2 reseptörlerine bağlanmasıyla ACE2 ve dolayısıyla ACE2-Ang (1-7)-
MAS reseptör yolağının ifadesi azalır, ACE-AngII-AT1 reseptör yolağı aktif 
hale gelir, iltihabi reaksiyon artarak akciğer hasarı gelişimine zemin hazır-
lanmış olur. ACE inhibitörleri olan lisinopril ve lorsartanın farelerin kalp-
lerinde ACE2 ifade edilmesini (ekspresyonunu) ve aktivitesini arttırdığı 
görülmüştür. Hedef hücrelerde daha fazla miktarda ACE2 olması SARS-
CoV-2 enfeksiyonuna yakalanma ve COVID-19 hastalığının ağır seyretme 
riskini artırıyor olabilir mi? 12.500’den fazla kişinin değerlendirildiği bir 
çalışmada ACE inhibitörlerinin COVID-19 test pozitifliği veya ağır COVID-
19 hastalığı açısından artmış bir risk yaratmadığı bildirilmiştir (Reynolds 
HR, et al. Renin–Angiotensin–Aldosterone System Inhibitors and Risk of 
COVID-19. N Engl J Med. 2020). Başka bir çalışmada da ACE inhibitör kul-
lanımının COVID-19’e bağlı ölümlerde artışa yol açmadığı gösterilmiştir 
(Mehra MR, et al. Cardiovascular Disease, Drug Therapy, and Mortality in 
COVID-19. N Engl J Med. 2020). Bu çalışmalar ACE2’nin daha fazla ifade 
edilmesinin COVID-19 hastalığından ve hastalığa bağlı ağır seyirden koru-
yucu olabileceğini göstermektedir. Egzersizin ACE2 ifadesini artırdığı gös-
terilmiştir ve olasılıkla anjiyotensin-II SARS-CoV-2 virüsüyle ACE2 reseptö-
rü için yarışarak virüsün hücreye yapışmasında önleyici olmaktadır.

COVID-19 döneminde egzersiz açısından nasıl bir değişim oldu?
Bir çalışmada COVID-19 öncesinde inaktif olan kişilerin %40,5 

daha inaktif, %33 daha aktif hale geldiği; COVID-19 öncesinde aktif 
olan kişilerinse %22,4 daha az aktif, %40,3 daha aktif olduğu bildiril-
miştir (Lesser IA, Nienhuis CP. The impact of COVID-19 on phsical 
activity behaviour and well being of Canadians. Environmental 
Research and Public Health 2020;17:3899). 

COVID-19’da sistemler nasıl etkilenir?
Pandemi döneminde günlük adım sayısı 10.000’den 1200’e düştü-

ğünde insülin duyarlılığının azaldığı, günlük adım sayısı 2 hafta 
süreyle 2000’nin altına indiğinde kas kitlesinde %1-4 azalma olduğu 
gösterilmiştir.
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Egzersiz immün sisteme nasıl etkide bulunur?
Bu soruya bazı çalışmalarla yanıt verilebilir. Havayollarına influ-

enza ve HSV-1 virüs verilen hayvanlardan enfeksiyon öncesinde ve 
sonrasında (bulgular çıkmadan birkaç gün önce) orta dereceli egzer-
siz yaptırılanlarda hastalanma ve ölüm oranının anlamlı derecede 
düştüğü gösterilmiştir. Orta dereceli egzersizden 2 saat sonrasına 
kadar tükürük laktoferrin düzeyleri artmaktadır. Mukozal laktoferri-
nin DNA ve RNA virüslerin konak reseptörlerine bağlanmasına engel 
olduğu bilinmektedir. Düzenli egzersiz yapan kişilerde tükürükteki 
sekretuvar IgA düzeyleri yükselir. Sekretuvar IgA virüsle bağlanıp 
virüsün inaktive edilmesini sağlar. Ek olarak, fizik egzersiz lökositle-
rin kanda ve dokularda göçünü, hareketini artırır.

Uzun süreli ve ağır egzersiz immün sistemi nasıl etkiler?                                               
Uzun süreli ve ağır egzersiz bağışıklık sistemini etkileyerek viral 

enfeksiyon riskini artırabilir. Egzersiz süresiyle mortalite arasında U 
şeklinde bir ilişki kurulmuştur. Haftada 4 saatten fazla koşanlarda 
mortalite riski 2,5-4 saat koşanlara göre daha fazla bulunmuştur 
(“The Copenhagen City Heart Study”). Ağır egzersiz yapanlarda 
hafif-orta dereceli egzersiz yapanlara göre mortalite daha yüksektir 
(“The Harvard Alumni Study”). Ağır egzersiz yapanlarda atrial fibri-
lasyonun (bir kalp ritm bozukluğu tipi) daha sık görüldüğü saptan-
mıştır. Akut, yoğun aerobik egzersiz sonrasında enfeksiyon riski 
artar, tükürük IgA düzeylerinde geçici bir azalma olur ve fırsatçı 
enfeksiyon riski artar, dolaşan kanda immün hücre (lenfosit) 
sayısında birkaç saat süren geçici bir azalma olur ve bu dönemde 
immün sistem baskılanır (açık pencere hipotezi). Bu bilgilerden yola 
çıkarak pandemi döneminde ağır ve uzun süreli egzersizden kaçınıl-
ması, egzersize düşük yoğunlukta başlayıp (yürüyüş, vb.), yavaş 
yavaş artırılması önerilmektedir (Simpson RJ, et al. Can exercise affe-
ct human immune function to increase susceptibility to infection? 
Exerc Immunol Rev. 2020;26:8-22). Bununla birlikte, egzersizin edin-
sel veya mukozal (IgA) bağışıklığı baskıladığına ilişkin anlamlı kanıt 
olmadığını, egzersizin fırsatçı enfeksiyon riskini artırmadığını, tersi-
ne bakteri, virüs ve diğer antijenlere karşı immün yanıtı artırdığını 
vurgulayan yeni bir yaklaşım da söz konusudur.

COVID-19, fiziksel aktivite ve solunum sistemi
COVID-19 hastalığı nedeniyle hastaneye yatmak zorunda kalanla-

rın %54’ünde solunum sıkıntısı saptanmış olup, bu olguların %30’dan 
fazlasında solunum cihazı desteği gerekmiştir. Uzun süreli solunum 
cihazına bağlı kalanlarda diyafram kasında atrofi ve kasılma işlevin-
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de yetersizlik, solunum cihazı ilişkili diyafram işlev bozukluğu, solu-
num cihazından ayrılmada güçlük, ek hastalık (sepsis, vb.) ve ölüm 
oranında artış bildirilmiştir. Solunum cihazından erken ayrılabilen-
lerde ek hastalık ve ölüm oranı daha düşük kalmaktadır. Dayanıklılık 
egzersizleri akciğerlerde gaz alış-verişinde bir değişime neden olmak-
sızın pompa sisteminde (başlıca diyafram) uyumsal değişikliklere 
neden olur. Düzenli egzersiz yapanlarda diyafram işlevlerinin daha 
iyi olması COVID-19 ilişkili solunum sorunlarını hafifletebilir 
(Sollanek KJ, et al. Global proteome changes in the rat diaphragm 
induced by endurance exercise trainin. PloS One. 2017;12(1):e0171007).

COVID-19, fiziksel aktivite ve kalp-dolaşım sistemi
COVID-19 hastalığı kalp hasarı riskini artırır ve egzersiz sırasında 

kalbe bağlı ölüm riski artar. Sistemik viral enfeksiyonlarda kalp kası 
ve koroner arterlerde iltihabi durum riski COVID-19 hastalığı için de 
geçerlidir. Kalp kasında skar gelişen kişilerde ani ölüm riski yaşam 
boyu devam eder. Steroid harici anti-enflamatuvar ilaçlar kalple iliş-
kili komplikasyonları artırır, bu nedenle COVID-19 veya diğer siste-
mik viral enfeksiyonlarda kas ağrısı için anti-enflamatuvar kullanı-
mından kaçınılması önerilmektedir. Düzenli egzersiz yapan kişilerde 
kalp kası liflerinde hipertrofi (büyüme), kalpte ventrikül (karıncık) 
kas kitlesinde artış ve bunun sonucunda kalbin kontraktilitesinde 
(kasılmasında) artış ve kapiller kan damarlarında kan akımı kapasi-
tesindeki artışa bağlı olarak periferik arter direncinde (damar duvarı 
sertliğinde) azalma ortaya çıkar. Bu nedenle COVID-19 hastalığına 
yakalanmadan önce düzenli egzersiz yapan kişilerde kalple ilişkili 
sorunlar açısından dayanıklılığın daha yüksek olması beklenebilir. 
Pandemi sürecinde iyi olunan dönemlerde fiziksel aktif kalmak ve 
egzersiz yapmak, semptomlar ortaya çıktığında egzersiz yapmayı 
bırakmak uygun olacaktır. Hastalığı geçirdikten sonra egzersize 
yavaş tempoda başlamak gerekir. Hastalığı hafif geçirenler enfeksi-
yon öncesi tempoya daha hızlı çıkabilir. Hastalığı ağır geçirenlerde 
egzersize başlamadan önce testler veya görüntülemeler gerekebilir. 
Egzersiz sırasında çarpıntı, göğüs ağrısı, egzersizi tolere edememe 
veya solunum sıkıntısı ortaya çıkıyorsa kalp görüntülemesi ve stres 
testleriyle kalp hasarı gelişip gelişmediği gösterilmelidir. 

COVID-19, fiziksel aktivite ve kas-iskelet sistemi
Kaslar egzersizde temel hedef organdır. Uzun süreli yatak isti-

rahati ve ekstremitelerin (kollar ve bacaklar) hareketsizliği kaslar-
da inaktivitenin en iyi izlendiği durumlardır. COVID-19 hastalığı 
sürecinde de kas inaktivitesi önemli bir risk haline gelmiştir. 
Günlük adım sayısındaki azalma fiziksel inaktivitenin iyi bir gös-



71

bülent kara 

tergesidir. Günlük 7000-10.000 adım iyi düzeyde bir fizik aktivite 
kabul edilirken, günlük adım sayısının 1,500’ün altına inmesi 
düşük düzeyde bir fizik aktivitedir ve kaçınılmaz olarak kas kitle-
sinde kayıpla (kas atrofisi) sonuçlanacaktır. Düzenli egzersiz kasta 
mitokondri sayısında ve hacminde, kasın glikojen depolama kapa-
sitesinde, kastaki enerji gerektiren enzimlerin aktivitesinde ve 
glikojen yokluğunda, kasın yağ asitlerini enerji kaynağı olarak 
kullanmasında artışa yol açarak kasın işlevsel kapasitesini artırır. 
COVID-19 pandemisi sürecinde inaktiviteye bağlı kas liflerinde 
küçülme (atrofi), kasın işlev ve kalitesinde azalmayı engellemek 
için düzenli egzersiz yapmak gerekir.

COVID-19 ve beyin işlevleri
COVID-19 pandemisinde sosyal izolasyona bağlı olarak akut stres 

bozukluğu, irritabilite, bitkinlik, konsantrasyon bozuklukları, insom-
nia (uykusuzluk), kararsızlık, korku, anksiyete gibi psikiyatrik sorun-
lar yaygın görülmektedir. Depresyon, anksiyete ve postravmatik stres 
bozukluğunun immün sistem üzerine olumsuz etkileri gösterilmiştir. 
Bu bozukluklara bağlı ortaya çıkan mast hücre aktivasyonu, IL-1, 
IL-37, TNF-alfa, IL-6 gibi sitokinlerde artma ve C-reaktif proteinde 
artış kişiyi enfeksiyonlara duyarlı hale getirmektedir. Düzenli egzer-
sizle depresyon ve postravmatik bozukluğun önlenebildiği /hafifleti-
lebildiği gösterilmiştir. Egzersizin beyin işlevleri üzerine yararlı etkisi 
yaşlılarda en belirgindir. Haftada en az 2-3 kez orta dereceli aerobik 
egzersiz beyine yarar elde etmek için en düşük doz olarak kabul 
edilmektedir. Daha düşük dozdaki egzersizin depresyon düzeyine 
etkisi yoktur.

COVID-19 ve yaşlı erişkinler
Yaşlılar COVID-19 pandemisinde ev izolasyonu, fiziksel inaktivite, 

depresyon ve anksiyete gibi risk faktörlerine yaygın olarak maruz 
kalmıştır. Yaşlılarda bunlardan bağımsız olarak sarkopeni (kas atro-
fisi, kas güçsüzlüğü, fiziksel aktivite azlığı) ve zayıflık da sık görül-
mektedir. SARS-CoV-2 enfeksiyonu sarkopeni ve zayıflığı olan yaşlı-
larda daha ağır seyretmektedir. Aynı zamanda SARS-CoV-2 enfeksiyo-
nunun kendisi de yaşlılarda sarkopeni ve zayıflığı tetiklemektedir. 
Yaşlılarda uzun süreli dayanıklılık egzersizleri mitokondri sayısında 
artış, kas liflerinin hızlı tipten yavaş tipe dönüşümü, kas damar yata-
ğında genişleme, kas metabolizmasında değişiklikler, kas gücünde 
artış gibi olumlu değişimlere yol açar. Direnç egzersizleriyse kas lifi 
hacminde artış ve kas gücünde artışla sarkopeni ve zayıflık gelişimi-
ni engellemeye yardımcı olur.
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Sağlıklı erişkinlerde akut fiziksel inaktivitenin metabolik sonuçları
Üç gün, 2 hafta ve 3 hafta süreyle fizik aktivitesi azaltılan, ancak 

diyetinde değişiklik yapılmayan kişilerde glisemik kontrolün bozul-
duğu, plazma insülin, C-peptid ve trigliserid düzeylerinde anlamlı 
artış ve insülin direnci geliştiği gösterilmiştir. Başka bir çalışmada 
günlük adım sayısında 2 hafta süreyle azalmanın (7000-10.000 adım/
gün’den günde 1500 adımın altına) yağ kitlesinde artış, kas kitlesinde 
azalma ve VO2max değerinde düşmeye neden olduğu gösterilmiştir. 
Aşırı tartılı erişkinlerde akut fiziksel inaktivitenin (adım sayısında en 
az 4000 adım/gün azalma) glisemik kontrolde negatif etki yaptığı, 
lipid profilini  bozduğu (trigliserid, LDL-kolesterol, total kolesterol 
artışı), yağ kitlesinde artış ve kas kitlesinde azalmaya neden olduğu 
bildirilmiştir.

Yaşlılarda sedentar yaşamın sağlık üzerine olumsuz etkileri
Yaşlılarda akut fiziksel inaktivite (adım sayısında anlamlı azalma) 

glisemik kontrolde bozulma, enflamasyonda artış, proenflamatuvar 
sitokinlerde (TNF-alfa ve IL-6, vb.) ve CRP’de artış (gençlerde enfla-
masyonda artış gösterilememiş), kas protein sentezinde azalma (sar-
kopeni), yağsız kütlede ve yağ kitlesinde azalmayla seyreder. 
Aktiviteye yeniden başlandığında bazal duruma dönme genç erişkin-
lere göre çok daha zorlaşır.

Akut fiziksel inaktivite ve aşırı beslenmenin metabolik etkileri
Enerji alımı ve enerji kullanımı eşit olduğunda enerji dengesi söz 

konudur. Enerji alımı enerji kullanımını aştığında pozitif enerji den-
gesi gelişecektir. Akut fiziksel inaktivitenin metabolik etkilerinde 
enerji dengesi önemlidir. Enerji dengesi pozitifte kalıyorsa fiziksel 
aktivite yapılıyor olması metabolik etkilerden korumaya yetmeyecek-
tir. Adım sayısında anlamlı azalma ve günlük kalori alımında %50 
artış olan bir grupta tartı alımı ve yağlanma gelişirken, adım sayısın-
da anlamlı azalma ve günlük kalori alımında azalma olan grupta 
vücut tartısında ve yağlanmada azalma olmuştur. Adım sayısında 
anlamlı azalma ve günlük kalori alımında %50 artış olan grupla, 
günde 45 dakika VO2 maks’ın %70’inde koşu yapan ve günlük kalori 
alımında %50 artış olan gruplar karşılaştırıldığında her iki grupta da 
tartı, bel/kalça oranı ve yağsız vücut kitlesinde artış saptanırken, ilk 
grupta insülin duyarlılığı ve beta hücre işlevi azalmış, OGTT’ye insü-
lin yanıtı, total kolesterol ve adiponektin düzeyleri artmış bulunmuş, 
ancak ikinci grupta bu etkilerin hiçbiri gözlenmemiştir.

Aktivite arttıkça kalori alımı artar, aktivite azaldıkça kalori alımı 
azalır. Bu kural sadece normal aktivite sınırlarında geçerlidir. Aktivite 
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azalması normalin altına indiğinde sanılanın aksine kalori alımında 
azalma eşlik etmez. Orta-ağır düzenli fiziksel aktivite yapanlarda 
iştah kontrol sistemi çok düzenli çalışır. Başka bir deyişle bu kişiler-
de harcanan enerjiye oranlı gıda tüketilir (‘iştah kontrol sistemi’). 
Hafif düzeyli fizik aktivitede aynı etki gösterilememiştir. Fizik aktivi-
tede azalmanın genellikle enerji alımında azalmayla birlikte seyret-
mediğinin unutulmaması gerekir. 

Egzersize başlamadan önce neler yapılmalı?
Kişinin güncel fizik aktivite düzeyi belirlenmelidir. Kalp-dolaşım, 

metabolik veya böbrek hastalığı veya bunları düşündüren yakınma-
ların olup olmaması, kişinin yapmak istediği egzersiz tipi ve düzeyini 
değerlendirmek önemlidir. Yüksek derecede fizik aktivite için potan-
siyel risklerin olup olmadığı sorgulanmalıdır. 

Fizik aktivite yapan ve yakınması olmayan ve bilinen kalp-dola-
şım, metabolik, böbrek hastalığı olmayan kişilerde orta dereceli 
egzersiz için sağlık kontrolü gereksizdir, sağlık kontrolü olmadan 
aşamalı olarak ağır egzersizlere geçiş yapılabilir. Daha önce fizik 
aktivite yapan, ancak son dönemde fizik aktivite yapmayan ve tekrar 
başladığında egzersiz sırasında yakınmaları başlayan kişilerde fizik 
aktiviteye hemen son verilmeli ve tekrar başlamadan önce sağlık 
kontrolünden geçirilmelidir. Fiziksel aktif olmayan, bilinen kronik 
sağlık sorunu ve yakınması olmayan kişilerde hafif-orta düzeyli 
egzersiz için sağlık kontrolü gereksizdir, orta düzeyli egzersizde 
yakınması olmuyorsa sağlık kontrolü gereksinimi olmadan aşamalı 
olarak ağır egzersize geçiş yapılabilir. Fiziksel aktif olmayan, bilinen 
bir kronik hastalığı olan, ancak yakınması olmayan kişilerde hafif-or-
ta egzersize başlamadan önce sağlık kontrolü önerilir.

Sağlık kontrolü gerekenlerde hangi tetkikler yapılmalı? 
Egzersize başlamadan önce göğüs ağrısı, egzersiz sırasında baş 

dönmesi, solukluk, kendinden geçme, egzersiz sırasında çarpıntı 
veya nefeste aşırı kısalma, gece yatarken nefes darlığı, dik yatma 
ihtiyacı öyküde mutlaka sorgulanmalıdır. Öyküde 4-5 km/saat hızda 
10 dakika yüründüğünde nefes alıp vermede zorlanma veya iki kat 
merdiven çıkıldığında arada durmak zorunda kalınma efor kapasite-
sinin iyi olmadığının pratik bir sonucudur. Fizik muayenede kan 
basıncı ve kalp hızında yaşa göre yükseklik, kalpte ritm bozukluğu 
veya yeni ortaya çıkan üfürüm, ayak bileklerinde ödem, kalp hasta-
lığı düşündüren diğer bulgular açısından kişinin değerlendirilmesi 
gerekir.  EKG, ekokardiyografi, egzersiz testi, vb. gibi testlerin istenip 
istenmeyeceğine öykü ve muayene sonuçlarına göre karar verilmesi 
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uygun olur. Düşük riskli, klinik yakınması olmayan kişilerde tarama 
amaçlı egzersiz testleri gereksizdir. Yüksek riskli gruplarda yararı 
kanıtlanmamıştır. Egzersiz testi yapılması akut kalp-dolaşım sorunla-
rı açısından güvenilir değildir. 

Egzersiz yoğunluğuna karar verirken bilinmesi gerekenler

Antrenman kalp hızı (AKH) = İstirahat kalp hızı + rezerv kalp hızı

Rezerv kalp hızı (RKH) = Maksimal kalp hızı – istirahat kalp hızı

Maksimal kalp hızı (MKH) = ~ 220 – yaş

Metabolik eşdeğer (MET) = Egzersiz VO2 / istirahat VO2

İstirahat VO2 = ~ 3,5 ml/kg/dak = 1 MET

Aerobik aktivite için (yürüme, koşma, bisiklete binme, vb.)        
egzersizin yoğunluğunun kalp hızıyla ayarlanması

Hafif = RKH’nın %30-40’ında; 2-3 MET

Orta = RKH’nın %40-60’ında; 4-6 MET

Ağır = RKH’nın %60-90’ında; 8-12 MET

Maksimale yakın = RKH’nın >%90’ında; 14-20 MET

Örnek: 50 yaşında bir erişkin

Maksimal kalp hızı = 220-50 = 170/dak

İstirahat kalp hızı = 70/dak

Rezerv kalp hızı = 100/dak

Hafif egzersiz kalp hızı = 100-110/dak

Orta egzersiz kalp hızı = 110-130/dak

Ağır egzersiz kalp hız ı= 130-160/dak

Maksimale yakın kalp hızı = >160/dak

Güç egzersizlerinde yoğunluğun belirlenmesi

Tek seferde kaldırılabilen maksimal ağırlık = 1-RM

Hafif = 1-RM’nin %40-50’si

Orta = 1-RM’nin >50’si - <%70’i

Ağır = 1-RM’nin >%70’i - <%80’i

Maksimale yakın = 1-RM’nin >%80’i

Egzersiz tipleri
Temel olarak 3 egzersiz tipi vardır; aerobik, güç ve mobilite egzer-

sizleri. Aerobik egzersiz haftada en az 3 kez yapılmalıdır. Yürüme, 
bisiklete binme, koşu en bilinen aerobik egzersiz yöntemleridir. Üç 
kez 50 dakikalık veya 2 kez 75 dakikalık egzersiz aynı etkiyi sağla-
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yacaktır. Egzersizin yoğunluğu başlangıçta 30 dakikalık tempolu 
yürüme veya bunun eşdeğeri olan 15 dakika jog olabilir. Uzun süreli 
dayanıklılık egzersizleri yüksek yoğunluklu interval egzersizlerine 
eşit etkide bulunmuştur. İleri yaşlarda yüksek yoğunluklu interval 
egzersizleri uygun değildir. Aerobik egzersiz 30-60 dakika boyunca 
sürekli yapılabileceği gibi gün içinde tekrarlayan 5-10 dakikalık peri-
yodlarda da yapılabilir. Haftalık 150 dakika orta-ağır aerobik egzersiz 
ve haftada en az 2 kez güç egzersizi önerilmektedir. Günde 100 daki-
kanın üzerinde egzersiz zarar verebilir. Egzersiz yöntemi olarak yürü-
me tercih ediliyorsa önerilen günlük adım sayısı 7000-10000’dir.

Fiziksel inaktif yaşayanlarda egzersize başlangıç

Sıklık haftada 3 gün, yoğunluk orta dereceli, süre 20-30 dakika 
önerilmektedir. Önerilen egzersiz tipi tempolu yürümedir.

Fiziksel aktif yaşayanlarda egzersize başlangıç

Sıklık haftada 3-4 gün, yoğunluk orta dereceli, süre 30 dakika 
önerilmektedir. Önerilen egzersiz tipi tempolu yürümeye ek olarak 
30 saniye ‘plank hold’ ve 10 tekrardan fazla tüm vücud çömelmedir 
(‘squat’).

 

Koşabilir durumda olanlarda egzersize başlangıç

Sıklık haftada 4-5 gün, yoğunluk orta dereceli, süre 30 dakika 
önerilmektedir. Önerilen egzersiz tipi jog ve ek olarak 30 saniye 
‘plank hold’, 10 tekrardan fazla tüm vücud çömelme, 10 tekrar “hori-
zontal pull-up” ve 10 tekrar şınavdır. 

‘plank hold’

‘horizontal pull-up’
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Fiziksel olarak iyi durumda olan, ancak koşmak istemeyen-
lerde egzersize başlangıç

Sıklık haftada 4-5 gün, yoğunluk orta dereceli, süre 30 dakika 
önerilmektedir. Önerilen egzersiz tipi egzersiz bisikleti ve ek olarak 
30 saniye ‘plank hold’, 10 tekrardan fazla tüm vücut çömelme, 10 
tekrar horizontal ‘pullup’ ve 10 tekrar şınavdır. 

Ev koşullarında fizik aktivite

Ev içinde 2 saatte bir yürümek, 30 dakikadan uzun süre oturma-
mak önerilmektedir. Aerobik egzersizler (alan varsa hafif koçu, jog, 
vb.), eklem mobilite egzersizleri (omuzlar, dirsekler, el bilekleri, sırt, 
kalça, dizler ve ayak bilekleri) ve ana kas gruplarına yönelik güç ve 
germe egzersizleri yapılmalıdır. Evde günde 13,5 saat kadar oturan 
ve 4000 adımdan az yürüyen kişilerde metabolik sorunlar sık görül-
mektedir. 12 hafta süreyle, haftada 3 gün yüksek tempolu aerobik 
egzersizle kalp-dolaşım sistemiyle ilgili risk faktörlerinde anlamlı 
düzelme sağlanabilmektedir.

Ev ortamında kaç adım yürümeli?

Evde adım saymaktansa mümkün olduğunca yürümek en iyi yön-
temdir. Kas inaktivitesine bağlı sorunlardan korunmak için yeterli 
protein alımı (1,4-2 g/kg protein) sağlanmalıdır. Hedef haftada 5-7 
gün aerobik egzersiz (200-400 dakika/hafta), haftada 2-3 gün güç 
egzersizi ve her gün mobilite ve denge egzersizleri olmalıdır. 

Genellikle unutulanlar

Egzersiz öncesinde ısınma, sonrasında soğuma, sıvı alımı ve bes-
lenme genellikle unutulmaktadır. Egzersiz öncesi ısınmayla kan 
akımı ve metabolik hız egzersize uygun hale getirilir, iskemik ST 
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segment depresyonu (koroner arter dolaşım bozukluğuna ait bir EKG 
göstergesi) ve ventriküler aritmiler (kalbin karıncık kısmından kay-
naklanan ritm bozuklukları) ile kas-iskelet sistemi yaralanmaları 
daha az olur. Egzersiz sonrası soğuma yapıldığında dolaşım ve kan 
basıncı daha düzenli bir şekilde normal değerlerine geri döner, venöz 
dönüş (kalbe dönen kan miktarı) artarak egzersiz sonrası hipotansi-
yon önlenir. 

COVID-19 pandemisinde sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uymak 
dışında neler yapılabilir?

a) Düzenli egzersiz yapmalı: Aerobik egzersiz, güç egzersizleri, 
denge ve hareket açıklığı egzersizleri 

b) Aşırı egzersizden kaçınmalı. Hastalık bulguları ortaya çıktığın-
da egzersize ara verilmeli.

c) En az 7 saat uyumalı.

d) Sağlıklı bir diyet uygulamaya gayret etmeli: İnternette COVID-
19 hastalığı için mürver, ekinezya, sarımsak, zerdeçal, C vitamini, A 
vitamini, E vitamini, B vitaminleri, D vitamini, selenyum, çinko ve 
probiyotikler gibi vitamin, eser element ve mineraller önerilmektedir. 
Bununla birlikte, D vitamini dışındakiler için yeterli kanıt yoktur. 
Güçlü immün sistem yeterli beslenmeyle mümkündür. Yaşlılarda 
ölüm oranının daha fazla olmasında beslenme yetersizliklerinin payı-
nın büyük olduğu görülmüştür. COVID-19 şiddetinin hafiften ağıra 
değişmesinde de beslenme durumunun önem taşır. Bununla birlikte, 
COVID-19’dan korunmada veya tedavide tek bir gıdadan bahsetmek 
mümkün değildir.

e) Yetersiz güneş ışığı alanların veya karantina nedeniyle evde 
kalmak zorunda kalanların D vitamini desteği alması önerilmektedir 
(4,000 Ü/gün vitamin D3). Karantina sürecinde güneş ışığından uzak, 
sürekli evde kalmak zorunda kalan insanlarda D vitamini suplemen-
tasyonu minör, ancak yararlı bir etkide bulunabilir (Martineau AR, et 
al. Vitamin D supplementation to prevent acute respiratory tract infe-
ctions: systematic review and meta-analysis of individual participant 
data. BMJ. 2017; 356: i6583).

f) Diğer destekleyici bitkisel ilaç, eser element veya vitaminlerden 
kaçınılmalı, bazıları tersine zarar verebilir.

Dünya Sağlık Örgütü fizik aktivite önerileri
Çocuk ve adolesanlar haftanın her günü en azından ortalama 60 

dakika, orta-ağır derecede, çoğu aerobik olmak üzere, fizik aktivite 
yapmalıdır (güçlü öneri, orta dereceli kanıt).
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Tüm erişkinler düzenli fizik aktivite yapmalıdır. Erişkinler haftada 
en az 150-300 dakika, orta dereceli veya 75-150 dakika ağır dereceli 
veya bunların eşit kombinasyonunda aerobik fizik egzersiz yapmalıdır. 
Erişkinler haftada en az 2 kez tüm kas gruplarına yönelik orta-ağır 
dereceli güç egzersizleri yapmalıdır (güçlü öneri, orta dereceli kanıt). 
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CİNSEL SUÇLAR VE KOCAELİ1

BAŞAR ÇOLAK 
Kocaeli Üniversitesi

Gül Köksal: Merhaba, iyi akşamlar, Kocaeli Dayanışma 
Akademisi’nin bugünkü Çarşamba Seminerine katılan herke-
si sevgi ile selamlıyoruz. Bugünkü etkinliğimizi sevgili Başar 

Çolak hocamızla gerçekleştireceğiz. Ben  kendisine sözü bırakmadan 
önce, kısa bir giriş konuşması yapacağım.

Bu kısa konuşmada önce seminerlerimiz hakkında, ardından 
bugünkü seminerimizin içeriği hakkında bilgi vereceğim, daha sonra 
konuşmacımız Başar Çolak hocamızı tanıtacağım. Sunum yapıldıktan 
sonra YouTube’dan soru, öneri ve çeşitli katkıları alacağız; onlar üze-
rinde konuşacağız ve bu şekilde etkinliğimizi gerçekleştirmiş olaca-
ğız. Ortalama bir buçuk-iki saat gibi süreceğini düşünüyoruz, ama 
olur da üzerine konuşmamız gereken şeyler çıkarsa, devam edebili-
riz. Eğer hâlâ yorulmamışsak, mecalimiz kalmışsa, her gün yaptığı-
mız Zoom etkinliklerinden devam edebiliriz. 

KODA Çarşamba Seminerlerinin bugün üçüncüsünü gerçekleştiri-
yoruz. Diğer seminerleri izlememiş olan kişiler için kısaca şöyle bir 
bilgi vermek isterim: Bu dönem, malum COVID-19 nedeniyle evler-
den, bulunduğumuz konumlardan bu etkinlikleri yapabilir hale gel-
dik. Daha önce KODA mekânında, Kocaeli’nde gerçekleştiriyorduk. 
Bu seneki programda Kocaeli’ni ilgilendiren konuları, Kocaeli kentin-
den demokratik, toplumsal, kentsel, sınıfsal alanlarda, cinsiyetçilik, 
türcülük gibi temellerde çeşitli eşitsizliklere karşı mücadele eden, 
kamu, toplum, halk yararına üretimde bulunan konuşmacılar ile 

1 Bu metin, KODA Çarşamba Seminerlerinde, 27 Ocak 2021’de, Gül Köksal kolaylaştı-
rıcılığında yapılan seminerin çözümünün düzenlenmesiyle hazırlanmıştır. Metinde, 
kolaylaştırıcının konuşmaları içerisinde katkı sunan katılımcıların soru ve yorumları 
da yer almaktadır.
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değerlendirme kararı aldık. Her ne kadar yerel konuları, yerelde bu 
alanlarda çalışan kişilerle konuşuyor olsak bile, elbette ulusal ve 
uluslararası bağlamda da konuşuyor olacağız. Ancak özellikle 
Kocaeli’ne dair, orada üretilmiş bilgiyi paylaşmayı, birbirimizle tartış-
mayı, buna karşı yeri geldiğinde mücadele noktalarında dayanışmayı, 
bu dayanışmayı geliştirmeyi de önemsediğimiz için bu seneki prog-
ramımız bu şekilde devam edecek.

İlk semineri Aralık ayında, bir işçi kenti, emekçi kenti olan 
Kocaeli’ndeki örgütlenmeleri tartışmak üzere, Kocaeli Sendikalar 
Birliği deneyimi üzerinden bugüne aktarılan dersler çerçevesinde 
yaptık. KODA’nın sözlü tarih yöntemiyle hazırlamış olduğu kitap 
ekseninde bu yayına emek veren, katkı veren kaynak kişilerle yapı-
lan bu toplantı ile yine bu sendikalar meselesi hakkında çalışan mes-
lektaşımızın kolaylaştırıcılığında ilk seminerimizi gerçekleştirmiş 
olduk. Aralık ayının sonuna denk gelen diğer seminerde Kocaeli 
kentini ciddi oranda etkilemiş olan –merkez olmasından kaynaklı– 
Marmara Depremi ve sonrasında yaşananlar, bugüne gelenler üzeri-
ne konuştuk; deprem sürecinde sahada bulunmuş, çalışmalar yapmış 
ve hâlâ bu konuda düşünen, tartışan meslektaşımızla birlikte bu 
etkinliği gerçekleştirdik.

Ve bugün de cinsel suçlar ve Kocaeli üzerine konuşacağız. 
Akışımızda da gördüğünüz üzere Kocaeli’nde, yerelde Kadın 
Platformu, cinsel suçlar dahil olmak üzere toplumsal cinsiyet eşitsiz-
liklerine dair türlü alanlarda mücadele eden, bununla ilgili çaba içe-
risinde olan bir platform. Bugün de katkı sunacaklarını düşünüyo-
ruz. Ve politik bir konu olarak meseleyi, patriyarka ve kapitalizm 
bağlamında, aslında toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin bir karşılığı 
olarak değerlendiriyoruz. İkili toplumsal cinsiyet kutuplaşması ve 
erkek şiddetinin karşılığı olarak ele alıyoruz. Ve bu sadece kendi 
kendine olmuyor; bazen hukuk düzenlemeleri ya da mekânsal 
düzenlemelerle birlikte bu tür suçların toplumsal yeniden üretimi, 
gündelik hayatımızda maalesef çok sık karşılaştığımız ve buna karşı 
direnç gösterdiğimiz bir durum. Bu konuşacağımız konu tabii ki 
sadece belirli bir kesimi değil, çok büyük bir kesimi etkiliyor: 
Kadınlar, LGBTİ bireyler, çocuklar, insan dışı türler olmak üzere, 
farklı kesimlere uygulanan cinsel suçlar. Özellikle de içinde yaşadığı-
mız küresel salgında aldığı yeni boyutlarla birlikte çok yakıcı bir 
etkiye erişmiş durumda.   Bir süredir, eminim bu toplantıya katılan 
herkesin takip ettiği üzere, İstanbul Sözleşmesi çerçevesinde dönen 
çeşitli tartışmalar var ve buna karşı mücadele süreci devam ediyor. 

Ve toplumsal cinsiyet mücadelesinin Kocaeli özelindeki karşılığını 
birlikte konuşmayı planlıyoruz bugün. Konuşmacımız Başar Hocayı 
tanıtmadan önce kendisiyle tanışıklığımızdan bahsetmek isterim: 
“Nasıl Bir Üniversite İstiyoruz?” sürecinden itibaren tanıyorum. O 
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zaman biz Barış İmzacıları üniversiteden henüz atılmamıştık; sevgili 
Başar Hoca da rektörlüğe aday olmuştu ve o dönemde hep birlikte 
üniversitenin nasıl olması gerektiği, bu konuda yan yana neler yapa-
bileceğimize ilişkin tartışmalar, toplantılar yapıyorduk, birtakım 
hayaller kuruyorduk. Bugün üniversitelerin bütününün ve Kocaeli 
Üniversitesi’nin geldiği duruma bakarsak, hakikaten o zamanki tar-
tışmalardan çok daha geriye gidiyor olmamız son derece üzücü; ama 
bir yandan da o süreçte yan yana olduğumuz, dayanıştığımız, fikir 
tartışmasında bulunduğumuz bir meslektaşımızla bugün sanal ortam-
da da olsa, yan yana olamasak bile karşı karşıya olmak ve konuşmak 
sevindirici. Aslında, bugün konuşacağımız konu da, bazı kazanımla-
rın ne kadar geriye gittiğini bize gösteriyor. O yüzden çok daha fazla 
uğraşmamız gerektiğine işaret ediyor. 

Başar Hoca tıp eğitimini İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp 
Fakültesi’nde tamamlamış. Uzmanlık eğitimini de Adalet Bakanlığı 
Adli Tıp Kurumu Başkanlığında almış. Halen Kocaeli Üniversitesi Tıp 
Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalında görev yapıyor. Kendi hem eğiti-
mi sırasında sahada bulunmuş hem de çalışma hayatı çerçevesinde 
ilgili bakanlıkta ve fakültede çeşitli görevler almış. Aynı zamanda 
Kocaeli Üniversitesi bünyesindeki Çocuk Koruma Araştırma ve 
Uygulama Merkezinin kuruculuğu gibi çalışmalar da yapmış. Takdir 
edersiniz uzun bir özgeçmiş var, ama ben biraz kısalttım. İnternetten 
yayınlarına, araştırmalarına erişmek mümkün. Bizimle paylaşacağı 
konu, genel olarak cinsel suçların tanımı ve yasal karşılığı. Özellikle 
de çocuklara yönelik cinsel istismar üzerine bir değerlendirme yapa-
cak. Bu genel girişin ardından  Kocaeli’deki olgular üzerinden, özel-
likle üniversitede karşılaşılan durumlara ilişkili olarak cinsel istisma-
rın yine çocuklar üzerindeki etkileri ve bunları azaltma yollarının 
neler   olabileceğine ilişkin bir sunum yapacak ve bu paylaşımın 
ardından biz de sorularınızı, katkılarınızı, eleştirilerinizi ekleyerek 
tartışmayı zenginleştirmeyi planlıyoruz.

Bir de görünmeyen emekten söz etmek istiyorum, –biz emek müca-
delesi yapan kişileriz– şu anda ekranda Başar Hoca ile ben gözüküyor 
olsam da bu etkinliğin hazırlanması sürecinde emek veren çok sayıda  
dostumuz, meslektaşımız var. Bunlardan bir tanesi, ekranda KODA 
logosunun   arkasında yer alan, bugün bize destek olan sevgili Ezel 
Ünal. Ona da bu teknik destek için teşekkür ediyoruz.

 Ben şimdi ekranımı kapatıyorum, sözü Başar Hoca’ya bırakıyo-
rum. Buyurun Hocam.

Başar Çolak: Merhabalar, bu akşam size cinsel suçlardan bahse-
deceğim. KODA sunumlarında genellikle çok renkli oturumlar ger-
çekleşiyor ve kendi alanında uzman arkadaşlar deneyimlerini payla-
şıyorlar. Ama cinsel suçlar deyince biraz sıkıcı, karanlık boyutu olan 
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bir konuyu sizlerle paylaşmış olacağım. Umarım biraz sıkıcılıktan 
uzak, renkli bir hale getirebilirim. Herkese tekrar iyi akşamlar, iyi 
dinlemeler diliyorum.

Cinsel suç dediğimizde, sözle sarkıntılıktan ırza geçmeye kadar 
varan, insan temel hak ve özgürlüklerine, bireysel özerkliğine ve 
bütünlüğüne yönelmiş fiziksel ve/veya ruhsal travmaya hatta ölümcül 
sonuçlara yol açabilen, genellikle şiddet içeren eylemleri anlıyoruz. 
Cinsel suçlar her kültürde görülmekte, toplumun her seviyesinde ve 
dünyanın her ülkesinde; evde, okulda, iş yerinde ve pek çok ortak 
yaşam alanında gerçekleşebilmektedir. Tabii, dünyanın her ülkesinde 
görülmekte derken, bir eylemi suç yapan o ülkeye ait yasalardır. Her 
ülkenin yasalarında farklılıklar vardır, ama birbirine yakın yasalar 
olduğunu, sadece cezalar açısından farklılıklar olduğunu biliyoruz. 

Türk Ceza Kanunu’na göre cinsel eylem ne zaman suç olarak 
değerlendiriliyor diye baktığımızda; mağdurun rızasının bulunmadı-
ğı durumları görüyoruz. Rızanın bulunmadığı her koşulda, eylem suç 
olarak kabul ediliyor. Ayrıca rızası olsa bile, rızasının geçersiz olduğu 
durumlar vardır. Yaş küçüklüğü veya mağdurun değerlendirme yete-
neğini ortadan kaldıran psikiyatrik bir bozukluk veya mental retar-
dasyon olabilir. Ayrıca hile ve kandırma yoluyla gerçekleştirilmesi, 
Türk Ceza Kanunu’na göre suç olarak değerlendirilir. Türk Ceza 
Kanunu’nda 102. madde ile 105. maddeler arasındaki  kanun madde-
leri cinsel suçları kapsıyor. TÜİK verilerinde, cumhuriyet savcılıkları-
na yansıyan cinsel suçların yıllara göre dağılımına baktığımızda, her 
yıl 90 bin civarında suç işlendiği iddiası ile savcılıklara müracaatlar 
yapıldığını görüyoruz. 2018 ve 2019 yılında bu sayılarda ciddi bir 
artış görülmektedir. 2018 yılında 119 bin, 2019 yılında 138 bin cinsel 
suçla ilgili dava, cumhuriyet savcılıklarına iletilmiş. Görüldüğü gibi 
bu konuda çok ciddi bir suç oranı var. Bu veriler aslında cinsel suç-
ların görünen çok düşük bir kısmını oluşturuyor. Pek çok cinsel 
suç, maalesef cumhuriyet savcılıklarına dahi yansımadan kendi için-
de kapanıp gidiyor. 

TÜİK tablosunda sadece cinsel suçlar kısmı vardır; müstehcenlik 
ve fuhuş gibi suçlar yer almamaktadır. O yüzden fuhuş ve müsteh-
cenliği de bu kapsama dâhil ettiğimizde bu oranların çok daha yük-
sek olduğunu biliyoruz.  Erişkinler ile ilgili cinsel suçlar, Türk Ceza 
Kanunu’nun 102. maddesinde yer almakta ve “cinsel dokunulmazlığa 
karşı suçlar” başlığı altında ele alınmaktadır. Türk Ceza Kanunu’nda 
cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar başlığı altında yer alan cinsel suç-
lar; herhangi bir erişkine yönelik olarak vücut dokunulmazlığı ihlal 
edildiği takdirde, bu ne şekilde olursa olsun, yeter ki cinsel bir eylem 
olsun, beş yıldan on yıla kadar hapis cezasına çarptırılabiliyor. Bu 
durum eğer sarkıntılık düzeyinde kalmışsa, iki yıldan beş yıla kadar 
hapis cezası ile cezalandırılıyor. Eğer cinsel dokunulmazlık eylemi, 
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vücuda organ ya da benzeri bir cisim sokulması şeklinde gerçekleşir-
se ceza on iki yıldan az olmamak üzere hapis cezasıyla cezalandırılı-
yor. Eğer eşe karşı böyle bir fiil gerçekleştirilirse soruşturma ve 
kovuşturma yapılması mağdurun şikâyetine bağlıdır. Görüldüğü 
üzere eşle ilgili cinsel eylemler, sadece vücuda organ veya benzer bir 
cisim sokulması durumunda cinsel suç olarak değerlendiriliyor. 

Cinsel suçlarda cezayı ağırlaştıran unsurlar vardır. Beden ve ruh 
bakımından kendisini savunamayacak kişiye karşı gerçekleştirilir-
se; kamu görevinin, vesayet ve hizmet ilişkisinin sağladığı hakkın 
kötüye kullanılması şeklini gerçekleşirse; üçüncü derece dahil kan 
veya kayın hısımlığı ilişkisi içerisinde, üvey baba, üvey anne, üvey 
kardeş, evlat edinenler veya evlatlık tarafından gerçekleştirilirse; 
silahla gerçekleştirilirse veya insanların toplu olarak bir arada yaşa-
mak zorunda bulunduğu ortamlarda işlenirse cezalar da yarı ora-
nında artırılır deniyor. 

Eğer cinsel davranış bir çocuğa karşı gerçekleşirse,   Türk Ceza 
Kanunu’nun 103. maddesi kapsamında değerlendiriliyor ve eylem 
artık cinsel saldırı olarak değil, çocuklarla ilgili kavram olan cinsel 
istismar ile tanımlanıyor.

 Cinsel istismardan anladığımız şudur: 15 yaşını tamamlamamış  
tüm çocuklara yönelik cinsel davranış, suç olarak kabul edilmiş 
durumdadır. Rızasının olup olmadığına bakılmaz. Çocuğun rızası-
nın geçersiz olması, 15 yaşını tamamlamamış tüm çocuklar içindir. 
Çocuk 15 yaşını tamamlamış olmakla birlikte eğer fiilin hukuki 
anlam ve sonuçlarını  algılama yeteneği gelişmemişse, bu çocuklar-
da da 15 yaşından küçük çocuklarda olduğu gibi değerlendirme 
yapılmaktadır.  Bunun dışında kalan çocuklarda ise cebir, tehdit, 
hile veya iradeyi etkileyen başka bir neden varsa yine 15 yaşından 
küçük çocuklarda olduğu gibi, yani cinsel istismar olarak kabul 
edilmektedir. 

103. maddede cezalar, suçun çocuğa karşı gerçekleştirilmesi nede-
niyle biraz daha ağırlaşmaktadır. Çocuğa cinsel istismarda bulunan 
kişi sekiz yıldan on beş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Bu 
eylem sarkıntılık düzeyinde kalırsa üç yıldan sekiz yıla kadar hapis 
cezası vardır; mağdur eğer on iki yaşını tamamlamamış durumdaysa 
ceza cinsel istismar durumunda on yıldan, eylem sarkıntılık duru-
munda kalmış ise beş yıldan az olamaz deniyor. Sarkıntılıkta suçu 
gerçekleştiren çocuksa, soruşturma ve kovuşturma yapılması  mağ-
durun velisinin veya vasisinin şikâyetine bağlıdır deniliyor. TCK 103. 
maddede, eğer eylem penetrasyon şeklinde, vücuda organ veya ben-
zer bir cisim sokulması sureti ile gerçekleştirilirse on altı yıldan aşağı 
olmamak üzere hapis cezasına hükmolunur deniyor. Mağdurun on 
iki yaşını tamamlamamış olması halinde ise bu ceza on sekiz yıldan 
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az olamaz deniliyor. Ve yine cezayı ağırlaştıran pek çok kanuni 
düzenleme var.

Bir başka durum, reşit olmayanla cinsel ilişki konusudur; aslında 
reşit olmayanla cinsel ilişki, cinsel istismar kapsamı dışında kalan 
çocukları işaret ediyor. Cebir, tehdit ve hile olmaksızın 15 yaşını bitir-
miş olan çocukla cinsel ilişkide bulunan kişi, şikâyet üzerine iki yıl-
dan beş  yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır deniyor. Suç mağ-
durla arasında evlenme yasağı bulunan kişi tarafından işlenmesi 
halinde,  şikâyet aranmaksızın ceza on yıldan on beş yıla kadar hapis 
cezası olarak değerlendiriliyor. Ensest, aslında kanunda herhangi bir 
yerde tek başına bir suç olarak değerlendirilmiyor, cezayı ağırlaştıran 
unsur olarak kabul ediliyor; ama  reşit olmayana, yani 15-18 yaş ara-
sındaki çocuğa karşı evlenme yasağı bulunan kişi gerçekleştirdiğinde 
şikâyete bağlı suç, tek başına bir suç olarak kabul ediliyor ve şikâyet 
aranmaksızın suç on yıldan on beş yıla kadar hapis cezası ile ceza-
landırılıyor. Suçun yine evlat edinilecek çocuğa karşı, evlat edinme 
öncesi bakımını üstlenen veya koruyucu aile ilişkisi içerisinde koru-
ma, bakım ve gözetim yükümlülüğü üstlenen kişi tarafından  işlen-
mesi halinde, şikâyet aranmaksızın 2. fıkraya göre ceza veriliyor, yani 
on yıldan on beş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır deniyor.

Cinsel taciz konusuna gelirsek; aslında taciz kelimesinde hep bir 
dokunma aklımıza gelir, ama kanunda geçen cinsel tacizde dokunma 
söz konusu değildir. Dokunma olduğunda vücut dokunulmazlığının 
ihlali anlamına gelir, cinsel tacizde  söz ile yapılan cinsel eylemler 
akla geliyor. Burada, üç aydan iki yıla kadar hapis cezası, eğer mağ-
dur çocuk ise altı aydan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. 
Cinsel tacizde de, yine cezayı ağırlaştıran unsurlar söz konusudur. 
Kamu görevi ve hizmet ilişkisinin ya da aile içi ilişkinin sağladığı 
kolaylıktan faydalanmak sonucu gerçekleşirse vasi, eğitici, öğretici, 
bakıcı, koruyucu aile veya sağlık hizmeti veren ya da  koruma bakım 
ve gözetim yükümlü kişiler tarafından işlenmesi durumunda; aynı 
işyerinde çalışmanın sağladığı kolaylıktan faydalanma, posta ve 
elektronik haberleşme araçlarının sağladığı kolaylıktan faydalanma 
veya teşhir sureti ile gerçekleşmesi durumunda ceza bir yıldan az 
olamaz deniyor.

Evet, yasalarımız bu şekilde.

Kimler istismarda bulunur diye baktığımızda; çocuklara yönelik 
cinsel istismarlar genellikle kişilerin, yani çocukların tanıdığı, tanı-
makla da kalmadığı, güvendiği kişiler tarafından gerçekleştirildiği 
görülüyor. Yapılan çalışmalarda olguların %85-90’ında failin çocuğun 
tanıdığı kişiler olduğu, bunların arasında %30-35’inin aile içerisin-
den, %50-55’inin ise aile dışından ama tanıdık bir kişi olduğu, istis-
marcıların sadece %10-15’inin çocuğun tanımadığı kişiler olduğu 
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belirtilmektedir. Hep sosyal hayatımızda görürüz, “yabancılardan 
uzak durun, işte şöyle insanlardan uzak durun, böyle insanlardan 
uzak durun!” denir. Aslında gerçek öyle değil, çocuğa yönelik cinsel 
istismar, çocuğun tanıdığı hatta aile bireylerinden birisinden, çocuğu 
korumakla görevli en birincil sorumluluk sahibi olan bir babadan, 
ağabeyden, amcadan veya bir anneden gelebiliyor.

 Dünya genelinde erişkinler ile ilgili baktığımızda, 54 ülkede yapı-
lan bir çalışmada 15 yaş üstünde kadınların %7,2’sinin partnerleri 
dışında kişiler tarafından cinsel saldırıya uğradığı belirtiliyor.   
Çalışmalara baktığımızda sadece bizim ülkemizde değil,   aslında 
bütün dünyada cinsel suçların önemli bir sorun olarak görüldüğü 
ortaya çıkıyor.

Saldırganlar hangi motivasyonla cinsel saldırıda bulunuyor diye 
baktığımızda: 

Güç etkenli cinsel saldırılar, genellikle erkek egemen toplumlarda 
çok yaygın olarak görülen bir durumdur. Erkekler, kendilerine olan 
güvenlerindeki yetersizliği gidermek amacıyla cinsel saldırılarda   
bulunurlar. Bu grupta, cinsel saldırılarda bulunurken aslında mağdu-
ra fiziksel zarar verme amaçları pek yoktur; cinsel saldırı sırasında 
mağdurların da zevk aldığını düşünürler, bunu kendi erkeklik içgü-
dülerini de tatmin ederek özgüvenlerini arttırıcı bir faktör gibi görür-
ler. Ve bu kişiler, cinsel saldırıda bulundukları kişilerle tekrar temas 
kurma eğiliminde de olabilirler.

Öfke etkinliğinin ön planda olduğu saldırganlara baktığımızda, 
intikam amacıyla bu eylemi gerçekleştirdiklerini görüyoruz. Kızdığı 
bir kişiye veya kızdığı bir kişinin çocuğuna karşı cinsel saldırıda 
bulunabilirler. Saldırgan kızdığı kişinin çocuğunda oluşacak zararın 
aileyi çok üzeceğini düşünerek bu şekilde bir tutum sergileyebilir. 
Öfke etkenli saldırganların eğitim düzeyinin, güç etkenli cinsel sal-
dırganlara göre daha yüksek olarak görülüyor. 

Sadistik etkenli saldırganlarda cinsel saldırının karşı tarafı küçük 
düşürmesi veya karşı tarafın cinsel saldırı karşısında ezik ya da zayıf 
kalması, ciddi bir cinsel haz oluşmasına neden olmaktadır. Genellikle 
bu türden eylemler maskülen yapıdaki kişilerde görülür. Eğitim düze-
yi diğer cinsel saldırganlara göre daha yüksektir; genellikle eylemle-
rini planlı programlı gerçekleştirirler ve ölümcül sonuçlar doğurabi-
lecek cinsel saldırılarda bulunabilirler.

Fırsatçı özellikteki cinsel saldırılarda ise bir gasp veya hırsızlık 
eylemi sırasında karşılaşmış oldukları bir kadına veya bir çocuğa 
karşı cinsel saldırıda bulunabiliyorlar. Bunlar o andaki dürtüleri doğ-
rultusunda hareket ediyorlar ve eylemden sonra tekrar mağdurlar ile 
temas kurma çabası içerisinde olmuyorlar.
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Bir başka durum, grup dinamiğine göre gerçekleşen saldırılar. 
Genellikle bir grup halinde, daha çok ergenlerde görülen bir durum-
dur. Kendileriyle yaşıt veya kendilerinden daha küçük başka çocuk-
lara karşı gerçekleştirilen saldırılardır. Bazen pasif konumdaki 
çocuklara karşı diğer çocuklar, lider konumdaki bireylerin zorlama-
ları ile bu cinsel saldırıları gerçekleştirilebilmektedir.

Cinsel dürtü nedenli saldırılar, cinsel dürtülerine hâkim olamayan 
kişiler tarafından gerçekleştirilir. Pedofilileri de bu kapsam içerisinde 
değerlendirebiliriz. Bunlar da cinsel dürtüleri doğrultusunda cinsel 
saldırılarda bulunabiliyor. 

Sosyal normların istismar edildiği saldırılar var. Bu, özellikle 
bizim toplumda çok yaygın görülen bir durumdur. Özellikle hymenin 
yırtılması sonucu, kendisi ile evlenileceğini veya herhangi bir kadın-
la bir arada görülmesinin onun namusu konusunda sorun yaratacağı 
ve kendisiyle evlenme konusunda daha rahatlatıcı bir pozisyon yara-
tacağını düşünerek, bazı kişilerde aslında evlenme isteği taşıdıkları 
kişilere karşı, karşı tarafın isteği olmamasına rağmen cinsel saldırı-
larda bulunabiliyor.

Cinsel suçlar başka hangi şekilde gerçekleşiyor diye baktığımızda: 

Öncelikle geleneksel yapıda gerçekleşen çocuk evliliklerini belir-
tebiliriz. Ülkemizde gerçekten kanayan bir yara olarak bu durum 
devam etmektedir. Çocuklar küçük yaşta, aslında oyun çağında 
evlendiriliyorlar ve hiçbir şekilde rızaları olmaksızın, düğün dernek 
yapılarak hayata atılmaları sağlanıyor. Evet, bu gibi durumlarda da 
çocukların yaşı özellikle 15 yaşının altındaysa cinsel istismar suçu 
gerçekleşmiş oluyor ve bu gibi durumlarda da şikâyet aranmaksızın 
adli makamlar bu bilgiye sahip olduğunda cezai işlem yapmaları 
gerekiyor. Aslında vatandaş olarak da cinsel bir suç işleniyor olması 
nedeniyle adli bildirim yapmamız gerekir. 15 yaşından büyük oldu-
ğunda, eğer çocuğun rızası yoksa yine şikâyet edildiğinde veya evli-
liğin sonlandığı durumlarda cinsel suç olarak değerlendirilebilir. Bu 
evlilikler genellikle sonlanıyor. Çünkü çocuklar ev işlerini yapamadı-
ğından  ve eşinin ve ailesinin beklentilerine cevap veremediğinden 
babalarının evlerine gönderiliyorlar. Çocuk yaşta biri eş olarak alınır-
ken hem de o çocuğun bütün ev işlerini yapmaları bekleniyor; yani 
erişkinden beklenen her türlü iş çocuktan bekleniyor. Dolayısıyla, 
herhangi bir sorun olduğunda evlilik sona erebiliyor. Bu gibi durum-
larda da şikâyet edildiğinde yine çocukla evlenen kişi ceza alabiliyor.

Bir başka durum, mağdurun rızası ile gerçekleşen akranlar arası 
cinsel davranışlar. Bu durum aslında ciddi bir problemdir. İki ergen 
arasında gerçekleşen cinsel davranışlar, suç haline dönüşebiliyor. 
Burada hangi ergenin suçlu olduğu ayrı bir tartışma haline dönüşü-
yor; ikisi de kendi rızası ile birlikte olduğunda eğer birinin yaşı 15 
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yaşından küçük ise 15 yaşından büyük olan otomatik olarak suçlu 
konuma geçiyor. Her ikisi de küçük olduğunda, ikisi için de cezai bir 
yaptırım söz konusu olabilir, ama genellikle şikâyetçi olan cinsiyetçi 
bir yaklaşımda kadın cinsiyetindeki kişi oluyor. Kişi şikâyet edildi-
ğinde erkek birey bu eylemden ceza alabiliyor ve maalesef ergenler 
arasındaki cinsel olarak birbirini tanımaya yönelik cinsel davranışlar-
da; ailelerin baskısıyla kadın cinsiyetindeki bireyin rızası yokmuş 
gibi ifadeler veriliyor. Kız çocuğun rızası dışında cinsel bir davranışa 
maruz kaldığı iddia edilerek, birbirine yakınlaşmaya çalışan iki 
çocuktan erkek olan çocuk ceza alabiliyor.

Cinsel saldırıya uğrama sıklığına baktığımızda:

Kadınların yaşamları tarandığında %20’sinin hayatlarının bir 
döneminde cinsel istismara uğramış olduğu görülüyor: erkeklerin ise 
%4’ünün. Bu %4’ün büyük bir kısmında küçük yaş gruplarındakilere 
yönelik cinsel istismar gerçekleştiği görülüyor. Özellikle de 12 yaşın 
altındaki erkek çocuklarda, bunun daha sık görülen bir durum oldu-
ğu belirleniyor.

Cinsel suçlar nasıl gerçekleşiyor diye baktığımızda:

İlk sırada, herhangi bir temasın olmadığı sadece cinsel taciz şek-
linde gerçekleşen, yani sözle gerçekleşen eylemleri sayabiliriz. Bu tür 
eylemlerin ispatlanması çok güçtür; tanık ifadeleriyle veya ruhsal 
değerlendirmeler sonucu etkilenimlerine bakılarak ruhsal bir patolo-
ji ortaya çıkmışsa bu şekilde bir yorum yapılabilir.

Dokunma veya   temas içeren cinsel davranışlar, vücut dokunul-
mazlığının ihlal edildiği durumları kapsar. Vücudun hangi bölgesinin 
dokunulmazlığının ihlal edildiğinin bir önemi yoktur; cinsel amaçlı 
olarak rıza olmaksızın herhangi bir kişinin vücut dokunulmazlığının 
ihlal edilmesi bu kapsamda ele alınır. Dokunma veya temasta da 
olayı ispatlamak, maddi delil saptamak genellikle güç olabiliyor. 

Penetrasyonun gerçekleşmediği, girişim aşamasında kalmış cinsel 
eylemlerde, bazen fiziksel bulgular saptanabiliyor ama pek çoğunda 
ruhsal patolojiler ortaya çıktığını görüyoruz.

Penetrasyonun gerçekleştiği cinsel eylemlerde, fiziksel bulgu ve 
biyolojik delil saptanması diğer cinsel eylemlere göre çok daha sıktır. 
Ayrıca penetrasyon gerçekleştiğinde hymene yırtılması sonucu 
doğarsa, toplum olarak atfedilen değer nedeniyle kişilerde yarattığı 
ruhsal etkilenimlerde de çok ciddi artışa neden olabilmektedir. 
Cinsel saldırı gerçekten ruhsal olarak karşı tarafı çok etkileyen bir 
eylem olmakla birlikte, penetrasyon gerçekleştiğinde bu etkilenim, 
kat kat artan bir duruma evrilebiliyor.
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Cinsel saldırı dışında ağır fiziksel zararın oluştuğu cinsel eylemler 
ise ölümcül sonuçlar da doğurabiliyor veya çok ciddi fiziksel zararlar 
ortaya çıkabiliyor.

Cinsel istismarların pek çoğu gizli kalmakta ve üstü örtülmekte-
dir. Cinsel saldırı olaylarında toplumun cinsel saldırıya uğrayana 
olumsuz yaklaşımı, cinsel saldırıya uğrayanın olayı ispatlayamama 
kaygısı, bazen de sanık veya çevre baskısı nedeniyle maruz kalınan 
eylem gizlenebilmektedir. Çalışmalarda olguların sadece ve sadece 
%10-15’inin adli makamlara yansıdığı belirtilmektedir. Düşünelim, 
2019’da 138 bin   olgunun adli makamlara yansıdığını varsayarsak, 
bunun yaklaşık 8-10 katı bir orandaki olayda, adli makamlara yansı-
madan, kişilerin yaşamlarını cinsel saldırıların etkileri ile sürdürdük-
lerini söyleyebiliriz. Açığa çıkabilen cinsel suçların pek çoğu da   
hukuksal süreçte kanıtlanamamakta, bu da çok üzücü bir durum 
olarak karşımıza çıkmaktadır. 

Kocaeli’ndeki gazetelere bu konuda ne haberler çıkmış diye bak-
tığımızda, aslında her şeyin gazete haberlerinden de anlaşılabildiği 
görülüyor. Gazete haberinin başlığında, 20 çocuğa cinsel istismarda 
bulunuldu diyor. Düşünebiliyor musunuz? Bir kişinin 20 çocuğa aynı 
anda cinsel istismarda bulunması, beklenir bir durum değil. 20 çocu-
ğa cinsel istismarda bulunabilmesi için bir zaman dilimi gerekiyor. 
İşte bu zaman dilimi içerisinde kişilerin şikâyetçi olmaması, diğer 
çocukların da cinsel istismara uğramasına neden olmuş olabilir. O 
yüzden cinsel istismar olgularında, mutlaka her bir olgunun açığa 
çıkartılması ile başka çocukların cinsel istismara uğramasının da 
önüne geçilecektir. Başka bir haberde, 14 yaşındaki erkek çocuğuna 
toplu tecavüz deniyor. Düşünebiliyor musunuz, yani bir çocuğa bir-
den fazla kişi tecavüz edebiliyor. Bize yansıyan bir olguda, mental 
retarde 10 yaşındaki çocuğa, bir köyde cinsel istismarda bulunuluyor; 
ilk cinsel istismarda bulunan kişi bunu arkadaşlarına anlatıyor ve 
onlarca arkadaşı da bugünkü parayla 3 liraya, 5 liraya çocuğu kandı-
rarak çocuğa cinsel istismarda bulunabiliyor. Nasıl bir anlayış! 
Düşünün kendisi bir eylemde bulunuyor, bunun utancını taşımadığı 
gibi bu davranışı başkalarıyla paylaşabiliyor ve onların da benzer 
davranışlarda bulunmalarını sağlayabiliyor. Evet, cinsel saldırganlar 
çocuğun engelli olup olmadığını da düşünmüyor. Maalesef engelliler, 
risk grubu halinde oluyor. Çünkü daha korunmasız haldeler; çocuk-
lar korunmasız olduğu gibi engelliler daha da korunmasız olabiliyor 
ve cinsel saldırıya uğrayabiliyorlar. 

Cinsel istismarlar uzun süre geçtikten sonra ortaya çıkıyor. Suçun 
ortaya çıkmasında başka faktörler devreye giriyor; başka kişiler ben-
zer durumla karşılaşıyor, onların ifadeleri sonucu cinsel suçlar ortaya 
çıkabiliyor. 
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Başka bir gazete haberinde, 2 yıl sonra ortaya çıkan bir cinsel 
istismarı görüyoruz: “Kocaeli’nde iğrenç olay, Afgan uyruklu sapık 
erkek çocuğa cinsel istismarda bulunuyor”. Cinsel istismarda, mağdu-
run erkek, kadın, engelli engelsiz olması fark etmiyor. Saldırgan, 
eylemde bulunacağı kişiyi cinsel bir obje olarak gördüğü sürece bunu 
kime karşı gerçekleştireceği hiç belli olmuyor, herkese karşı gerçek-
leştirebilir.

Kocaeli’nde durum nasıl pekiyi? Aslında sadece Kocaeli demek 
çok doğru mu bilmiyorum. Ama Adli Tıp Anabilim Dalına, yani bize 
yansıyan olgulara baktığımızda, olguların % 82’sinde saldırıya uğra-
yanın kadın olduğunu, tüm olguların yaklaşık %35’inde de saldırıya 
uğrayanların 12-15 yaş grubunda olduğunu görüyoruz. Çocuk olgula-
rının %73’ü kadın cinsiyetine karşı, bu olguların %43,2’si   ise 12-15 
yaş grubuna karşı. Erkek cinsiyetindeki çocukların %42,1’inin, 8-11 
yaş grubunda olduğunu ve en küçük yaştakinin 4 yaşında olduğunu 
saptamıştık. Erkek çocuklarda yaş biraz daha aşağıya doğru iniyor; 
kız çocukları ise ergenlik döneminde daha yaygın olarak istismara 
uğruyor. Kadın cinsiyetindeki çocukların %47,4’ünün, 12-15 yaş gru-
bunda cinsel eyleme maruz kaldığını saptadık.

Ensest aslında cinsel suçlar arasında çok yaygın gördüğümüz bir 
durum. Türk Dil Kurumu’na göre “aile içi yasak ilişki” olarak tanım-
lanmış. Ensest, aile içinde cinsel istismar olgularına baktığımızda, üst 
soy-alt soy arasında, kardeşler arasında, amca-dayı-hala ve teyze ile 
yeğenleri arasında olduğunu görebiliyoruz. Kayın hısımlığı meydana 
getirmiş olan evlilik sona ermiş olsa bile, eşlerden biriyle diğerinin 
üst soyu veya alt soyu arasında, evlat edinen evlatlıkla veya bunlar-
dan birinin, diğerinin alt soyu ve eşi  arasında görülen cinsel içerik-
li davranışlar da bu kapsamda değerlendirilir. Adli Tıp Anabilim 
Dalına başvuran ensest olgularına baktığımızda 2008-2017 yılları 
arasında, toplam 116 ensest olgusu olduğunu görüyoruz. Bunların 
%94’ü, kadın. Tüm olguların %45’i, 12-15 yaş grubunda. Erkek çocuk-
ların %29’u 0-7 yaş grubunda, en küçüğü 4 yaşında. İstismarcıların 
%50’si öz baba, %9,5’i üvey baba. Bunlar dışında amcalar, abiler, dayı-
lar olduğunu da saptamıştık. 

Cinsel saldırı iddialarında cinsel saldırının gerçekleşmediğini tıbbi 
olarak hiçbir zaman söyleyemeyiz. Eğer bir hekim “cinsel saldırı ger-
çekleşmedi” diyorsa, hatalı bir karar veriyor demektir. Biz ancak 
cinsel saldırıya ait  bulgu olup olmadığını saptayabilir ve söyleyebili-
riz. Fiziksel bulgu saptayamadığımızda fiziksel bulgu bulunmadığını, 
biyolojik delil toplayamadığımızda biyolojik bir delilin saptanamadı-
ğını veya ruhsal bir patoloji ortaya çıkmamışsa ruhsal bir patolojinin 
bulunmadığını belirtebiliriz. Ama  asla ve asla, cinsel saldırının ger-
çekleşmediğini söyleyemeyiz. Çünkü cinsel saldırıların büyük bir 
kısmının fiziksel delil ve biyolojik delil bırakmadığını biliyoruz. 
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Ayrıca ruhsal olarak da mental retarde olanlar, psikiyatrik rahatsızlı-
ğı olanlar, cinselliği kavrayamayacak yaşta bulunan kişiler ve kendi-
ne yönelik yapılan cinsel davranışların vahametini fark edemeyecek 
kişilerde cinsel eylemle ilgili ruhsal patoloji ortaya çıkmayabilir. 
Ancak bu durumun kötü olduğunu kavradıklarında, ruhsal patoloji 
ortaya çıkabiliyor. O yüzden cinsel saldırı gerçekleşip gerçekleşmedi-
ği konusunda, biz sadece deliller üzerinden yorum yapabiliyoruz. 

Cinsel istismarın ortaya çıkış yollarına baktığımızda: 

İlk olarak, kişinin kendi anlatımı veya şikâyeti sonucu ortaya 
çıkar; bu durum erişkinlerde çok yaygın görülür. Bir başka kişi tara-
fından görülmesi, çocuklarda sıklıkla görülen bir durumdur. İstismarı 
paylaştığı arkadaşları aracılığıyla ortaya çıkarılması, yine çocuklarda 
daha sık gördüğümüz bir durumdur. Yine çocuklarda,  rehber öğret-
menlerin “sizi üzen bir şey var mı?” gibi sorularına cevaben veya 
cinsellikle ilgili bir konu konuşulduğunda durumun öğretmenler ile 
paylaşılması sonucu ortaya çıkabilmektedir.

Bir başka suçun soruşturulması aşamasında, mağdurların aynı 
davranışın başka birine daha yapıldığını söylemesiyle ortaya çıkabi-
liyor. Bazen de sanıkların suçunu itiraf ederken başka kişilere de 
yaptığını söylemesiyle suç eylemi ortaya çıkabiliyor. 

Bunun dışında ruhsal belirtiler nedeniyle doktora müracaat aşa-
masında ortaya çıkması, çok yaygın gördüğümüz bir durumdur. 
Durumu adli makamlara yansımayan veya yansıdığında ruhsal değer-
lendirmesi yapılmayan kişiler ruhsal patolojileri ile yaşamlarını sür-
dürürken, belli bir aşamada bunları taşıyamayacak duruma gelerek 
bir psikiyatriste başvurup durumu anlattığında suç ortaya çıkmakta, 
adli olgu haline dönüşmekte ve adli bildirimi yapılmaktadır. Bazen 
de fiziksel şikâyet nedeniyle doktora başvurular olabilir. Cinsel saldı-
rı dışında bir yaralanma olduğunda veya gebelik ortaya çıktığında 
başvurular olabiliyor. Dolayısıyla cinsel yolla bulaşan hastalıklar 
ortaya çıktığında veya somatik şikâyetlerde bazen çok sayıda labora-
tuvar incelemesine, konsültasyona ve muayeneye rağmen kişilerin   
hastalıkları ortaya  konamadığında, altında gerçekten bir şiddet var 
mı diye düşünülmeli veya cinsel şiddet olup olmadığı sorgulanmalı-
dır. Cinsel saldırıya uğranan olgularda bu tür şikâyetlerin ortaya 
çıkabileceğini tüm hekimlerin bilmesi gerekir. Bazen çamaşırda kan 
görülmesi şeklinde de ortaya çıkabilmektedir. 

TCK’nın 280. maddesi gereğince sağlık çalışanları görevlerini yap-
tığı sırada bir suçun işlendiğine dair bir belirti ile karşılaşırlarsa, 
durumu gecikmeksizin  adli makamlara bildirme sorumlulukları var-
dır. Bildirimde bir gecikme olduğunda veya bildirim yapılmadığında, 
1 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılırlar. O yüzden sağlık çalışan-
larının kendilerine yansıyan sadece cinsel suçlarla değil, tüm suçlarla 



91

başar çolak 

ilgili bir belirti ile karşılaştıklarında adli makamlara bildirme zorun-
luluğu vardır. Burada bazen meslek sırrı kapsamında, hasta mahre-
miyeti kapsamında değerlendirilecek durumlar olabilir. Bu durum 
hekimi ikilemde bırakabilir. O zaman da hekim hastanın durumuna 
göre değerlendirme yaparak, hangi durum hastanın yararına ise o 
doğrultuda karar vererek bir bildirim yapma veya hastayı tedavi süre-
cine sokma  konusunda bir tercih kullanılmalıdır. Bu sadece sağlık 
çalışanlarına ait sorumluluk değildir, TCK’nın 279. maddesi bunu, 
tüm kamu görevlilerine ait de bir sorumluluk olarak da tanımlamak-
tadır. 278. maddesinde ise tüm vatandaşlara ait adli bildirim sorum-
luluğu tanımlanmaktadır.

Cinsel suç olgularında kararları nasıl veriyoruz?  İdeal bir karar 
verme sürecinde özellikle çocuklarda gözlem ve çok ayrıntılı  öykü 
alınmalı; tüm detaylar sorulmalı ve öğrenilmeye çalışılmalı; fiziksel 
bulguları saptadıktan sonra ayırıcı tanı yapılmalı, tüm bedenin ve 
aynı zamanda genital bölgenin muayenesi yapılmalıdır. Biyolojik 
delillerin, bedende öpme ve emmeye ait tükürük artıklarının veya 
cinsel ilişkiye yönelik eylemde semene ve spermlere ait biyolojik 
atıkların toplanması ve mutlaka bunların incelenmesi gerekir. Ruhsal 
belirti olup olmadığının saptanması ve ruhsal belirtinin cinsel saldı-
rıya ait olup olmadığı konusunda ayırıcı tanı yapılmasıyla sonuca 
karar veriyoruz.   Bunun dışında çocuk ise, fiziksel gelişiminin ve 
tıbbi özgeçmişinin değerlendirilmesi gerekir. Çünkü cinsel saldırılar, 
büyüme ve gelişme geriliklerine neden olabilmektedir. Bu nedenle 
çocuktaki gelişim basamaklarının mutlaka sorgulanması gerekir. 
Yine çocuk ise aile görüşmesi yapılması mutlaka gereklidir. Ama 
ensest olgularında, aile görüşmesinin yanıltıcı olabileceği unutulma-
malıdır. Bu nedenle çocuk ve aile ile ayrı ayrı görüşme yapılması 
zorunludur. Yani sadece ensest olguları için   değil, bütün   cinsel 
istismarlar için bu şekilde bir davranış göstermemiz gerekir. 
Psikolojik testler ve diğer tetkikler yapılır. Çocuk ise yine öğretmenin 
geri bildirimleri önemlidir; çocukların maruz kaldıkları cinsel istis-
marlar sonucu davranışlarında, eğitim başarısında, arkadaşları ile 
ilişkisinde, okula adaptasyonunda, uyumunda bir problem olup 
olmadığı öğretmenin geri bildirimleri ile sorgulanır.  Ayrıca sosyal 
inceleme raporlarında yaşadığı aile ortamında risk faktörleri olup 
olmadığı sorgulanır ve  cinsel istismarın/saldırının nasıl meydana 
geldiğine dair sanık, mağdur ve tanık ifadelerinin olduğu adli tahki-
kat dosyasının incelemesi yapılır. 

Görüldüğü gibi, aslında bir cinsel saldırı olgusunu değerlendir-
mek çok kolay bir süreç değildir. Ama uygulamalara baktığımızda 
pek çok yerde sadece “neyin var?” şeklinde kısa bir soru ile öykü 
alındığını ve cinsel saldırıya maruz kalınıp kalınmadığı konusunda 
sadece genital bölgeye bakılarak bir değerlendirme yoluna gidilebil-
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diğini görüyoruz. Değerlendirme bu şekilde yapıldığında, pek çok 
cinsel suça ait delil saptanamadığından adli makamlar tarafından 
beraat ile sonuçlandırılan adli süreçlerin tetikleyicisi olunuyor. 
Aslında bu beraat kararlarında toplum nezdinde adli makamların 
suçlandığına tanık oluyoruz. Bu durumun bir sorumlusunun da biz 
hekimler olduğumuz gözden kaçmaktadır. O yüzden meslektaşları-
mızın da bu konuda çok ciddi sorumlulukları olduğu bilinmelidir. 
Eğer bilgi sahibi olmadıkları, deneyim sahibi olmadıkları konularda 
muayeneler istenmişse, olguları bilgi sahibi ve deneyim sahibi olan 
bir merkeze yönlendirmeleri çok daha yararlı olacaktır. Cinsel suçlara 
ait olguların, olgu çocuk ise üniversitelerde bulunan Çocuk Koruma, 
Uygulama ve Araştırma Merkezlerinde ve Çocuk İzlem Merkezlerinde 
(ÇİM’ler)  değerlendirilmesi gerekir. Çocuk Koruma, Uygulama ve 
Araştırma Merkezleri şu an 11 üniversitede bulunmaktadır. Buna kar-
şın ÇİM’lerin kurulduğu illerin sayısı giderek artmaktadır. 

Çocuk Koruma, Uygulama ve Araştırma Merkezlerinden biri de 
Kocaeli Üniversitesi’nde kurulmuştur. Bu merkezlerde çocuklar, mul-
tidisipliner olarak değerlendirilir. Çocuk psikiyatrisi uzmanları, adli 
tıp uzmanları, çocuk hastalıkları uzmanları, çocuk cerrahisi uzman-
ları, gerektiğinde kadın hastalıkları uzmanları ve enfeksiyon hasta-
lıkları uzmanları çocukla ilgili muayene bulgularını değerlendirerek 
ortak bir karara varma şansına sahiptir. Sağlık Bakanlığına bağlı 
ÇİM’ler, Türkiye’de şu ana kadar 64 ilde kurulmuş durumdadır; aslın-
da güzel bir projedir, ama maalesef içi tam olarak doldurulmuş değil-
dir. Halen yeterince kadrolu   adli tıp uzmanı bulunmamakta; yine 
kadrolu çocuk hastalıkları uzmanı, çocuk cerrahisi uzmanı veya 
çocuk ruh sağlığı ve hastalıkları uzmanı bulunamamaktadır. Sağlık 
Bakanlığı hastanelerinde yoğun poliklinik hizmeti veren bu uzman-
ların, aynı zamanda söz konusu merkezlere gelen çocuklara da bak-
tıklarında yeterince zaman ayıramadıklarını görüyoruz. Bu nedenle  
ÇİM’ler proje olarak çok iyi olmakla birlikte, bu merkezlerin  içinin 
doldurulması gerektiğini düşünüyoruz. Kadınlarla ilgili olarak ise 
Kadın İzleme Merkezleri (KİM’ler) kurulmaya çalışılıyor. Maalesef 
insan üzülüyor; 9 Mart 2018 tarihli bir gazete haberine baktığımızda, 
Kocaeli’nde KİM, iki aya kadar açılıyor deniyor. Bu haberi okumuş-
tum ve merkezin açıldığını, bize de hiç haber verilmediğini düşünü-
yordum. Adli Tıp Şube Müdürlüğündeki arkadaşlara “burası açıldı 
mı?” diye sorduğumda “hayır, açılmadı” dediler. Açıkçası 2018 yılında 
2 aya kadar açılıyor denilen bir merkezin, 2021 yılına kadar hâlâ 
açılmamış olması kadına yönelik şiddete, kadına yönelik cinsel saldı-
rılara bakış açımızı da ortaya koymaktadır.

Cinsel saldırılarla ilgili olarak, dünyada belki de eşi benzeri olma-
yan bir yasal düzenlememiz var. TCK’nın 287. maddesinde, yetkili 
hâkim ve savcı kararı olmaksızın kişiyi genital muayeneye gönderen 
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veya bu muayeneyi yapan fail hakkında 3 aydan 1 yıla kadar hapis 
cezasına hükmolunur deniyor. Yasal bir durum olmadan, niçin durup 
dururken insanlar genital muayeneye gönderilir? Evet, ülkemizde 
maalesef bu durum çok yaygın yaşandı. O yüzden de bu şekilde bir 
yasal düzenleme yoluna gidildi. Yurda geç gelen öğrenciler genital 
muayeneye gönderildiler veya bir erkekle görülen çocuklar ebeveyn-
ler tarafından   genital muayeneye gönderildi. Bazen bir ev sahibi, 
genital muayene talebinde bulunabildi. Çok ilginçtir, üniversitede 
okuyan kız öğrencilerin evine misafir gelen erkek öğrencilerden, ev 
sahibi rahatsız oluyor ve  “Siz ne iş yapıyorsunuz, burada fuhuş mu 
yapıyorsunuz, genital muayene raporu getirmezseniz, ben sizi çıkar-
tacağım!” deyip baskı kurabiliyor. 

Bu yasa benim asistanlık döneminde yoktu. Asistanlık döneminde 
şehir merkezinde çok işlek bir parkta, bir bankta el ele oturan iki 
üniversite öğrencisine, polis önce kimlik soruyor, kimlik sorduktan 
sonra karakola götürüyor, karakoldan sonra da bize muayeneye 
getirmişlerdi. Israrla sormuştum ne oldu diye, “Bankta oturuyorduk” 
dediler. “Bankta oturan nasıl getirilir, çıplak mıydınız? İstanbul’da 
Maçka Parkı’nda nasıl çıplak olunabilir, orası yolgeçen hanı gibi” 
dedim. Kolluk, ahlak anlayışına uymayan bir davranışı gördüğünde 
bunu cezalandırma yoluna gidebiliyor. Yasalarımızda bunun karşılığı 
yoksa ne yapıyor; kişiye önce kimlik sorarak huzurunu bozuyor; 
kimlik sordu yetmedi, cezası az oldu diyor, karakola götürüyor; kara-
kolda götürdüğünde de cezasının az olduğunu düşünüyor, “bunu bir 
de doktor muayenesine gönderelim” diyor.  Kişiler belki de o erkek 
arkadaşına göstermediği beden bölümlerini doktora göstermek duru-
munda kalabiliyor.  O yüzden bu yasayla birlikte, artık yetkili hâkim 
ve savcı kararı olmaksızın kişilerin genital muayeneye gönderilmesi 
ve muayenenin yapılması suç haline dönüşmüş durumdadır. 

Bize yansıyan cinsel suç olgularının dağılımına baktığımızda, 
2005 yılına kadar aslında Adli Tıp Anabilim Dalına pek olgu gelme-
diğini, 2005 yılından sonra  -biliyorsunuz, o yıl TCK’da köklü deği-
şiklikler yapıldı- olgu sayısının arttığını görüyoruz. Artışın nedeni, 
2005 yılındaki düzenleme ile TCK’da, cinsel suçlarda beden ve ruh 
sağlığında bozulma olduğunda cezada bunun ağırlaştırıcı bir unsur 
olarak kabul edilmesidir. Böylece cinsel saldırıların ruhsal olarak 
değerlendirilmesi, yasal olarak zorunlu hale gelmiştir. O yıllarda böl-
gemizdeki çocuk ruh sağlığı ve hastalıkları uzmanı sayısının da az 
olması nedeniyle, cinsel saldırıların ruh sağlığı açısından değerlendi-
rilmesi için olgular, üniversitemize gönderilmeye başlanmıştı.  Ancak 
bu değerlendirmeler, daha çok Adli Tıp Kurumu tarafından yapılma-
ya devam ediyordu. 2011 yılında Yargıtay, cinsel saldırı olgularının 
ruhsal değerlendirmelerinin üniversitelerdeki adli tıp anabilim dalla-
rı ve çocuk ruh sağlığı anabilim dalları tarafından da yapılabileceği-
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ne karar vermişti. Her ne kadar bu değerlendirmenin üniversitelerde 
yapılmasına yasal olarak engel bir durum olmasa da, yerel mahkeme-
ler ancak Yargıtay kararından sonra raporları üniversite hastanelerin-
den almaya başladı. 

Ne ilginçtir ki benim asistanım, uzman oluyor, Adli Tıp Şube 
Müdürlüğünde çalışmaya başlıyor, orada rapor düzenliyor, o asistanı 
yetiştiren öğretim üyesi üniversitede rapor düzenleyemiyor. Adli 
makamların bakış açısı bu idi. Bunun için Yargıtay kararına gerek var 
mıydı? Yargıtay kararı saçma sapan bir karardı, ama bu karardan 
sonra mahkemeler bize cinsel saldırı olgularını göndermeye başladı-
lar. 2012-2013-2014 yıllarında hızlı bir şekilde olgu sayılarımızda artış 
oldu.  2013  yılında 221 olguya, 2014’te 253 olguya kadar ulaşılmıştı. 
Daha sonra ne oldu da, birdenbire olgu sayımız azaldı? Yine, 2014 
yılının Nisan ayında yasalarda değişiklik oldu.   Nedir bu yasadaki 
değişiklik? 2005 yılındaki yasal düzenleme ile birlikte cinsel saldırı 
olgularında beden ve ruh sağlığında bozulma olmasına dair kavra-
yış yasaya konulmuştu, o yüzden multidisipliner değerlendirme yapı-
lıyordu. Mutlaka bu kişilerin ruhsal olarak da değerlendirilmesi 
gerekiyordu; bu nedenle olgular bizim üniversiteye ruhsal değerlen-
dirme yapılması için geliyordu ve cinsel saldırıya uğrayanları Adli Tıp 
Anabilim Dalı olarak, çocuk ise çocuk ruh sağlığı ve hastalıkları 
uzmanları ile erişkin ise psikiyatri uzmanları ile birlikte değerlendi-
riyorduk.   Dediğim gibi 2011 yılındaki Yargıtay kararından sonra 
olgu sayımızda artış olmuştu. 2014 yılında ise beden ve ruh sağlığın-
da bozulmanın ağırlaştırıcı unsur olması yasadan çıkarıldı. 

Cinsel saldırı olgularının değerlendirilmesinde, ruhsal değerlen-
dirme olmazsa olmaz bir koşul olmasına rağmen yasadan çıkartılmış 
olması nedeniyle, maalesef yargı kesimi de ruhsal değerlendirme 
talep etmekten uzaklaşmıştır. Aynı zamanda yeni yasal durum ile 
meslektaşlarımız, yani doktorlar da sadece fiziksel ve biyolojik bul-
gularla karar vereceği bir konuma çekilmiştir. Aslında ruhsal değer-
lendirmenin yapılması gerektiğini yasalar belirlemez, cinsel suçların 
değerlendirilmesinde temel ilkedir. Yasadan sadece ağırlaştırıcı unsur 
olması çıkartılmıştır. Ancak gerek yargı mensupları gerekse doktorlar 
bu durumu yanlış bir şekilde ruhsal değerlendirmeye gerek yok gibi 
algılamışlardır. Bu nedenle olgu sayılarımız gittikçe azalmaktadır. 
Şimdi bu kadar olgu, 253 vakaya kadar çıkmış olan olgu 20’li sayıla-
ra kadar nasıl düştü, bu kadar olgu üzerine ruhsal değerlendirme 
olmaksızın nasıl bir değerlendirilme yapılıyor ve nasıl delillendirili-
yor; bunlar ayrı bir tartışma konusu haline gelmiştir. Maalesef fiziksel 
bulgu saptamak çok güç, biyolojik delil saptamak çok güç, çünkü 
kısa süre içerinde bulgular kaybolabiliyor veya iyileşebiliyor, sıklıkla 
da bu bulgular oluşmuyor. Ama ruhsal belirtiler, kişilerde daha uzun 
süre hatta ömür boyunca kalıcı ruhsal patolojiler olarak görülebil-
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mektedir. Ruhsal bulgular saptanarak cinsel saldırının veya cinsel 
istismarın gerçekleşip gerçekleşmediği konusunda yorumlar yapıla-
bilmektedir. İşte bu yasal düzenlemeden sonra bu yorumu yapma 
şansımız azaldı. Ancak bu konuda deneyimli bir merkeze gidilirse, 
ruhsal değerlendirmeler de  yapılarak yorum yapılabilmektedir. Biz 
üniversitede yasal düzenlemelerden bağımsız olarak, tüm cinsel sal-
dırı olgularına ruhsal değerlendirme yapmaktayız. 

Ülkemizde yapılan birkaç çalışmaya bakalım. Kocaeli’nde yaptı-
ğımız bizim çalışmamızda, gelen olguların %32’sinde cinsel istisma-
rın bulunduğunu gösteren fiziksel bulgu saptamışız.  Düşünün 
%32’sinde, yani %68’inde fiziksel bulgu yok. Bu oran Konya’da 
%23,9, Muğla’da ise %25 idi. Amerika’da yapılan bir çalışmadaysa, 
cinsel istismar şüphesi olan çocukların sadece %4’ünde genital ve 
anal muayene bulgusu saptandığı bildirmiştir. Biz Amerika’daki 
cinsel istismarı değerlendiren merkezlerden daha mı iyiyiz, daha mı 
yetenekliyiz? Hayır. Bizde maalesef fiziksel belirti oluşturmayan 
cinsel saldırı olguları muayeneye gönderilmiyor. Başka bir deyişle, 
ülkemizde fiziksel bulgu oluşturabilecek nitelikteki cinsel saldırı 
olguları bize gönderildiği için, fiziksel bulgu saptama oranımız yük-
sek. Oranımız yüksek derken, yine bu olgularda bile en yüksek  
%32 ve %23-25’lerde bulunmuş. 

Yapılan çalışmalardaki ruhsal muayenelere baktığımızda, örneğin 
bize gelen olguların %69,7’sinde cinsel eylem ile ilişkilendirilebilecek 
bir ruhsal patoloji bulunduğunu saptadığımızı görüyoruz. Trabzon’daki 
çalışmada %63,3’ünde, Muğla’daki çalışmada ise  %46’sında ruhsal bir 
patoloji saptanmış. Olgularda ruhsal patoloji saptanma oranı, diğer 
delillere göre çok daha yüksektir. O yüzden cinsel saldırı olgularında 
ruhsal belirti aranmadığı takdirde, cinsel saldırıların delilleri eksik 
toplanmış kabul edilir. Maalesef bunun sonucunda kişiler mahkeme-
lerde beraat ettiğinde de hâkime kızarız. Aslında hâkime kızmaya 
hakkımız yok, buradaki temel suçlardan biri de biz doktorlardadır. 
Çünkü gereği gibi muayene yapmıyoruz, sadece fiziksel ve biyolojik 
deliller üstünden değerlendirme yapıyoruz. Cinsel suçlarda ruhsal 
değerlendirmenin öneminden dolayı, fiziksel olgu saptasak da sapta-
masak da mutlaka çocuk ruh sağlığı ve hastalıklarından görüş alıyo-
ruz, çünkü ayırıcı tanı açısından bu önemlidir.  Ayırıcı tanı açısından 
derken ne demek istiyoruz? Bazen fiziksel bulgular herhangi başka 
bir hastalığın belirtisi olabilir. Cinsel saldırıdan mı yoksa başka bir 
hastalıktan mı kaynaklandığının ayrımını yapamayabiliriz; ama ruh-
sal bir bulgu elde ettiğimizde bunu cinsel saldırı lehine yorumlama 
şansına sahip oluruz. Onun dışında çocuğun, çocuk ruh sağlığı ve 
hastalıkları uzmanına ihtiyacı vardır. Ayrıca her cinsel saldırı mağdu-
runun mutlaka bir psikiyatrist tarafından takip edilmesi gerekir, 
çünkü çok ciddi ruhsal etkilenimler gelişebilmekte ve ruhsal etkiler 
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ömür boyunca devam edebilmektedir. Çocuğu, çocuk ruh sağlığı ve 
hastalıkları uzmanına göndermek bir halk sağlığı görevidir. Ayrıca 
fiziksel bulgu yoksa ruhsal değerlendirme tanı koymamıza yardımcı 
olacaktır. Fiziksel bulgu bulamadığımızda cinsel saldırı yoktur diye-
meyiz, mutlaka ruhsal değerlendirme de yaparak ruhsal bir patoloji 
olup olmadığını saptamaya çalışmamız gerekir.

Bunun dışında cinsel saldırıya maruz kalan çocuğun herhangi bir 
tedbir kararına ihtiyacı var mı? Koruma tedbiri, bakım tedbiri, eğitim 
tedbiri veya sağlık tedbiri kararına ihtiyacı olup olmadığına da, 
çocuk ruh sağlığı uzmanı ile birlikte karar vermemiz gerekir.

Adli makamlara yansıyan olgulara baktığımızda, sağlık birimleri-
ne geç müracaatlar nedeniyle fiziksel ve biyolojik delillerin kaybola-
bileceğini veya bu süre içerisinde fiziksel bulguların bazen iyileşebi-
leceğini biliyoruz. Biyolojik delillerde 72 saatten geç müracaat edildi-
ğinde saptanma ihtimali çok düşük oluyor. O yüzden aslında cinsel 
saldırı olguları, acil olgular olarak kabul edilir. Saldırıya uğrayanın 
mutlaka en hızlı şekilde hekim muayenesinden geçirilmesi gerekir. 
Sadece fiziksel bulguların aranması, ciddi bir problemdir. Delil oluş-
turacak bulguların saptanamaması gibi nedenlerle bazı olgularda 
cinsel saldırıların kanıtlanamadığını biliyoruz. 

Cinsel istismara uğrayan çocuklarda görülebilen tıbbi durumlar 
nelerdir? Cinsel istismar ruhsal, davranışsal ve kişilikle ilgili pek çok 
probleme neden olabilir. O yüzden mutlaka ve mutlaka, bu çocukla-
rın çocuk ruh sağlığı ve hastalıkları uzmanları ile buluşturulması 
gerekir. Sadece çocuklar mı? Cinsel saldırı, erişkinlerde de cinsel pek 
çok soruna neden olabildiği veya cinsel yolla bulaşan hastalıklar 
sonucu kişiler hastalanabildiği gibi ruhsal olarak da pek çok soruna 
neden olabilmektedir. O yüzden cinsel saldırı olgularının sadece 
sanığın ceza alması için değil, mağdurun belli sağlık sorunlarının 
ortadan kaldırılması için de hekimle buluşturulması gerekir.

 Cinsel istismarla ilgili yanlış bilgiler nelerdir? 

“Cinsel istismar yalnızca çocuğun hayal gücünde var olan bir şey-
dir” gibi bir algı vardır. Çocukların hayal edebilecekleri şeyler, bilgi-
leri doğrultusundadır. Çocuk yaşıyla uyumsuz hayal kuruyorsa bura-
da bir problem olduğunu düşünmek ve sorgulamak gerekir. Cinsellikle 
ilgili hikâye uyduran çocuklar çok azdır. O yüzden çocukların anlat-
tığı hikâyeleri ciddiye almamız ve o doğrultuda değerlendirmeler 
yapmamız gerekir.

 Çocuklar için “hayal etmiyorsa bile yakın zamanda unutur, bir 
önemi yoktur” denir. Bu düşünce doğru değildir. Maalesef çocuklar-
da yakın ve uzak dönemli ruhsal patolojiler ortaya çıkabildiğini bili-
yoruz. Evlilik döneminde çıkan evlilik sorunlarına neden olabilecek 
patolojiler ve ömür boyunca ortaya çıkan patolojiler olduğunu biliyo-
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ruz. O yüzden cinsel istismara uğrayan çocukların mutlaka çocuk 
ruh sağlığı ve hastalıkları uzmanı ile buluşması gerekiyor. 

“Güzel kızlar, açık saçık giyinenler, kendine güvensiz veya yara-
maz çocuklar daha çok istismara uğrar” kavrayışı doğru değildir. 
Böyle bir şey olamaz; çünkü istismar ve cinsel saldırı mağdur köken-
li bir davranış değildir, sanık kökenli bir davranıştır. Çocukları cinsel 
obje olarak gören kişiler, bunu çocuğun güzel veya çirkin olup olma-
masına göre değerlendirmez. Daha çok korunmasız çocukları seçer-
ler ve olayın gizli kalabileceği durumlarda bu davranışlarda bulunur-
lar. Yoksa çocuğun durumundan kaynaklanan bir eylem değildir. 

“Çocuklar uslu, akıllı, açıkgöz olmaları durumunda korunmuş 
olurlar” düşüncesi de yanlıştır. Uslu, akıllı, açıkgöz olsalar da bir şey 
değişmez, çünkü çocuklara cinsel istismarda bulunan kişiler çoğun-
lukla çocuğun tanıdığı, güvendiği hatta çocuğu koruma ve kollama 
görevi olan amca, baba veya ağabeyler olabiliyor. O yüzden çocukla-
rın bu tür kişilere karşı dirençli olmaları, maalesef diğer yabancılara 
karşı dirençli olmalarına göre çok daha zayıf bir ihtimaldir.

“Şüpheli yabancılardan uzak durmalıdır” düşüncesi de doğru 
değildir. Yabancıların cinsel saldırısına maruz kalan çocuk çok azdır 
ve çocukların yabancılarla zaten sınırlı temasları vardır.

“Parklar, umumi tuvaletler, boş sokaklar, hele de karanlıksa tehli-
kelidir” düşüncesi de tartışmalıdır. Buralarda gerçekleşen cinsel istis-
mar olgularıyla çocuğun veya sanığın evinde gerçekleşen ya da ortak 
yaşam alanında gerçekleşen cinsel istismar olgularını karşılaştırdığı-
mızda, söz konusu bölgelerde olanların maalesef cinsel istismarların 
çok az kısmını oluşturduğunu görüyoruz. Ayrıca, bu tür yerlerde 
çocukların yalnız başına bulunması pek beklenmez.

“Kadınlar çocuklara cinsel istismarda bulunmazlar” düşüncesi de 
yanlıştır. Kadınlar da cinsel istismarda bulunurlar ancak, maalesef 
bunların ortaya çıkartılması daha zordur, çünkü şikâyet edilme ihti-
malleri düşüktür. Ebeveynler olarak değerlendirirsek; kızımıza karşı 
bir şey yapıldığında çok tepki gösteririz, ama oğlumuza bir kız bir 
şey yapsa çok fazla tepki göstermeyiz. “Yaşı küçük ama işte…” deyip 
geçiştirmeye çalışırız. Geçmişte bir gazete haberinde 14 yaşındaki 
oğluna bir seks işçisini parayla tutup birlikte olmasını sağlayan bir 
baba vardı. Bu baba eminim ki, kızı için böyle bir davranışta bulun-
maz. Aslında 14 yaşındaki bir çocukla para karşılığı birlikte olan 
kadın, çocuğa cinsel istismarda bulunmuş olur.

Cinsel istismar sorunu nasıl çözülür?

Evet, yasalarımızla ilgili çok ciddi problemlerimiz yok denebilir. 
Ailenin Korunmasına Dair Kanun 1998 yılında çıktı. İstanbul 
Sözleşmesi 2011 yılında İstanbul’da imzalandı ve aslında gurur duya-
cağımız bir sözleşme. 2012 yılında da Ailenin Korunmasına Dair 
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Kanun değiştirilerek Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin 
Önlenmesine Dair Kanun dolarak düzenlendi. Bu düzenlemede kadı-
na yönelik pek çok koruyucu önlem var. Ama maalesef yasalarımız 
farklı, uygulayıcıların bakış açısı farklı. Uygulayıcıların bakış açısı 
yasalara paralel değişmediği sürece yasalar bazen havada kalabiliyor. 
Tabii bir de bugünlerde biraz soğumuş gibi görünse de Ailenin 
Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun (6284 
Sayılı Kanun) hakkında “yuva yıkıyor” yaklaşımı ile sanki cinsel sal-
dırının ve şiddetin nedeni bu kanuni düzenlemeymiş gibi kampanya-
lar yapıldı. Ama bu kampanyalar belli kesim dışında destek bulmadı 
ve bu kampanyalar halende mevcut. Gerek İstanbul Sözleşmesi 
gerekse Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine 
Dair Kanun yürürlükte. Umarım da hep yürürlükte kalır.

 Cinsel suçları azaltmak için ne yapmamız lazım? Bir kez erkek 
egemen bakış açısını ortadan kaldırmaya yönelik mücadele verilmesi 
gerekir. Çünkü erkekler kadına karşı tutum ve davranışlarında her 
şeyi yapabilecekleri gibi bir düşünce yapısına sahip, maalesef yetişti-
rilme tarzımız da bu. Erkek egemen toplumlarda erkekler yetiştirilir-
ken bu şekilde yetiştirilir ve bu da cinsel saldırılar erkeğin bir hak-
kıymış gibi bir durum yaratılmasına neden olur. Kadın istemediği 
halde zorla kadına sahip olma gayreti, erkek egemen bakış açısının 
bir sonucu olarak karşımıza çıkıyor. Yasalar çıkarılırken meslek oda-
larının ve sivil toplum örgütlerinin görüş ve önerileri alınmalı, ancak 
görüş ve öneriler alındığında da maalesef pek dikkate alınmıyor. 
Kocaeli Üniversitesi   Adli Tıp Anabilim Dalı ve   Kocaeli Barosu ile 
birlikte organize ettiğimiz, Türkiye’den yaklaşık 30 sivil toplum örgü-
tü ve meslek odasının, hâkimler, savcılar ve avukatların da katkı 
verdiği çalışmalarla, iki kez yasal düzenlemelere yönelik taslak hazır-
ladık. Meclise, tüm siyasi partilere göndermemize rağmen, çıkan 
yasal düzenlemelere bakıldığında düzenleme önerilerimizin göz ardı 
edildiğini görebiliyoruz. Bu öneri taslaklarımız, bir toplantı sonrası 
hazırlanan taslaklar değildi. Konunun bütün paydaşları ile birlikte, 2 
yıl boyunca verilen emekler, pek çok toplantılar sonrası oluşturulan 
taslaklardı. Bu kadar emek verilmiş ve hazırlanmış bir taslağın hiç 
dikkate alınmaması, siyasilerin de bu konuya bakış açısını ortaya 
koymaktadır.

Yasaların uygulanması takip edilmeli ve yaptırımlar getirilmeli-
dir. Yasalar var ama uygulanmıyorsa, bunun bir yaptırımı mutlaka 
olmalıdır.

Çocuk evlilikleri sonlandırılmalıdır. Çocuklar evlendiriliyorsa 
çocuklarla cinsel olarak da birlikte olunabilir gibi bir algı doğuyor. O 
yüzden çocuklara karşı cinsel davranışlarda bulunma da, bir hak gibi 
görünüyor. Çocuk evlilikleri mutlaka sonlandırılarak, çocuklar büyü-
me gelişme döneminde evlilik gibi sorumluluk gerektiren bir duruma 
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sokulmamalıdır. Ülkemizde, 18 yaşından küçüklerin evlenmesi mut-
laka ve mutlaka yasaklanması gerekir.

Cinsel şiddete maruz kalanların uygun ve donanımlı ortamlarda 
muayene edilmelerine imkân sağlanmalıdır. Bu erişkinler içim KİM, 
çocuklar için ÇİM veya Çocuk Koruma, Araştırma ve Uygulama 
Merkezi olabilir. Bunların dışında multidisiplener çalışan üniversite 
hastaneleri olabilir. 

Cinsel şiddete maruz kalan kişiler şikâyetçi olmaları konusunda 
cesaretlendirilmelidir.  Maalesef cinsel şiddete maruz kalanlar, bu 
konuda kendilerinin yanlış anlaşılacağı ve kendilerinin de bir suçu 
olduğu konusunda bir algı doğabileceği düşüncesiyle maruz kaldık-
ları cinsel eylemi gizleyebiliyor. Bu konuda en güzel örnek, birkaç yıl 
önce Bağdat Caddesi’nde tecavüz edilen bir üniversite öğrencisi ile 
ilgili utanç verici gazete haberleridir. “O saatte genç kızın sokakta ne 
işi vardı?” deniyordu. O dönemlerde herhangi bir sokağa çıkma yasa-
ğı olmadığı halde insanlar, bazı kişilerin sokağa çıkabilecekleri saat-
leri kafalarında kodlamışlardı. Bu tecavüzü gerçekleştiren kişi evli ve 
iki çocuk sahibi idi. Hiç kimse “Evli ve iki çocuk sahibi kişinin 
sokakta ne işi var?” demezken, sanki bütün suç cinsel saldırıda bulu-
nan kişinin değil de, üniversite öğrencisininmiş gibi o saatte sokakta 
olmak, suçun bir parçası olarak gösterilmeye çalışılmıştı. Bu tür 
haberlerde, basın etik ilkeleri de çok önemli. Bu tür haberler kadın-
ların şikâyet konusunda cesaretini kırmakta ve kadınları maruz kal-
dığı şiddetin etkileri ile yaşamak zorunda kalmalarına neden olan bir 
duruma sürüklemektedir. 

Cinsel saldırıda bulunanlara kastrasyon uygulanması gibi çözüm-
ler aramanın yarar sağlamayacağı bilinmelidir. Bir dönem ülkemize 
çok tartışıldı, kastrasyon ile bu işin çözülebileceği düşünüldü. 
Kastrasyon cinsel aktiviteyi ortadan kaldırabilir, ama cinsel davranışı 
daha saldırgan hale getirebilir. Kastrasyon uygulanan kişinin daha 
saldırgan olabileceğini biliyoruz. Bu yasa çıkmasına rağmen, gururla 
söyleyebilirim hiçbir hekim bu konuda önayak olmadı ve bunun 
yapılamayacağı konusunda bir yaklaşım sergilendi.

Cinsel suçlar siyasi tartışmalara alet edilmemelidir. Hep birlikte 
cinsel suçlara yönelik tutum alırsak bunun üstesinden gelinebileceği-
ni, en azından azaltılabileceğini biliyoruz.

Benim konuşmam bu kadar, KODA’daki tüm arkadaşlara sevgi 
ve saygılarımı iletiyorum. Bana bu fırsatı verenlere de teşekkür 
ediyorum.

Gül Köksal: Çok teşekkürler Başar Hocam, ağzınıza sağlık, emeği-
nize sağlık. Dediğiniz gibi ağır bir konu hakikaten, ama gayet açık bir 
şekilde dinleme imkânı bulduk sizden. Bu arada ben de bir yandan 
bakıyorum diğer bilgisayardan, bir bilgi var mı diye. Soru gözükmüyor, 
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Ezel de haber veriyor soru olmadığına dair. Ben aslında şunu merak 
ettim, sizin sunumunuzda, üzerinde konuştuğunuzda da dikkatimi 
çekmişti. Yasal düzenlemenin bu tür suçların bildirimi konusunda bir 
etki yarattığını söylediniz. O tablo oldukça çarpıcıydı, 2015’ten sonra 
vaka paylaşımlarının düştüğünü söylediniz ama sunumun sonlarına 
doğru yasal   yaptırımların –İstanbul sözleşmesi gibi– aslında yeterli 
olduğunu da ifade ettiniz. Bu durumu biraz açar mısınız?

Başar Çolak: Aslında Ümit Biçer Hoca ruhsal değerlendirmenin 
gerekliliği konusunda çok mücadele vermişti, bu konunun üstüne 
çok düşmüştü. Yasal düzenlemelerde ruhsal değerlendirme ile ruh 
sağlığının bozulduğunun belirlenmesi, gerek suçun gerçekleştiğini 
gösteren gerekse cezada artışa neden olan bir durum yaratmaktaydı. 
Cinsel saldırı olgularında cezayı ağırlaştıran bir unsurdu; beden ve 
ruh sağlığında bozulma meydana geldiği raporlandığında cezada çok 
ciddi artış oluyordu. O yüzden cinsel saldırıya maruz kalan kişilerin 
beden ve ruh sağlığının bozulup bozulmadığı kavrayışı, hukuk ve tıp 
çevrelerinde çok tartışılıyordu. Meşhur olaydır, Gazeteci Hüseyin 
Üzmez davası vardır. Evine gelen temizlikçi kadının kızına cinsel 
istismarda bulunduğu iddia ediliyordu. O dönemde ruhsal değerlen-
dirme çok tartışılmıştı. Neden tartışılmıştı? Bir üniversite hastanesin-
de cinsel istismarla ilgili ruhsal değerlendirme ile çocuğun ruh 
sağlığının bozulduğuna karar verilmişti, Adli Tıp Kurumu hızlı bir 
şekilde aksi bir karar vermişti. Bu tartışmalar sürecinde bu değerlen-
dirme, çok yoğun gündeme geldi. Ruhsal değerlendirmenin her mer-
kezde yapılmaması nedeniyle çocuklar uzak yerlerden İstanbul’a Adli 
Tıp Kurumu Başkanlığına getiriliyordu ve ruhsal değerlendirme yap-
tırılıyordu. Bu da ciddi bir problemdi. Yasadan çıkartılması gündeme 
geldiğinde de, bu durumda çocukların hiçbir şekilde  ruhsal 
değerlendirilmesinin yapılamayacağı konusunda Prof. Dr. Ümit Biçer 
öncülüğünde çok fazla karşı çıkış oldu. Tabii, Ümit Biçer öncüydü, 
ama bu konu ile ilgilenen ve bu konuya kafa yoran herkes aynı şeyi 
söylüyordu. Aslında beden ve ruh sağlığında bozulma kavramının 
yasadan çıkartılmış olması, sadece cezayı ağırlaştırıcı unsur olmak-
tan çıkartılmış olması anlamına geliyor. Yasadan ruhsal değerlendir-
me yapılması çıkarılmadı. Aslında hekimlerin bir cinsel saldırı olgu-
sunu değerlendirirken sadece fiziksel bulgu ile değil, sadece biyolojik 
delil aranması ile değil ruhsal olarak da değerlendirme yaparak karar 
vermesi gerekir. Bu temel bir görev; yani yasadan çıkartılmış olması 
bu  görevi göz ardı etmemiz anlamına gelmiyor. O yüzden bu konu-
da yasalarımızla ilgili bir problem yok, bakış açımızla ilgili bir prob-
lem var diyorum. Yasalarımızla ilgili problemler, düşünüldüğünde 
uygulamadaki yaklaşımlara yönelik problemlere göre daha önemsiz 
denebilir. Yasalardaki problemlerden önce, asıl uygulamalardaki 
problemleri çözümlememiz gerekir.
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Gül Köksal: Sağ olun hocam, Ezel Ünal’ın sorusu var, iki tane. 
Önce şunu soruyor, pandemi  sürecinde kadına ve çocuğa yönelik 
şiddet ve istismarın arttığını biliyoruz size yansıyan somut bir artış 
var mı, bu konuda bir gözleminiz var mı?

Başar Çolak: Bütün toplumsal olaylarda, toplumsal krizlerde –bu 
deprem olabilir, ekonomik kriz olabilir, savaş olabilir, siyasi krizler 
olabilir–, insanların gergin olduğu dönemlerde insanların şiddet eği-
limi artar. Pandemi dönemi de maalesef insanların gergin olduğu bir 
dönem ve şiddet eğilimi artıyor. Açıkçası bize yansıyan olgu sayıla-
rında belirgin bir artış yok. Ama biz ilk basamak müracaat yeri olma-
dığımız için, aslında bunlar acil servislerden kontrol edilmeli. Pek 
çok arkadaştan aldığımız bilgiler de, bunların artmış olduğunu gös-
termektedir. Çünkü küçük bir evde daha uzun süre bir arada kalmak 
ve bu bir arada kalmanın zamanla getirdiği gerilim, şiddeti artırabi-
liyor. Pandeminin getirdiği stres maalesef ev ortamında kadına veya 
çocuğa karşı şiddet olarak dışa çıkabiliyor. Ama bize yansıyan ciddi 
bir olgu sayısı yok.

Gül Köksal: Ezel Ünal’ın bir diğer sorusu şu şekilde: Bazen adli 
tıp muayenelerinde kullanılan yöntemler ve dil ile ilgili şikâyetlere 
rastlıyoruz. Bu konuda kullanılan teknik dilin, örneğin “Penetrasyon 
oldu mu? Sen öyle zannetmiş olabilir misin?” gibi yönlendirici ifade-
lerin mağdur için tetikleyici olduğunu da biliyoruz. Bu konuda adli 
tıp ve psikiyatrinin kendisini dönüştürmesi gerektiğini düşünüyor 
musunuz?

Başar Çolak: Psikiyatrinin kendisini dönüştürüp dönüştürmeye-
ceğini cevaplandıramam, ama adli tıbbı biliyorum. Adli tıbbın kendi-
ni dönüştürmesi gerekir. Açıkçası özellikle olgular çocuk olduğunda, 
çok daha dikkatli davranmak gerekir. Soracağımız sorular çocukta 
yeniden cinsel istismarı yaşama etkisi yaratabilir. Yönlendirici sorular 
doğru sonuca ulaşmamızı engellediği gibi, –biz hep şunu söyleriz– 
zihinsel kirliliğe de neden olur. Yani siz yönlendirici bir soru sorarsı-
nız o çocuk onu zihnine alır, başka birisi sorduğunda da sizin soru-
nuzu o kişiye aktarır. O yüzden bu tür değerlendirmeleri çok dikkat-
li yapmak, açık uçlu sorular sormak, yönlendirici sorular sormamak 
gerekir.  Psikiyatristlerle ilgili yorum yapmayayım dedim ama  şu 
sıkıntıyı belirtmem gerekir: Adli tıp uzmanları olarak olaya adli 
boyuttan yaklaşıyoruz, psikiyatristler de önlerine gelen herkesi hasta 
olarak kabul ederek değerlendirirler. Hekimin karşısına çıkan, hasta 
olarak kabul edilir. Ancak adli olgu olduğunda değerlendirme, nor-
mal bir hasta değerlendirmesinden farklı olmalıdır. Hasta olarak 
kabul edildiğinde şöyle bir sıkıntı olabiliyor: “Şu şikâyetin var mı, bu 
şikayetin var mı?”  diye sorular sorulur. Çünkü psikiyatriste gelen kişi 
yardım talebinde bulunan kişidir. Ama  adli olgu olduğunda, hasta 
yardım talebinde bulunan kişi olmayabiliyor. Bazen karşı tarafın 
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daha fazla ceza almasını isteyebiliyor; bazen karşı tarafın ceza alma-
sını istemeyebiliyor. Yani baskılar nedeniyle durumundan farklı dav-
ranabiliyor veya çocuktur, yaşıyla uyumlu olmayan bir ilişki içerisin-
dedir, sanığa karşı bir duygusal bağı vardır, onu korumak için de 
böyle davranabilir. O yüzden yönlendirici sorular sorulmamalıdır. 
Olaydan sonra “Sen de şu şikâyet var mı, bu şikâyet var mı?” diye 
çocuğu yönlendirdiğimizde yanlış bir karara varabiliriz. Bize gelen 
olgulardan birinde, kişi daha önceki ifadesini “polis bana sordu, ben 
de başımı salladım” şeklinde verdiğini belirtiyor. O anda ağızdan hiç 
kelime çıkmadan, polisin “o var mı, bu var mı” sorularına karşı,  baş 
sallama ile evet denildiği düşünüldüğü için her şey varmış gibi kayda 
geçiyor. O yüzden cinsel suçların değerlendirmesinde görev alan adli 
tıp uzmanı olsun, çocuk ruh sağlığı ve hastalıkları uzmanı olsun veya 
psikiyatri uzmanı olsun, mutlaka eğitim alması gerekir. Kendimizi 
dönüştürmemiz gerekiyor; yönlendirici sorular sormamamız, cinsel 
saldırıya uğrayanları rahatsız edecek soruları özenle sormamamız 
gerekiyor. Biz bir meslek grubunun çocuk istismarı ile ilgili eğitim 
projesinde çalışırken, önce dedik ki kendimizi bir testten geçirelim, 
gerekirse birbirimizi eğitelim ve projeyi öyle hayata geçirelim. 
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden Çocuk Ruh Sağlığı ve 
Hastalıkları hocası Prof. Dr. Bahar Gökler bize psiko-drama ile eği-
tim vermişti. Bu eğitimde yılların deneyimine sahip kişiler olarak çok 
ciddi hatalar yaptığımızı fark ettik. O hatalarımızla yüzleşerek yol 
almaya çalıştık. O yüzden hepimizin dönem dönem bir süzgeçten 
geçmesi ve bu tür eğitimlerden geçmesi gerektiğini düşünüyorum. 
Adli tıpçılar   için düşünürsek evet, kendimizi yenilememiz gerekir 
diye düşünüyorum. Çünkü yanlış yaklaşımlar ile çocukların yaşadığı 
travmanın tekrar pekiştirebileceğini, bizim tutum ve davranışlarımız-
la yeni travmalar oluşturulabileceğini biliyoruz. Bu tür durumlarla 
karşılaşabiliyoruz da.

Gül Köksal: Hocam, çok samimi bir cevap oldu. Bizim de  kendi-
mizi yaşanan olaylara ya da gelişmelere, yeni yüzyılın yeni durumla-
rına göre gözden geçirip geliştirmemiz gerektiğini söylemek her 
zaman her disiplinde mümkün olmuyor. O yüzden teşekkürler bu 
cevabınız için. Ezel Ünal’ın bir sorusu daha var. Sonra bir de Melek 
Bulut’un sorusu var. 

Ezel Ünal’ın sorusu şöyle: Tacizin ya da cinsel istismarın, şiddetin 
her durumda bir ispatı olamayacağı düşüncesinden hareketle kadının 
ve çocuğun beyanının esas alınması ilkesini bir kez daha düşündüm 
sizin sunumunuz içerisinde. Adli tıbbın perspektifinin böyle olması 
gerektiğini anlıyorum. Siz de sunumunuzda işaret ettiniz, çocuğun 
hikâye anlatıyor olması gibi bazı bildirimlerde bulundunuz. Buna 
rağmen mağdurlar kendini ispat etmekle ilgili olarak, yeniden ve 
yeniden şiddete maruz kalarak kendini anlatmak zorunda  kalabili-
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yorlar ya da pes edebiliyorlar artık, bu zorlu süreç içerisinde. Siz 
burada temel sorunu nerede görüyorsunuz?

Başar Çolak: Şimdi  ÇİM’ler kurulurken –daha doğrusu KİM’ler 
için de aynı şey geçerli– tek bir kerede ifade alınması öngörülüyor. 
Şöyle ki, kişi ciddi bir travmatik süreçten geçerken söyleyeceklerinin 
nereye gideceğini bilemiyor bazen. Ne ile karşılaşacağını bilemiyor, 
bazı şeyleri anlatması kendi lehine mi aleyhine mi onu bilemiyor, ilk 
ifadeler her zaman aslında güvenilir olmayabiliyor ve her şeyi anlat-
mayabiliyor. O yüzden biz hep şunu söylüyoruz: İfade polisin işi, biz 
öykü alıyoruz. Yani olayın hikâyesini dinliyoruz. Bunu ilk görüşmede 
almak her zaman mümkün olmayabilir ve kişinin ilk görüşmede her 
şeyi anlatması konusunda ısrarcı olmamak gerekir. Hastaya zaman 
tanınmalı, birkaç kez görüşülmeli ve ondan sonra bir karar verilme-
lidir. Ama karar verirken de, arada çelişki var mı yok mu onları da 
ortaya koymak gerekir. Bazen bize “İfadelerine itibar edilir mi edil-
mez mi?” diye sorular soruyorlar. Şimdi aslında ifadelerine itibar 
edilip edilmemesi, hukuksal bir karar. Yalan da söylüyor olabilir, ama 
biz şunu yapıyoruz: Psikiyatrik olarak ifadelerine itibar edilmemesi 
için tıbbi bir neden olup olmadığını değerlendiriyoruz. Bir de çocu-
ğun gelişimi ile uyumlu bir ifade mi? Mesela 4 yaşındaki çocuk 
öyküsünde tecavüz etti ifadesini kullanıyor. Şimdi 4 yaşındaki 
çocuğun, tecavüz etti kelimesinin anlamını bilmesi çok beklenen bir 
durum değil. Demek ki buna öğretilmiş veya çocuk yaşadıklarını 
değil duyduklarını anlatıyor. O yüzden çocuğun yaşı ile uygun bir 
konuşma içeriği mi var, konuşmaları arasında farklılık var mı, anla-
tımları adli tahkikattaki bilgilerle örtüşüyor mu örtüşmüyor 
mu? Bunları araştırarak karar vermeye çalışıyoruz. O yüzden zorlu 
bir süreç, ama açıkçası biz hekimler olarak delil peşindeyiz, biz tıbbi 
delilin peşindeyiz. Bu biyolojik bir artık olabilir, fiziksel bir bulgu 
olabilir, ruhsal bir belirti olabilir. Ama bunun dışındaki durumla ilgi-
li kararı adli makamlar verecek. Bize ifadelerine itibar edilip edilme-
mesiyle ilgili soru sorulduğunda, ifadeleri arasında bir çelişki olup 
olmadığı, çocuğun gelişimi ile uygun olup olmadığına ilişkin yorum 
yaptığımız oluyor. Ama onun ötesine gittiğimizde hukukun sınırına 
girmiş oluruz, yani hekimlik sınırından hukuk sınırına geçmiş gibi 
oluruz. O yüzden de o sınırı geçmemeye dikkat ederiz.

Gül Köksal: Psikiyatri ile beraber olduğu gibi hukuktan uzman-
larla da birlikte çalışma durumları olabiliyor mu aynı zamanda?

Başar Çolak: Yasal düzenlemeler yapılırken aramızda hâkimler 
vardı, savcılar vardı, bir sürü avukat vardı ama bunlar sıradan hâkim-
ler, savcılar ve avukatlar değildi. Bu işe yıllarca kafa yormuş, istismar 
ile ilgili davalar almış, deneyim elde etmiş, bu işi hayatında kaygı 
haline getirmiş kişilerdi. O zaman birlikte çalışırken çok daha 
sağlıklı yol alınabiliyor. Hukuk tabii ki hiçbir delil olmadan da tanık, 
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sanık ve mağdur ifadelerine göre karar verebilir. Ama bu adli tıpçının 
vereceği bir karar değil, hukukçuların verebileceği bir karar. İlle de 
delil olması gerekmiyor. 3 yaşındaki çocuk bir şey anlatıyorsa ve 
ayrıntılarıyla anlatıyorsa, bunu nasıl anlatabilir? Biz bunu söyleyebi-
liyoruz, bir çocuk anlatıyorsa bunun yaşamış olduğu deneyim oldu-
ğunu söyleyebiliriz. Ama bunun ötesinde mahkemeye bu ifadeyi 
kabul et deme şansımız yok. O yüzden ruhsal değerlendirme yapıl-
masının önemli olduğu vurgusunu yapıyoruz.

Gül Köksal: Hocam 3 soru var birleştirmeyeceğim, ayrı ayrı konu-
larda. Bir de önemli bir mevzu, birbirine karışmasın. Melek Bulut 
sormuş, cinsel saldırı etkenlerinin tek tek oranını belirtmenizi bekle-
miştik diye. Yüksek oranda bu etkenler nelerdir?

Başar Çolak: Açıkçası şu an elimde öyle bir veri yok. Bu konuda 
tamamen sanıkların araştırılması, yani cinsel suç işleyen kişilerin 
hangi motivasyonla bunu yaptığının belirlenmesi gerekir. 
Baktığımızda, maalesef pek çok olguda rızaya dayalı ergenler arasın-
daki cinsel davranışların da suç haline gelebildiğini görüyoruz. 15 
yaşındaki bir erkek çocuk 14 yaşındaki bir kızı öptüğünde, bu cinsel 
bir suç haline dönüşebiliyor. Geçmişte yasada 15-18 yaş grubundaki 
çocuklarla ilgili olarak, saldırgan ile cinsel saldırıya uğrayan arasın-
daki yaş farkı 4’ten az olduğunda, zor kullanılmadığında, olgunun 
şikâyete bağlı olması gerektiği vurgulanmıştı. Ama Anayasa 
Mahkemesi’ne yapılan başvuru ile bu kanuni düzenleme iptal edil-
mişti. Biz yasa tasarısı hazırlamıştık demiştim, barolar, meslek odala-
rı ve sivil toplum örgütleri ile birlikte. Orada da ergenler arasında yaş 
farkı 3 yaştan fazla olduğunda suç haline dönüşmesi gerektiğini 
belirtmiştik. Yani aralarındaki yaş farkı 3’ten fazla değilse, kendi 
aralarındaki rızaya dayalı cinsel davranışların suç olmaktan çıkartıl-
ması gerektiğini vurgulamıştık. Çünkü burada sanık hangisi, mağdur 
hangisi? Her ikisi de kendi rızası ile davranışta bulunuyor. Açıkçası 
elimde sorduğunuz soruya ait bir veri yok. Ama hangi boyuttan 
bakarsak bakalım, dürtüsel davranışlarda da olsa, sadist davranışlar-
da da olsa, güç odaklı tutumda da olsa, tesadüfi bir eylemde de olsa 
veya grup halindeki tutumda da olsa, erkek egemen bakış açısının 
getirdiği tutumun en önemli faktör olduğunu söyleyebilirim ve öyle 
olduğunu düşünüyorum.

Gül Köksal: Aslı Kayhan’ın bir sorusu var. Çocuk istismarında 15 
yaş sınırı hangi kriterlere göre belirleniyor?

Başar Çolak: Yasanın koyduğu bir sınır bu, 15 yaş sınırı ergenli-
ğin artık daha olgunlaştığı bir dönem. Bu dönemden önce cinselliğin 
daha korumacı bir yapıda olması gerek, yani cinselliğe kapalı bir 
dönem olması gerekir. Çocuklar 18 yaşından sonra cinselliğe açık 
olmalı ama şu boyut göz ardı edilmemeli: Ergenler birbirlerini tanıma 
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sürecinden geçerken bazı yaklaşımlarda bulunur. O yüzden de bu 
dönemi, yani 15-18 yaş arasındaki cinsel davranışları rıza olduğu 
sürece suç olarak değerlendirmemek gerekir. Ama burada yasa iptal 
edildiği için, maalesef 15 yaşındaki birisi ile 80 yaşındaki bir adamın 
birlikte yaşamasına hukukta bir engel yok. Bunu 18 yaşına çekme 
şansımız var mı, pek yok. Neden 18 yaşına çekme şansımız yok? 
Çünkü evlilik yaşı zaten 17. 17 yaşındaki bir çocuğun evlenebilmesi 
için de aile izni gerekiyor, aile izni olduğunda da evlilik yaşı aslın-
da bireysel karar olarak 18’e çıkıyor. Ama 16 yaşındaki bir çocuk bile 
olağanüstü bir durum olduğunda evlenebiliyor. Olağanüstü durum, 
hamile kalma olabilir veya “birbirlerini sevdiler, kaçtılar” olabilir. 
Bunu mahkeme olağanüstü bir durum olarak kabul ettiğinde, 16 
yaşındaki bir kişi bile evlendiriliyor. Tecavüzcüsüyle, ortada olağa-
nüstü bir neden varmış gibi gösterilip çocuklar evlendirilebiliyor. 
Şimdi evlilik yaşını 18’e çekmeden, bunu 15’den 18’e çekme şansımız 
yok. Ama gönül isterdi ki 18’e çekilsin. 18’e çekilirken de, ergenler 
arasında en fazla 3 yaş fark olması durumunda her iki tarafın rızası-
nın olduğu durumlar suç olmaktan çıkarılmalıdır diye düşünüyorum.

Gül Köksal: Derya Keskin soruyor. Adli tıp eğitiminde toplumsal 
cinsiyet ile ilgili dersler  yer alıyor mu?

Başar Çolak: Eğitimi nereden aldığınıza bağlı. Eğitimi bu konuda 
duyarlı bir merkezden alıyorsanız farklı, tabii ki asistan eğitimini bu 
konuda duyarlı bir merkezden almıyorsanız farklı sonuçlar doğabiliyor. 
Her eğitim kurumunda böyle bir eğitim maalesef yok. Aynı zamanda 
bu sadece toplumsal cinsiyet konusunda değil, insan hakları konu-
sunda da benzer durumlar söz konusu. İnsan hakları ile ilgili olarak 
siz nereden eğitim alıyorsanız oraya yönelik bilgi sahibi oluyorsunuz. 
Açıkçası bizim anabilim dalımızda böyle bir sorun olmadığını düşü-
nüyorum. Asistanlarımızın uzmanlığa başlaması ile bitirmesi arasın-
da toplumsal cinsiyete bakış açılarında değişim olduğunu gözlemle-
yebiliyorum. Hastanemizde bir de cinsiyet değiştirme operasyonları 
yapılıyor. Transseksüellerin muayene süreçlerinde de, adli tıp olarak 
biz kurullarda yer alıyoruz. Sözü geçen kişilerin cinsiyet değiştir-
me süreçlerinin nasıl bir zorlukla geçtiğini ve bu durumun büyük bir 
cesaret örneği olduğunu izleyen asistanların, toplumsal cinsiyet 
konusunda farklı  bir şey düşünmelerini çok da beklemiyoruz açık-
çası.   Tabii her merkezde aynı şekilde gerçekleşmiyor, ama Kocaeli 
Üniversitesi Adli Tıp Anabilim Dalı olarak bir sorun olduğunu düşün-
müyorum. Ama sonuçta hepimiz bu toplumda yetişen bireyleriz; 
kabuğumuzu çatlatıyoruz ama ne kadar eğitim alsak da tamamen 
kabuğumuzun dışına çıkamadığımız durumlar da oluyor. Bu nedenle 
eğitim süreci hayatın her aşamasında yenilenerek devam ediyordur 
aslında.
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Gül Köksal: Az önce Ezel’in sorduğu soruyla da biraz yakın bir 
soru aslında, çünkü her yeni vaka ile her yeni durumda bildiklerimi-
zi yeniden sorgulamamız gerekiyor kaçınılmaz olarak. Bazen ne 
kadar eleştirel düşünüyor bile olsak, kendi düşünce sınırlarımızla da 
karşılaşabiliyoruz. Az önce dediğiniz gibi bu çok yoğun bir şey. Tabii 
uygulamalı bir alan olmasından da kaynaklı. Az önce cinsiyet değiş-
tirme operasyonları dediğinizde düşündüm; o çok zor süreçlere tanık 
oluyor olmanın, kitapta öğrenilen teorik bilginin ötesine geçen, pra-
tiğin içinden gelen bir karşılaşma olduğu için her ikisinin ilişkili 
olmasının ya da bütün disiplinlerin, sağlık bilimlerinin sosyal bilim-
ler ile kurduğu ilişkilerin de muhakkak insanların kişisel gelişimine 
önemli etkileri oluyordur. Ama her seferinde yenilenecek bir durum 
bu. Ben de size katılıyorum.

Başar Çolak: Bir örnek verebilir miyim cinsiyet değiştirme ile 
ilgili? 54 yaşında bir kişi cinsiyet değiştirmek için kurula gelmişti. 
“Ne için bu yaşa kadar beklediniz” dedik. Hiç unutmuyorum, 
“Annemin ölmesini bekledim, annemin bunu kaldırabileceğini 
düşünmediğim için, anneme olan saygımdan dolayı bu kadar bekle-
dim” demişti. Bu olguyu görüp de bakış açısını değiştirmemek çok 
zor. Değişmemek için çok katı olmak gerekir diye düşünüyorum.

Gül Köksal: Ama ne kadar eğitim verirseniz işe yaramayabiliyor da.

Başar Çolak: O öyküyü gördükten sonra veya değerlendirdiğimiz 
olguları gördükten sonra değişmiyorsa eğitim de fayda etmeyebilir.

Gül Köksal: Evet, ezbere, kitabi bilgi ile AA’yı da alır, ama gün-
delik yaşamına yansıyan bir değişiklik olmaz. Melek Bulut’un bir 
sorusu daha olmuş. Küçüğün önceden yaşamış olduğu cinsel istismar 
olayını fark edemediği ve üzerinden çokça zaman geçtikçe tecavüz   
ya da istismar yaşadığını kabullendiği süreçte ne tür bir yol izlemeli?

Başar Çolak: Çocuklardaki temel sorun o zaten. Maruz kaldıkları 
davranışın ne kadar kötü olduğunu fark etmiyorlar. Neye maruz kal-
dığını da bilmiyor çocuk. O yüzden ne zaman ki ergenliğe geliyor, 
cinselliği öğrenmeye başladığında yaşadıklarını geriye sarıyor, bana 
böyle yapmıştı demek ki yapmaması gereken bir şey yaptı diye 
düşünmeye başlıyor. Bu durumda adli makamlara başvurması gere-
kir, ama başvurduğunda bunu ispatlamak hayli güç. Burada yine 
ruhsal değerlendirmeler devreye giriyor. Böyle bir şeyin kişide oluş-
turduğu ruhsal patolojilerde, böyle bir faktörün etkisi olup olmadığı 
değerlendirilir. Yani nedensellik bağı kurulabilirse, bu bir delil hali-
ne dönüşüp o kişilerin ceza almasına da neden olabilir. Cinsel istis-
mar uğrayanların her koşulda, kendi sağlığı için de psikiyatristlere 
başvurması gerekir. Diğer yandan kişinin cezalandırılması ve başka 
kişilere benzer davranışlarda bulunmaması için de adli makamların 
devreye sokulması gerektiğini düşünüyorum.
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Gül Köksal: Peki, böyle bir durumda ailenin, sosyal çevrenin 
eğitimi veya destek alması durumlarında izlenen yollar nasıl oluyor 
ülkemizde ya da sizin bölümün böyle bir yönlendirebilme durumu 
olabiliyor mu?

Başar Çolak: Cinsel davranışa maruz kalan çocuk ise çocuk ruh 
sağlığı ve hastalıkları uzmanı takip ediyor, bize geldiğinde biz çocuk 
ruh sağlığı ve hastalıkları uzmanı ile buluşturuyoruz. Ama şöyle bir 
sıkıntı süreci ortaya çıkıyor: Bizim adli bildirim yapma görevimiz var, 
adli bildirim yapacak mıyız yapmayacak mıyız tartışmaları oluyor. Adli 
bildirimi ne zaman yapacağız? Bazen adli bildirim yapmak, kişiyi psi-
kiyatristten tedavi alma sürecinden uzaklaştırabilir. Kişi, “Ben adli 
bildirim yapılmasını istemiyorum, beni sadece tedavi et” diyor. Bu gibi 
durumlarda da sıkıntı yaşanıyor. Bir taraftan adli bildirim yapacağım, 
diğer taraftan hastanın mahremiyetini veya meslek sırrını ihlal etme-
yeceğim. Burada hekim hangisi hastanın yararına olacaksa o tutumu 
almalı, ama değerlendirme süreci içerisinde hastayı bildirim yapmaya 
yönlendirme gayreti içerisinde olmalı. Bildirim yapmasının başka kişi-
leri de istismardan kurtarabileceğini ve bu kişinin ceza almasını sağla-
yabileceğini düşünmek gerekir. Ama aileler de bazen cinsel istismara 
maruz kalan çocuk olduğunda başına gelecek sıkıntılar, suçlu kişinin 
ailesi ile karşı karşıya kalacağı sorunlar ya da tanıdığı kişilerle araları-
nın bozulacağı gibi, maalesef anlamsız nedenlerden dolayı, çocukları 
ile ilgili adli bildirim yapılmaması konusunda ısrarcı oluyorlar. Biz 
gerçekten çocuk ruh sağlığı ve hastalıkları uzmanları ile güzel ilişkiler 
içerisinde bu işi yönetip, aileyi de adli bildirimin gerekliliğine ikna 
ederek bildirim yapıyoruz. Adli bildirim konusuna tepki gösterebilecek 
bireyleri kurula çağırıp, onlarla ayrı görüşme yapıp, bildirim yapılma-
dığında ileride çocuğun kendilerine göstereceği tepkiyi, suçun cezasız 
kalmasının sorumlusunun kendilerinin olacağı, bu kişinin başka 
çocuklara da benzer davranışlarda bulunabileceği gibi durumları akta-
rarak ailenin bu sürece dâhil olmasını sağlıyoruz. Ailenin bu sürece 
taraf olması işi daha kolaylaştıracak bir şey olduğu için onları da top-
lantılara çağırarak ikna etme çabası içerisinde oluyoruz.

Gül Köksal: Hakikaten çok zor bir süreç; hem bilimsel olarak bu 
konuyu ele almak hem bunun sosyolojik toplumsal, ekonomik yönle-
ri ile baş etmeye kalkmak hiç kolay olmasa gerek. Şu an için bir soru 
gözükmüyor, etkinlik için de 1 saat 45 dakikayı doldurmuş durum-
dayız. Sizin eklemek istediğiniz son bir şey varsa onu konuşalım 
hocam, soru gelirse ona bakarız, gelmezse de artık sonlandırabiliriz 
gibi gözüküyor.

Başar Çolak: Sonuçta bunlar, sadece cinsel saldırıya uğrayan kişi 
için sorun olmuyor. Onu tanıyanlar için bir sorun oluyor, onu sevenler 
için bir sorun oluyor. Bütün toplum için bir korku haline dönüşüyor. 
Bu Bağdat Caddesi’ndeki olayda olduğu gibi, insanlar gece sokağa 
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çıkmakta tedirgin olabilirler. O yüzden bu tür olayların üstü kapatıl-
madan mutlaka yargıya gidilmesi ve yargının da bu konuda erkek 
egemen bakış açısı ile değil, hukuk ölçeği ile karar vermesi gerekir. 
Düşünün evinde karısını kızını döven bir kişinin önüne gelen dosyaya 
bakış açısı nasıl olur? Aynı şey doktor için de geçerli, diğer meslek 
grupları için de geçerli. O yüzden toplumu dönüştürmeden bu işleri 
tamamen çözmek çok zor. Bir taraftan da toplumsal bir direnç görüyo-
ruz, işte İstanbul Sözleşmesi’nin aile yapısına uygun olmadığı belirtili-
yor. İnanır mısınız 3-4 kez okudum bunu nereden çıkartıyorlar, nasıl 
böyle bir sonuca varıyorlar diye, bulamadım. O insanlarla oturup 
konuşmak isterdim, hangi kelimeden yola çıkarak böyle bir sonuca 
varıyorsunuz diye. İnsanlar herhalde yaptıklarının cezalandırılabilece-
ği korkusuyla böyle bir şeye karşı çıkıyorlar diye düşünüyorum.

Gül Köksal: Bir tek bir şey ekleyeceğim ben, sizin sunumu dinle-
yince hakikaten insanın içi sıkışıyor. Kişisel bir sorum olacak. Ben 
de sizin yerinize koydum kendimi empati yaparak, böyle bir alanda 
çalışsaydım karşılaşacağım şeyler vs. Siz anlatırken içim kötü oldu. 
Siz neden böyle bir alana yöneldiniz ve zaman içerisinde karşılaştık-
larınızla birlikte baktığınızda bu alanda olmaktan, böyle bir seçim 
yapmış olmaktan dolayı ne hissediyorsunuz, onu da merak ettim. 

Başar Çolak: Açıkçası şöyle, başta mecburi hizmete gitmemek için 
tercih etmiştim. İstanbul’da kalmak istiyordum, ama sonra düşündüm 
karakterimle de örtüşen bir bölüm. O yüzden pişmanlık duymadım. 
Zorlukları yok mu? Var tabii, vicdani bir yük yükleniyorsunuz, yani 
hekim olarak hastayı tedavi edip gönderiyorsunuz mutlu oluyorsunuz, 
ama biz yaptığımız iş sonrası birinin cezaevine girmesine veya serbest 
kalmasına neden olabiliyoruz. Orada vicdani bir yük oluyor ve çok iyi 
düşünmek, çok doğru kararlar vermek gerekiyor. Duygusal olarak 
zorlandığımız oluyor, Ama açıkçası zorlanmazsak bu işi çok doğru 
olarak da yapamayız, bunu dert etmesek doğru sonuçlara ulaşamayız. 
Kaygısız tasasız bir insanın adli tıpçı olması çok doğru değil diye düşü-
nüyorum. Adli Tıp Uzmanı doğru rapor yazabilmek için yazdığı rapo-
run  stresini de yaşamalı diye düşünüyorum.

Gül Köksal: Teşekkürler, sağ olun hocam cevabınız için. Sunumdan 
çok faydalandığını söyleyen dostlarımız var, selamlarını iletiyorlar 
size. Çok teşekkür ediyoruz paylaşımınız için. Çalışmalarınızda çok 
kolaylıklar diliyoruz. Umuyoruz, daha az vaka hakikatini paylaşabil-
diğimiz zamanlar da gelir. Onun için de yan yana olmaya, mücadele 
etmeye, direnmeye, sözümüzü söylemeye devam edeceğiz.

Başar Çolak:  Ben çok teşekkür ederim böyle bir fırsat verdiğiniz 
için. Böyle bir konuyu dile getirmiş oldum. Günün bu saatinde 
zaman ayırıp dinleyenlere de ayrıca teşekkür ederim. KODA’daki 
bütün dostlara sevgilerimi gönderiyorum.
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KAPİTALİZM VE VİRÜS:  
EKOLOJİK ÇÖKÜŞ VE KURTULUŞ 
MÜCADELESİ1

CİHAN TUĞAL 
California Üniversitesi (Berkeley) Sosyoloji Bölümü

Ezel Ünal: Herkese merhaba Kocaeli Dayanışma Akademisi’nin 
düzenlediği COVID-19 Pandemisi Neyi Anlatıyor, Neden 
Önlenemiyor başlıklı konferansımıza hoş geldiniz. Sözü açılış 

konuşmasını yapmak üzere Cihan Tuğal’a bırakacağım. Cihan Hoca, 
Kaliforniya Üniversitesi’nde profesör. Çok teşekkürler. 

Cihan Tuğal: Ben teşekkür ederim Ezel Hocam, ayrıca Kocaeli 
Dayanışma Akademisi’ne de çok teşekkürler. Bu konferansın parçası 
olmak çok güzel. Ben bugün kapitalizm ve pandemi hakkında konu-
şacağım. Bunu mümkün olduğunca genel ekolojik çöküşe bağlamak 
istiyorum. Tabii bu, başlı başına ayrı bir konu, çok derinlemesine 
inceleyemeyebilirim ama mümkün olduğunca oraya da gireceğim. Bu 
koşullarda, yani pandemi ve ekolojik çöküş koşullarında kurtuluş 
mücadeleleri nasıl bir şekil alıyor, bunu biraz anlatacağım.

Küresel dinamikler
Pandemi, çok boyutlu bir toplumsal ve ekolojik olay. İlk başta 

virüsün yayılma dinamikleri hakkında konuşmak istiyorum. İlk 
bölümdeki sorum şu olacak; 10-15 dakika bunu tartışacağım. Her 

1 Bu metin, KODA tarafından gerçekleştirilen “COVID-19 Pandemisi Neyi Anlatıyor, 
Neden Önlenemiyor” Konferansı’nda 11 Haziran 2021 günü yapılan sunumun çözü-
münün düzenlenmesiyle hazırlanmıştır. Metinde, sunum sırasında kolaylaştırıcılığı 
üstlenen Ezel Ünal’ın konuşmalarının içerisinde, katkı koyan katılımcıların soru ve 
yorumları da yer almaktadır.

BÖLÜM II: COVİD-19 PANDEMİSİNDE KAPİTALİST SÖMÜRÜ ve EMEK MÜCADELESİ
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türlü musibeti engellemeye yetecek kadar teknolojik kapasitesi olan 
insanlık, neden iki senedir bu kadar aciz halde bekliyor? Bu acziyetin 
küresel ve demografik dağılımından da bahsedeceğim ilk bölümde. 
Konuşmanın yine belki bir 15 dakika civarı olan ikinci bölümünde, 
konu pandemiye verilen siyasi ve toplumsal tepkiler olacak. Bu ikin-
ci kısımda affınıza sığınarak iki tane parantez açacağım; pandeminin 
kök sebepleri ve eleştirel sosyal bilimlerde devletin yerine dair iki 
parantez. Konuyu çok dağıtmamaya çalışacağım ama bu ikisi de 
gayet önemli. En son kısımda ele alacağım mesele, buradan, yani 
pandemiden nereye doğru evrildiğimiz ve önümüzdeki senelerde 
neler yapabileceğimiz.

İlk başta küresel dinamiklerle başlayalım. Pandeminin getirdiği 
temel gibi gözüken bazı zorlukları ele alacağım burada; aslında bun-
lar yüzeydeki temel zorluklar. Dediğim gibi ikinci bölümde biraz 
daha köklerdeki temel zorluklara da değineceğim. Yüzeyde en görü-
nen, ana akım medyada bile, ana akım akademisyenlerin bile aldığı 
şöyle bir çelişki var: Ticaret, piyasa ve üretim, bildiğimiz gibi, “küre-
selleşme” denen süreç boyunca dünya çapında entegre olmuş. Fakat 
kurumlar, siyasi kurumlardan kültürel kurumlara kadar hemen 
hemen tüm ana kurumlar –pandemi özelinde en önemlisi tabii sağ-
lık– çoğunlukla ulusal çaplı örgütlenmeye devam etti, bu küreselleş-
me süreci boyunca. Burada Amerika-Avrupa farkları var, Türkiye 
özelinde AK Parti dönemi ile diğer partilerin dönemleri arasındaki 
farklar var. Fakat bütün bunları kesen biçimde, virüs küresel olarak 
yayılıyor ve neredeyse tamamen ulus-devlet boyutunda bir kurumsal-
laşmış sağlık sistemleri silsilesi var ve bu sağlık sistemleri, yani ulusal 
sağlık sistemleri, küresel bir virüsle başa çıkamıyor. 

Amerika’ya gelecek olursak... Bu ülke, dünya kapitalizminin lideri 
olması açısından gayet önemli ve dünyaya yol gösterme iddiasını hâlâ 
taşımaya çalışıyor. Tabii çöken bir dünya kapitalizminin çöken bir 
dünya liderinden bahsediyoruz ve dolayısıyla çok etkili olamadığının 
kendisi de çok farkında. Mesela, Biden’in son uluslararası gezisinin 
en büyük vurgusu “Amerika geri döndü”. Demek ki 4 senedir (Trump 
yönetimi sırasında) “Amerika yoktu” gibi bir düz anlam var burada, 
ama aslında Amerika (çok uzun süredir artan emperyalist saldırgan-
lığına rağmen) yol göstericilik açısından bir geri çekilme sürecinde. 
Pandemi sırasında, özellikle kendi içinde yaşadığı beceriksizlik de, 
dünyaya yol gösterme iddiasını iyice gülünç hale getirdi. Bunun bir-
çok sebebi var, ama sağlık sisteminin aşırı adem-i merkeziyetçi hali 
temel nedenlerden biri. “Ulusal sağlık sistemleri ve küresel virüs 
arasındaki çelişki” dedim; ama aslında Amerika’da doğru düzgün bir 
ulusal sağlık sistemi bile yok. Sadece maske, aşı vesaire gibi önlem-
lerin değil, birçok harcamanın ve pandemi konusunda alınan kararın 
hayata geçirilemediğini görüyoruz. Her türlü yoğun bakım ünitesi ve 



111

cihan tuğal 

ekipmanı bir çırpıda dünyaya sağlayabilecek dev bir kapitalist devle-
tin bunu kendi ülkesinde bile yapmaktan aciz kaldığını gördük.

Hem Amerika çapında hem küresel çapta yaşanan bu süreci tek 
bir cümleyle özetlemek mümkün aslında. O da artan zenginlikle bir-
likte artan bir toplumsal ve sağlıksal acziyet ve bu, hiç yabancı oldu-
ğumuz bir şey değil teorik olarak. Ama bu sefer gözümüzün içine 
iyice sokulmuş oldu. 160 yıl önce daha Das Kapital’in birinci cildinde 
temel bir mesele olarak anlatılan zenginliğin ve sefaletin iç içeliği. 
Her türlü zenginliğe sahibiz ama kendimizi ufacık, gözümüzle göre-
mediğimiz bir yaratıktan dahi koruyamayacak kadar aciziz. Ve bu 
çok genel bir cümle; bu sefaletin ırksal, küresel, bölgesel ve ulusal 
dağılımı çok önemli ve en ağır bedeli elbette ki Amerika içinde ve 
dışında azınlıklar ve de temel işçiler ya da vazgeçilmez işçiler denilen 
emekçiler ödüyor.

Azınlıkların bu kadar ağır bedel ödemesi, Kapital’e bir düzeltme-
yi gerektiriyor. Bu da Du Bois düzeltmesi. Siyah Marksizm düzelt-
mesi de diyebiliriz buna. Kapital’de anlatılan neydi? Tabii birçok 
anlatılan şey var, ama temel işçiler, vazgeçilmez işçiler konusuna 
uyarlayabileceğimiz ders, yedek işgücü ordusu hakkında söylenen-
ler. Kapital’in en büyük vurgularından biri, işçilerin bütün sömürü 
çarkına rağmen daha yüksek ücret için sınıf mücadelesi vereceği. 
Fakat bu mücadele, daha sonra Lenin’in diyeceği gibi, “ekonomizm” 
temelli bir mücadele. Korporatist-ekonomist bir mücadele. Buna 
rağmen, sosyalistler bu mücadeleyi desteklemeli. Ama Kapital’de de 
söylenen şey –sonradan Lenin’in iyice netleştireceği üzere– yükset 
ücretler, daha iyi iş koşulları için verilen mücadelenin, sistemi yıka-
cak bir mücadele olmadığı. Çünkü sermaye her seferinde yüksek 
ücretlerin ve daha iyi iş koşullarının bedelini ve faturasını yedek 
işgücü ordusuna ödetiyor. Başka bir deyişle, bedel yine işçi sınıfı-
nın bir kısmına kaydırılıyor. Tam da bu yüzden Kapital’in temel 
kavramlarından biri, yedek işgücü ordusu. Marx’ın çok dikkat 
etmediği, sonradan Du Bois’in ve genel olarak Siyah Marksizm’in 
altını çizdiği mesele, işçi sınıfının bu kesimlerinin genelde azınlık-
lardan oluşması. Tabii birebir bir örtüşme yok; ama genelde (örgüt-
lü, sendikalı) proletarya ile yedek işgücü ordusu arasındaki çizgi bir 
renk çizgisi. (Tabii Du Bois’den önce Siyah Marksizm’in temelini 
atan teorik müdahale, 20. yüzyılın başındaki anti-emperyalist 
Marksizm. Hilferding, Luxemburg ve Lenin’le başlayan ve sonradan 
renk meselesine bağlanan ama ilk başta Marksizm’e anti-kolonyalist 
bir düzeltme olarak başlayan bir teorik ve siyasi çıkış.) 

Ancak şunu da görmek lazım: Pandemi, her zaman için en çok 
azınlıkları ve mazlum milletleri vurmadı. Tam tersine ilk büyük 
darbeyi gelişmiş dünyanın, yani sömüren milletlerin yaşlıları, 
beyazları ve daha varlıklı kesimleri aldı. Pandeminin ikinci yılına 
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baktığımızda ise (yani Mart 2020’den Mart 2021’e geldiğimizde) 
ibrenin yükselen piyasa ekonomilerine kaydığını görüyoruz. 
Brezilya, Türkiye ve Hindistan, Mart 2021’de pandeminin artışının 
başını çeken ilk dört ülkeden üçü oldu. Bu üçü de, yükselen piyasa 
ekonomisi. Elbette bunların bir ortak özelliği, üçünde de radikal 
sağın iktidarda olması. Ama bu önder duruma gelmenin daha yapı-
sal bir nedeni de var; o da dünya ekonomisinde tuttukları yer. Tabii 
bu da radikal sağın iktidarda olması ile bağlantılı bir mesele; ama 
buradaki asıl kök sebep bu ülkelerin dünya ekonomisinde tuttukla-
rı yer. Neden oldu bütün bunlar? Virüs ilk başta ticari ve kültürel 
bağlarından dolayı en çok seyahat edenleri vurdu. Bu yüzden işte, 
gelişmiş ülkelerin beyazları, varlıklıları ve de yaşlıları etkilendi en 
başta. (Tabii, yaş meselesine gelince, olayın demografik bir boyutu 
da var.) Ve sonradan 3. ve 4. büyük dalgaların yükselen ekonomi-
lerde yaşanması da bundan kaynaklandı, yani entegrasyonda ve 
dünya ekonomisinde tuttukları yerden. Elbette burada şunu çok 
kısaca belirtmek lazım: Diğer  “yükselen piyasa ekonomileri”ne 
nazaran, bu üç devletin –Brezilya, Türkiye ve Hindistan’ın– piyasa-
ları daha güçlü, devlet kapasiteleri daha zayıf. Buradaki kontrast 
nedir? “BRICs” başlığı altında, genelde Hindistan ve Brezilya’yla bir 
arada anılan Rusya ve Çin’in, aslında ekonomik yapıları çok farklı: 
Devlet kapitalizminin daha ağırlıklı olduğu, piyasanın görece daha 
kontrol altında ve/veya daha zayıf olduğu ülkeler bunlar. Bu devlet 
kontrolü, virüsün aynı yıkıcılıkta yayılmasını engelledi.

Pandemiye siyasi ve toplumsal tepkiler
Devlet meselesine değinmişken bir köprü atıp ikinci kısma geç-

mek istiyorum, pandemiye verilen siyasi ve toplumsal tepkilere. 
Buraya kadar, genel kapitalist dinamikleri, daha doğrusu yüzeydeki 
kapitalist dinamikleri anlatmaya çalıştım. Şimdi asıl mesele biraz 
daha politik olacak. Daha doğrusu pandemiye verilen bilinçli siyasi 
tepkiler. 

Burada bir çifte açmaz gördük aslında. Genele hâkim tepkiler 
açmazın birinci boyutu. Merkez sol ve (giderek zayıflayan, alanı 
tamamen radikal sağa bırakan) merkez sağda uzmanların hâkimiye-
tine sorgusuz sualsiz bir onay yaşandı. Yani bilim dünyası ne diyorsa 
biz bunu dinleyelim. Maske tak dediklerinde takacağız, çıkar dedik-
lerinde çıkaracağız; yani bizim bir öznelliğimiz kalmadı, artık tama-
men oraya teslim oluyoruz. Bu hâkim mesajlar işin bir ucuydu: siyasi 
ve toplumsal tepkisizlik. Yani, artık sadece uzmanların hâkimiyetine 
tabii olacağız.

Buna tepki, açmazın ikinci boyutu: inkâr, virüsün gerçekliğinin ya 
da ciddiyetinin inkârı. Uzmanların reddiyesi, uzmanların hâkimiyeti-
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nin reddiyesi, sağ ve sol liberter2 çevrelerden geldi. Radikal sağ ve 
radikal sol diye de genelleme yapmak istemiyorum. Radikal sağın ve 
radikal solun özellikle liberter kesimleri burada söz konusu olan. Ve 
bildiğimiz gibi sol liberter itiraz, çok zayıf ve sınırlı kaldı. Mart-Nisan 
2020 civarı, bunu Avrupa’da gördük. Hem entelektüel olarak hem 
sokak hareketleri olarak güçlü bir karşı çıkış yaşandı, fakat anında 
radikal sağ, o liberter alanı işgal etti. Hem solun diğer kesimlerinden 
gelen itirazlar hem de radikal sağın buradaki gücü, liberter solu biraz 
siyasi-toplumsal alandan silmiş oldu. Şimdi tabii bu çok uzun uzun 
konuşulacak bir mesele, eminim birçok sunuş da bunlara değinilecek. 

Bunların ikisi de, bu iki uç da çıkmaz sokak aslında. Nedenini 
belki çok az açabilirim ama, sonrasında umarım bunlara daha çok 
değinen olacaktır. Bir kere şunu görmek gerekiyor: Pandeminin özel-
likle başlarında, bir uzman ve devlet hâkimiyetinin kaçınılmazlığı. 
Bu işin uzmanları olmayan kesimler açısından –bu gerek sosyal 
bilimciler olsun, gerek gazeteciler olsun, gerek toplumsal hareketler 
ve bunların önderleri olsun, gerek işçi hareketi olsun– biz maskeyi 
ne zaman çıkacağımıza, tabii ki kendi olanaklarımızla karar vereme-
yiz. Dolayısıyla, başta bir tabiiyet kaçınılmazdı. Sonrasında buradan 
nasıl çıkılacağı asıl mesele. Yani basit bir liberter sol ya da liberter 
sağ itirazdan ziyade, bu uzman hâkimiyetinin, bir uzman diktatörlü-
ğüne dönüşmesinin nasıl engelleneceği asıl mesele. 

Devletin ağırlaşarak artan rolü, pandeminin kaçınılmaz sonucu. 
Bundan kaçınılırsa yıkım daha büyük olur. Bunu gördük ve liberter 
sol zaten bu yüzden mevzi kaybetti. Ve de bunun başka bir boyutu 
mecburen yığınla harcama. Merkez solun, merkez sağın ezberi, 
1970’lerin sonundan beri devletin çok harcama yapmaması yönün-
deydi. Bu ezber, pandemide tamamen bozuldu. Aynı ezber, 2008’de 
de bozulmaya başlamıştı, fakat Obama giriştiği Keynesyen hamleleri 
çok sınırlı tuttu ve erkenden bitirdi. (2007-2008 krizine verilen 
Keynesyen tepkiden bahsediyorum). 2020’de böyle olmadı ve de bu 
Amerika, Batı Avrupa ve Kuzey Avrupa devletlerinde çok büyük bir 
yapısal dönüşüme yol açmış durumda. Bu yapısal dönüşümün de 
şiddetlenerek derinleşeceğini düşünüyorum. Bunu şimdilik kişisel 
çekler, çocuk başına yardım gibi uygulamalarda gördük, ama 
Demokratlar bu yönde ittirmeye devam edecek ve Cumhuriyetçiler 
buna şu anda ezberden direniyorsa olsa da, genel gidişat gelişmiş 
kapitalist dünyada bu yönde olacak. Elbette bütün bunlar kapitaliz-
min sınırları içinde yaşandığı için, devlet harcamaları yeni sorunlar 
yaratıyor. Çok bildik denklemler bunlar tabii, neo-liberallerin de far-
kında olduğu, Keynesyenizme itirazların temelinde yatan dinamikler. 

2 Liberter – anti otoriter
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Fiyatları hâlâ piyasalar belirlediği için, enflasyon yaşanıyor bu 
kadar devlet harcamasının sonunda ve şu anda çok büyük bir sorun 
değil, ama giderek şiddetlenen bir krize dönüşmesi muhtemel. 
Şimdiden ev fiyatları fırlamış durumda ve bu en çok azınlıkları ve de 
yedek işgücü ordusunu ve/veya temel işçileri vuruyor. New York’ta 
bir sürü temel işçi, şu anda evinden oluyor mesela. Başka bir deyişle, 
devletin bir eliyle verdiğini sermaye diğer eliyle topluyor. Her zaman 
olduğu gibi Keynesyenizm yüzeysel bir çözüm işçi sınıfı ve halk açı-
sından. Bu tür devletçi uygulamaların uzun vadedeki ve küresel çap-
taki etkisi, fatura ve bedeli, küresel işçi sınıfının en zayıf kesimlerine 
kaydırmak oluyor her zaman.

Bir de, bu derinleşen devlet hâkimiyetinin üretim araçları boyutu 
var. Ve bu, siyasi meselelerle örtüşen bir dizi ikilem getiriyor. Başta 
sağın ve radikal sağın ikilemine bakalım. Trump’ın kendisi, özel sek-
töre kişisel koruyucu teçhizat denilen maddelerin ve diğer sağlık 
ekipmanının üretimini dayatacaktı neredeyse. Hatta bunu yapacağını 
söyledi. Yani “ben emir vereceğim, bu büyük şirketler maskeleri, 
diğer sağlık ekipmanını üretecek, ben bunları zorlayacağım” dedi. 
Kendi partisi buna engel oldu. Bu zaten daha başka vesilelerle de 
tartıştığımız radikal sağın daha faşizan, devlet kapitalisti eğilimleriy-
le liberter eğilimleri arasındaki çelişki. Cumhuriyetçiler bunu istedik-
leri kadar (Trump yönetimi sırasında) durdurmuş olsunlar, bu tür 
dayatmalar (devletin piyasayı ve de özel şirketleri kendi güdümüne 
alması) giderek artarak, şiddetlenerek yaşanacak bir durum. Bu zaten 
Hindistan’dan, Türkiye’den ve Polonya’dan, ama en çok da 
Macaristan’dan, bildiğimiz bir süreç. Yani artık kapitalist devletleri 
sağın ya da solun yönetmesi bunu çok değiştirmeyecek; devlet, ser-
mayeyi –kapitalizmin sürdürülebilirliği açısından– kendi hâkimiyeti-
ne almak durumunda. İşte buradan yavaş yavaş, devlet aktivizmi ve 
toplumsallık arasındaki ilişkiyi, diyalektiği tartışmamız gerekiyor. 

Şimdi bahsettiğim teorik parantezlerden birini açacağım, sabrını-
za sığınarak. (2-3 dakika pandemi hakkında bir şey söylemeyeceğim, 
ondan sonra pandemiye getireceğim.) Sosyal bilimlerin devlet ve 
piyasa arasındaki dengelere karşı tavrı ne olmalı? Eleştirel sosyal 
bilimlerde, piyasa köktenciliğine karşı tavrımız açık: toplu bir reddi-
ye. Son 20-30 yılın sosyal bilimleri böyle şekillenmiş durumda. 
Devletçilik konusunda ise daha geniş bir yelpaze var. Hem sol top-
lumsal hareketlerde hem de eleştirel sosyal bilimde. Bir uçta sol 
liberterler ve anarşistler, diğer uçta devlet  sosyalizmi deneyimleri, 
yani 20. yüzyılın tırnak içindeki sosyalist deneyimlerine sahip çıkan-
lar ve bu iki uç arasında da bir sürü konum ve duruş var. “Devletçilik 
konusunda ne tavır almamız gerekir?” konusunda, bu konferansın 
sınırları içinde çok net bir şey söyleyemem, belki başka bir zaman 
bunu tartışırız. Ama ilkesel ve temel bir şey söyleyeceğim: “devlet mi 
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özel mülkiyet mi” sorusundan bir adım uzaklaşarak, ana kriterin bu 
olmaması gerektiğini söyleyeceğim. Yani devlet sosyalizmi mi, şu mu 
bu mu, anarşizm mi yerine aslında daha ilkesel bir soru sormamız 
gerekiyor, bunu vurgulayacağım. Ana kriter, emekçi sınıfların ve hal-
kın örgütlülüğünü ve hayat ve ekonomi üzerindeki denetimini hangi 
dengelerin daha mümkün kıldığı. Bunu mümkün kılan, artan bir 
devlet mülkiyeti ise, eleştirel sosyal bilimler bunu desteklemeli. Yok 
eğer, bir devlet-piyasa dengesiyse, bunu desteklemeli. Ve bunun çok 
genel bir formülü ve cevabı olduğunu düşünmüyorum. Biraz kon-
jonktürel biraz da dönemsel bir mesele aslında. Piyasanın yıkıcılığı 
zaten ortada (emekçi sınıflar ve halkın çıkarları açısından). Ancak 
devletin artan müdahaleleri, hatta devlet mülkiyeti, piyasanın bu 
yıkıcılığına her zaman ilaç olmuyor. Hatta artan devlet denetimi ve 
devlet mülkiyeti, dar anlamıyla “ekonomik” olarak ilaç olabilir ama 
yine de halkın örgütsüzlüğünü katmerleyebilir. 

Pandemiye dönecek olursak, asıl mesele pandemi koşulları ve son-
rasında halkın örgütlülüğünü ve denetimini nasıl yeşerteceğimiz. 
Örneğin, hipotetik konuşalım, şu anda sağlık sektörü birden devletin 
eline geçse ve devletin başında faşizan bir iktidar değil de tırnak için-
de demokratik bir iktidar olsa... Diyelim, Amerika’da, İngiltere’de, 
Fransa’da, Almanya’da birden bir devletleştirilme yaşansa. Bir sürü 
sermayedar elbette hızla mevzi kaybeder, ama halk ve emekçiler illa 
da mevzi kazınır diyemeyiz devlet mülkiyetine bu şekilde geçtiğimiz-
de. Dolayısıyla, muhtemel devletleştirmelere de biraz mesafeli ve dik-
katli yaklaşmak gerekiyor. Piyasanın hâkimiyetinin şu anda aşılması 
elbette bizim avantajımıza ama dikkatli olunması gereken bir süreç. 

Şimdi diğer parantezimi açıyorum. Konu pandemi olacak daha 
doğrudan biçimde, fakat burada çözüp bir sonuca bağlamayacağım 
bir meseleye girmek istiyorum. Bu da pandeminin kök sebepleri. 
Hep yüzeydeki kapitalist dinamiklerden bahsettim, ama daha zor bir 
soru var önümüzde. Aslında pandemi niye başladı, bu virüs niye bu 
kadar yayıldı? Virüsün nerede çıktığı ve nasıl yayıldığı, küreselleşme 
ve ulus-devlet arasındaki çelişkiden çok daha kök bir mesele. Bunu 
devlet ve piyasa meselesine elbette bağlayacağım ve devlet ve kapita-
lizm meselesine. Fakat burada net bir cevap veremeyecek olmamızın 
bir nedeni, çok sağlam verilere sahip olmamamız. Bildiğiniz gibi bu 
“Wuhan laboratuvarı” meselesi tekrar gündeme geldi. 2 hafta öncesi-
ne kadar (belki şimdiye nazaran daha rahat biçimde) orman katlia-
mının kök sebep olduğunu söyleyebilirdik. Yani en azından doğa 
bilimciler arasındaki genel kanı buydu. Tabii bu, medyada ve ana 
akım akademide çok tartışılmıyordu ama doğa bilimciler, daha çok 
da eleştirel doğa bilimciler, orman katliamı ile pandemi arasındaki 
bağlantı hakkında bir konsensüse sahipti. İlk başlarda ıslak hayvan 
pazarlarının kültürel boyutuna vurgu yapan kültürelci-sağcı açıkla-
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malar revaçtaydı, ama bunlar kısa zamanda inanılırlığını ya da derin-
lemesine açıklayıcı kapasitesini kaybetmişti zaten. Wuhan laboratu-
varı ilk başta bir sağcı komplo tezi olarak ortaya çıktı, fakat şu anda 
birden merkez sol ve merkez sağda çok ağırlık kazanmış durumda ve 
veriler, hakikaten, en azından, kafa karıştırıcı. Tabii burada birtakım 
ezbere soğuk savaş tepkileri de var, daha doğrusu soğuk savaş kalın-
tısı refleksler. Onlara da mevzi bırakmamak lazım. Fakat çok net 
karşı-verimiz de yok maalesef. O yüzden çok köşeli şeyler söyleyemi-
yorum kök sebep konusunda. Fakat genel olarak (Sars krizi gibi) 
pandemiye yaklaşmış epidemilerle, orman katliamları arasında, doğa 
bilimciler nezdinde netlik kazanmış bir bağlantı var.3 Kısaca, iki cüm-
lede, bahsettiğim doğa bilim konsensüsünü özetleyecek olursak: 
COVID-19 virüsünü insanlar arasında ilk yayan etmen, sermayenin 
ormanları yok etmesi ve bu ormanlardan dağılan yarasa toplulukla-
rının patojenleri etrafa saçması ve bu patojenlerin Wuhan’daki ıslak 
pazarlara varmasıydı. İlk başta daha ayrıntılı bahsettiğim, ulus-dev-
let/dünya kapitalizmi dengesizliğinin, virüsü Wuhan’daki ıslak pazar-
lardan tüm dünyaya kontrol edilemez biçimde yayması, pandemi 
dinamiklerinin sadece ikinci halkasıydı. Dolayısıyla, işin kökünde, 
sermayenin bu patojenleri dünyaya saçıyor olması var. Bu yüzden, bu 
kök sebebi hedefe koymadığımız sürece, son 20 yılda gördüğümüz 
epidemilerin bir sürü versiyonu yaşanacak. Yani, velev ki şu andaki 
pandeminin kökeninde Wuhan laboratuvarı olsun. Bu çok bir şey 
değiştirmiyor, çünkü 20 senedir Sars ve benzeri salgınlar yaşanıyor-
du ve doğa bilimciler bunların artarak devam edeceğini zaten söylü-
yordu. Başka bir deyişle, COVID-19 pandemisi Wuhan laboratuvarın-
dan kaynaklandıysa bile, epidemilerin genel dinamikleri çok başka. 
Bunlar dünyayı vurmaya devam edecek.

Şimdi burada teorik ve pratik bir müdahale daha gerekiyor. 
Pandeminin kökünde ister eleştirel doğa bilimcilerin bahsettiği 
orman katliamı olsun, ister Wuhan laboratuvarı olsun, iki durumda 
da toplumun marjinalleştirilmesi söz konusu. Halk kesimleri, orman 
katili şirketlere de, devlet kapitalizmine de karşı daha net bir tavır 
almak zorunda. Eğer önümüzdeki dönemlerde pandemileri ve ekolo-
jik felaketi engellemek istiyorsak, bu mecrada tek düşmanımız 
ormanları yok eden sermaye değil. Bugün Wuhan laboratuvarı pan-

3 Bunu en iyi özetleyen ve eleştirel sosyal bilimlerle bağlayan kişi Andreas Malm’dır. 
Onun yazdıklarını okumamış olanlara şiddetle tavsiye ediyorum. Ama Malm’ın net-
liği, ana akım akademide de, medyada da yoktu ve toplumsal hareketlerin günde-
mine de pek yansımadı. Yani toplumsal hareketler, daha çok yüzeyde kalan kapi-
talist dinamiklere cevaben bir takım refleksler geliştirebildiler. Sorunun kökündeki 
meseleye –dünya ormanlarının sermaye tarafından katli meselesine– toplumsal ve 
siyasal bir tepki geliştirilemedi. Toplumsal hareketlerin ve siyasi partilerin şu andaki 
kapasiteleri buna müsait değil zaten.
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deminin kökeninde olmayabilir, ama Wuhan laboratuvarı gibi yapılar 
–yani araştırma geliştirmeyi, kalkınmayı bilimsel öncelik sayan dev-
let kapitalizmi– ve uzmanların hâkimiyeti de eninde sonunda bizi ve 
toplumu vuracak faktörler. Dolayısıyla devlete de, sermayeye de el 
konulması gerekiyor. Hem orman katili şirketlere hem de araştırma 
geliştirmeyi toplumun üzerinde, doğanın üzerinde gören devletlere 
(ve devlet kapitalizmine) toplumun son vermesi gerekiyor. Zorluk şu 
tabii: Toplumsal el koyuşun ilk ayağı (sermayeye el koyuş), bunun 
ikinci ayağını (devlete el koyuş) zora sokabilir. Başka şekilde söyle-
yecek olursak: Üretim araçlarında özel mülkiyetin ilgası devlet müda-
halesini gerektiriyor ve bu da, bir tuzağa dönüşebilir. Yani, toplumsal 
hareketlerin, devletleri kullanmadan ve uzmanları da mobilize etme-
den, şirketlerin hâkimiyetine, piyasanın hâkimiyetine son vermesi 
imkânsız. Fakat bunu yaptığımızda da devletin ve uzmanların hâki-
miyetini derinleştirme riskimiz var. Bunun önündeki engel nedir? 
Yani devleti bu şekilde kullanırken, devletin kulu kölesi olmamızı 
nasıl engelleyebiliriz? Bu çok derin bir tartışma ve bugün ancak hızlı 
bir cevap verebilirim. Devleti bu şekilde kullanmak kaçınılmaz, ama 
devletin de toplumsal hâkimiyet altına alınması gerekiyor. Bunun 
tarihteki örneklerini ve onların sınırlarını tartışarak, bu zor göreve 
sosyal bilimsel bir yaklaşım getirilebileceğini düşünüyorum. Bunu 
tartışmayı da başka bir zamana bırakalım.

Sonuca doğru bir adım: Sosyalizmi ve komünizmi harmanlamak
Kısaca toparlayayım. Buradan nereye gidiyoruz? Eleştirel doğal 

bilimcilerin iddia ettiği gibi, pandemi ve ekolojik felaketler artarak 
devam edecekse, ne yapabiliriz, bu durumda somut olarak taleplerimiz 
ne olmalı? İşi piyasa hâkimiyetine bırakırsak hiçbir yere gidemeyece-
ğimiz çok belli. Sağlık sektöründe büyük bir kapasite artışı yaşanması 
gerekiyor ve bu yönde bir ittirmenin elzem olduğunu düşünüyorum. 
Toplumsal hareketler ve eleştirel sosyal bilimler, bu artışı desteklemek 
durumunda. En basiti, pandemi gösterdi ki yığınla hastaneye, kliniğe, 
geniş odalara ve bahçelere sahip bakım evlerine ihtiyaç var. Yaşlı 
nüfusların kırılganlığı çok ortaya çıktı. Ve de sağlık cihazına ihtiyacı-
mız var. Bir o kadar önemlisi normal zamanlarda atıl kalacak, pande-
mideyse acilen göreve koşacak hemşire, doktor, hasta bakıcı ve genel 
sağlık personeli belki iki katına katlanacak dünya çapında. Daha doğ-
rusu, belki gelişmiş kapitalist ülkelerde sadece ikiye katlanması gere-
kecek; dünya çapında birkaç katına ihtiyacımız olabilir. Şu anda dün-
yanın çok az bir kısmı aşılanmış durumda. Gelişmiş ülkelerde %50 gibi 
bir orandan bahsediyoruz, ama Afrika’da yüzde 2’nin altında aşılanma. 
Korkunç bir durum ve bu virüsün dönüp dolaşıp zengin ülkeleri vura-
cağı anlamına geliyor. Yani her türlü sağlık ekipmanı ve aşının çok 
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hızlı biçimde toptan üretilmesi gerekiyor. Bunu küresel çapta yapmaz-
sak, her bölge bir bedel ödeyecek. Konuyu genel ekolojik çöküşe geti-
recek olursak, sağlıkta zorunlu hale gelen şiddetli üretimin –küresel ve 
de kısmen de devlet zoruyla yaşanacak üretimin– bütün acil durum 
personelinde de yaşanması gerekiyor (itfaiyeci sayısında, sel ekiplerin-
de, vesaire). 

Şöyle bir sorun var yalnız: Bu personel bu kadar şişerse, bu çalı-
şanlar atıl kaldıkları zaman ne yapacaklar? Yani pandemilerin olma-
dığı, doğal felaketlerin olmadığı zamanlarda bu insanlar ne yapacak? 
Bu işler gömlek  düğmesi dikmeye benzemiyor. Sağlık personeli, 
uzmanlık gerektiriyor. Dolayısıyla siz bunlara “sen o zaman şimdi 
başka bir iş yap, bir pandemi olunca seni çağırırız” diyemezsiniz. Bu 
tarz personellerin bir şekilde hazır tutulması gerekiyor. Tek çare var. 
Bu geniş personelin –doğal felaketler ve pandemilere yönelik perso-
nelin– yarı zamanlı çalışıp tam zamanlı ücret ve haklara sahip olma-
sının global bir talep olması ve bunun hayata geçirilmesi lazım. Ve 
de bütün bu cihazların ve binaların hazır tutulması gerekir. Bundan 
sonraki pandemilere hazır olmak istiyorsak, bir sürü pandemi sonra-
sında boş kalacak hastane ve benzeri bina yaratmak durumundayız. 
Bu da Marx’ın kısaca bir “ütopya” olarak tasvir ettiği, sabah balık 
tutan, öğleden sonra hayvan yetiştiren, gece felsefe tartışan insan 
türünü zorunlu hale getiriyor. Bunu ulaşılmaz bir ütopya olmaktan 
çıkarıyor ve kapitalist koşullarda yaşanmaya başlanan, Erik Wright’ın 
ifadesini kullanacak olursak bir “reel ütopya” olarak hayata geçiril-
mesini gerektiriyor. Yani bizim bütün bu sağlık personeline ihtiyacı-
mız var ve tam zamanlı da çalıştıramayız hepsini. Dolayısıyla bunlara 
bir boş zaman tanımamız gerekiyor. Öyle 3-5 insandan da bahsetmi-
yorum. Yüz binlerce, milyonlarca, belki on milyonlarca insanın kapi-
talist toplum bir taraftan çökerken, ama henüz çökmemişken, yavaş 
yavaş bu komünist varoluşu yaşamaya başlaması gerekiyor. Böyle bir 
yaşamı gerçekleştirecek teknik kapasiteye aslında insanlık çoktan 
ulaşmıştı; fakat artık koşullar bunu dayatıyor. Ya ekolojik felakete 
teslim olacağız ya da komünizm yavaş yavaş kapitalizmin içinde ser-
pilip gelişmeye başlayacak. 

Bunun gerçekleşmesinin önündeki engelleri aşıp aşamayacağımız, 
artık nesnel koşullara bağlı değil. Nesnel koşullar bunu gerektiriyor. 
Bu, toplumsal mücadelelerin belirleyeceği bir şey. Bunları gerçekleş-
tirirken yaşayacağımız zorlukların farkında olmamız elzem. Marx’ın 
anlattığı komünist toplumla geçen yüzyılda kendine sosyalist veya 
komünist diyen toplumlar arasında bariz çelişkiler vardı, bunları 
uzun uzun anlatmaya gerek yok. Bunların temel nedenlerinden biri 
reel sosyalizmlerin kapitalist dünya ile savaşlara ve rekabete itilme-
siydi. Şu anda bahsettiğim düzenek de, gelişmiş kapitalist dünyada 
bile yaşanmaya başlansa, bu sefer de pandemiler ve iklim felaketleri 
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reel sosyalizmlerde yaşanan devlet zoruna benzer bir devlet zorunu 
gündeme getirecek ve reel sosyalizmlerin zorluklarını andıran tecrü-
beler yaşamamız da kaçınılmaz. Ya piyasa kapitalizmine teslim ola-
cağız ve ekolojik felaket tamamen her şeyi kasıp kavurup geçecek 
(buna gelecek olan pandemileri de dâhil ediyorum) ya da buna dur 
diyeceğiz, ama dur öyle bir şiddetli olacak ki bu devlet kapitalizmini 
şişirecek. Fakat “zorunluluk alanı”nın bu şekilde şişmesini, özgürlük 
alanını genişleterek yaşayacak olanaklara da sahibiz. Ve bu yüzden, 
kendi ile çelişiyormuş gibi gözüken bir cümle ile bitirmek istiyorum. 
Komünizmin devlet kapitalizmi ve reel sosyalizm ile birbirine sarma-
lanarak evrileceği bir yüzyılı tahayyül etmek ve bunun mücadelesini 
vermek ve bu mücadelenin bir kısmı olarak, zorunluluk alanını (dev-
let kapitalizmini ve reel sosyalizmi) tam da o sürecin kendi içinde 
daraltmak zorundayız. (Yani zorunluluk alanından birdenbire özgür-
lük alanına sıçramak mümkün değil.) Pandemiler ve ekolojik çöküş-
ten çıkışın tek yolu da bu.

Ezel Ünal: Ben çok etkilendim ve çok sevdim sunumunuzu. Peki, 
bir yanıyla da tersinden şunu da sorgulamaya açabilir miyiz acaba? 
Bu derece uzmanlaşma akademinin, bütün bu bilimlerin problemle-
rinden bir tanesi. Yani şunu demek istiyorum, bizim de biraz daha 
doğa bilimler denen şeyi başka bir yerde ve hani sanki başka birileri 
araştırmış gibi değil de; daha bunların ikisini birlikte düşünebildiği-
miz, aslında o pozitif bilimler, doğa bilimler, sosyal bilimler arasında 
daha geçişken perspektife mi ihtiyacımız var acaba diye de düşün-
düm. Yani özgürlükler alanını genişletmek için bizim de hem balık 
tutup hem felsefe düşünüp hem bir şey yapabilir hale gelmemiz de 
sanırım gerekiyor. Yani bize dair bir şey söylüyorum aslında.

Cihan Tuğal: Yüzde yüz katılıyorum. Tabii, var olan uzmanlaşma 
koşullarında, yani akademinin bize dayattığı, kurumların bize dayat-
tığı koşullarda bunu yapmak zor olacak. Belki ayrıcalıklı kurumlar-
da, işini kaybetme tehlikesiyle yüz yüze olmayan sosyal bilimciler 
bunu daha fazla yapabilir. Ama işte, “yayın yapmazsan işten atılırsın” 
tehdidiyle yaşayan yığınla akademisyen böyle bir lükse sahip değil; 
ama tabii eğer böyle bir lükse sahipseniz, mesela kadronuz varsa, 
yayın yapmadığınızda işten atılmayacaksanız benim tavsiyem, benim 
kendi özelimde hayata geçirmeye çalıştığım, doğa bilimlerini biraz 
daha ciddiye almak, mümkün olduğunca okumak. Tabii orada bir 
Rönesans adamlığına, Rönesans kadınlığına da kapılmamak lazım. O 
alanın uzmanları var. Ama bunları sosyal bilimlerle, özellikle de eleş-
tirel sosyal bilimlerle bağlantıya sokup hem meslektaşlarımızın hem 
de genel kamuoyunun anlayabileceği hale getirmemiz de zorunlu. 
Özellikle bunu Ekolojik Marksizm’de görüyoruz. Doğa bilimlerinden 
beslenmeyen bir Ekolojik Marksizm kesinlikle mümkün değil. Bir 
takım temel biyolojik teorilerden, ekolojik teorilerden habersizseniz, 



120

şu andaki yıkımı anlamak çok mümkün olmuyor. Ben de biraz müte-
vazı olmak açısından söyleyeyim: İşin abc’sini ancak yeni yeni anla-
maya başlıyorum. Patojen nedir, yarasa ile bağlantısı nedir, bunlar hiç 
tanışık olmadığımız konular. Hatta doğa bilimci olup da bunlarla 
yine de tanışık olmayabilirsiniz: Herkes kendi dar alanında yüzlerce 
kitap, binlerce makale okuduğu ve başka hiçbir şey oku(ya)madığı 
için genel olarak söylüyorum, doğa bilimciler de patojen nedir ve de 
bunun şu andaki durumla alakası nedir, çok bilgiye sahip olmayabi-
lirler. Bu bariyerlerin biraz yıkılması gerekiyor ama “ben her şeyi 
anlarım” gibi bir vehme de kapılmadan bunun yapılması gerekiyor. 
Tekrar etmek gerekirse Andreas Malm, Jason W. Moore gibi Ekolojik 
Marksistlerin bu süreci çok iyi başlattığını düşünüyorum. Bu kesin-
likle bir başlangıç yani, bunlar da kesinlikle aşırı yüceltilecek yazar-
lar değil, sadece bir başlangıç yapmış durumdalar. Onları okuyup 
öğreneceğiz. Bu nasıl yapılıyor, neler öğrenildi, bundan sonra 
nasıl aşamalar kaydedebiliriz ve doğa bilimleriyle bu diyaloğun sınır-
ları neler? Başlı başına derin bir konu.

Ezel Ünal: Ufuk Akkuş’un iki sorusu var, en azından onları bir-
leştirip sorayım, sonra da Ebru Işıklı’nın iki sorusunu birleştirebiliriz. 
İlk soru: Keynesyen politikalara dönüş mümkün mü ve kapitalist 
sistemde uzmanlaşma sönümlenebilir mi? Bunlar iki ayrı soru. İkisini 
aynı kişi sormuş.

Ebru Işıklı da toplumsal hareketlerle ilgili bir öngörünüz olabilir 
mi, yaygınlaşan kooperatifler (gıda, eğitim vb.) özgürlükler alanını 
genişletmek açısından ne ölçüde etkili olabilir, diye sormuş. Bu iki 
soruya geçelim, daha sonra da Hakan hocanın soruları var. Onları 
sorarız.

Cihan Tuğal: Keynesyen politikalara dönüş mümkün mü  değil 
mi, bu çok büyük bir soru. Yani bunun hakkında 5 kitap yazsak, yine 
tamamen cevaplamak mümkün değil. Hakkını veremeyeceğimi bile 
bile kısaca bir cevap vereyim. Bence dönülecek zaten, kaçınılmaz 
olarak Keynesyen politikalara dönülecek. Ama şu da var, zaten bir 
takım gizli Keynesyenizmler uygulanıp duruyordu. Bunlar neo-libe-
ralizmi derinleştirebiliyor bile, 80’lerden beri bunu yaşıyoruz. Son 20 
senede daha çok yaşadık, hatta son 13 sene demek daha doğru olur. 
Yani giderek artan bir Keynesyenizm zaten var. Bu “neo-liberalizm 
bitti Keynesyenizm başladı” şeklinde de yaşanmıyor. Zaten eskiden 
de, 1930’lardan 1970’lere kadarki dönemde dahi, Keynesyenizm 
çoğunlukla kapitalizmi geliştiren, liberalleşmeyi, piyasalaşmayı bazı 
açılardan arttıran bir şey olmuştu. Dolayısıyla bence yine kapitalizmi 
kurtarmak için daha da çok devreye sokulacak. Buradan sosyalist bir 
noktaya gidilebilir mi, asıl soru o. 
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Kapitalist sistemde uzmanlaşma sönümlenebilir mi? Sönümlenmeye 
başlayabilir. Yani, sosyalizmi bekleyemeyiz uzmanlaşmayı aşmaya 
başlamak için. Ama ancak başlayabiliriz, elbette söylediğiniz doğru. 
Uzmanlaşmanın tamamen sönümlenmesi süreci çok uzak bir gele-
cekte. Dolayısıyla, (liberteryenizmden çok beslenen bir insanım ben 
ama) sol liberteryalizmin aşırı versiyonlarına onun için de hayır 
demek lazım. Yani bugün uzmanlaşma şak diye bitemez.

Toplumsal hareketle ilgili bir öngörü, genel olarak daha ekolojik 
bir damarın yeşereceğini düşünüyorum, özellikle gençler arasında. 
Bunun işçi sınıfı mücadelesi ile bağlamakta çok çok zorlanacağımızı 
da düşünüyorum maalesef. En büyük öngörüm bu ama, bu da ayrıca 
açılması gereken bir konu.

Kooperatifler bir özgürlük alanının önemli bir parçası, mutlaka 
öyle, ama yaşanan ekolojik krizin ve kapitalist çöküşün derinliği ve 
şiddeti açısından, genel piyasa çöküşünün de derinliği açısından, tek 
kurtuluş kooperatiflerde de diyemem. Kesinlikle desteklememiz 
gereken şeylerdir buna rağmen kooperatifler. Zamanımız dar, maale-
sef çok derinleşemiyorum. Kısaca söyleyeyim: Desteklememiz gere-
kiyor fakat kendi başına bir kurtuluş öğesi olamaz, ancak diğer top-
lumsal mücadelelerle birleştirildiğinde bir yere gidebilir.

Ezel Ünal: Hakan hocamdan bir soru gelmiş. Sağlığın süper piya-
salaştığı bir memlekette işaret ettiğiniz risklere rağmen acil kamulaş-
tırma ilkesel olarak yine de doğru bir talep olmaz mı, diye sor-
muş.  İkinci sorusu ise şöyle: Hindistan’dan bir örnek okumuştum, 
sağlık alanında profesyonel istihdamın ötesinde halk sağlığı temelli 
bir toplumsal örgütlenme de işlevsel olmaz mı, bir tür “sağlık milis-
leri” örgütlenmesi?

Cihan Tuğal: Yüzde yüz destekliyorum. Devletleşmede çok 
büyük riskler var, ama var olan kriz koşullarında sağlık özelinde bu 
ciddi bir talep olmalı ve olabilir. Fakat ezberciliğe de naifliğe de 
kapılmamak lazım. Şu an mesela İngiltere’de demiryolları devletleşi-
yor. Bu oluyor diye bayram edecek durumda değiliz, çünkü bu kapi-
talizmi kurtarmak için yaşanıyor; ama bir taraftan da medeniyeti 
ve  insanlığı da kurtarmak içinde gerekli bir adım. Sağlık da aynı 
durumda. Fakat kamulaşmış bir sağlık sektörü çok kötü de yönetile-
bilir. 1920’lerin 1930’ların kolektivist ruhuna sahip değiliz, devletçi-
leşmenin bir de öyle ek bir riski var. Yani şu anda devletçileşme, 
devletleştirenin elinde de kalabilir, anlatabiliyor muyum; bu ister AK 
Parti olsun, ister İYİ Parti olsun, isterse Gelecek, DEVA olsun. Bir 
hortum alanına anında dönüşmemesi çok çok zor, kolektivist ruhu-
muz yok çünkü. 
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İkinci soruya da kısaca evet diyeceğim, yani bu “sağlık milisleri” 
örgütlemesi çok olumlu bir gelişme olur ve belki ihtiyacımız olan o 
kolektivist ruha da bir dönüş yapmak açısından bir başlangıç olabilir. 

Ezel Ünal: Son olarak Onur Hamzaoğlu’nun bir sorusu var: 
Sunumunuz için teşekkür ederim, mesai yapmayan sağlık emekçilerini 
istihdam etmeye ve gelir getirmeyen/boş hastaneler açmaya kapitaliz-
min günümüz koşullarında nesnel olarak varlığı/gücü var mı? 

Cihan Tuğal: Gücü var, teknolojik kapasitesi var, kurumlar buna 
engel. İşte burada toplumsal mücadeleler devreye girecek. Yani hem 
sosyal bilim hem toplumsal mücadeleler bu yönde ittirmek durumun-
da ve aslında bu Hakan hocamın sorusu ile bağlantılı. Biz, devletleş-
tirme ya da devlet zoruyla özel mülkiyeti daha toplumsal bir yerlere 
ittirme, bu anlamıyla devlet kapitalizminin önünün açılması konu-
sunda taraf olmaya mecburuz. Bunu, devlet kapitalizmine ilkesel 
olarak karşı olduğum halde söylüyorum. Ama, bu alanı genişletmeye 
mecburuz. Ve de zaten bizden bağımsız, “sosyal vicdanlı” kapitalist-
ler, bazı faşistler ve merkez sol idareciler ve uzmanlar bu yöne yönel-
tecek insanlığı. Ve kapitalizmin bunu yapacak teknolojik kapasitesi 
var, siyasi irade de, kuvvetli bir ihtimalle, bu yönde şekillenecek. 
Ama bu genelde sağdan ve merkez soldan yaşanacak. Bunu nasıl 
daha toplumsal ve demokratik bir yöne çekebileceğimiz asıl soru. Ve 
zor bir soru. 

Ezel Ünal: Şimdilik başka soru yok, çok keyifli bir sunumdu, açı-
lış için çok dinamik oldu. Çok teşekkürler Cihan hocam.

Cihan Tuğal: Ben size çok teşekkür ediyorum, umarım başka 
vesilelerle de sohbet etme şansımız olur.



123

PANDEMİ VE KAPİTALİST DEVLET:  
KAMU’SUZ BİR YÜRÜTME ERKİ1

DUYGU TÜRK 
Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi

Kocaeli Dayanışma Akademisi’nin bileşeni tüm hocalarıma, 
öncelikle kamunun bilgisini kamu yararına üretmekteki ısrar-
ları için ve bugün de bizlere, pandemi üzerine birlikte düşü-

nebilme zemini sundukları için teşekkür ederek başlamak isterim. 

Siyasal teori alanı içinden, “pandemide devlet” üst başlığı altında 
bir çerçeve çizmeyi deneyeceğim. Fakat şu şerhi düşmem gerekir: 
İçinde yaşadığımız sıcak gerçeklikleri “teorize etmek”, sanırım her 
zaman bir ölçüde problemlidir. Çünkü teori ister istemez gerçekliğe 
bir soyutlama ve bir dolayım katar; oysa kimi zaman gerçeklik yakı-
cı biçimde zaten oradadır. Özellikle olağanlaşmış işleyişte yaşadığı-
mız kırılma anları –yani aslında krizler– bir berraklaştırma efekti 
yaratır adeta ve “deneyimin bilgisi” teorik bilgiyi, teorisyenlerin, 
filozofların bakışını talileştirir. Bir anlamda “ortak deneyim” bizleri 
bilme konusunda eşitleyiverir ki son derece de umut verici bir şeydir 
bu. Nitekim bana kalırsa, içinde yaşadığımız COVID-19 pandemisi de 
benzer bir “açık etme, görünür kılma, çarpıklığı deşifre etme” işlevi-
ni çoktan üstlenmiş durumda. Öyleyse soru öncelikle şudur: Bu sıcak 
deneyimi teori dolayımına tabi tutmak, yalın olanı fazladan karma-
şıklaştırmak anlamına gelmez mi? Yani, deneyimin bilgisi zaten yete-
rince öğreticiyse, bu teorik dolayıma gerçekten ihtiyacımız var mıdır?

Bana kalırsa bu son derece meşru bir sorudur, fakat öte yandan 
teori lehine yanıt üretebileceğimiz de bir sorudur. Çünkü sanırım 
mesele aslında tam da burada başlar: Ortak deneyimlediğimiz ve 

1 Bu metin, KODA tarafından gerçekleştirilen “COVID-19 Pandemisi Neyi Anlatıyor, 
Neden Önlenemiyor?” Konferansı’nda 11 Haziran 2021 günü sunulmuştur.
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adını çok benzer biçimlerde koyduğumuz gerçeklik karşısında şimdi 
ne yapacağız? İşte teori bu noktada bize bir “öngörü” kazandırabilir; 
gerçekliğin içindeki “yapısal eğilimi” yakalamamıza elverebilir. 
Kuşkusuz teori, politik bir tutum geliştirebilmek için de hayati rol 
oynayabilir ve bu rolün bir boyutu da benzer motiflerin tekrarı kar-
şısında hazırlıklı olmayı sağlamaktır.

İki düşünür
Teori ve gerçeklik arasındaki bu ilişkiyi de örnekleyecek biçimde, 

günümüzün “ne diyeceği merakla beklenen” iki düşünürünün, iki 
siyaset felsefecisinin pandemiye dair yorumlarından hareket ederek 
başlamak isterim: Giorgio Agamben ve Slovaj Zizek. Bu iki düşünür 
de COVID-19’a çok erken tarihli tepkiler verdiler ve yoğun da bir 
tartışma başlattılar. Tartışma, Agamben’in henüz Şubat 2020’de yayın-
ladığı minik bir yazıyla başladı.2 Bu yazıda Agamben, “yetkililerin ve 
medyanın, grip benzeri bir duruma karşı panik havası yarattıklarını” 
ve “gerçek bir acil durum/istisna halini kışkırtmaya çalıştıklarını” 
söyledi. Agamben’e göre bu ölçüsüz bir tepkiydi fakat şaşırtıcı da 
değildi. Aslında Agamben’e aşina olanlarımız için bu yorum da şaşır-
tıcı değil çünkü teorik yaklaşımı zaten, günümüz siyasetinin paradig-
masını –kabaca son yirmi yıldır– şöyle anlamlandırıyordu: Bugün, 
devletlerin temel karakteri “istisnai önlemleri normalleştirme” eğili-
midir ve “kolektif korku veya panik havası yaratmak” bunun en işlev-
sel aracıdır. Nitekim 2000’li yılların başından itibaren “terörizm” bu 
işlevi yerine getiren araç olagelmiştir ve şimdi de “bu bahane etkisini 
yitirdiğinde bir salgın icat etmek” ideal bir çözüm olarak karşımıza 
çıkmıştır. Agamben’in kastını, virüsün veya hastalığın icat edilmiş 
olduğu biçiminde değil; bir virüsten hareketle ‘gündelik hayatı askıya 
almamız gerektiğine bizi ikna edecek’ bir salgın söylemi inşa etmek 
biçiminde anlamamız gerektiği bana kalırsa açıktır. 

Hemen hemen aynı günlerde Slovaj Zizek de art arda yazılar 
yayınladı ve bu virüsün, “yaşadığımız dünyayı gözden geçirmek için 
ihtiyaç duyulan felaket” olarak görülmesi gerektiğini, aslında 
“komünizmin yeniden yükselmesi için bir fırsat da sunduğunu” öne 
sürdü. Ardından, salgın karşısında uluslararası koordinasyonun, 
küresel işbirliğinin gereğine dikkat çekti ve Dünya Sağlık Örgütü’nü 
de adres olarak gösterdi. Nihayet, bir Agamben eleştirisi de kaleme 
aldı: Salgını “inkâr” etmenin boşunalığını vurguladı ve “gözetleme, 

2 Orijinali İtalyanca olan yazının “Bir Pandeminin İcadı” başlığını taşıyan İngilizce-
si için bkz. https://www.journal-psychoanalysis.eu/coronavirus-and-philosophers/ 
(Tarih: 26 Şubat 2020). Aynı metin, 27 Şubat 2020 tarihinde “COVID-19: Gerekçesiz 
Bir Acil Durumun Yarattığı İstisna Hal,” başlığıyla Türkçeye de çevrildi: https://ter-
rabayt.com/covid19/covid-19-gerekcesiz-bir-acil-durumun-yarattigi-istisna-hali/.
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kapanma, karantina” gibi uygulamaları bizzat yurttaşların talep 
etmesi gerektiğini söyledi. Zizek’e göre asıl sorun, salgın yokmuş 
gibi sorumsuzca davranılmasıydı; zira bu aymazlık, “hangi hastaya 
müdahale edileceği ile kimin gözden çıkarılıp ölüme terk edileceği” 
ikilemlerine düşmeyi, yani aslında “güçlü olan hayatta kalsın” man-
tığına teslimiyeti beraberinde getirebilirdi ki gerçek tehlike de 
buradaydı.3 

Öyleyse şunu çıkarsayabiliriz: Günümüzün iki başat düşünürü, 
aynı olguya bakıp “zıt görünen” çıkarımlarda bulundular; yani teo-
rik bakış, deneyimi bambaşka biçimlerde yorumladı. Üstelik epey 
de tepki topladı bu iki düşünür; hem alay konusu oldular hem de 
gerçekliği kendi teorilerine göre çarpıtmakla suçlandılar. Zira o 
esnada bizim deneyimimizi şekillendiren unsurlar, bir virüs yüzün-
den ölme –dahası, acılı bir biçimde ölme– ve yakınlarını kaybetme 
korkusuydu; ardından, “karantina” ve benzeri önlemlerin sınıfsal ve 
politik ayrıcalıklara göre uygulanmasıyla karşı karşıya gelişimizdi; 
“kamu sağlığı” adına söz söyleme inisiyatifini neredeyse kimsenin 
üstlenmemesiydi ve elbette Dünya Sağlık Örgütü gibi küresel ölçek-
li kurumların ‘etkisiz eleman’ olduğunu fark etmekti. Tüm bunlara, 
çarpıcı bir “bilgi” eksikliği ve bilgi karmaşası da eşlik ediyordu. 
Dolayısıyla teori, bir kez daha gerçeklikten kopma suçlamasıyla 
karşı karşıya kaldı.

Ne var ki geldiğimiz noktada, bana kalırsa, bu birbirine zıt görü-
nen –ama sadece ‘görünen’– iki öngörü de açıkça doğrulandı. Peki, 
bu nasıl oldu? Aslında bu şaşırtıcı değil, çünkü bu iki yorum aslında 
gerçekliğin iki yüzüne odaklanıyordu ve dolayısıyla ikisi de aynı 
anda haklıydı. (Elbette tersinden de söylenebilir; her iki yorum da tek 
başına eksik ve bütünü kavramaktan yoksundu.) Nedir bu iki zıt 
görünen bakışı aynı anda haklı kılan şey? Aslında çoktan bildiğimiz 
ve deneyimlediğimiz, teorileri de çoktan üretilmiş olan “eski ve basit 
hakikatleri” dile getirmeleridir. Peki, öyleyse aynı olguya –pandemi-
ye– bakıp bu denli farklı yorumlar üretilebilmesinin zemini ne olabi-
lir? Bana kalırsa o da “kısmen yeni” olan bir olgudan kaynaklanır; o 
da şu: Bu iki düşünür “devlet” adı altında birleştirdiğimiz “işlevler 
demeti”nin farklı yönlerinden söz ediyorlardı sadece. Agamben “mev-
cut güç denkleminde başımıza ne geleceğini” işaret ederken, Zizek 

3 Slovaj Zizek, “Coronavirus is ’Kill-Bill’– esque blow to capitalism and could lead to 
reinvention of communism” (27 Şubat 2020), https://www.rt.com/op-ed/481831-co-
ronavirus-kill-bill-capitalism-communism/; “Global communism or the jungle 
law: Coronovirus forces us to decide” (10 Mart 2020), https://www.rt.com/op-e-
d/482780-coronavirus-communism-jungle-law-choice/; “Monitor and Punish? Yes, 
Please!” (16 Mart 2020), https://thephilosophicalsalon.com/monitor-and-punis-
h-yes-please/. Zizek’in üç metninin de Türkçe çevirisi için bkz. https://terrabayt.
com/.
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“politik bir müdahalede” bulunmayı deniyordu. İlki “yürütme erki”-
nin kapasitesine dikkati çekerken; diğeri “kamusal işleve” çağrı yapı-
yordu. Mesele şu ki deneyim bize bu işlevlerin artık bir arada olma-
dığını, ille bir arada olmalarının da gerekmediğini gösteriyordu. 

“Kısmen yeni” diyorum çünkü bu da “kapitalist devletin” başlan-
gıcından bu yana bir “eğilim” olarak bağrında taşıdığı bir ikilik aslın-
da -fakat bugünkü deneyimin bize artık bu ikiliğin kristalize olduğu-
nu, keskinleştiğini ve aralarında tam bir ayrışma yaşandığını göster-
diğini söylemek mümkündür. Öyle ki bugün artık “devlet” mefhumu, 
ancak ve ancak “kamu-suz bir yürütme erki” olarak adlandırılabile-
cek bir eksilme halindedir; yani “kamu” mefhumu, “devlet”ten eksil-
tilmiş durumdadır. Kamu’dan vazgeçilmesi, artık bir “siyasal bütün”-
den söz edip edemeyeceğimiz gibi kuramsal bir soru doğurduğu gibi 
gündelik deneyimimizde yakıcı biçimde kendisini hissettirir: Nüfusun 
çok ciddi bir kesiminin yaşamları, “kamu” mefhumuyla birlikte, yani 
aynı anda değersizleştirilmiştir ve artık sıradan insan hayatlarının 
önemsenmediği gerçeğini gizleme gereği de duyulmamaktadır. 

Öyleyse izninizle önce şu ‘eski ve basit hakikatlere’ değineyim. 

Eski ve basit hakikatler
İlki, “survival stratejisi”nin, yani aslında hayatta kalma korkusu-

nun otoriter devlet formu üreteceğidir; hayatı kaybetme korkusu 
veyahut hayatta kalma arzusu, bizi güvenlikçi paradigmaya hapseder. 

Siyasal teori bu denkleme, 17. yüzyıldan, Hobbes’un Leviathan’ından 
bu yana aşinadır. Hobbes, siyasal toplumun temeline “insanların bir-
birlerine karşı duydukları öldürülme korkusu”nu yerleştirir ve devlet 
denilen ‘o dev ejderhayı’, herkesin aynı anda korkacağı daha büyük 
bir korku mercii olarak kavramsallaştırır. Zira kural koymaya mahir 
bir otorite mercii, ancak böyle, yani yaptırım gücüne sahip olacak bir 
erkin var olmasıyla mümkün olacaktır. Şöyle de söylenebilir: İtaati, 
yani aslında kurallı bir toplumu mümkün kılan şeyi, korkmamız 
gereken bir otorite merciini yaratmış olmamızdır. Ne var ki bu, aslın-
da daha büyük bir korku mercii yaratmak da demektir -eşitinden 
korkmanın yerine ‘dev bir ejderha’dan korkmayı geçirmek gibidir bu. 
Bu dev ejderhayı biz yaratırız ama bir kez yarattıktan sonra da itaat-
ten başka bir şansımız olmadığını biliriz -güvenlik alırız ve itaat 
ederiz, yani özgürlüğümüzü veririz.

Elbette bu çıkarım, Hobbes’un insana dair kimi temel varsayım-
larına dayanır fakat burada bizi ilgilendiren aslında varsayımlardan 
çok varılan noktadır. Zira söz konusu varsayımlardan ilerlediğimiz 
sürece Hobbes’un Leviathan’ının, sadece korkulan bir mercii değil, 
aynı zamanda bizzat korkunun yaratıcısı olmayı da üstleneceği bir 
“kısır döngü”ye mahkûm kalacağımız, keskin bir risk taşır bu for-
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mülasyon. Gayet basit düşünelim: Siyasal birliğin kökeninde –yani 
Leviathan’a duyduğumuz ihtiyacın temelinde– “ölüm korkusu” yatı-
yorsa eğer, bu durumda Leviathan kendisine duyulan ihtiyacı daim 
kılmak için “korku”yu süreklileştirmek, kimi zaman da icat etmek 
zorunda kalacaktır. Bunu siyasal kuram alanına şöyle de tercüme 
edebiliriz: Siyasal birliğin kurucu ilkesi/kurucu iktidarı, kurulu 
düzende kendisini yinelemek, tekrar etmek durumundadır. Aynı 
tabloya, perspektifi değiştirip halkın, yurttaşın, sıradan insanın 
durduğu yerden de bakalım: Hayatta kalma arzusu siyasal birlikte-
liğimizin temel itkisi ise eğer, büyük korku duyulan ve istisnai acil 
önlemler gerektiren anlarda, diğer her değer, bu temel itki karşısın-
da ikincilleşecek demektir. Dolayısıyla biz sıradan insanlar için 
güvenlik paradigması veyahut hayatta kalma stratejisi, ufkumuzu 
“iyi hayat” tahayyül etmekten, yaşamı basitçe idame ettirmeye geri-
letmek anlamına gelecektir. İşte Agamben’in “çıplak hayata mahkûm 
edilmek” dediği de budur.

Dolayısıyla güvenlikçi bir bakışta açık bir ironiyle karşı karşıya-
yızdır: Hayatta kalma stratejisi, bizi daimi olarak hayatta kalamama 
tehdidiyle baş başa bırakacaktır ve dahası “iyi bir hayat” tahayyülünü 
de imkân-dışılaştıracaktır. Yani, kapana kısılırız ki bunun bir yüzü 
de, halkın bu kapana itiraz edebilecek bir siyasal özne olma kapasi-
tesinin baştan imkân-dışı ilan edilmiş olmasıdır. Zira, gerçekte orta-
da bir “siyasal bütün” yoktur; ortaklık veya bütün, ancak Leviathan’ın 
kurallarına itaat etmede söz konusudur -bunun dışında bir gerçekliği 
veya işlevi olmak zorunda değildir. 

Fakat elbette, bu kısır döngü henüz ilk formüle edildiği dönemde 
tespit de edilmiş ve biri 17. ve diğeri 18. yüzyıldan iki düşünür –
Spinoza ve Rousseau– bu kurgunun bir “hile” olduğunu ilan etmişler-
dir.4 Bu düşünürlerin tutumunu biraz kestirmeden bir ifadeyle özet-
lemeyi deneyeyim: Mademki siyasal birliğin kurucu ilkesi kendini 
yineleyecektir, öyleyse bu ilkenin “özgürlük ve eşitlik” olmasından 
başka çare yoktur. Şu fikir de çıkarsanabilir bu düşünürlerden: 
Güvenlik veya can güvenliği, basitçe vazgeçilebilir bir mefhum değil-
dir, aksine her canlının doğal itkisidir. Öyleyse şöyle düşünmemiz 
gerekir: Yaşamımı en iyi diğerleriyle birlikte, diğerleriyle eşit ve 
özgür kalarak koruyabilirim -beni koruması için bana ve diğerlerine 
dışsal bir mekanizma yaratarak değil. Dolayısıyla bir devlet, bir levi-
athan yaratacaksak eğer bu, “siyasal bütünün” –yani tüm üyelerinin 
birlikteliğinin– dışında bir bünye olamaz, olmamalıdır. Zira böylesi 
bir dışsal mekanizma yaratmak irrasyoneldir; hem eşitlik ve özgürlük 

4 Hobbes için olduğu gibi, Spinoza ve Rousseau’ya dair de aktardığım/yorumladığım 
fikirleri, düşünürlerin temel metinlerinden türetiyorum: Hobbes için bkz. Leviathan; 
Spinoza için bkz. Teolojik-Politik İnceleme ve Ethica; Rousseau için bkz. Ekonomi 
Politik ve Toplumsal Sözleşme. 
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ilkesini imkân-dışılaştırmak ve hem de can güvenliğimi tümüyle 
riske atmak anlamına gelecektir. Rasyonel olan, birliktelikten gelen 
gücü yine birlikteliğin bütününe özgülemektir ve kamuya ait olanı 
kıskançlıkla koruyacak bir leviathan yaratılacaksa eğer bu, kamunun 
kendisi olmalıdır. 

İşte devlet fikri ve egemenlik teorilerindeki temel ayrışmayı da 
bana kalırsa burada, yani kamunun ortaklığın tek sahibi, tek egemen 
öznesi olarak düşünülmesi ile kamuya dışsal bir gücün varsayılması 
arasındaki temel farkta tespit etmek gerekir. 

Ne var ki tüm bu teorik uyarılar, henüz kapitalist devletin oluşum 
aşamasında formüle edilir. Çağdaş cumhuriyetçiliğin iki kurucu ismi 
olan Spinoza da Rousseau da, henüz “siyasal alanın” ekonomiye yenildi-
ğini söyleyemeyeceğimiz bir dönemin formülasyonlarını üretmişlerdir. 
Kuşkusuz özellikle Rousseau ekonomi-politik dinamiğin farkındadır ve 
fakat henüz, bu dinamiğin siyasal sonuç yaratmasının önlenebileceği bir 
tarihsel dönemdedir; dolayısıyla siyasal güç “halkın egemenliği”nde 
olduğu sürece sınıfsal farkların minimalize edilebileceğini düşünür. 

Öyleyse hızla ikinci ‘eski ve basit hakikat’e geçmem gerekir ki 
bunu da bize, kendi organizasyonunu hayata geçirmekte olan kapita-
list devletin işleyişine bakarak Marx öğretmiştir. Buna göre kapitalist 
devlet, “siyasal bütünü temsil etmek” ile “sınıfsal bir yarılmayı idare 
etmek” veyahut “sınıfsal iktidarı egemen sınıf lehine sürdürebilmek” 
gibi çifte bir işlevle, bu çifte işleve içkin gerilimle karakterizedir. 
Yani, kapitalist devletin iki ayağı vardır ve bu, temel çelişkisini de 
yansıtır. Birinci ayak, tüm toplumun devleti olabilmek için “bütünü” 
kavramak-kapsamak zorundadır ki bu kapsayıcılık “can güvenliği”-
nin yanı sıra hem toplumun yeniden üretimi için gerekli olan kamu-
sal işlev ve görevleri –yani örneğin kamusal eğitim ve sağlığı– içerir, 
hem de siyasal birliğin kaderini belirleyecek kararları almayı içerir 
-ki genel ve evrensel oy hakkı, parlamenter temsil, söz söyleyebilme 
hakları bu başlığa dahildir. Ne var ki bu kapsayıcı rol kapitalist dev-
lete aynı anda dert de olur çünkü “bütün”ü ihlal eden bir sınıfsallık-
la da karakterizedir kapitalist sınıflı toplum. Dolayısıyla ikinci ayak, 
kapitalist devletin sınıflı karakterine uygun biçimde eylemek duru-
mundadır. İşte bu iki ayak arasındaki ilişki, devlet aygıtında yasama 
ve yürütme erkleri arasındaki ilişkide yansımasını bulur: Sınıfsal 
karakter, “yasama”nın temsil ettiği her şeyi –yani hem ortak varlıkla-
rı, hem ortak karar almayı– daima sınıfsal egemenliğin hanesine 
kazandırma işlevini üstlenmeyi deneyecektir. Aslında olağan işleyişte 
de durum budur -yine Rousseau’dan beri biliriz ki yürütme erki, 
yasamada cisimleşen egemenliğin daimi rakibidir. Öte yandan Walter 
Benjamin’den öğreniriz ki “güvenlik” aygıtını da içeren yürütmenin 
işlevi, basitçe kuralı tekil durumlara uygulamaktan fazlasıdır; uygu-
lama, daima kuralı yeniden icat etme inisiyatifini de bağrında taşır 
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ve kolluk, yasa’yı yurttaşın karşısında ‘yeniden yazar’. Dolayısıyla 
yürütme erki, olağan durumlarda da tasarrufta bulunma alanını 
genişletme eğilimi taşır. Ne var ki bu eğilim, kriz zamanlarında kris-
talleşip belirginleşir ve kimi zaman yürütme erki, yasama erkinin 
alanını tümüyle gasp eder. 

İşte bugün sıklıkla tartışılan “otoriteryanizm”i de buradan düşün-
mek gerekir: Otoriterleşme, olağan işleyişte de var olan bir potansi-
yeli devlet aygıtı organizasyonunda sabitlemek olarak düşünülmeli-
dir. Kuşkusuz liderlerin kişisel hal ve tavırlarının ‘otoriter hava’yı 
beslediği, buyurma ve itaati normlaştırdığı ve bu anlamda önemli bir 
işlev üstlendiği söylenmelidir. Fakat otoriterliğin özü bu bireysel 
ölçekte değil, “siyasal alanın daraltılması” dinamiğinde aranmalıdır 
ki bu daralma kurumsal yansımasını yürütme erkinin yasama erki-
nin alanını kaplamasında bulur. Böylece karar alma/yasa yapma 
alanı tartışmadan kaçırılır ve liderlerle -yani mümkün olan en dar 
siyasal bünyeyle sınırlanır. Marx’ın özgün bir kriz durumuna bakarak 
ve biraz da dolaylı olarak yaptığı tespiti5 formülleştiren, denilebilir ki, 
Poulantzas olmuştur. Basitçe söylersek: Kapitalist devlet “bütünü” 
temsil etme iddiasındadır ve fakat bunu sınıfsal rolünün sınırları 
dahilinde yapar, dolayısıyla kapitalist devlet aynı anda alt sınıfların 
sınıfsallığını çözmek ve egemen sınıfı kendi içinde birleştirmek duru-
mundadır. Kriz anlarında bu işlev, siyasal temsil daraltılarak ve yasa-
ma’dan yürütme’ye güç transfer edilerek üstlenilebilir ancak. 

Tam da yapısal işleyişe dair bu bilgiye dayanarak Poulantzas, 
1970’lerin sonunda kapitalizmin gelecek eğilimine dair bir öngörüde 
bulunur:6 İçinde bulunulan yapısal krizin sonucu olarak bundan 
böyle liberal demokrasi formu sona erecek ve yürütme erki, yasa-
ma’nın gücünü kendisine kalıcı olarak mal edecektir. İşte otoriter 
devletçilik tabirinde özetlenen bu öngörü, neoliberalizm dediğimiz 
mefhumun politik adlandırması olarak düşünülmeye müsaittir. 

Dolayısıyla üçüncü basit hakikat olarak tüm bu içkin eğilimlerin, 
kırk yıllık neoliberalizm deneyimimizi şekillendirdiğini söylemek müm-
kündür; yani, yürütme erki, yasama’da yansımasını bulan bütünün/
halkın/kamunun –nasıl adlandırırsak adlandıralım– aleyhine genişle-
miştir. Bu sürecin sonunda geldiğimiz yer, Wendy Brown’un isabetli 
adlandırmasıyla, halkın perspektifinden ancak bir “çözülme”ye karşılık 

5 Bkz. Marx K. (2016). Louis Bonaparte’ın 18 Brumaire’i, Fransız Üçlemesi içinde (E. 
Özalp, Çev.). İstanbul: Yordam.

6 Bkz. Poulantzas, N. (2008). The Political Crisis and The Crisis of the State. J. Martin 
(Ed.), The Poulantzas Reader: Marxism, Law and the State içinde. Londra: Verso. 
Türkçesi için bkz. (2013) Poulantzas Kitabı (S. Güzelsarı ve A. Sarı, Çev.). Ankara: 
Dipnot.
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gelebilir.7 Zira kamu, sadece özelleştirilerek özel çıkara transfer edilen 
kamusal zenginlikler anlamına gelmez kuşkusuz, aslında bunu da müm-
kün kılan şey öncelikle kamunun bir özne olarak çözülmüş, imkân-dışı 
kılınmış, bir arada eyleyemeyecek kadar dağıtılmış olmasıdır. 

İşte çember burada kapanıyor: Bugünün Leviathan’ı, kendi varlı-
ğını halkın siyasal özne olma kapasitesini minimalize etme veya 
halkı siyasal özne olmaktan men etme kapasitesine borçludur. 
Birlikteliği çözerek bir aradalığı sürdürmek gibi paradoksal bir 
zeminde eylemek ve “kamu” kavramında özet ifadesini bulan kapsa-
yıcı-evrensel mefhumları erozyona uğratmak zorundadır. Bütünü 
kapsama iddiasını temellendirecek her pratik başlıkta bu erozyonu 
tespit etmek mümkündür. Dolayısıyla eğitim ve sağlık hizmetlerin-
den geri çekilişi de, ortak varlıkların özel çıkara teslim edilmesini de, 
kamusal bilginin kamunun kendisinden sakınılmasını da, bireysel 
olarak yaşam kaygısına boğulmanın da aynı sürecin çeşitli veçheleri 
olduğunu unutmamamız ve tüm bunları bir bütün olarak görmemiz 
gerekir. Nitekim bizim için son derece yakıcı olan “hukuk”un erozyo-
nu da –hukukun evrensel kapsayıcılıkla tanımlandığı hatırlanırsa– 
aynı sürecin parçasıdır. Kısacası “ortaklık” imleyen, “bütün”ü ilgilen-
diren her bir başlığın güçten düşürülmesinin temelinde, kamu’nun 
kendi içinde parçalanıp bölünmesi sürecinin yattığını görmek zor 
değildir. Loic Wacquant’ın neoliberal Leviathan tabirini de buradan 
düşünmek olasıdır: Alt sınıfların suçlulaştırma yoluyla çözülüşüne, 
üst sınıf için ayrıcalıklı bir rejimin hayata geçirilişi eşlik etmektedir. 

Öyleyse dördüncü basit hakikat olarak, COVID-19 pandemisini bu 
çerçevede deneyimlemiş olduğumuzu söyleyebiliriz. İşte bu güç 
denklemi hesaba katıldığında, bugün geldiğimiz noktada Agamben’in 
söylediğinin doğrulanmış olması gerçekten şaşırtıcı mıdır? Kapitalist 
devletler, siyasal alanı daraltma ve hatta ortadan kaldırma sürecinde 
çokça yol kat etmişken yaşanan bir pandeminin, siyasal iktidarlar 
tarafından denetim ve yalıtıklaştırıcı önlemleri pekiştirme sürecine 
dönüştürülebilmesi elbette şaşırtıcı değildir. Bugün pandeminin, 
dünya genelinde siyasal iktidarların büyük nüfusları disipline etme, 
olağanüstü hal önlemlerini görülmemiş kapsam ve ayrıntıda pratik 
etme fırsatı olarak değerlendirildiği açıktır. Bu anlamda yürütme 
erki, kendi repertuarını zenginleştirmiştir. 

Ne var ki bu, COVID-19’un hakiki bir olağanüstü duruma denk 
düşmediğini göstermez; bu durumun gösterdiği şey, pandeminin 
gereğinin yerine getirilmediği ve bir kamusal sağlık krizi olarak ele 
alınmadığıdır. Pandemi gerçekten bir olağanüstü hal muamelesi gör-

7 Bkz. Brown, W. (2018). Halkın Çözülüşü: Neoliberalizmin Sinsi Devrimi (B. E. Ak-
soy, Çev.). İstanbul: Metis.
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duygu türk 

müş olsaydı eğer, Zizek’e dönerek söylersek, örneğin dünya genelin-
de “tüm silah üretme kapasitesinin solunum cihazı üretmeye vakfe-
dilmesi”ne tanıklık etmiş olmamız gerekirdi. Oysa son bir buçuk yıl, 
böylesi bir seferberliğin yerine aşı rekabetine ve “sınıfsal sürü bağı-
şıklığı” ifadesinde özetlendiği üzere her tür sağlık önleminin olağan 
üretimi durdurmama koşuluna tabi kılınmasına sahne oldu. Bir 
anlamda “insanlık türü” olarak karşılaştığımız bu virütik kriz, kapi-
talist devletlerin sınıfsal karakterleri gereği –ve aynı zamanda küresel 
rekabet gereği– hiç de bir “türsel kriz” olarak ele alınmadı -alınamaz-
dı da. Yine Zizek’in vurgusunu hatırlayalım; yeni bir sars tehdidinin 
olacağı öngörüsü, aslında çok önceden yapılmış ve fakat hiçbir 
önlem alınmamıştı. Dolayısıyla bir kez daha, kapitalist devletin sınıf-
sal karakteri, kapsayıcılık iddiasının ve kapasitesinin sınırını göster-
di; bugünün kapitalist devletlerinin “bütün”ün lehine eyleyemediği 
aşikâr oldu; güvenlik teması zemininde gereği sorgulanmaya açık 
olağanüstü haller ilan etme eğiliminin, hakiki bir olağanüstü hal 
karşısında kapasitesiz ve vaatsiz olduğunu ispatladı. Dolayısıyla 
COVID-19 pandemisi, günümüz devlet aygıtının ancak kamu’suz bir 
yürütme erki olarak adlandırılabileceği bilgisinin deneyimi oldu.

Dolayısıyla kamu’dan vazgeçildiği bir dönemde kamusallığın politik 
taşıyıcısı olmaya yönelik çağrıyı, safça bir temenni olarak değil politik 
bir müdahale olarak düşünmemiz gerekirdi. Zira COVID-19’dan türet-
memiz gereken mesaj, yine eski bir sloganda, “ya hep beraber ya hiç-
birimiz” tabirinde dile getirilenin güncel bir hakikat olduğudur. Yani 
pandemi, artık var olmayan ve hatta düşünülemez kılınan “bütün”e, 
bütüncül bakışa duyulan hayati ihtiyacı da berraklaştırmıştır. Şöyle de 
söyleyebiliriz: Bireysel kurtuluşun, hayatta kalabilmenin yolunun 
bütünü gözetmekten geçtiği fikri, kimi zaman zannedildiği gibi ‘ahlaki 
bir üstünlük’ imlemez, aslında basitçe rasyonel olandır. Dolayısıyla bu, 
siyasal düşüncenin başından beri aradığı faydalı olan, rasyonel olan ve 
adil olan arasındaki bir uyuma denk düşer -ki bu uyumu bugüne, 
özgürlük ve güvenlik arasındaki birliktelik olarak da tercüme etmek 
mümkündür. İşte Zizek’in çağrısını da, düşünce geleneğinde Spinoza, 
Rousseau ve Marx tarafından temsil edilmiş çizgiye yerleştirmek gere-
kir: Kendimi en iyi “bütün’ü koruyarak koruyabilirim veya yaşamı 
ancak ‘iyi yaşam’ı inşa ederek sürdürebilirim. Yani, hayatta kalmanın 
güvencesi dahi politik olmaktan, iyi bir yaşamı organize edebilmekten 
geçer. Bütün mesele, “bütün” adına bu sözü söyleyebilmenin de güçlü 
bir kamusal özneyi gerektirmesidir. 

Sonuç: Kendini tekrarlayan motif
İki noktanın altını çizerek sunuşu sonlandırmak isterim. İlki, tıpkı 

pandemi gibi, bir tür olarak insanlığı veya bir küre olarak dünyayı 
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düşünmemizi gerektirecek her başlıkta bugünkü motifin kendisini 
tekrar edeceğini öngörebileceğimizdir. Ekoloji başlığında, örneğin 
susuzluk sorununda veya göz göze gelen büyük bir deprem karşısın-
da aslında şimdiden durumun bu olduğu da tespit edilebilir. 
Dolayısıyla, ‘ayrıcalıklılar’ rejimine güçlü yaptırım gücünün eşlik 
ettiği bağlamlarla yakın gelecekte yine karşılaşacağız ve her defasın-
da, doğru bilgiye ulaşmaktan etkin önlemler almaya uzanan her bir 
başlıkta güçlü bir kamusal özneye olan ihtiyacımızı derinden hisse-
deceğiz. Öyleyse ‘aynı gemide olmadığımız’a dair ‘ifşa’yı her bir bağ-
lamda tekrarlamakla mı yetinmeliyiz? Zaten aşikâr olanı yinelemeyi 
tek başına politik bir strateji olarak görmek yerine, politik hattı 
“bütün” adına söz söylemeye mahir ve bu iddiada ısrar eden güçlü 
bir öznellik üretme çabasından çizmek gerektiği fikrindeyim. İkinci 
nokta da bununla ilintili; öngörmemiz gereken bir diğer motif de 
kamu’suz kalmış bir yürütme erkinin, alternatif kamusallıklar yarat-
maya dönük hemen her girişime karşı da tetikte olacağıdır. Başka bir 
deyişle, dönüştürebilme gücü anlamında hakiki bir iktidar kapasite-
sinin, çözülmüş kamusal özneyi yeniden inşa etmekten geçtiği sanı-
rım herkesin bilgisi dahilindedir; yani bu boşluğu yaratanlar, alanın 
alternatif özneler tarafından üstlenilmesine de kolaylıkla izin verme-
yecektir. O nedenle de kamuyu öncelikle bir ‘özne’ olarak düşünüp 
inşa etmeye dönük politik bir tutumun iki şeyi aynı anda üstlenmesi 
gerektiği fikrindeyim: Hiçbir ölçeği küçümsemeden kolektif alanlar, 
örnekler yaratmak ve bir fikir olarak kamu’yu kolayca kriminalize 
edilemeyecek biçimde hegemonikleştirmek. 
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SALGININ TETİKLEDİĞİ KÜRESEL 
EKONOMİK BUHRANDAN MALİYE 
POLİTİKASI İLE ÇIKMAK MÜMKÜN MÜ?1

YİĞİT KARAHANOĞULLARI 
Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi

Pandemi, büyük bir sağlık trajedisi olarak yayılırken, aynı zaman-
da insanlık tarihinde gerçek anlamda ilk küresel ölçekte yaşa-
nan ekonomik buhranı da tetiklemiş oldu. Bu ekonomik daral-

ma, sosyal bilimciler için araştırılması gereken benzersiz bir gerçeklik 
tablosu yaratmış olmalı. Olgu tarihselleştiğinde keskin berraklıkta 
çözümlemeler yapılabileceği açık. Bununla birlikte, yaşamaya devam 
ettiğimiz bir sürece dair spekülatif de olsa tespitlerde bulunmaya çalış-
mak, tarihin yalnızca pasif izleyicisi olmamak ve geleceği kurabilmek 
adına da elzem. Bu tartışma fırsatını yarattığı için Kocaeli Dayanışma 
Akademisi’ne ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.

Pandeminin ekonomi politiğini üç başlık üzerinden değerlendirmeye 
çalışabiliriz: Pandemide nelere tanıklık ettik? Pandeminin, kapitalizmin 
makro kriz eğiliminde tarihsel yeri nedir? Ve son olarak, kapitalizmin 
pandemi sonrasına dair ajandasında neler olduğu öngörülebilir?

Pandeminin tanıklıkları
Bireysel ve toplumsal zaman algılarımızın sarsılabildiğini gördük. 

“Şimdiye kadar işler kötü gitti ama bundan sonrası iyi olacak” iyim-
serliğinin nasıl yerle bir olabileceğini gördük. Bir taraftan “artık hiç-

1 Bu metin, KODA tarafından gerçekleştirilen “COVID-19 Pandemisi Neyi Anlatıyor, 
Neden Önlenemiyor?” Konferansı’nda 11 Haziran 2021 günü sunulmuştur.
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bir şeyin eskisi gibi olmayacağını” ama diğer taraftan da “sistemin 
tüm baskı, korku ve gericilik unsurlarını yanına toplayarak yapısal 
süreklilik inşa edebildiğini” gördük. Buna karşı geliştirilebilecek tek 
yanıtın da ancak küresel ölçekte ve siyasal bir kırılma ile mümkün 
olabileceğini gördük. Buna rağmen pandemiye karşı mücadelenin 
öznesi, devletler ve tekelci sermaye oldu. Küresel ölçekte kolektif 
dayanışma mekanizmaları ve kolektif kurumsallıklar geliştirilemedi. 
Beklenen büyük müjdeyi ne yazık ki sermaye verdi: mRNA Aşısı.

Bu keşif, insanlığın birikiminden yararlanan ve küresel bir birlik-
teliği içeren bir yanıttı. Biontech-Pfizer aşısı, Türkiye’den göç eden 
araştırmacıların Almanya’da bulguladıkları, CEO’su Yunanistan’dan 
gelen bir ABD’li şirketin ürününe yani mülkiyetine dönüştü. 
İnsanlığın benzer bir küresel dayanışmayı, sermaye dışı bir alanda ne 
yazık ki kuramadığını gördük. 

Küresel ölçekte var olan sağlık örgütünün aslında ABD’nin maddi 
olarak ayakta tuttuğu ve istediğinde fişini çekmekle tehdit edebilece-
ği bir örgüt olduğunu gördük.

Devletlerin güçlü yürütmeye olan eğilimlerinin yani otoriterleş-
melerinin sınırsızlığını gördük. Hesap vermeyen, güçlü yürütme 
ihtiyacının, sağlık krizi ile değil daha ziyade ekonomik buhran ile 
ilişkili olduğunu ve siyasal iktidar ile büyük sermaye lehine –ki 
bunlar genellikle organik olarak aynı öznelerdir– çalıştığını gördük. 
Hatta Türkiye’de, siyasal iktidarın siyasal İslam ile ilişkili ideolojik 
tercihlerini hayata geçirmek için yürütmeyi aktif olarak işlevsel kıl-
dığını gördük.

Kapitalizmin insanlığı, devrimlerin sloganından “eşitlik, özgürlük 
ve kardeşlik” ilkelerinden bütünüyle nasıl uzaklaştırdığını gördük. 
Artık yeni slogan, tekil bırakılmış bireylerin güç ve cesaret aşısı hali-
ne getirilen “maske, mesafe, hijyen” oldu. (İlki ile birlikte düşünüldü-
ğünde ilginç tınlıyor olsa gerek!) 

Devlet ve piyasanın, kendi yanına, maskesini takmış, sosyal mesa-
fesini almış bireyleri ekleyerek gücünün sınırını arttırdığını; güçle-
nirken de diyalektik olarak zayıflama ihtimali ile karşı karşıya kaldı-
ğını, yönetim becerisi için bu araçlara/düzeye mahkûm hale gelmiş 
olabileceğini hissettik.

Bilimin, yani kolektif insanlığın, virüsü alt edebilirken toplumla-
rın kendi kurduğu siyasal yapıyı yani devleti ve piyasayı bu tarihsel 
evrede aşamadığını gördük özet olarak… İlk defa insanlık tarihinde 
mülkiyet ile teknoloji çelişkisinin, politik olan ile teknik olanın, üre-
tim güçleri ile üretim ilişkisi arasındaki çelişkinin bu ölçüde berrak 
bir şekilde karşımıza çıktığını gördük.

Şirketlerin hayatlarımıza ve geleceğimize ekonomik olarak nasıl 
el koymayı planladıklarını da gördük: Virüsler nasıl hayatlarımıza 
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yiğit karahanoğulları 

kast ediyorsa şirketlerin de aynı mantığı kopyaladığını gördük. 
Fransa’da komünistler Biontech’in gelecek planlarını deşifre ediyor. 
Aslında ürünün fiyatının pandemi nedeniyle ucuz tutulduğunun 
gelecekte arttırılacağının sermayedarlara müjdelendiği bir kayıt 
deşifre ediliyor.2

Şirketlerin, insanların ölümü pahasına, patentlerden vazgeçmedik-
lerini gördük. ABD başkanı Biden’in fikri mülkiyetin esnetilebilece-
ğine dair görüşünün sadece bir reklam faaliyetinden ibaret olduğunu; 
şirketlerin ve devletlerin egemenliğindeki bir dünyada bu “esnekliği” 
mümkün kılacak hiçbir gücün olmadığını gördük. Bu aktörler aşı 
teknolojisinin kamusallaştırılmasını değil, aşıların zenginler tarafın-
dan alınıp fakirlere bağışlanmasını tercih etti. Bunun nedeni de aslın-
da “fakirlerin” aşılanmadığı durumda zenginlerin aşılanmasının da 
bir işe yaramayacak olması ve aynı zamanda bu firmaların çıktıları-
nın satılması gerekliliği olduğunu hissettik.

Ve ne yazık ki patenti savunan bir orta sınıfın var olduğunu gör-
dük. Maddi olarak tekelci kapitalizmle çıkar ilişkisi içinde olan ve 
kendilerini bilinçsiz olarak tekelci kapitalistlerin bilincine dönüştü-
ren bu sınıfın patentleri nasıl meşrulaştırmaya çalıştığını gördük: 
Büyük buluşlar yapılabilmesi için bilim insanlarının para kazanma 
özgürlüklerinin ellerinden alınmaması, serbest piyasanın özgür ikli-
minden mahrum bırakılmaması gerektiği. Kapitalizmde milyarder-
ler listesine bir iki bilim insanın girmesinde ne sakınca olduğu; 
Ar-Ge maliyetinin hiç birimizin bilemeyeceği kadar çok yüksek 
olduğu; patent olmazsa üretim kalitesinin düşeceği gibi tezlerin 
sanki bunların hiçbirinin yanıtı yokmuş gibi büyük bir inançla öne 
sürüldüğünü gördük. 

Eşitsizliğin utancını gördük. Ama asıl önemlisi bu utanç artarken, 
eşitsizliğin daha da açıldığını, daha da utanılacak hale geldiğini gör-
dük. Bu firmaların geleceğin büyük üretim araçlarını şimdiden kendi 
mülkiyetlerine geçirdiklerini gördük. İlaç şirketleri, aşı teknolojisini, 
geleceğin kanser tedavisinin bilgisi, yani iktisadi olarak söylersek, 
geleceğin sermayesi olarak insanlıktan sakındı.

Gelecek, yaşadığımız 15 ayın tüm dramının, çaresizliğinin, kasve-
tinin tekrarından ibaret olacak gibi görünmekte. Bu temelsiz bir 
iddia olmasa gerek. Çünkü önümüzdeki yılların teknolojisi, mülkiyet 
rejimi, devlet toplum ilişkisi bugünden deneyimlendi ve sistemin/

2 Fransa’da Komünist Parti Sekreteri Fabien Roussel, Pfizer’in 2020 dördüncü çeyrek 
finansal verilerini stratejik ortaklarına anlattığı 2 Şubat 2020 tarihli video konfe-
ransındaki skandalı deşifre ediyor. Finans kuruluşları şirketin aşılarının karlılığını 
sorgularken firma CEO’su pandemi nedeniyle fiyatları düşürdüklerini ama gelecek 
yıllarda olması gereken kâr marjı için, 7-8 kat daha pahalı fiyatlandırmaya gidecek-
leri yorumunu yapıyor.
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egemenlerin bir daha geri çekilmeyecekleri bir takım eşikler yaratıl-
mış oldu. 

Kapitalizmin tarihselliğinde buhran
Pandeminin makroiktisadi anlamı, talebin hızla daralması ile 

kapitalist piyasaların buhrana girmesi oldu. Ama bu bölümde bu 
verilere yoğunlaşmak yerine, kapitalizmin uzun tarihselliği içindeki 
yerine bakmak daha anlamlı olacaktır. 

Krizlere dair ilk akla gelen veri ile başlayalım: Bu, tabii ki borsa 
verisi olacaktır. Bunun için, kapitalizmin tarihselliğindeki farklı 
krizlerde borsada yaşanan çöküntüye dair güzel bir derlemeye 
bakabiliriz.

Grafik 1: S&P 500 Endeksinin Büyük Krizlerdeki Seyri

Kaynak: https://www.visualcapitalist.com/year-re-
view-2020-in-20-visualizations/ (Yayım Tarihi: Ağustos 2020)

Ne yazık ki, kitlesel olarak bilinen en iyi kriz göstergesi borsa. 
Oysa kapitalizmin yapısal analizine ve krizlerine bakmak için borsa 
verileri hiç anlamlı değil. Çünkü borsa, yalnızca bu küresel kumar 
masasına oturan aktörlerin beklentilerine dair. Bunun ideolojik bir 
anlamı var, çünkü masanın tekrar tekrar kurulabildiği borsa, düştük-
ten sonra çıkabilen bir oyun. Ve krizi ideolojik olarak buradan kur-
mak sistemin de işine geliyor olmalı. Oysa ekonomi politiğin bunun 
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yerine sermayenin beklenen getirisi ve kâr oranları ile ilişkilendiğini 
biliyoruz. 

Pandemide yaşanan hızlanmış talep daralması, kapitalizmin yapı-
sal bir sorunudur. Yaygın kanının aksine, kapitalizmin makroekono-
mik dengesizliği, talep fazlasına değil arz fazlasına dayanır. Genel bir 
kamu araştırması yapıyor olsak, ezici bir çoğunlukla temel sorunun 
talep fazlası olduğu yanıtını alırız. Yanıt, görüngü ile uyumlu gibidir: 
Her yerde tüketim çılgınlığı gözlemlenirken, dünya ekolojik olarak 
tarumar edilmişken nasıl olur da eksik talepten bahsedebiliriz?

Oysa bu da, bir önceki borsa yanılgısı gibi bir yanılgıdır. Marksist 
ekonomi politik ve Keynes’in iktisadı bunun tam tersi olduğunu tes-
pit eder. Kapitalizmin müzmin sorunu, toplam arzın daima toplam 
talepten fazla olmasıdır. 

Formülasyon şu şekilde tekrarlanabilir: Bunca tüketime rağmen, 
arz –sadece potansiyel ve kapasite olarak değil, reel çıktı düzeyi ola-
rak bile– olağanüstü yüksektir. (Burada bir parantez açabiliriz. 
Günümüzde talep fazlalığı olan bir şey düşünsek, ilk aklımıza gele-
cek olan aşı olsa gerektir; ama aşıda da arzın talebi fersah fersah 
aşacağını çok yakında göreceğiz). Pandemi öncesinde de kapitalizm 
arz fazlası ile boğuşmaktaydı. İşte pandemi koşullarında içine düşü-
len ekonomik buhranın öncesinde de kapitalizmin zaten talep yeter-
sizliği evresinde olduğunu tespit etmemiz gerekiyor.

Analizi Marksist ekonomi politik üzerinden de Keynesyen makro 
iktisat üzerinden de geliştirebiliriz. Marksist iktisat krizleri metaların 
değersizleşme eğilimi ve kâr oranının düşme eğilimi ile kuramsallaş-
tırır. Bu sanılanın aksine Keynesyen iktisada göre daha soyut bir 
analizdir. Daha ziyade görüngülerle ilişkilenen Keynesyen iktisat ise 
deflasyon, uzun dönem faizlerin düşmesi, işsizlik, sermayenin getiri-
sine dair beklentilerin kötüleşmesi ve yatırımların düşmesi gibi 
görüngülerle ilişkilendirir krizi. 

Bu çalışmada Keynesyen kuram üzerinden ilerlenecektir. 
Kullandığımız tüm istatistiklerin, ana akım eğitimin, teknokratların 
ve politikacıların referans verdiği ampirik çerçevenin Keynesyen teo-
riden türediğini unutmamamız gerekir. Farklı teorik çerçevelerin 
istatistiklerinin var olmaması bir zorunluluk değil; bir eksikliktir. 
Marksist iktisadın dezavantajı, ampirik analiz için kendi istatistikleri-
ni bu Keynesyen çerçeveden türetme gerekliliğidir. Bunu layıkıyla 
yapmak ise kurumsallık, zaman ve titizlik gerektirmektedir. Şimdilik, 
Keynesyen kuramın Marx’ın öngörüleriyle benzer sonuçlara ulaşan 
tespitlerine başvurulabilir.

Kapitalizmin geleceğine ve kriz eğiliminin ne yönde şekillenece-
ğine dair en önemli gösterge uzun dönemli tahvil getirilerinin hare-
ketidir. Burada da bir baz olarak, küresel hegemonun yani en 
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“güvenilir” aktörün borçlanma maliyetine bakılır. Yani kriz için 

borsadan daha önemli olan veri, 10 yıllık ABD devlet tahvili getiri-

sinin seyridir. 

Tüm şirketler kesimi bunu kendi borçlanma maliyetlerinin refe-

ransı olarak alır. Şirketler kesimi yatırım yaparken tahvil ihraç ede-

cek, yani uzun vadeli olarak borçlanacaktır. Devlet tahvili, en güve-

nilir yatırım aracıdır. Şirketler ise finansal güvenilirliklerine göre 

sıralanırken aslında bu referansla ilişkilenir. Yüksek kredi derecesine 

sahip büyük şirketlerin uzun dönemli borçlanma maliyetleri aşağıda-

ki grafik ile büyük oranda uyumludur.

Grafik 2: ABD 10 Yıllık Devlet Tahvili Getirisi (1790-2010)

 
Kaynak: Bank of America, The RIC Report, 2012, s. 4

Marksist teoriden hareket ediyor olsaydık grafiği, kâr oranının 

düşme eğilimi ile doğrudan ilişkilendirebilirdik. Sermaye 10 yıl sonra 

yaptığı yatırımın getirisi bu grafikteki oranları sağlamıyorsa eğer 

yatırım yapmayacaktır. Yani bu grafik aynı zamanda sermayenin geti-

risinin minimumunu betimleyen bir veri olsa gerektir.

Grafikte iki dip noktası ve üç düşüş eğilimi gözlemlenmekte-

dir. İlki II. Dünya Savaşı kırılması ile sonlanmıştır. İkincisi ise 

henüz sonlanmayan içinden geçmekte olduğumuz evredir. 

Yukarıdaki grafikte yer almayan 2010 sonrası dönem aşağıdaki 

grafikte ayrıca gösterilmektedir ve pandemi öncesini kapsayan 

bu evrede, tarihsel düşüş eğiliminin kararlılığı açıkça gözlemle-

nebilmektedir.
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Grafik 3: ABD 10 Yıllık Devlet Tahvili Getirisi (1980-2020)

Kaynak: https://www.macrotrends.net/2016/10-year-treasury-bond-rate-yield-chart

Ve son olarak pandeminin hemen öncesi ve içinde bulunulan 
zamanı da, aşağıya ayrı bir grafik olarak ekleyebiliriz. Pandemideki 
iki dip noktası, tarihsel diplerdir (9 Mart 2021’de 0,54 ve 4 Ağustos 
2021’de 0,54).

Grafik 4: ABD 10 Yıllık Devlet Tahvili Getirisi (Haziran 2020- Mayıs 2021)

Kaynak: https://www.macrotrends.net/2016/10-year-treasury-bond-rate-yield-chart
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Faizlerin düşmesi için, “ne kadar güzel, sermaye tabana yayılıyor, 
finansal sistem demokratikleşiyor işte” diyebilirsiniz. Fakat bu kapi-
talizm için tipik bir sistemik kriz göstergesidir. 

Aşırı arzla ilişkili olan bu duruma dair Keynesyen iktisat içerisinde, 
Keynes’in kendisinin formüle ettiği ama nasıl/neden olduğu pek anlaşıl-
mayacak şekilde kendisinin pek önem vermediği, hatta Genel Teori’de 
1933’lere dair bile tuzak tespitini yapmaktan imtina ederek yalnızca 
teorik bir durum olarak betimlediği bir tespittir. Literatürde Keynes’in 
teorisini IS-LL eğrileri üzerinden basitleştirerek özetlemesi ile bilinen 
Hicks (hidrolik diye eleştirilir bu özet); şaşırtıcı bir şekilde likidite tuza-
ğı tezinin Keynes’in kuramının en önemli tespiti olduğunu yıllarca belir-
terek son derece önemli bir savunu gerçekleştirmiştir. Ta ki 1970’lerde 
artık merkez kapitalizmin enflasyona teslim olduğu bir ortamda, yani 
yüksek nominal faizlerin normalliğinde, artık Hicks bu ısrarından ne 
yazık ki vaz geçmiştir. Ancak 1990’larda Japonya’da deflasyon ile karşı-
laşılması ve yaşanan görüngünün bu teorik tespit ile bütünüyle uyumlu 
olması “likidite tuzağı”nı tekrar gündeme getirecektir. Merkez kapitalizm 
2008 krizi sonrasında, Japonya’daki semptomların benzerlerini göster-
meye başlayınca ve Krugman analizlerinde Keynes’in bu tezine referans 
verdikçe, tekrar gündeme gelecektir. Merkez kapitalizmde halihazırda 
Merkez Bankalarının uyguladığı geleneksel olmayan para politikalarıyla, 
yani parasal genişlemenin kısa dönem faizleri düşürmek için değil uzun 
dönemli tahvillerin satın alınması ve uzun dönemli faizleri düşürmek 
için kullanılması ile bu teorik tespitin sonuçları örtük olarak kabul edil-
miş olmaktadır. Bu metinde konunun teknik boyutlarına girmek yerine 
makro çerçeveyi korumak tercih edilecektir. Kötü zamanlarda, hane 
halkı ve bankaların, ihtiyat saikiyle ellerinde tuttukları para miktarını 
arttırma eğiliminde oldukları açıktır. Likidite tuzağı en basit şekilde 
söyleyecek olursak, bu kötü zamanların uzatılmış halidir ve bu zorunlu 
tercih daralmayı pekiştirmekte, daralma ise yatırım talebinin daha da 
daralmasını doğurmaktadır.

Kapitalizm için kriz anlık bir şok değildir. İçsel çelişkilerin yarat-
tığı bir eğilimdir ve karşı eğilimlerin çalışamadığı durumlarda buh-
rana dönüşür. Ana eğilimler şu görüngülerden oluşmaktadır: Uzun 
dönemli tahvil getirilerinin sıfıra yaklaşması, enflasyonun düşme 
eğilimi ve negatif değerler alarak deflasyona dönüşmesi, “3 ay-10 yıl” 
tahvil getiri eğrisinin tersine dönmesi, yatırımların daralması… 
İlkine dair grafikleri yukarıda ele almıştık. Aşağıda IMF WEO veri 
tabanından hareketle merkez kapitalizm için 1980 sonrası enflasyon 
verilerinin seyri verilmektedir. Grafikte enflasyonun düşüş eğilimi ve 
deflasyon yılları açıkça gözlemlenmektedir. 

Bir parantez açarak, talep daralmasının fiyatlar üzerinde yarattığı 
etkiye dair çarpıcı bir olgu olarak petrol fiyatlarının ayrıca incelene-
bileceğini not edebiliriz. Petrol fiyatları anlık olarak negatife düşmüş-
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tür. (Şubat sonunda 50 dolar civarında olan varil fiyatı, Nisan’da 
negatif değerler görmüştür).

Grafik 5: G7 için Enflasyon Verileri (1980-2020)

Kaynak: https://www.imf.org/en/Publications/WEO/weo-database/2021/April

Aşağıda ABD için yatırımların GSYİH’daki yapı 1950 sonrası için 
gösterilmektedir. Burada da grafiğin dip noktaların düşüş eğilimi 
sergilediği gözlemlenmektedir.

Grafik 6: ABD Ekonomisi için Yatırımların GSYİH içindeki % Payı (1950-2020)

Kaynak: www.ceicdata.com 

Tüm bunlar likidite tuzağının geri planındaki gerçekliğin yani 
talep yetersizliğinin görüngüleridir. Faizlerin sıfıra yaklaşması ve 
buna rağmen sermayedarların yatırım yapmak istememeleri; yatırım 
için borç almamaları, tahvil ihraç etmemeleri, tahvil fiyatlarının tepe 
yapması; yani getirilerinin düşmesi. Düşen getirilerin sermayedarlar-
da kârlılık beklentisini düşürmesi… yatırım harcamalarının düşmesi 
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ile talebin biraz daha daralması… kapitalizmin çelişkisinin bir sarmal 
görünümü alması... Tüm bunların üzerine fiyatların düşme eğilimine 
girmesi ve deflasyon ortamının yaşanmaya başlaması ile nominal 
olarak sıfıra yaklaşan faizlerin reel olarak yükselmesi nedeniyle yatı-
rım kararından vazgeçilmesi ve talebin biraz daha daralmasıyla kriz 
eğilimini pekiştirmesi. 

Aslında 2008 sonrası bu talep yetersizliğini tersine çevirecek önemli 
bir değişimin yaşanmadığını aksine tabloda merkez kapitalizm için, 
büyük ölçüde bu görüngülerin izlerinin derinleştiğini söyleyebiliriz. The 
Economist dergisinin 2016 yılında yaptığı ekonomik daralmaya dair bir 
analizde, 2011’den itibaren firmaların hızla para tutmaya başladığı ve 
2015 itibariyle toplam 1,7 trilyon doları yatırım yapmaksızın ellerinde 
tuttukları; bunların çoğunluğunun vergi cennetlerine aktarıldığı tahmin 
edilmekte. Bununla ilişkili olarak da tüketim harcamalarındaki artışa 
rağmen, büyüme eğiliminin yavaşlaması nedeniyle uzun dönemli kârlı 
yatırım olanaklarının düştüğü tespit edilmekte. Tüm bunların ise gele-
cekte olacaklara ilişkin bir gösterge olduğu vurgulanmakta (Economist 
25 Ağustos 2016, “American Business Investment: Econundrum” https://
www.economist.com/finance-and-economics/2016/08/25/econundrum).

Pandeminden tam bir yıl öncesine bakılacak olursa, 2019’un Mart 
ayında bir başka çarpıcı görüngü ile karşılaşılacaktır. 3 ay-10 yıl tah-
vil getirilerinin çizildiği eğrinin eğimi tersine dönmüştür. Normalde 
beklenti, bu eğrinin pozitif eğimli olması yönündedir; yani 10 yıllık 
tahvil getirisinin 3 aylığa göre daha yüksek olması gerekir. Bu eğri-
nin eğiminin tersine dönmesi en güvenilir kriz beklentilerinden biri 
olarak ana akım tarafından da değerlendirilmektedir. Uzun dönemli 
tahvillere olan talebin artması ve uzun dönemli getirinin düşmesi 
gelecekteki daralma beklentisinin göstergesidir. Şimdikine göre gele-
cekte daha az mal ve hizmet üretileceğinin beklendiği bir durumda 
yatırım harcamaları daralır, toplam talep daralır. 

Kapitalizmin sistem içi olası geleceği
Sistem içi karşı eğilimler, para politikası ve maliye politikası üze-

rinden örgütlenmeye çalışılmaktadır. Bunlar politikacıların, teknok-
ratların, tekelci sermayenin ve onların düşünürlerinin, 20. yüzyıl 
boyunca formüle ettikleri, teorikleştirdikleri, çeşitli sentezlerle baş-
vurdukları son derece oturmuş, sistemik kontrol araçlarıdır. Çok 
kabaca tasniflersek ilki sağ, ikincisi de merkez sol ideolojinin reper-
tuvarını oluşturur ve bunlar iki ayrı politik hat olarak düşünülebilir. 

İçinde bulunduğumuz ve yukarıda betimlemeye çalıştığımız kon-
jonktür, para politikasının neredeyse bütünüyle tükendiği bir çıkma-
za işaret etmektedir. Merkez kapitalizmin ana akım politika önerisi 
artık ‘geleneksel para politikası’ olmamasına rağmen ve bu Keynes’in 



143

yiğit karahanoğulları 

1930’larda krize karşı –aslında likidite tuzağına karşı– önerdiği ‘gele-
neksel olmayan para politikası’ ile ikame edilmesine rağmen, para 
politikası tükenmiştir. Uzun dönemli faiz hadlerinin düşürülmesi ve 
böylece özel sermayenin yatırım kararı almasının teşvik edilmesi 
amaçlanmaktadır. Bunun, ilgili konjonktürde çalışması beklenemez. 
Zira uzun dönemli faiz hadlerinin eğilimsel olarak çözülmekte oldu-
ğu tarihsel bir gerçekliktir ve geleneksel olmayan para politikası ile 
yapılan şey, eğilimin pekiştirilmesidir. Bunun da, geleceğe dair 
kötümser beklentinin derinleşmesine neden olması olasıdır. 

Keynesyen teorinin, likidite tuzağı koşullarındaki esas çözüm 
önerisi, uzun dönemli faizlerin düşürülmesi değil, devlet harcamala-
rının doğrudan arttırılmasıdır. Yukarıda bahsedilen para politikasın-
daki değişiklik, ana-akımın Keynes’in teorisine verdiği örtük bir 
taviz olarak düşünülebilir. Aslında bu ilk etapta Keynes’in asıl öneri-
sini benimsemek yerine para politikasının bir başka varyantı ile 
devam edilmesi tercihi anlamına da gelir. Ama pandeminin talep 
krizini derinleştirmesi, bu tavizin artık yeterli olmadığı bir durum 
yaratmıştır. Devlet harcamalarını arttırma gerekliliği, merkez kapita-
lizmin zorunlu olarak yöneldiği politika tercihi olmuştur. Bu tüm 
neoliberal, arz yönlü, sağ iktisat teorisinin şimdiye kadar sosyal dev-
leti yok etmek üzere formüle ettiği tezlerden geri basmasını gerektir-
mektedir. Kuşkusuz bu onların yenik düşmesi anlamına gelmez. 
Yenilgi ancak sınıf mücadelesine karşı olabilir ve ne yazık ki böyle 
bir sınıf mücadelesi yoktur. Kendileri, yaşananları, ‘pandemi sonra-
sında yeni bir sentez zorunluluğu’ olarak formüle edeceklerdir ve 
devlete kapı aralarken, sosyal harcamalara dair esas karar vericilerin 
hâlâ kendileri olduğunu ve bu konuda bonkör olmayacaklarını sürek-
li hatırlatacaklardır. Ama esas belirleyici olan gerçek şudur ki, kapi-
talizmin başvurabileceği sistem içi tek politika alternatifi, devlet 
harcamalarının arttırılmasıdır. Bu gerçeklik ABD’de Biden’den önce 
Trump tarafından bile algılanabilmiştir.3 Merkez kapitalizmin diğer 
devletlerinde de benzer programlar belirleyici hale gelecektir. Fakat 
bu durumun, II. Dünya Savaşı sonrasındaki Keynesyen politikalara 
benzeyeceğini ummak yanlıştır. Dünya Savaşı sonrasında sermayenin 
kârlılık beklentisi son derece yüksektir. Büyük yıkım, aynı zamanda 
büyük kârlılık ve güçlü büyüme beklentisini getirmiştir. İçinde 
bulunduğumuz konjonktür ise noeliberalizmin başındaki yukarı 
yönlü sıçramadan beri kâr oranlarının düştüğü bir evredir. Ki bu, 
1950’lerdeki beklenti ikliminin bütünüyle tersidir.

3 Her iki politikacının geçirdiği programlar şu şekildedir: 27 Mart 2020 tarihinde 
Coronavirus Aid, Relief and Economic Securitiy Act (2,2 Trillion Dolar), 21 Aralık 
2020 tarihinde Consolidated Appropriations Act (2,3 Trilyon Dolar) ve pandeminin 
resmi yıldönümünde 11 Mart 2021 tarihinde American Rescue Plan Act (1,9 Trilyon 
Dolar).
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Tüm bunların üzerine geleceğe dair bir başka çelişki ihtimali daha 
eklenmelidir: ABD ekonomisi likidite tuzağından çıkabilmek için 
teknik olarak enflasyona ihtiyaç duymaktadır. ABD’de sermayenin 
temsilcileri/teknokratlar, halihazırda bunu kontrollü bir şekilde 
mümkün kılabilmek için son derece dikkatli bir çaba sergilemekte-
dir. Ancak devlet harcamalarının artış zorunluluğu, enflasyonun 
kontrolden çıkma ihtimalini de getirebilir. Tekelci sermaye artacak 
olan devlet borçlarının vergi yükünü üstlenmek istemeyecek ve bunu 
işçi sınıfına ve tüketicilere yansıtmak isteyecektir. Bu kontrolsüz enf-
lasyon tehlikesi, hegemonyanın Aşil topuğu olabilir. ABD, 1970’ler-
den farklı olarak enflasyonu taşıyabilecek bir durumda değildir. 
Çünkü artık kürenin diğer bir tarafında, maddi genişleme evresinin 
tüm altyapısını planlı bir ekonomi ile tamamlamış olan, merkez kapi-
talizmin tam tersine güçlü bir ekonomik büyüme performansı sergi-
leyebilen ve çok açık ki kısa bir süre sonra finansal genişleme evre-
sini de başlatacak olan bir alternatif hegemonya boy göstermeye 
başlamıştır. ABD’deki kontrolsüz bir enflasyon, finansal gücün bu 
yeni aktöre teslim edilmesi anlamına gelecektir. Ki merkez kapita-
lizmde tekelci sermayenin kârlılığının radikal çözülüşünü getirecek 
olan bu tehlike, bir ihtimal olarak bile ABD’nin izin veremeyeceği ve 
gerekirse askeri çatışmayı göze alabileceği bir olasılıktır. 

Küresel kapitalizmin çelişkileri bu aşamaya gelmese bile içinden 
geçmekte olduğumuz konjonktürün karakteri olan talep yetersizliği, 
yatırımların azalması, tekelci sermayenin kâr oranları üzerinde yete-
rince baskı yapmaktadır ve bu durum, güçlü yürütmeye, otoriteryen 
devlet formuna ihtiyacı daha çok gündeme getirmektedir. Pandemideki 
pratikler artık, tekelci sermayenin ve devletin repertuvarlarındadır. 
Sermayenin merkez kapitalizmde bu eşiklerin üzerine çıkmayı dene-
memesi için neden yoktur. Zor gücünün küresel ölçekte açık talan 
mekanizmalarına dönüştürülmesi de, tekelci sermayenin ajandasına 
girebilir. Kuşkusuz burjuva demokrasileri, merkez kapitalizmin tarih-
sel bir yüzüdür. Burjuvazi, sermayenin kâr oranının düşmesi karşı-
sında, demokrasiyi bir maske gibi çıkarmayı tercih edebilir. ABD’de 
Trump, tüccar sermayenin ve kendi hesabına çalışan küçük/orta 
ölçekli burjuvazinin “as kartı” olarak beklemektedir; büyük tekelci 
burjuvazi, Biden alternatifinin Keynesyenizm, emperyalizm ve güçlü 
yürütme pratiklerinin kendilerine ne derece kârlılık, ne derece yük 
getireceğini sınayacak ve buna göre belki de ilerde desteğini örtük 
olarak Trump’a da kaydırabilecektir. Kuşkusuz bunlar geleceğe dair 
spekülasyonlardır. Ama tüm bu ihtimallerin masada olması bile pan-
demi sonrası dönemin temel niteliğinin merkez kapitalizmde, otori-
teryen Keynesyenizme doğru evrileceğini sezdirmektedir. 

Bu ihtimali masadan kaldırmanın yollarını düşünmek bir insanlık 
sorunudur. Yanıtın bu sefer küresel bir yanıt olması gerektiği açıktır. 
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Dünya son bir buçuk yılda son yüzyılda tanıdık olmadığı bir 
krizin içerisinde bulunmakta, bu kriz şüphesiz COVID-19 ola-
rak adlandırılan bir virüsün sebep olduğu pandemi krizi. Bu 

virüs sadece enfekte olan hastaları ya da onların ailelerini etkilemekle 
kalmadı, hızla tüm dünyaya yayıldı, insanları ve içinde bulundukları 
toplumları ekonomik, toplumsal ve siyasal olarak etkiledi.  Pandeminin 
son bir yılımızı nasıl etkilediği ve geleceği nasıl değiştireceği üzerine 
yazmaya başlamadan önce, pandeminin bugünü nasıl dönüştürdüğü 
üzerine düşünmek ve yazmak daha doğru bir başlangıç olacaktır.  

2019 sonlarında Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs, 
başlangıçta sadece Çin’in yerel sorunu olarak görülürken, Çinli bir 
erkeğin virüsü İran’a taşıması ve oradan da İtalya’ya kadar sıçrama-
sıyla dünyanın gündemine oturdu. Tarihteki pek çok salgın gibi 
doğudan başlayıp batıya ulaşan salgın, hızlı bir şekilde çok sayıda 
can kaybına sebep olurken, dünya virüsün yayılmaması için önlem 
almakta çok geç kaldı. 2020 yılı Ocak ayından beri hayatımızı etki-
leyen COVID-19 krizinin dünya çapında etkileri halen tartışılmakta 
ve daha uzun yıllar tartışılacak gibi görünmektedir. Bu tartışmaların 
odaklandığı belki de en büyük alanlardan biri küreselleşme tartışma-
larıdır. İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra karşılaştığımız en büyük 
krizlerden biri olan COVID-19 salgınının dünyaya bu denli yayılma-
sının ve her kıtada görünmesinin bir sebebi küreselleşmedir. Salgının 
başladığı ilk günlerden beri ortaya atılan ilk iddialar, insanların böy-
lesi bir salgın döneminde yabancılardan uzaklaşarak kendilerinden 

1 Bu metin, KODA tarafından düzenlenen “COVID-19 Pandemisi Neyi Anlatıyor, Ne-
den Önlenemiyor?” Konferansı’nda 11 Haziran 2021 günü sunulmuştur.
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gördükleri insanlara yakınlığının artacağı yönündeydi (Quarcoo ve 
Kleinfeld, 2020). 

“Son derece bulaşıcı, potansiyel olarak ölümcül, küreselleşen 
bir hastalığı ve bunun ekonomik sonuçlarını ele almanın, ken-
dimizi silah kullanan bir düşmana karşı savunmaya eşdeğer 
olduğunu hayal etmek cazip gelebilir. Ancak bu dilsel cazibeye 
teslim olmak yararlı değil.”

Cynthia Enloe, Feminist Yazar-Akademisyen

Koronavirüsle mücadele eden devletler ve uluslararası örgütler, bu 
mücadeleye halkları da dahil edebilmek adına mücadele dillerini 
militarist, cinsiyetçi ve ayrımcı bir yönden çizmişlerdir. Feminist 
yazar Cynthia Enloe, COVID-19 sürecinin başında kaleme aldığı 
“COVID-19 dilimi siperden çekmek” başlıklı yazısında (2020b), virüs 
ile ilgili kullanılan militarist ifadelere yer vermiştir: “ön saflara”, 
“sefere hazır olmak”, “birlikleri toplamak”, “düşmanı ele geçirmek”, 
“savaş cephesi”, “sivil cephe”, “saldırı başlatmak” vb. Bu ifadeler pan-
demi süreci boyunca gündelik hayata da işlemiş ve pandemi ile 
mücadelede sıkça medyada da yer almıştır. “Savaş alanındayız”, 
“Şimdi hepimiz askeriz”, “Bu düşmanı yeneceğiz” gibi ifadeler milita-
rist söylemler olmanın yanı sıra aynı zamanda savaş ortamlarında 
yaşanan hak ihlallerini de meşrulaştıracak ve ‘istisna hallerinin’ 
uygulanmasına yol açacaktır (Enloe, 2020a). 

Salgının başından itibaren birçok devletin yetkilerini genişlettiğini 
bilmekteyiz. Örneğin 2020 yılının Nisan ayında Almanya’da virüsün 
yayılmasını engellemek adına Federal Hükümetin, yerel hükümetleri 
kısıtlayan politikalara gittiğini görmüştük (Narin, 2020). Başka bir 
örnek ise Macaristan Başkanı Orban’a, pandeminin engellenmesi için 
bir acil durum yetkisi verilmesiydi. Bu yetki sayesinde sınırsız bir şekil-
de ülkeyi KHK’lar ile yönetebilir hale geldiği için AB tarafından eleşti-
rilere maruz kalmıştı. Bu baskılar sonucunda söz konusu yetkileri 
kaldırsa da (Euronews, 2020), Türkiye gibi bazı ülkelerde halen daha 
pandemi tedbirleri genelge ve kararnameler ile belirleniyor. Daha ileri 
bir örnek olarak Filipinler’de Başkan Rodrigo Duterte sokağa çıkma 
yasağına uymayanlara ya da isyan edenlere karşı güvenlik güçlerine 
vur emri verdi (Bağ, 2020). İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, 
İsrail Güvenlik Ajansı’na kısa süre önce normalde terörizmle mücade-
lede kullanılan gözetleme teknolojilerini koronavirüs hastalarının taki-
binde kullanma yetkisi verdi. Meclis alt komisyonu bunu reddedince, 
geçici olan acil durum yasası ile bu hakkı tanıdı. Böylesi hızlı bir oto-
riterleşmenin, sadece krizi bir fırsata çevirmek olduğunu düşünmeme-
liyiz. Bu otoriterleşmenin, aynı zamanda günümüze kadar neoliberal 
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politikalar sonucu sağlık sektörüne bir ticaret alanı olarak bakmış 
devletlerin, böylesi bir salgın karşısında paniklemesinden kaynaklı bir 
tepki olduğunu da söyleyebiliriz. Salgın öncesinde önleyici bir sağlık 
politikasının olmaması, var olan politikaların ise salgının seyrine göre 
değişmesi devletlerin bu krizde otoriter bir tavırla, acil duruma acil 
müdahale bahanesiyle otoriterleşmesine neden oldu. Bu durum 
demokratik temsiliyetin giderek azalmasına ve devletlerin ‘denetleyici 
bekçi’ görevinden sıyrılarak hayatımıza doğrudan etki eden organizas-
yonlar olmasına neden oldu. Burada rahatlıkla söyleyebiliriz ki devlet-
lerin kriz anında dahi tepkileri insan sağlığını korumaya yönelik değil, 
neoliberal şirketlerin kâr hedeflerini korumaya yönelikti. İleride deği-
neceğimiz vergi politikaları da bu tavrı doğrular niteliktedir. 
Neoliberalizmin insanı metalaştıran ve birer müşteriye indirgeyen bu 
tavrı, aslında COVID-19 krizinde de kendini göstermiş ve bize daha 
insan merkezli bir hayatın mümkün olup olmadığını düşünmeye itmiş-
tir (Harari, 2020). 

“Doğru bilgilendirilen bir toplum her zaman cahil bir halktan 
daha güçlüdür”

Yuval Noah Harari, tarihçi yazar

Bu salgın aynı zamanda uluslararası örgütlerin kriz yönetme 
konusundaki başarısızlığını da gün yüzüne çıkarmıştır. Özellikle 
Brexit sonrası neredeyse dağılmaya giden Avrupa Birliği (AB) lider-
leri, salgın İtalya’ya gelene kadar önlem almamış, virüsü önemsiz –
hatta bazı liderler yapay– bir sorun olarak görmüştür. Aşırı sağın 
yükselişi ve popülist liderlerin tartışmaları uluslararası siyaseti şekil-
lendirirken, bu süreçte popülist muhafazakâr liderler değil, bu salgı-
na çözüm bulan örgütler ve liderler uzun vadede dünya siyasetini 
yönlendirecektir. Sorun küresel iken yerel önlemler almak yetersiz 
kaldığı gibi, küresel dayanışma ve bilgi paylaşımı mecburidir. 
Günümüzün en büyük krizine karşı devletlerin tepkisini incelediği-
mizde bunun bir savaş olduğunu, pandemiye karşı direnmemiz 
gerektiğini liderler sıkça dile getirmektedir. Bu militarist dilin bile 
pandemi sonrası dünyanın nasıl olacağı üstüne düşünürken bize bir 
fikir verdiğini söyleyebiliriz. Bu dilin milliyetçi ve otoriter devleti 
çağrıştırdığı açık bir şekilde görülüyor (Durmuş, 2020). 

Pandeminin milliyetçiliği ve yabancı düşmanlığını arttırarak, 
insanları küresel olandan ziyade yerel olana yönelteceği düşünülü-
yordu. COVID-19’un hava yoluyla bulaşabiliyor olması, günümüzde 
ekonomik, sosyal ve kültürel yaşantımızda çok büyük bir yer tutan 
yüz yüze iletişim imkânını elimizden almıştır. Mağazaların kapatıl-
ması, seyahat özgürlüğünün ve işçilerin mobilizasyonunun kısıtlan-
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ması gibi yüz yüze iletişimi engellemeye yönelik politikalar, küresel-
leşme dolayısıyla kurulan küresel tedarik zincirinin kırılmasına 
neden olmuştur. Birçok ülke ve şirket mevcut ve yerel kaynaklarına 
yönelmiştir (Boschele, 2020:4). Ayrıca pandemi döneminde vatandaş-
ların üstünde artan denetimle yurtdışı seyahatleri de kısıtlanmış ve 
insanların deneyimleri sadece yurtiçi ve hatta bazen sadece yaşadık-
ları şehir ile sınırlanmıştır (Dimoulas, 2020:10). Bu durum, günlük 
hayatta insanların küresel olandan çok yerel olanla ilişki kurmasına 
neden olmuştur. Öte yandan küresel tedarik zinciri ile gelen ürünle-
rin yerelde üretilmesi sebebiyle maliyetlerinin artması ve stoklarının 
azalması, yerel olarak üretilen ürünler karşısında küresel pazarda 
üretilen ürünlerin ekonomik üstünlüklerini kaybetmelerine ve bu 
firmaların da yerel kaynaklarına yönelmelerine neden olmuştur. 

David Harvey “Jacobin” dergisinde yazdığı yazıda (2020), küresel-
leşmenin en büyük dezavantajlarından birinin yeni hastalıkların 
uluslararası ölçekte hızlıca yayılabilmesi ve bunu durdurmanın çok 
zor olması olduğunu söyler. Küreselleşme ile birlikte artan insan 
mobilizasyonu, virüsün pek çok coğrafyaya hızlıca yayılmasına yol 
açmıştır. Virüs sadece enfekte olan hastaları ve onların çevresini 
değil, enfekte olmayanları da ekonomik ve toplumsal olarak etkile-
miştir. Pandeminin ekonomik etkileri, maalesef eşit dağılmamakta-
dır. Pandeminin başından beri birçok iş kolunun yukarıda bahsetti-
ğimiz üzere yüz yüze çalışma ortamından koparılması gerektiğini ve 
evden çalışmanın teşvik edildiğini biliyoruz. Fakat gene de düşük alt 
gelirde çalışan insanların pandeminin en sert geçtiği dönemde dahi 
çalışmak için evlerini terk ettikleri gerçeği vardır. Özellikle fabrikada 
üretimin devam etmesini sağlamak için yerel yönetimlerden çıkan 
özel izinlerle çalışmaya devam eden işçilerin, ürün tedarikinin devam 
etmesi için marketlerde çalışan işçilerin, online alışveriş için dağıtım 
yapan motokuryelerin ve son olarak salgınla doğrudan mücadele 
eden sağlık çalışanlarının bu sınıf ayrımından etkilenen en büyük 
işçi kesimleri olduğunu söyleyebiliriz. Salgının sınıfsal olmasının bir 
başka göstergesi de, büyük şirketlerin neoliberal politikalar sonucu 
vermeyi reddettikleri vergilerin devlet eliyle ertelenmesidir (PwC 
Türkiye, 2020). Ancak, aynı devletler işçilerin işsiz kalmasını önleme, 
işsizlik ödemeleri ve yerel yardım konusunda bu kadar hızlı reaksi-
yon göstermemiştir. Bu haliyle yoksulluğu önlemek adına devletlerin 
politika üretememesi, COVID-19 döneminde işsiz kalmanın getirdiği 
sorunlar ile birleşerek, zaten kötü şartlar altında yaşayan insanların 
virüse karşı da savunmasız kalmasına neden olmuştur. ABD’de yapı-
lan bazı çalışmalara göre COVID-19’a yakalanma ihtimali düşük gelir-
li insanlarda daha yüksektir (Schmitt-Grohe ve ark., 2020). İngiltere’de 
ise İngiltere İstatistik Kurumu’nun çalışmaları, yoksulluğun virüs 
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nedeniyle olan ölümlerle doğru orantılı olduğunu ortaya koymakta-
dır (ONS, 2020). 

Bulaşıcı hastalıkların sınıf ya da sosyal statü tanımadığı gerçeği, 
COVID-19 için de sıkça dile getirildi. Ancak virüs toplumsal ve eko-
nomik olarak cinsiyetlere, etnik kökenlere ve ekonomik sınıflara 
göre etkilerini farklı hissettirmektedir. Salgının başlangıcında birçok 
devlet önlem olarak sokağa çıkma yasakları ilan etti ve halkı evde 
kalmaya çağırdı, bunun için teşvik edici reklam ve yardım kampan-
yaları düzenledi, ancak bu uygulamalar emekçi sınıfı, yeni işçi sınıfı-
nı teğet geçiyordu. İnsanların bazıları karantinada evlerinde kalabi-
lirken ya da evlerinden çalışmaya ve maaşlarını almaya devam eder-
ken, toplumun yoksul kesimi işyerlerinde kalabalık ortamlarda top-
luca çalışmaya, işe gitmek için toplu taşıma kullanmaya devam etmek 
zorunda kaldılar. Gönüllü karantina, toplumun tamamının uygulaya-
bileceği bir önlem değildi. Neoliberal hükümetler de bunun farkın-
daydı, çünkü hazırladıkları ekonomik paketlerde üretim yerleri ve 
hizmet sektörü çalışmayı sürdürürken, bir yandan da evde kal çağrı-
sı yapmaya devam ettiler. Bu durum, karantinanın sınıfsal olduğunu 
açıklamaya yetiyor. Özellikle evlere gündelik temizliğe giden kadın-
lar, alışveriş merkezi çalışanları, motokuryeler, kağıt toplayıcıları, 
seks işçileri, mülteciler, COVID-19 salgınının ‘görünmez’ en çok etki-
lenenleri oldu. Öte yandan, pandemi insanların tüketim alışkanlıkla-
rını değiştirmiştir. Alışveriş merkezlerinin kapanmasıyla e-ticaret 
sitelerine yönelen tüketici, üretim sistemlerinin değişmesine de yol 
açacak, bir süre sonra ticarette yapay zekâ kullanılmasının önünün 
açılacağını söylemek abartı olmayacaktır. Ancak bu tüketim temel 
ihtiyaçlarla mı sınırlı kalacak tartışılır, lüks tüketim ürünleri bu 
dönemde önemini kaybedebilir, insanlar daha minimalist bir yaşam 
tarzı benimseyebilir.

“COVID-19’un 40 yıldan fazladır süren şiddetli ve düzensiz 
neoliberal yağmacılığa karşı doğanın bir intikamı olduğu 
sonucuna varabilirim.”

David Harvey, sosyal bilimci

Pandemi sürecini açıklamak için küreselleşme kadar ön plana 
çıkan bir diğer neden de kentleşme oldu, özellikle kentsel iklim çalış-
maları yapan uzmanlar salgının temel nedeninin hızlı kentleşmenin 
beraberinde getirdiği iklim değişikliği olduğu konusunda hemfikirdi. 
Kentin doğa ile olan ilişkisi ve artan kentleşmenin doğal alanı kısıt-
laması, bir nevi doğadaki “mesafe”yi azaltıyor ve insanın da doğa ile 
olan ilişkisini değiştiriyordu.  Bir odaya sıkışan onlarca insan gibi 
yaşadığımız kentler, pek tabii ki bizim sosyal mesafeyle tanışmamız-
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dan sonra, çok daha tuhaf yerler olmaya başladılar. Adeta bir odanın 
içerisinde birbirine değmemeye çalışan onlarca insan gibi karantina 
adını verdiğimiz bir tür hareketsizlik durumuna girdik. Salgın sıra-
sında azalan insan hareketliliğinin, beraberinde azalan karbon salı-
nımı ile birlikte çevreyi başlangıçta olumlu yönde etkilediği düşünül-
dü. Acaba David Harvey’in yazdığı gibi COVID-19 virüsü neoliberal 
yağmacılığa karşı doğanın bir intikamı mıydı? 

COVID-19 pandemisi çevreyle kurduğumuz ilişkileri de değiştir-
miştir. Bu dönemde insanların eve kapanması, tüketimlerini belirli 
oranda kısıtlamalarına neden olmuştur. Benzer bir kısıtlama üretim 
için de geçerlidir. Birçok fabrika ve işletme, bu dönemde tam kapa-
site çalışmamıştır, bu da öncelikli olarak hava kirliliğinin azalmasına 
neden olmuştur. COVID-19 pandemisi boyunca havadaki partikül 
maddeler (PM2,5, PM10), karbon monoksit (CO), azot monoksit (NO), 
azot dioksit (NO2), kükürt dioksit (SO2), ozon (O3) gibi kirletici kon-
santrasyonlarının değişimi ve bunun etkileri, halen daha üzerine 
çalışılan bir konudur (Frontera ve ark., 2020; Domingo ve Rovira, 
2020). Fakat yine de yapılan çalışmalar hava kirliliğine neden olan bu 
konsantrasyonların oranında bir düşüş olduğuna ve hava kirliliğinin 
azaldığına yönelik ispatlar içermektedir (Yurtsever, 2020) Pandemi 
dönemiyle birlikte NO2 emisyonlarının, Çin’de 10-25 Şubat arasında 
% 20-30’a; İspanya’da, Fransa’da ve İtalya’da karantinadan dolayı Mart 
2020’de, Mart 2019’a göre % 20-30’a; Kuzeydoğu ABD’de ise % 30’a 
kadar azaldığı bildirilmiştir (Muhammad ve ark., 2020). Hava kirlili-
ğinin azalması, pek tabii ki insanların ekonomik faaliyetin içindeki 
aktivitelerinin düşmesiyle alakalıdır. Fakat öte yandan gündelik haya-
tımıza giren yeni ihtiyaçların da bir kirlilik yarattığı gerçeği vardır. 
Özellikle, sosyal mesafeyle beraber maske takma zorunluluğu ve 
insanların temaslarını azaltmak için kullandıkları tek kullanımlık 
eldivenler, günlük hayatımızda plastik kullanımını ciddi oranda art-
tırmıştır. Bu artış çevreye dağılan plastik oranını da yükseltmektedir 
(Yıldızoğlu, 2020). Özellikle denizlere atılan maske ve eldivenlerin 
güncel bir problem olan “müsilaj” sorunuyla ilişkisi de incelenmeli-
dir. COVID-19 pandemisi boyunca çevre kirliliğine dair tek sorun, 
plastik üretimi ve aşırı kullanımı değildir. Su tüketimi de pandemi 
süresince kullanımı artanlar listesindedir. Özellikle artan el yıkama 
süreleri, alışverişten alınan ürünlerin yıkanması, kullanılan kıyafetle-
rin tekrar tekrar yıkanması ve hatta bazı belediyelerin reklam amaçlı 
olarak sokakları bile deterjanlı suyla temizlemeye kalkması su tüke-
timini de ciddi oranda yükseltmiş durumdadır. Bu durum, örneğin 
İstanbul’da barajlardaki su oranının düşmesinde etkili olmuştur 
(tv100, 2020). Pandeminin başında yapılan tartışmalar insanların 
doğa ile olan ilişkisinin tekrar kurulacağı yönündeydi, fakat bugün 
bu ilişkinin ne yönde olacağı konusu halen daha araştırılmaya açık-
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tır. Şunu biliyoruz ki, insanın koronavirüs ile girdiği ilişki sadece ve 
sadece biyolojik bir ilişki olmamıştır; nitekim pandemi döneminde 
doğanın değişen dengelerinin insan hayatında birçok kavramı değiş-
tirdiğini gördük. Bu insanın doğa ile olan ilişkisinin sosyal yönünü 
de daha çok görmemizi sağladı. Bugün en gözle görülür sonuçların-
dan biri, bir doğa krizinin insanların en temel özgürlüklerini kulla-
namamasına neden olmasıdır. Buradan hareketle küresel ısınma ve 
iklim değişikliği gibi daha majör problemlerin gelecekte ne gibi sos-
yal sonuçları olduğu üzerine çalışmak, bir o kadar önem kazanmış 
gibi durmaktadır. İleride iklim krizi nedeniyle oluşacak göç hareket-
liliğinin dünyada oluşturacağı yeni krizlerin çözümünün, aslında 
hemen şimdi doğa ile yapılacak bir ‘barış antlaşmasına’ bağlı olduğu-
nu da söylemeden geçemeyiz. 

Geleceğe yönelik tahayyüller
Peki, etkilerini henüz sadece ekonomik olarak gördüğümüz 

COVID-19 pandemisi dünyayı nasıl bir yere dönüştürecektir ve en 
önemlisi bu salgın daha ne kadar sürecektir? İkinci sorunun cevabı, 
ilk sorunun da bir cevabı niteliğini taşıyor şüphesiz. Eğer pandemi 
kısa sürer ve ortadan kaybolursa dünya ekonomisi daha fazla darbe 
almadan, neo-merkantilist politikalarla ayağa kaldırılmaya çalışıla-
caktır, bu süreçte gümrük vergileri yükseltilecek, devletler kendi 
kendine yetmeye çalışacaktır. Öte yandan birkaç devlet daha şimdi-
den gümrük vergilerini yükseltmişken, ABD Merkez Bankası’nın 
(FED) düşürdüğü kredi faizleri de durma noktasına gelen piyasaları 
canlandırmayı hedeflemektedir. Bu ikilik, devletlerin ve uluslararası 
örgütlerin bu süreci ekonomik olarak ne kadar kötü yönettiğini gös-
termektedir. Devletlerin kötü olduğu bir diğer konu da sağlık alanı-
dır; liberal devletler özel sektöre bıraktıkları sağlık sektörünü pande-
mi sürecinde yeniden kamulaştırmak zorunda kalmıştır. İspanya 
bunu yapan devletlerden biri olurken, Türkiye’de de devlet özel 
hastanelere virüs tedavisi gören hastaların tedavisi için ödenek ayır-
mıştır. Ayrıca pandemi sonrası pek çok devlet sağlık sistemlerine, 
özellikle salgın hastalıkları önleme çalışmalarına ve aşı araştırmala-
rına yüksek bütçeler ayıracak gibi görünmektedir. Eski ABD Başkanı 
Donald Trump iktidara geldiğinde hastalık kontrol merkezinin bütçe-
sini ve iklim değişikliği ile ilgili olanlar da dahil olmak üzere tüm 
araştırma fonlarını kesmişti. Trump’ın salgının başından beri önleyici 
tedbirler almadığını düşünecek olursak, bu uygulamaların pek çok 
insanın can kaybına sebep olduğunu söylemek yanlış olmayacaktır. 
Buradan hareketle pandemi süresince ve sonrasında ekolojik hare-
ketlerin ön plana çıkacağını söyleyebiliriz; kentlerin çepere doğru 
büyümesi ve nüfusun kalabalıklaşması çevre hareketlerinin sadece 
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bir başlığı iken, pandemi sonrasında bu konular merkeze taşınacak-
tır. Ekonomik olarak ise salgın kısa vadede çözülemez ve uzun vade-
ye yayılırsa, devletlerin 2008 krizini yeniden deneyimleyeceğini 
söyleyebiliriz. Hatta bazı ekonomistler, 2021’in sonuna kadar pande-
mi bitmezse 1929 Büyük Buhranının sonrasında olduğu gibi Neo-
Keynesyen politikaların uygulanabileceğini ön görüyorlar. Sermaye 
dolaşımını kısıtlayan salgın, kapitalist ekonomiyi krize sokuyor ve 
2008 krizinin çıkış yolu, kurtarıcısı olan, dünyanın en büyük ikinci 
ekonomik gücü, dünyanın ucuz hammadde tedarikçisi Çin ile bağlan-
tıların kesilmesi ve üretimin sekteye uğraması, kapitalizmin ve neo-
liberal ekonomi politikalarının sorgulanmasına yol açacak gibi görü-
nüyor. Virüs sadece Çin’deyken borsalarda hafif dalgalanmalar yaşa-
nırken, İtalya’ya sıçramasıyla ve 2020 Mart ayından bu yana tüm 
dünyaya yayılmasıyla dünya ekonomileri bir resesyon, duraklama 
dönemi yaşıyor. Eğer kriz kısa vadede etkisini kaybetmez, hızını 
düşürmezse bunun devalüasyona dönüşmesi kaçınılmaz olacaktır. 

David Harvey yukarıda bahsi geçen yazısında, virüsün yaşlı insan-
ları daha fazla etkilemesi ve ölümlerine yol açmasından dolayı yaş 
piramidinin değişeceğini, dolayısıyla dünya nüfusunun gençleşeceği-
ni söylemiştir. Bu durum giderek yaşlanan Avrupa ülkeleri için bir 
avantaj sağlayabilir; gelişmekte olan ülkelerin ekonomik gücü olan 
işgücü ise önemini yitirebilir ve bu devletler dezavantajlı konuma 
düşebilir.

COVID-19 virüsü gündelik yaşamı da etkiledi, insanlar karantina 
dönemlerinde evlere kapandı ve bir nevi kendi kendine yetebilmeyi 
öğrendi. Sosyal mesafelenmeden dolayı sosyalleşemeyen kitleler 
online oyunlara, alışveriş sitelerine, internet platformundaki dizi ve 
filmlere, canlı yayınlara daha fazla zaman ayırır oldu. Zaman kavra-
mı yitirildi ve mesai tanımı değişti. Bu durum uzun vadede toplumsal 
ve kültürel değişimi de beraberinde getirecektir, ancak sınıf ve cinsi-
yet temelli farklılıklar burada da görülecektir. Bu süreçte kadın der-
neklerinin yaptığı araştırmalar göstermiştir ki ev içi şiddet karantina-
da artmış, ev kadınlar için güvenli bir sığınaktan ziyade tehlikeli bir 
yer halini almıştır. Örneğin Türkiye’de Mor Çatı Kadın Sığınağı 
Vakfı’nın hazırladığı Koronavirüs Salgını Süresince Kadına Yönelik 
Şiddetle Mücadele İzleme Raporu’na göre Aile, Çalışma ve Sosyal 
Hizmetler Bakanlığı (AÇSHB) salgın süresince kadına yönelik şiddet-
le mücadele için bütünlüklü bir acil eylem planı açıklamadığı gibi bir 
devlet kurumu olarak devletin kanun ve yönetmeliklerini ihlal 
etmektedir (Mor Çatı, 2020: 2). Devletler ev içini özel alan olarak 
görüp kadını da ev içine hapsettiği sürece, bu sorun daha da tehlike-
li bir hal alacaktır. 

İsrailli tarihçi Hariri Financial Times’taki yazısında (2020), COVID-
19 virüsünün dünyada totaliter rejimleri mi yoksa küresel dayanışma-
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yı mı hâkim kılacağını tartışmıştır: “Bu kriz anında oldukça önemli 
iki seçimde bulunacağız. İlk seçim totaliter gözetleme mekanizması 
ile yurttaşların güçlendirilmesi arasında, ikinci seçim ise milliyetçi 
izolasyonizm ile küresel dayanışma arasında olacak.” Devletlerin 
vatandaşlarının sağlık durumlarını akıllı telefon uygulamalarıyla 
takip ediyor olması, gelecekte özel hayatın gizliliği ve bilgi güvenliği 
için sorun olabilir. Çağdaş dünyanın hapishanesi olarak görülen 
internet görünmeden görenin iktidarına dönüşebilir. 

Devletler son birkaç yılda halkın sağlığını korumak için kendile-
rine verilen yetkileri iyiden iye genişletmiş durumdadır ve bu geniş-
leme sağlık çatısı altında meşrulaştırılmaktadır. Öte yandan antide-
mokratik politikaların yanı sıra, önleyici tedbirler adı altında devlet-
lerin vatandaşlarını gözetleme projelerine başladığını biliyoruz. 
Örneğin AB ülkeleri içerisinde seyahat eden vatandaşların nereye 
gittiklerini bildiren formları doldurmaları zorunluyken (Federal 
Ministry of Health, Germany, 2021), Türkiye ya da Çin gibi ülkelerde 
de, devletler mobil uygulamalar sayesinde insanların kimlerle iletişi-
me geçtiğini, nerede olduklarını gözetlemeye başladılar. Bu konuyla 
ilişkili olarak devletlerin özel alana olan müdahalesinin iyiden iye 
artmasının tartışmalara sebep olması kaçınılmazdır. Örneğin, aşı tar-
tışmalarında en temel hak olan bedenin dokunulmazlığı tartışmaları 
yeterli seviyede yapılamamakta, belirli bir yasa olmasa bile insanların 
aşılar hakkında sorgulama yapmasına izin verilmemektedir. Kendi oy 
verdikleri parlamentolarda temsiliyet oranları zaten yeterince düşen 
insanların, kamusal alanda da kendilerini en derinden ilgilendiren 
konuları tartışmaya açmaları ya da yorumlamalarının, virüsü yayma-
ya çalışmakla eşdeğer görülüp tuhaf yaptırımlara ya da hukuki işlem-
lere maruz kaldıkları gözlemlenmiştir (Sözcü, 2020). 

“Bu salgın, gelecekteki salgın hastalıklar ya da iklim değişikliği 
gibi kapıda olan diğer krizler karşısında bizi daha dirençli 
kılan, daha insancıl bir sistem kurabilmemizi de beraberinde 
getirebilir. Bu kriz zamanındaki temel politik görev ise yaşa-
mak ve bu değerler etrafında örgütlenmektir.“

Simon Mair, ekoloji ekonomisti

Sonuç olarak COVID-19 salgını, bir yandan tarihte tanık olduğu 
salgınlardan herhangi biri iken, diğer yandan sonuçları itibariyle 
küreselleşen dünyanın şüphesiz ki tamamını etkileyecektir. Ancak 
her krizde olduğu gibi bu pandemide de dezavantajlı sınıflar ve ülke-
ler daha fazla negatif etkilenecektir. Bunu önlemek için yapılması 
gereken dayanışma ağları kurmak ve çözümü kendi içimizde arayıp 
dayanışma ile tüm dünya ile paylaşmaktır, çünkü bugünü nasıl yalnız 
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yaşamıyorsak geleceği de tek başımıza değil hep birlikte, bir arada 
inşa edeceğiz. Bugünlerde en zaruri talep, şeffaf bilgi ve yaşam hakkı 
olmalıdır.
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KAPANMADAN AÇILMAYA COVID-19 
DÖNEMİNDE EMEKÇİ HAKKI İHLALLERİ1

(11 Mart- 31 Mayıs 2020)

COVID-19 Emek Hak İhlalleri İzleme Grubu 

Aslı Odman, Burak Arıkan, Ebru Işıklı, Eylem Can, Doğacan 
Düğmeci, Hakan Koçak, Kudret Çobanlı, Şenol Solum,  
Tuğçe Tezer, Yakup Çetinkaya.

Pandeminin ilk döneminde yaşanan işçi hakları ihlallerinin tespit 
edilmesi fikri ilk olarak 21 Mart-18 Nisan 2020 tarihlerinde Aslı 
Odman ve Burak Arıkan tarafından düzenlenen Veri Müşterekleri 

için Ağ Haritalama Hackathonu2 kapsamında yapılan çevrimiçi buluş-
malarda ortaya çıktı. Emek, çevre, kadın, mülteci, çocuk, sağlık hakla-
rı ihlalleri konusunda çalışan müdahil araştırmacılar (‘alanın verileri-
nin uzmanları’) ile veri, yazılım uzmanlarını buluşturmayı ve aslen 
farklı sosyal adalet mücadeleleri için veri müşterekleri yaratmayı amaç-
layan bu Heckathonun alt çalışma gruplarından biri emek alanı idi. Bu 
altı serilik, düzenli buluşmalarda bir araya gelen araştırmacılar hangi 
verilerin hangi amaç için derleneceğine, nasıl toplanacağına, işlenece-
ğine dair katkılarını sundu. Araştırmanın veri toplama ve veri değer-
lendirme kısmı tümüyle grupta yer alanların gönüllü emeğiyle gerçek-
leştirildi. Raporlama bölümünde ise Kocaeli Dayanışma Akademisi 
üzerinden Haklara Destek Programı desteği alındı. 

Araştırmanın amacı
Araştırma ile pandeminin ilk kapanma dönemine yoğunlaşarak, ilk yılın-

da emek haklarında yaşanan ihlallerin niteliğinin değerlendirilmesi ve bu 

1 Bu çalışmanın ilk sunumuna bu linkten ulaşabilirsiniz: https://www.youtube.com/
watch?v=YYrKffPsPuA

2 https://graphcommons.github.io/hackathons/2020/03/02/veri-musterekleri/
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covid-19 emek hak ihlalleri izleme grubu 

konuda yapılan çalışmaların derlenmesi hedeflenmiştir. Bu kapsamda araş-
tırma iki bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde pandemi döneminin 
başlangıcındaki karantina sürecinde, işçi hakları alanındaki ihlallerin 
tespit edilmesi, bunu yaparken de veri bilimlerinde ve beşeri sosyal 
bilimlerdeki son teknik gelişmelerin bu alana uygunluğunu test 
etmek için bir pilot çalışma çıkarılması (makine okuma ile veri kazıma/
data scraping gibi) amaçlanmıştır. İkinci bölümde ise pandemi dönemiyle 
emekçilerin çalışma ve yaşama koşullarına dair ilk bir yılda yayınlanan araş-
tırma ve raporlar, alandaki genel yönelim ve odak noktalarının peyzajını 
sunabilmek adına derlenmiştir. 

Araştırmanın kapsamı
Araştırma, şirketlerin salgın, afet, deprem, hatta ‘darbe’  ve OHAL 

ilanı gibi ‘olağanüstü’ durumlarda hak ihlallerini “doğallaştırma” eği-
limlerine karşı, krizlerde sömürüsü derinleştirilen emek cephesinin 
deneyimlediği ihlalleri görünür kılmayı amaçlamaktadır. Virüs işçile-
ri vurmuş, şirketler ise riskleri farklı işkollarına dağıtabilmeleri ora-
nında kârlarını artırmıştır.3 Aynı sırada büyük şirketler ‘kamusal 
sosyal sorumluluk’ (KSS) mesajları vermiş, şirketlerin pandemi orta-
mında güvenlik ve kriz döneminde toplumsal meselelere duyarlılık 
konusunda görevleri olduğunu halkla ilişkiler faaliyetlerinin bir par-
çası olarak dile getirmişlerdir. 

Sıklıkla söylendiği gibi virüse karşı savaş, emekçilere yönelik sınıf 
savaşında bir alana dönüşmüştür. Pandemi döneminin en çok takdir 
edilen, kriz şartlarında fiziki yaşamın devamlılığını sağlayan mal ve 
hizmetleri üreten ‘elzem/vazgeçilmez işçiler’, gerçekte her zaman 
olduğundan daha yoğun ve riske açık bir şekilde çalışmıştır.

Heckathon’da bir araya gelen gönüllü araştırmacıların, en başta 
öncelikli amacı şirketlerin söylemleri ile pratikteki hak ihlalleri ara-
sındaki bu uçuruma dikkat çekebilmek ve namı ve sanı ile bu konu-
da sicili en kabarık olan şirketlerin adını koyabilmek, görünür kıla-
bilmekti. Çalışmanın ilerleyen aşamalarında, pandemi döneminde 
özellikle sosyal medyada neredeyse bir feryat şeklinde yoğunlaşan ve 
pandemi öncesinden çok daha fazla şekilde işyerlerinin, emekçilerin 
‘içini dışına çıkarırcasına’  görünürleşen hakı ihlallerinin bizde yarat-
tığı izlenimin tersine, hak ihlallerinin faili şirketlere dair somut veri-
lere ulaşmanın ne kadar zor olduğunu, şirketlerin ihlaller alanında 
nasıl görünmez kılınmaya devam ettiğini fark ettik. Bu açıdan bu 
mütevazi çalışmanın veri oluşturmakta bu ‘manalı imkânsızlıklarla’ 
(her şeyden önce sermayenin örgütlü formu olan şirketlerin görün-

3 https://www.milliyet.com.tr/yazarlar/zeynep-aktas/viruse-ragmen-şirketler-kar-
da-6282873?utm_source=t.co&utm_medium=post&utm_campaign=viruse-rag-
men-şirketler-karda-6282873&utm_term=post
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mez kalmasıyla) karşılaştığında, kendi içindeki araştırma amaçların-
daki dönüşümün de döneme tanıklık bağlamında bir kıymeti oldu-
ğuna inanıyoruz. 

Şekil 1: Çalışma grubunun araştırma sorusunun oluşma sürecinin ilk aşamalarında, 
araştırmacılarından Eylem Can’ın şirketlere işaret eden bir sosyal medya müdahalesi.

Her ne kadar bu aşamada şirketlerin namı ve şanı ile hak ihlalleri 
pratiklerinin ortaya dökülmesi olarak belirlenen ana odak, veriye 
ulaşmanın zorluğu yüzünden kaymak zorunda kalmış da olsa, pan-
demi döneminde olağanüstü durum koşullarını kötüye kullanan şir-
ketlerin tespiti ile şirket suçlarının işçi hakları ihlalleri ayağının 
ortaya çıkarılması hedefinin önemine halen kaniyiz. Parıltılı şirket 
imajları ve ileri bir tarihte bu araştırmalar sonucu elde edilen veri 
setlerinin, şirket suçlarının ve şirket halkla ilişkiler/imaj gibi diğer 
ayaklarında yapılan araştırmaların veri setleriyle birleştirilmesi ve 
salt emekle sınırlı kalmayan bir genişlikte, örneğin doğa yıkımını da 
içererek raporlanması planlanmaktadır.

Pandemi dönemi; Karantina (11 Mart-31 Mayıs 2020), Karantinadan 
Çıkış (Haziran-Ağustos 2020) ve İkinci Dalga (Eylül-Aralık 2020) ola-
rak dönemselleştirilecektir. Bu makalede yer alan analizler karantina 
ile sınırlı olmakla beraber değerlendirmeler kısmında karantina son-
rası ihlallere de değinilmiştir. İhlalleri sayısallaştırmak görünür 
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olmalarını sağlarken sayılarla görünmez kılınma ihtimali olan nokta-
lara ise niteliksel değerlendirmeler kısmında değinilmiştir. İhlallerin 
işçi sınıfı için pandemi dönemiyle sınırlı kalmayacak işaretler barın-
dırması, değerlendirmeler kısmında üzerinde durulan bir diğer mese-
le olmuştur. Sürekliliği görmek açısından bu değerlendirmeler açık-
layıcıdır. Örneğin ihlallerin artmasıyla beraber bazı illerde eylem 
yasağı getirilmiştir. Bazı firmalar işçileri pandemiden önce de düzen-
siz ve bazen kurumsal olarak da görülebilen kapalı sistem/kamp 
çalışmasına zorlamıştır. 

Makalenin ilk bölümünde araştırmanın yöntemi ve kısıtları payla-
şılacaktır. İkinci bölümde ise bulgular analizlerle sunulacak, ardın-
dan ihlallerin işçi sınıfı için anlamı değerlendirilecektir. Makalenin 
sonunda ise pandemi sürecinde emek konusunu merkeze alan yayın-
lar listesi paylaşılacaktır. 

Araştırmanın yöntemi
Araştırmanın başlangıç aşamasında sosyal medya ve basındaki 

güncel haberlerin taranması ve araştırma grubunun istişareleriyle 
niteliksel bir analiz sonucunda sık rastlanan ihlaller tespit edilmiştir. 
Aşağıdaki alanlarda ihlaller yaşandığı gözlenmiştir:

• işten çıkarma 

• işçi sağlığı ve iş güvenliği önlemleri almadan çalışmaya 
zorlama

• vaka tespitine rağmen çalışmaya zorlama

• ücretsiz izine zorlama

• iş yoğunluğunu ve/veya süresini artırma

• ücret gaspı ve/veya yan hak kesintisi

• toplu sözleşme haklarında kısıtlama

• emekli olmaya zorlama

• sokağa çıkma yasağı sırasında (sigortasız) çalışmaya zorlama

Veri girişi aşamasında başka tür ihlallerin de bu listeye eklendiği 
görülmüştür ve bunlar da sosyal medyada bu fenomeni ifade eden 
günlük kullanımlara ayrıştırılarak, anahtar kelime olarak kayıt altına 
alınmıştır. Bu ihlaller ise şunlardır:

• ek gösterge kesintisi

• İş Kanunu 25/II’ye dayanarak “Kod 29” ile tazminatsız işten 
çıkarma

• farklı istihdam biçimleri arası ayrımcılık yapma

• sosyal mesafe ve kantin kapatmaları bahane edilerek kötü/
eksik yemek verme
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• sendikal hakların ihlali

Listedeki her bir ihlal için bir kod atanmış ve ihlal verisi kodlan-
mıştır. Her bir ihlalle ilgili olarak oluşturulan değişkenler şunlardır:

• şirket ismi

• varsa, ana şirket ismi (olmadığı durumlarda işletme, işyeri
veya marka)

• işkolu

• il / ilçe

• tarih

• ihlale karşı direniş olup olmadığı

• varsa direnişe öncülük eden bir sendika olup olmadığı

Araştırma kapsamında ilk karantina dönemi için (11 Mart-31 Mayıs) 
gönüllü programcı/veri bilimcilerin hazırladığı bir programla veri kazı-
ma, data scraping tekniği ile hak ihlalinin işareti olabilecek anahtar 
kelimeler üzerinden emek haberlerini ağırlıklı olarak veren 68 Twitter 
hesabından4 ve ayrıca 29 tematik # (hashtag) altında yapılan paylaşım-
ları taranmış ve bir excel listesine otomatik olarak dökülmüştür. 

Bu süreçte otomatik olarak listelenen 40,075 adet Twitter paylaşı-
mı veri kontrol edilip ayıklandığında, araştırmanın amaçları için 
taranması gereken 3115 adet Twitter paylaşımına indirilmiştir.5 
Sıradan Twitter kullanıcılarının işten çıkarılma ya da hak ihlali dene-
yimlerini paylaşan iletilerinde şirket isminin nadiren paylaşıldığı 

4 Bu aşamada sosyal medya mecrası tercihinin neden facebook (şimdi metaverse), ins-

5 

tagram veya tiktok lehine yapılmadığı ve Twitter’in neden tercih edildiği sorulabi-
lir. İşçilerin, emekçi sınıfların çalışma koşullarını ifade eden paylaşımlarının mecrası 
hakkında gittikçe artan bir ilgi vardır. Araştırma grubu mecra seçimi için kendi ara-
sında istişare ettiğinde, facebook’un işyerlerindeki çalışma koşullarına dair verdiği 
bilgileri, aile ve arkadaşlık ilişkileri ile çok fazla iç içe geçtiği için, tiktok’un ise öne 
çıkardığının işyeri mekânı ve şirket isminden çok, yer ve sahneleme görselliği olması 
nedeniyle hak ihlallerine dair tarama yapmaya daha az elverişli olduğu için, bu iki 
mecrada çalışma hayatına dair daha niteliksel çalışmalar yapmak gerektiğine karar 
vermiştir. Bu konuda daha sonra yapılan bir sergi ve akabindeki tartışmalar için ba-
kınız: Sergi: https://tiktokunemeksinemasi.karsi.com/ ve Panel (23.01.2021) : https://
www.youtube.com/watch?v=82ATOFUAyyU&t=85s . Türkiye’de Twitter ise özellikle 
basında yaşanan tekelleşme, Gezi Direnişi sonrası kurulan ağlar üzerinden diğer iki 
mecradan daha fazla politik tartışmalar için kullanılan, bu yüzden hak ihlalleri çalı-
şanlar için daha somut veriler sunan daha uygun bir mecra teşkil etmektedir. ‘Sorun-
sala uygun verinin mecrası’ konusu diğer araştırma ve mücadele alanlarında olduğu 
gibi, emek alanında henüz yeteri kadar ele alınmış bir konu değildir.

 Bu noktada şunu not düşmek anlamlı olacaktır: Açık veri üzerinden, özellikle sosyal medya 
verisi üzerinden yapılacak araştırmalarda verinin kontrol edilmesi ve işlenmesi yoğun emek 
isteyen bir süreçtir. Niceliksel sosyal bilimler alanında yapay zekâ/makine okuması gibi veri 
toplamayı kolaylaştıran araçlar kullanılsa da bu pilot işte görülmüştür ki, muhakeme isteyen 
emek yoğun süreç bu tür araştırmaların daha önemli bir aşamasıdır.
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gözlenmiştir. İleti sahipleri sadece kendilerinin değil yakınlarının 
deneyimlerini de paylaşmaktadırlar. Bu iletiler sıklıkla çalışma haya-
tına yönelik düzenleme yapan devlet yetkililerin hesaplarına, televiz-
yon programlarının gündemlerine ve yardım kampanyalarına (mese-
la ‘Ahbap’  Derneğine!) yönelik etkileşimlerle paylaşılmıştır. 

Taranan Twitter iletileri içinden özgün araştırma sorunsalının ele 
alınmasına fayda sağladığı tespit edilen vaka oranı oldukça düşüktür. 
İncelenen 3115 Twitter iletisinden 129’unda (%4) pandemi dönemin-
deki emekçi hakkı ihlalleri ile ilgili bilgi veren vaka tespit edilmiştir. 
Bu nedenle Twitter’ın –en azından bir ilk deneyim teşkil eden bu 
mütevazi pilot çalışmada– otomatik vaka tespiti yerine ‘bilen göz’  
vesilesi ile hedefli içerik veya söylem analizi yapmak için daha uygun 
bir mecra olduğu gözlenmiştir. Bu durumun bir diğer nedeni de, çok 
sayıda insanın mağduru olduğu ihlallerin az sayıda işçi çalıştıran 
işyerlerinin ihlallerinden daha yoğun olarak kamuoyunun dikkatine 
sunulmasıdır. Çok sayıda işçinin çalıştığı, işçilerin örgütlü olduğu ve 
büyük şehirlerde olan işyerlerindeki ihlallerin sadece işçiler tarafın-
dan değil sendikalar, emek haberleri yapan gazeteler ve kamuoyu 
tarafından dile getirilme ihtimali daha yüksektir. Bu durum bize 
büyük ölçekli şirketlerin tedarik zincirlerinde yer alan görece küçük 
işyerlerindeki vakaların mevcut veriyle ve bu genelleme seviyesinde 
anlaşılamayacağını, araştırmanın bu açıdan sınırlarını gösterir.

Emek alanında ihlal gerçekleştiren şirketlerin isimleri –başta 
umduğumuz ve ulaşmaya çalıştığımız gibi– bireysel hesapların spon-
tane paylaşımlarından çok sol gazetelerin hesaplarında ve emek 
ihlallerine odaklı sosyal medya hesaplarında yer almaktadır. Bu 
nedenle makine okuması ile data kazımasına dahil edilen 69 twitter 
hesabı ve 29 # arasında yapılan bir eleme ile, ‘bilen göz’ taramasında 
sadece Evrensel Gazetesi, Yaşar Usta Portalı ve Patronların 
Ensesindeyiz hesapları ek vaka tespiti için taranmıştır. Gönüllü araş-
tırma grubu üyeleri ayrıca sadece bu iş için kurdukları bir Whatsapp 
grubunda, gündelik Twitter taramalarında buldukları tüm emekçi 
hakkı ihlali haberlerini birbirleri ile paylaşmış, tartışmış, biriktirmiş 
ve daha sonra bu raporda analiz edilen vakalara eklemişlerdir. 
Sadece çalışırken yaşam hakkı ihlali olan iş cinayetlerini kaydetmeye 
hasredilmiş İstanbul İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi’nin pandemi 
dönemine dair alt raporlar çıkarıyor olması, bu hak ihlali türünü 
dışarıda bırakmamıza yol açmıştır.6 Bu şekilde daraltılarak ve anali-
tik gözlerle taranan ileti/çıkan vaka oranı, veri kazıma ile elde edilen 
uygun Twitter paylaşımlarından çok daha yüksektir. Bunun pek çok 
nedeni olabilir ve bu fark, henüz emek dünyasının dinamikleri, çalış-

6 İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi’nin COVID-19 dönemi raporları için, makalenin 
sonundaki ‘Raporlar’ kaynakçasına bakılabilir.



162

ma koşulları, hak ihlalleri hakkında sadece sosyal medya mecraları 
değil, pek çok kaynaktan yapılacak makina okuması ile veri kazın-
ması tekniğiyle yapılacak çalışmaların anlamsızlığına işaret etme-
mektedir. Daha çok, hem sosyal bilimci hem de veri bilimcileri içeren 
karışık bir grup gönüllü araştırmacının bu ufak, pilot işteki sınırlılık-
larına işaret etmektedir. 

Haber ve paylaşımları değerlendirirken:

• COVID’le ilgisiz olaylar, işten çıkarmalar alınmadı.

• İhlaller Türkiye’de faaliyet gösteren firmalarla sınırlı tutul-
du.

• COVID ortamını suistimal etme durumu olarak değerlen-
dirdiğimiz ancak doğrudan pandemiyle ilgili olmayan 
durumlar dahil edildi. 

Bu raporun analizleri Karantina Dönemiyle sınırlıdır. Karantinadan Çıkış 
(Haziran-Ağustos 2020) ve İkinci Dalga (Eylül-Aralık 2020) ihlalleri ise 
gazete taraması ile araştırmanın ileri bir aşamasında tespit edilecek ve ana-
lizle raporlanacaktır. 

Kısıtlar
Seçilmiş Twitter hesapları ve #’ler üzerinden yapılan veri kazıma 

sonucu bulunan paylaşımlar ile gazete ve hak ihlali takibi yapan sos-
yal medya hesaplarının teker teker taranmasıyla tespit edilen vakalar 
gerçek resmin küçük bir kısmını oluşturmaktadır. 

Tekil vakaları kayıt altına alan bu araştırma yalnızca çalışanlar 
arasındaki ilişkiyi göstermesi açısından sınırlılıklara sahiptir. Bir 
işyerinde gerçekleşen ihlal o işyerinde olmayan emekçileri de salgın 
riskine maruz bırakmaktadır. Örneğin büyük şehirlerde ulaşım ya da 
Kayseri, Antep, Denizli gibi yerlerde büyük fabrikalarda çalışan işçi-
lerin toplu çalışmaları sırasında salgın, işyeri COVID-19 
Kümelenmelerine7 uygun işçi sağlığı ve iş güvenliği politikaları ile 
müdahale edilmediği sürece, hızlanmaktadır.8

Bulgular 
Karantina Döneminde İhlaller (Mart 2020-Mayıs 2020)

Analizden önce vakaları değerlendirme yöntemi üzerine birkaç 
söz etmek anlamlı olacaktır. Vakaları değerlendirirken lokasyon ve 
şirket temelli yola çıktık. Karantina dönemi bir firmada gerçekleşen 

7 http://isigmeclisi.org/20612-pandemide-calismak-zorunda-olmak-isci-sagli-
gi-yoksa-halk-sagligi

8 https://www.gercekgundem.com/guncel/208815/isci-kenti-antepte-salginin-bilan-
cosu-agirlasiyor-fabrikaların-yarisindan-cogunda-vaka-var



163

covid-19 emek hak ihlalleri izleme grubu 

ihlal, farklı zamanlarda ve farklı lokasyonlardaysa ayrı vakalar olarak 
ele aldık (Örneğin PTT Şubeleri). Bir firmada aynı lokasyonda ancak 
farklı tarihlerde gerçekleşen ihlalleri ise beraber değerlendirdik; 
dolayısıyla ayrı bir vaka olarak ele almadık. Kargo firmaları, market 
depoları gibi örneklerde görebileceğimiz gibi birçok noktada, aynı 
anda, aynı ihlallerin gerçekleştiğine dair bildirimleri yine tek bir 
vaka olarak değerlendirdik. 

Özetle toplamda 412 noktada 540 ihlal tespit edilmiştir. Vakaların 
%8’inde (32 vaka) ihlale karşı bir işçi direnişi de gözlendi.

Tablo 1. İhlallerin İşyerlerinde Görülme Oranları

 Sayı %

İş güvenliği önlemi almadan çalışmaya zorlama 128 %31

İşten çıkartma 105 %25

İşyerinde pozitif vaka görülmesine rağmen çalışmaya zorlama 69 %17

Ücretsiz izine zorlama 52 %13

Ücretlerini geciktirme, ödememe, eksik ödeme 43 %10

Senelik izinden kullanmaya zorlama, izin borçlandırma 41 %10

Ödenmemiş fazla mesai, iş yoğunluğunu artırma, ek iş kalemi çıkarma 30 %7

Sokağa çıkma yasağına rağmen çalıştırmaya devam etme 22 %5

Yemek, sigorta, ulaşım haklarında kısıtlama 11 %3

Farklı istihdam biçimleri arası ayrımcılık yapma 11 %3

Kötü/eksik yemek verme 8 %2

Kod 29, 25/2 2 %0,5

Sendikal haklar ihlali 2 %0,5

TİS haklarında kısıtlama 1 %0,2

Ek gösterge kesintisi 1 %0,2

Diğer 14 %3

Toplam işyeri sayısı 412 %100

En sık rastlanan ihlal türü iş güvenliği önlemi almadan çalışmaya 
zorlama olmuştur. İhlal görülen işyerlerinin üçte birinde sağlıklı 
çalışma şartlarının ihlal edildiği gözlenmiştir. İş güvenliği önlemi 
almadan çalıştırma ve işyerinde pozitif vaka görüldüğü halde çalış-
maya zorlama durumlarını sağlığın tehlikeye atıldığı durumlar olarak 
beraber düşünmek önemlidir. 180 (%43) işyerinde bu iki durumdan 
biri veya ikisi birden görülmüştür. İhlal gözlenen işyerlerinin dörtte 
birinde işten çıkarma gerçekleşmiştir. 
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Tablo 3. İş Kollarına Göre İhlallerin Görülme Sıklıkları

 Sayı %

Ticaret, büro, eğitim ve güzel sanatlar 70 %17

Dokuma, hazır giyim ve deri 51 %12

Metal 46 %11

İnşaat 45 %11

Gıda sanayi 35 %8

Genel işler 27 %7

Taşımacılık 22 %5

Petrol, kimya, lastik, plastik ve ilaç 21 %5

MEMUR - Sağlık ve Sosyal Hizmetler 17 %4

Konaklama ve eğlence işleri 16 %4

Sağlık ve sosyal hizmetler 10 %2

İletişim 9 %2

Madencilik ve taş ocakları 7 %2

Banka, finans ve sigorta 7 %2

Enerji 5 %1

MEMUR - Eğitim, Öğretim ve Bilim Hizmetleri 5 %1

Savunma ve güvenlik 4 %1

Ağaç ve kâğıt 3 %1

Çimento, toprak ve cam 3 %1

Gemi yapımı ve deniz taşımacılığı, ardiye ve antrepoculuk 4 %1

Basın, yayın ve gazetecilik 2 %0,5

MEMUR - Yerel Yönetim Hizmetleri 2 %0,5

MEMUR - Büro, Bankacılık ve Sigortacılık Hizmetleri 1 %0,5

Toplam 412 %100

Açıklama: Tabloda yer alan iş kolları Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Kolları 
Yönetmeliği (Resmi Gazete yayın tarihi: 19.12.2012, Sayı: 28502) esas alınarak belirlenmiştir. 
Kamu çalışanları (memurlar) içinse Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme 
Kanunu’nun 5. maddesinde belirtilen hizmet kolları esas alınmış, listede başına getirilen 
“memur” ibaresiyle hizmet kolu belirtilmiştir. 
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Pandemide ‘elzem/vazgeçilmez işçiler ’ (essential workers) kavra-
mını en fazla üzerlerinden tartıştığımız meslek gruplarından market 
çalışanlarına yönelik ihlaller içinde yer aldıkları Ticaret, Büro, Eğitim 
ve Güzel Sanatlar İşkolunu, karantinada en sık ihlal yaşanan işkolu 
olarak birinci sıraya taşımıştır.

Tekstil işkolundaki ihlaller ise ikinci sırada yer almaktadır. 
Özellikle Gaziantep’te oluşan işçi direnişleri, bu il ve işkolundaki 
hak ihlallerini daha görünür kılmıştır. İşçinin direnişe geçmesi, 
hareketlenmesi ile görünürlük ve haberlerde artış arasındaki 
malum olumlu ilişkinin bu çalışmada da kurulduğu görülmekte-
dir. En yoğun hak ihlalleri değil, direnişe konu olan hak ihlalleri 
daha çok görünür olmaktadır. Karantinada öncelikli olmadığı 
halde çalışması durmayan metal iş kolundaki ihlallerin de listenin 
ilk sıralarında olması manidardır. Direnişlerin yaşandığı bir başka 
iş kolu olan inşaat işkolunda ise hastaneye gitmesi gerektiği halde 
şantiyelerde yasadışı bir şekilde, seyahat özgürlükleri kısıtlanarak 
“karantinaya alınan” işçilerden, kalabalık yemekhanelerin duru-
muna kadar koşulları yansıtan videoların ekranlarımıza düştüğü-
ne şahit olmuştuk. Market, gıda, genel işler gibi pandemide sosyal 
yaşamın idamesi için vazgeçilemez işleri teşkil eden alanlarda 
ihlallerin en yoğun görülmesi beklenirken, tekstil ve metal gibi 
üretimi ertelenebilecek işkollarında da çarkların durmamasının 
yarattığı ihlalleri gözlemlemek dikkat çekicidir.

Tablo 4. İhlallerin Olduğu İşyerlerinin Bulunduğu İller

 Sayı %

İstanbul 185 %45

Kocaeli 37 %9

İzmir 30 %7

Ankara 27 %7

Gaziantep 21 %5

Bursa 10 %2

Tekirdağ 10 %2

Tüm Türkiye 12 %3

Diğer 80 %19

İhlallerin gerçekleştiği işyerlerinin imalat sanayi yoğunluğuna 
paralel olması beklenen bir sonuçtur. Kargo sektöründeki firmalarda 
yaşanan ihlallerin tüm Türkiye’deki şubelerinde rutin bir uygulamaya 
dönüştürüldüğü de gözlenmiştir. 
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Tablo 5. İşkolları ve İhlal Sayıları

Açıklama: Tablo sayıları göstermektedir. Sunumu kolaylaştırmak için analiz daraltılmış, daha 
az rastlanan ihlal türleri ve bazı az vakalı işkolları tabloda gösterilmemiştir. Renk değişimini 
kolonda (yukarıdan aşağıya) okuyunuz.

İhlal sayıları iş kollarına göre değerlendirildiğinde inşaat iş kolunun 
iş güvenliğinin en çok ihlal edildiği alan olduğu görülmektedir. 
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Marketlerin yoğun olduğu Ticaret, Büro, Eğitim ve Güzel Sanatlar 
işkolunda birden fazla ihlalin aynı yoğunlukla yaşandığı bir durum 
söz konusudur. İş yoğunluğunun artırılması yine en sık bu iş kolunda göz-
lenmektedir. Dokuma sektöründe sağlıksız iş koşullarının, ekonomik daral-
manın daha yüksek oranda hissedildiğini tahmin ettiğimiz taşımacılık ve 
otelcilik iş kollarında ise işten çıkarmanın daha çok rastlanan ihlaller 
olduğu tespit edebilmektedir.

Veritabanı dışında hak ihlallerinden örnekler 
Çalışmamızı sürdürürken rastladığımız haberler, raporlar, çeşitli 

yayınlar ve yaptığımız gözlemler bize, Twitter paylaşımlarına dayalı 
oluşturduğumuz nicelikselleştirilmiş verilerin ötesinde kimi vakalara 
dair kısa notlar düşmenin de gerekli olduğunu ve bunun tabloyu 
daha zengin görmek için yararlı ve gerekli olduğunu gösterdi. 
Dolayısıyla aşağıda yine bazı ihlal kategorileri bağlamında öne çıkan 
ve her biri kendi içinde çalışma koşullarında, hatta emek rejiminde 
süreklilik-kırılma açısından analiz edilmeyi hak eden seçtiğimiz 
vakalardan örnekler sunacağız.

Emekçilerin yaşam ve sağlık hakları ihlali edildi
  Pandemide işyerlerinde yaşam hakkını da tehdit edebilecek sağlık 

hakkı ihlalleri yoğun olarak yaşandı. Bu türden haberler medyada ve sosyal 
medya mecralarında sıklıkla görüldü. 

• Kırşehir’de cezaevi inşaatında çalışan 186 işçi, COVID-19 
şüphesiyle şantiyede karantinaya alındı. Tek lavabo ve ban-
yonun olduğu şantiyede tedirginlik yaşayan işçiler bu 
koşullarda çalışmaya zorlandı. Çoğunluğu Diyarbakır, 
Mardin, Van ve Batman gibi illerden gelen işçilerden 5’inin 
koronavirüs nedeniyle hastaneye kaldırıldığı öne sürüldü. 
Koğuşlarda karantinaya alındıklarını belirten işçiler, ölüme 
terk edildiklerini ifade etti (https://www.evrensel.net/
haber/402341/kirsehirde-186-isci-koronavirus-suphesiy-
le-cezaevi-insaatinda-karantinaya-alindi).

• Kocaeli İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, 60 yaş üstü olanlar, 
hamileler, kronik rahatsızlığı bulunanlar ve karantinada 
kalması gerekenlere tanıdığı idari izin hakkını iptal etti. 
Kurul maske takan işçilerin, pozitif vakalarla yakın temaslı 
bile olsa üretime devam etmesinin önünü açtı (https://
www.evrensel.net/haber/402255/kocaeli-valiligi-idari-iz-
ni-kaldirdi-yakin-temasli-olsan-da-maskeyle-calis-dedi).

• Diyarbakır’daki Ergani Devlet Hastanesi’nde pandemi servi-
sinde temizlik görevlisi olarak çalışan Murat Yumruk, 
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Hepatit-B gibi ciddi kronik hastalıklarını gösteren raporlarıy-
la görev yerinin değişmesi için defalarca yönetime ve bakan-
lığa başvuru yapmasına rağmen talebi yerine getirilmedi. 
Virüse yakalanan işçi yaşamını kaybetti (https://twitter.com/
gazeteduvar/status/1300482230725337088?s=12).

• İçişleri Bakanlığı’nın Türkiye genelinde 65 yaş ve üstü 
olanlar ile kronik rahatsızlığı bulunanlara sokağa çıkma 
yasağı getiren kararına rağmen gıda işkolundaki firmalarda 
65 yaş üstü ve kronik hastalıkları bulunanlar işçilerin dahi 
zorla çalıştırılmaya devam ettiği görüldü (https://www.
evrensel.net/haber/402899/gida-sektorunde-65-yas-ustu-is-
ciler-yasaga-ragmen-calistiriliyor).

• 2020 Ağustos ayında Gaziantep Sanat Ambalaj fabrikasın-
da, beraber çalıştığı kişide COVID-19 çıkmasına ve temaslı 
olmasına rağmen izin verilmeyen İbrahim Karaoğlan isimli 
işçi hastalığa yakalandı, ailesine bulaştırdı ve babasını, 
annesini, abisini kaybetti (“Pandemi Döneminde Gaziantep 
OSB’de Yaşanan İşçi Kıyımı, Hak İhlalleri ve İşçilerin 
Talepleri Hakkında Rapor”).

• Bu konuda daha da ileri gidilerek hastalığın sorumluluğu-
nun işçilere yüklenmesi vakalarına da rastlandı. Örneğin 
İstanbul Çekmeköy’de inşaatı devam eden Koray İnşaat’a 
ait Koray Kasaba 4. Etap Şantiyesi’nde çalışan işçilere, çalı-
şırken koronavirüs olmaları durumunda “tüm sorumlulu-
ğun kendilerine ait olduğunu” kabul ettiren bir taahhütna-
me imzalatılmak istendi (https://www.evrensel.net/
haber/401213/insaat-iscilerine-koronavirus-kaparsam-so-
rumluluk-bana-ait-yazan-belge-imzalatildi).

• Bir başka örnekte Gaziantep’te kurulu Merinos fabrikasın-
da yönetim işyerine astığı duyuruda “Tüm personelimiz 
fabrikamızın kapalı olduğu dönemde koronavirüs [COVİD-
19] kendisini evde izole edecektir. Bu dönem sonunda virüs 
bulaşı tespit edilen personelimize cezai işlem uygulanacak-
tır.” ifadelerini kullanarak hastalığın sorumluluğunu tümüy-
le işçilere yıktı (“Pandemi Döneminde Gaziantep OSB’de 
Yaşanan İşçi Kıyımı, Hak İhlalleri ve İşçilerin Talepleri 
Hakkında Rapor”).

• 2020 Nisan ayı başında Başpınar’ın dibinde bulunan, nüfu-
sunun neredeyse tamamını OSB işçisinin oluşturduğu Sam 
Köyü, ilçe Hıfzısıhha Kurulunun kararıyla 14 gün süreyle 
karantina altına alındı. Karantinanın başlamasının üzerin-
den iki saat geçtikten sonra, iki çuval fabrikası sahibinin 
girişimiyle buradaki karantina iki sokağa düşürüldü, nede-
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ni ise çuval üretimi yapan birkaç işverenin işlerinin aksa-
masıydı. 5 bin kişinin yaşadığı ve yüzde 85’i OSB’deki 
fabrikalarda işçi olan bu mahalledeki karantina kararı kal-
dırılarak, iki işveren için, binlerce işçinin ve çalıştıkları 
fabrikalarda temas ettikleri insanlar düşünülürse on binler-
ce insanın hayatı ve sağlığı tehlikeye atılmış oldu. Bu vaka 
aynı zamanda bize çarkların dönebilmesi için sanayicilere 
verilen desteğin hangi boyutlara varabildiğini ve kamu oto-
ritelerinin etkisizliği ve/veya taraflılığını göstermesi açısın-
dan da hayli çarpıcı bir örnektir (“Pandemi Döneminde 
Gaziantep OSB’de Yaşanan İşçi Kıyımı, Hak İhlalleri ve 
İşçilerin Talepleri Hakkında Rapor”).

Emekçilerin çalışma hakkı ve diğer sosyal hakları ihlal edildi
Çalışma hakkı salt istihdam edilmeyi değil aynı zamanda her insa-

nın insan onuruna yakışır bir hayat idame ettirebilecek iş ve gelire 
sahip olma hakkını ifade eder. Öte yandan Evrensel İnsan Hakları 
Beyannamesi, Avrupa Sosyal Şartı ve diğer uluslararası belgelere göre 
çalışma hakkı, kişinin istihdamda olma haliyle de sınırlandırılamaz. 
İş güvenliği, adil ücret hakkı, ayrımcılığa ve feshe karşı korunma ve 
örgütlenme hakları da çalışma hakkı kapsamında yer alır. İşçilerin 
istihdamda kalma koşulunun devam ettirilmesi karşılığında ücret, 
dinlenme hakkı ya da sağlıklı ve güvenli bir ortamda çalışma hak-
kından feragat etmeye zorlanması da (insan onuruna yakışır) çalışma 
hakkının ihlal edilmesi demektir.9 

Pandemi dönemi yukarıda çizilen çerçevede çok yaygın ve çeşitli 
çalışma hakkı ihlalleri ortaya çıkarttı. Olağanüstü haller, çoğu zaman 
sermayenin çalışma hayatı zoru içinde ihlal ettiği formel hakların, 
hukuken de ortadan kalktığı, fiili uygulamaların hukuka dayatıldığı 
dönemler olmuştur. Bunların çok çarpıcı olanlarından birkaç örnek 
vermekle yetineceğiz.

• Her şeyden önce yoğun bir istihdam kaybı yaşandı. DİSK-
AR hesaplamalarına göre Nisan 2020’de, kısmi sokağa 
çıkma yasaklarının uygulandığı dönemde, “COVID-19 etki-
siyle revize edilmiş geniş tanımlı işsiz ve iş kaybı” sayısı 
yaklaşık 17,7 milyon olarak tespit edildi. COVID-19, Nisan 
2019 ile kıyaslandığında en az 10,7 milyon yeni eşdeğer 
istihdam kaybı ve işsize yol açtı.10

9 https://www.evrensel.net/yazi/82316/calisma-hakki

10 http://DİSK.org.tr/2020/07/temmuz-2020-issizlik-ve-istihdam-raporu-turkiye-tarihi-
nin-en-buyuk-issizligi/ (Erişim: 16.12.2021)

 Burada kullanılan eşdeğer istihdam kaybı tanımı, ILO’nun COVID-19 nedeniyle çalışılmayan 
süreyi eşdeğer tam zamanlı istihdama dönüştürerek COVID-19 nedeniyle meydana gelen iş 
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• 7244 sayılı Yasa ile de kısa çalışma ve işsizlik ödeneklerin-
den faydalanamayanlar ile ilgili olarak, nakit ücret desteği 
adıyla bir mekânizma ilk kez getirilmiş oldu. Ayrıca İş 
Kanunu’nun 25/II maddesinde belirtilen ahlak ve iyi niyet 
kurallarına uymayan hallerde işverene haklı fesih hakkı 
tanıyan durum dışında, iş sözleşmesinin feshi yasaklandı. 
Ancak işverenlere daha önce mevzuatta yer almayan ücret-
siz izine çıkarma imkânı tanındı. Ne yazık ki bu hüküm, 
kamuoyunda “işten çıkarma yasağı” olarak isimlendirildi. 
Ücretsiz izine çıkarma ve bu süre içinde nakit desteği sağ-
lama uygulaması, işçilerin tazminat haklarını elde edeme-
meleri ve eğer işten ayrılıp yeni bir işe geçmeye kalkışırlar-
sa tazminat haklarından feragat etmek durumunda kalma-
ları gibi, ciddi bir hak ihlali zemini yarattı. TBMM Genel 
Kurulu’nda Cumhurbaşkanı tarafından Nisan 2020’de çıkar-
tılan 3’er aylık sürelerle 30 Haziran 2021’e kadar uzatılan 
bu uygulama ile ücretsiz izne çıkarılan işçilerin, aylık yak-
laşık 1200 TL (2020 yılı net asgari ücretin yarısı kadar) ile 
geçinmek durumunda kalmaları söz konusu oldu.

• COVID-19 pozitif vakaları saklayarak üretime devam eden, 
yasal dayanağı olmayan “kapalı sistem çalışma” ortaya 
çıktı. Dardanel Gıda’nın Çanakkale’de bulunan fabrikasın-
da COVID-19 vakalarına rastlandı. Fabrika yönetimi tüm 
çalışanların 14 gün fabrika sahasında ve konaklama alanla-
rında gözetimli karantinaya alınacaklarını bildirdi. 
Çanakkale İl Sağlık Müdürlüğü İl Hıfzıssıhha Kurulu kara-
rına dayanarak yaşama geçirilen bu uygulamayı kapalı 
sistem çalışma olarak tanımladı. Vakalara rağmen test 
yapılmadığını söyleyen işçiler 14 gün boyunca geceyi yurt-
ta, gündüzü ise çalışmak üzere fabrikada geçirdiler (https://
www.evrensel.net/haber/410345/pozitif-vaka-cikan-darda-
nelde-k-r-oncelikli-onlem-bantta-karantina). Benzer bir 
uygulama Limak Holding’in Yusufeli’ndeki baraj inşaat 
şantiyesinde de yaşandı (https://twitter.com/insaatiscilerii/
status/1338107394015027202?s=20). 

kaybını hesaplama yöntemine referansla yapılmaktadır. TÜİK, sadece araştırmanın yapıldığı 
referans haftasından geriye doğru 4 hafta içinde iş arayanları işsiz saymaktadır. Oysa COVID-19 
döneminde işten çıkarma yerine yaygın olarak kısa çalışma ödeneği ve ücretsiz izin ödeneği 
uygulanması nedeniyle milyonlarca işçi çalışmadığı halde istihdamda gözükmektedir. TÜİK’in 
yöntemine göre, kısa çalışma ödeneği ve ücretsiz izin ödeneği alan işçiler iş aramadıkları için 
işsiz sayılmamaktadır. Bugüne kadar 3,5 milyon işçi kısa çalışma ödeneği ve 1,8 milyon 
işçi de ücretsiz izin ödeneği (nakdi ücret desteği) almış olduğu halde, yani bu kişiler iş 
başında olmadığı halde İŞKUR, bu kişileri işsiz saymamıştır. 
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• Farklı konfederasyonlara bağlı sendikaların şubelerinin 
oluşturduğu İstanbul İşçi Sendikaları Şubeler Platformu 
(İİSŞP), COVID-19 salgınında İstanbul ve çevresindeki işyer-
lerinde yaşanan hak ihlallerine ilişkin hazırladığı raporda 
yukarıda belirtilen geniş anlamıyla çalışma hakkı ihlaline 
dair bazı örnekler de sundu (https://bianet.org/bianet/sag-
lik/223122-istanbul-da-tekstil-gida-liman-belediye-calisa-
ni-2-bin-279-isci-pozitif-cikti). Bunlar şu şekildedir:

• Telafi çalışması ile borçlandırma

• Yarı yarıya izin uygulaması (bir aylık iznin yarısını işçinin 
kendinden karşılaması)

• Sağlık sektörü, medikal üretim tesisleri, sanal alışveriş çalı-
şanları ve taşımacılık işkolunda fazla mesai, sabahlama 
çalışması

• Bir sonraki yılın izninin peşin kullandırılması

• Hijyen kontrolü sağlanamadığı gerekçesiyle işçilere yemek-
lerini evden getirtme

• İşçilere bilgi verilmeden muğlak süreli izin kullandırma

• Emekçilerin en temel haklarından olan kıdem tazminatı 
hakkını ve işsizlik ödeneğinden yararlanma imkânını orta-
dan kaldıran Kod-29 ile işten çıkarmalar dönem içinde 
olağanüstü yoğunlaştı. DİSK-AR’ın uzun çabalar sonucu 
SGK’dan elde edebildiği bilgilere göre 2020 yılında 176 bin 
662 işçi Kod-29 nedeniyle işten çıkarıldı. 34 bin 145 kadın 
ve 142 bin 517 erkek işçi Kod-29 bahanesiyle işten çıkarıldı. 
Böylece Kod-29 ile işten çıkarılanların sayısı ayda ortalama 
14 bin 772 ve günde ortalama 491 kişi oldu (http://arastir-
ma.DİSK.org.tr/?p=5458). Bu durum, uzun süredir tartışma 
konusu edilen kıdem tazminatı hakkı konusundaki kırmızı 
çizginin de fiilen aşılması anlamına geliyordu. 

Emekçilerin boş zaman hakları ve mahremiyetleri ihlal edildi
Türkiye Metal İşverenleri Sendikası (MESS) tarafından uygulanma-

ya konulmak istenilen MESS SAFE Girişimi ile cep telefonuna indiri-
len uygulama ya da giysi veya boyna takılan cihaz aracılığı ile işçile-
rin birbiri ile  mesafesinin  1 metrenin  altına düşmesi durumunda 
sinyal verilmesi ve işçilerin uyarılmasının hedeflendiği belirtilmek-
teydi. MESS’in örgütlü olduğu fabrikalarda hayata geçirilmek istenen 
bu uygulama tartışmalara ve güçlü itirazlara neden oldu. İşçilerin 
tüm yaşamları üzerinde denetim kurulmasına, mahrem verilerinin 
işveren tarafından elde edilmesine dayanak oluşturabilecek bu uygu-
lama karşısında işkolunda örgütlü Birleşik Metal-İş Sendikası meslek 
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odalarına hazırlattığı bir raporla uygulamayı sorguladı ve yaşama 
geçmesine engel oldu. Raporda uygulama kişisel bilgilere erişim 
sınırlaması, işçilerin psikolojisi, yaratabileceği iş yükü, elektromanye-
tik etkiler ve insan hakları gibi başlıklar altında değerlendirilerek 
oluşturacağı ihlallere dikkat çekildi (http://www.birlesikmetalis.org/
index.php/tr/guncel/basin-aciklamasi/1491-mess-safe).

 Pandemide yaygınlık kazanan evden/uzaktan çalışma mode-
linde iş ile iş dışı arasındaki ayrımın ortadan kalkması, işin evdeki 
özel hayata, boş zamana doğru yayılması ve yaşamın bütünü üzerin-
de tahakküm kurması evden çalışanların başlıca yakınma konuları 
arasında yer aldı. Politeknik Kolektifi tarafından gerçekleştirilen 
“Mühendis Mimar Şehir Plancılarının Çalışma Hayatında COVID-19 
Araştırması” sonuç raporunda evden çalışanların %51’i iş-iş dışı ara-
sındaki sınırların silindiğini belirtti. Benzer bulgular aynı konudaki 
hemen her araştırmada tekrarlandı (http://politeknik.org.tr/politek-
nik-muhendis-mimar-sehir-plancilarinin-calisma-hayatinda-CO-
VID-19-arastirmasi-sonuclandi/).

Emeğin ifade, toplanma ve gösteri yapma özgürlükleri ihlal edildi
Pandemi döneminde salgının emekçiler açısından ortaya çıkardığı 

sorunlara dikkat çekmek, hak ihlallerini protesto etmek, konuyla 
ilgili taleplerini dile getirmek isteyen emekçiler, emek örgütleri ve 
temsilcileri sistematik olarak engellendi. Eylemler yasaklandı; çok 
uzun, geniş kapsamlı ve gerekçesiz genel yasaklar getirildi; sosyal 
medya paylaşımları nedeniyle soruşturmalar, gözaltına almalar 
yaşandı; eylemler şiddet yoluyla engellendi. Pandeminin ağır yükünü 
çeken emeğin sesi böylece kısılmış, adeta pandeminin emek üzerin-
deki etkilerinin konuşulması, duyulması yasaklanmış oldu. 

Yukarıda sözü edilen vakalar Türkiye İnsan Hakları Vakfı’nın “11 Mart-
10 Mayıs 2020 Tarihleri Arasında COVID-19 Salgını ile İlişkili Hak İhlalleri 
Raporu”nda kapsamlı biçimde ele alındı (https://tihv.org.tr/wp-content/
uploads/2020/05/Tu%CC%88rkiyeCOVIDHakI%CC%87hlalleriSON.pdf). 
Burada raporun ilgili bölümlerinden birkaç örnek vermekle yetineceğiz:

• 31 Mart 2020 tarihinde Ankara’da İbni Sina Hastanesi 
önünde Devrimci Sağlık İşçileri Sendikası (Dev Sağlık-İş) 
ile Sağlık ve Sosyal Hizmetler Sendikası (SES) tarafından 
COVID-19 salgını kapsamında alınan önlemlerle ilgili yapıl-
mak istenen basın açıklamasına müdahale eden polis, ara-
larında SES Ankara Şube Eş Başkanı ve Dev-Sağlık İş yöne-
ticisinin olduğu 5 sendika üyesini fiziksel şiddet kullanarak 
gözaltına aldı.

• 10 Nisan 2020 tarihinde İstanbul’un Kadıköy ilçesinde, 
COVID-19 salgınına rağmen çalışmaya zorlanan işçilerle 
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ilgili olarak Dayanışma Ağı tarafından yapılan basın açıkla-
masına müdahale eden polis 7 kişiyi fiziksel şiddet kulla-
narak gözaltına aldı.

• 20 Nisan 2020 tarihinde İstanbul’un Tuzla ilçesinde tersane-
lerde COVID-19 salgını ile ilgili gerekli önemlerin alınması 
ve 1 Mayıs ile ilgili, DİSK/Limter-İş Sendikası tarafından 
yapılan basın açıklamasına müdahale eden polis aralarında 
Sendika başkanı Kamber Saygılı’nın da olduğu 6 kişiyi 
gözaltına aldı.

• 1 Mayıs 2020 tarihinde İstanbul’da Taksim Meydanı’na yürü-
mek üzere Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu Genel 
Merkezi’nden çıkan sendika yöneticilerine polis müdahale 
etti. Müdahale soncu aralarında DİSK Genel Başkan Arzu 
Çerkezoğlu’nun da olduğu 15 kişi gözaltına alındı.

Yalnızca sendikaların kamusal alandaki açıklamaları değil, işyer-
lerindeki işçilerin bireysel ifade özgürlükleri de ihlal edildi. Hastalığın 
işyerlerinde yaygınlaşması karşısında işçilere konuşma yasağı getiril-
mesi türünden uygulamalara da sıkça rastlandı. Kayseri’de bulunan 
Kumtel fabrikasında COVID-19 tespit edilen iki usta karantinaya 
alındı. Kalan işçileri çalıştırmaya devam eden yönetim COVID üzeri-
ne konuşmayı yasakladı (https://ms-my.facebook.com/kizilbayrak.
net/photos/kumtelde-korona-konu%C5%9Fmak-yasak s%C3%B6m%-
C3%BCr%C3%BCye-devamkayseride-bulunan-kumtel-fabrikas%C4%B
1n/2709986492656392/)

Gaziantep COVID-19 pandemisinin etkisini ciddi biçimde göster-
diği kentlerin başında geldi. Kentteki organize sanayi bölgelerinde 
çalışan çok sayıda işçi pandeminin başlıca mağduru durumundaydı. 
Ancak alınmayan önlemler, uygulanmayan yasaklar vb. salgının daha 
da artmasına, işçilerin sağlık ve yaşam haklarının tehdit altına girme-
sine neden oldu. Bu durum karşısında tutum geliştirmeye, farkında-
lık yaratmaya çalışan emek örgütü temsilcisinin yaşadıkları örnek bir 
vaka özelliği taşımaktaydı.

 DİSK’e bağlı Tekstil Sendikası’nın Gaziantep temsilcisi olan 
Mehmet Türkmen, kentteki fabrikalarda yaygınlaşan salgına dair, 
sosyal medya paylaşımlarında bulunduğu için gözaltına alındı. 
Salgına rağmen fabrikalarda isçilerin çalışmaya zorlandığını duyuran 
Türkmen, yerel bir haber sitesinde hedef gösterildi, provokatörlükle 
itham edildi. Türkmen, yapılan bir ihbar nedeniyle “halkı kin ve nef-
rete teşvik veya aşağılama” suçlamasıyla evinden gözaltına alındı, 
savcılık ifadesinin ardından mahkemeye sevk edilmeye gerek görül-
meden serbest bırakıldı. Bununla birlikte sosyal medya paylaşımla-
rında adı geçen fabrika, işçilerin eylemi üzerine, 15 gün süreyle 
üretimi durdurdu. Mehmet Türkmen’in yaptığı açıklamalardan sonra, 
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bölgede 10 kadar fabrika üretime ara verip işçileri ücretli izne gön-
derdi (https://www.sessizkalma.org/defender/mehmet-turkmen/).

Mehmet Türkmen tarafından CHP Genel Başkanı ve merkez yöne-
timine 18.6.2021 tarihinde sunulan ve daha sonra kamuoyuyla da 
paylaşılan “Pandemi Döneminde Gaziantep OSB’de Yaşanan İşçi 
Kıyımı, Hak İhlalleri ve İşçilerin Talepleri Hakkında Rapor” bölgede 
emekçilerin yaşadığı hak ihlalleri konusunda kapsamlı bilgiler ortaya 
koyuyordu (https://www.evrensel.net/haber/437900/DİSK-tekstilden-
antep-raporu-isciler-oldu-patron-buyudu-muhalefet-sustu).

 Gaziantep’te çalıştıkları Koza Halı fabrikasında COVID-19 
vakası görüldüğünden pazar günleri çalışmayı reddettikleri için işten 
çıkarılan iki işçinin fabrika önündeki oturma eylemi, valiliğin aldığı 
“gösteri yürüyüşü, protesto eylemi, çadır kurma, oturma eylemi, 
stant açma, açlık grevi, anma töreni gibi etkinliklerini bir ay boyunca 
yasaklama” kararıyla engellenmiş oldu.

Emekçi direnişleri
2020’deki 3 aylık karantina sürecinde pandemi kaynaklı direnişler 

devam etti. İnşaat, tekstil, metal, sağlık, perakende, belediye altyapı 
çalışmaları, taşımacılık alanları ve tersaneler direnişin görüldüğü yer-
ler oldu. Eğlence, konaklama iş kolu çalışanları, motokuryeler ve kent 
çalışanları arasında ise yeni örgütlenmeler görüldü. Bu rapor kapsa-
mında kayda geçirilen 412 çalışma hakkı ihlali vakasının 33’ünde (%8) 
ihlaller direnişle karşılaştı. 23 direniş eyleminde sendika yer aldı. 

Sağlık, belediye, market, taşımacılık gibi yaşamsal işlerin olduğu iş 
kollarının yanı sıra “istisnai” sayılarak karantina dışı bırakılan tekstil, 
inşaat, metal, tersane gibi iş kollarında da direnişlere rastlandı. Örneğin 
DİSK Birleşik Metal’in olduğu yerlerde işçiler çalışmaktan kaçınma hak-
larını (İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, Madde 13) kullandı.

Eylemler çoğunlukla belirli bir işyerindeki işçiler tarafından ger-
çekleştirilmiştir. İşyerleri dışında sendikaların düzenledikleriyle 
beraber toplamda 46 eylem gerçekleştirilmiştir. Kimi eylemler sendi-
kalar ve hak örgütleri tarafından uyarı amaçlı gerçekleştirilmiştir. 
DİSK’in İŞKUR önünde, Limter-İş’in tersaneler önünde yaptıkları ile 
TTB ve SES’in tüm eylemleri bu kategori içinde düşünülebilir. 46 
eylemin 26’sı İstanbul’da gerçekleşmiştir.

Tespit edilebilen 46 eylemin 11’i inşaat iş kolunda, 10’u ise genel 
işler iş kolunda gerçekleşti. 46 noktada 66 nedenle 11 iş bırakma, basın 

11 Bir firmanın/işletmenin birden fazla noktasında eylem olduysa (PTT, Şok Market 
örneklerinde olduğu gibi) ve bir yerde farklı nedenlerle farklı zamanlarda ayrı ey-
lemler yapıldıysa bu durumlar ayrı değerlendirilmiştir. Kuveyt’te Limak’a karşı ger-
çekleştirilen eylem de listeye dahil edilmiştir.
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açıklaması gibi eylemler gerçekleştirilmiştir. 66 eylem nedeni içinde, 
sağlıksız çalışma ortamı en sık rastlanan eylem sebebi olmuştur.

Sağlık iş kolunda çalışan ancak genel iş kolunda olan sağlık emek-
çilerinin farklı istihdam biçimleri arası ayrımcılığa (kadro ve pozis-
yon) karşı eylemleri nedeniyle, bu alan en sık eylemin yapıldığı alan 
olmuştur.

Pandemi döneminde emek dünyası hakkında araştırma,  
değerlendirme raporları

- Kitle Örgütleri, STK, Üniversite, Araştırma Merkezi Raporları

• Altyazı – Sinesen, Set Emekçileri, Mayıs 2021 (Güncellenen Rapor)

• Aygüneş, Aslı, and Oğuz Can Ok. “COVID-19 Pandemisi Sürecinde 
Toplumsal Cinsiyet Çalışmaları İzleme Raporu.” (2020). Sabancı, 
SU Gender, Aralık 2020 #cinsiyet

• BİSAM, COVID-19 Sürecinde Gelir Kaybı ve Borçluluk Araştırması, 
Mayıs 2020

• Boun SPF, COVID-19 Salgınında İstanbul’da Çalışanların 
Deneyimleri: Niteliksel Bir İnceleme, Haziran 2020

• CHP, İstanbul’da Çalışma Hayatının Görünümü Raporu Haber 
Notu, Mayıs 2020 

• COVID-19 Küresel Salgın Sürecinde Türkiye’de Bakım Ekonomisi 
ve Toplumsal Cinsiyet Temelli Eşitsizlikler, UNDP (Proje Konda, 
İpek İlkkaracan, Emel Memiş) #cinsiyet

• Deri Tekstil ve Kundura İşçileri Derneği, Deri Tekstil ve Kundura 
İşkolunda Çalışan Mülteci İşçilerin Yaşadığı Hak İhlalleri Raporu, 
Mart 2020

• Deri Tekstil ve Kundura İşçileri Derneği, Meslek Hastalıkları, 
Kasım 2020

• Deri Tekstil ve Kundura İşçileri Derneği, Pandemide Mülteci İşçi 
Olmak, Ağustos 2020

• DEV Tekstil, Koronavirüs Salgınında Tekstil İşçileri Raporu, Nisan 
2020

• DİSK, COVID-19 İşçileri Nasıl Etkiledi?, Salgının Çalışma Yaşamına 
Etkileri DİSK Üyesi İşçilere Yönelik Alan Araştırması Sonuçları, 
Temmuz 2020 

• DİSK-AR, COVID-19 DİSK Raporu-1, Nisan 2020

• DİSK-AR, COVID-19 DİSK Raporu-2, Nisan 2020

• DİSK-AR, COVID-19 DİSK Raporu-3, Nisan 2020

• DİSK-AR, COVID-19 Döneminde Kadın İşgücünün Görünümü 
Raporu, Haziran 2020
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• DİSK-Gıda-İş, 27 Mart-17 Nisan Tarihleri Arasında Gıda 
Fabrikalarında Yaşanan Gelişmeler Raporu Haberi, Nisan 2020

• DİSK Genel-İş, COVID 19 Döneminde Gelir Eşitsizliği ve Yoksulluk 
Raporu, Ocak 2021.

• Dilek Demirbaş, Veysel Bozkurt, Sayım Yorğun (Ed.), The COVID-
19 Pandemic and Its Economic, Social, and Political Impacts, 
İstanbul University Press, 2020 

• Ekoloji Birliği, “Koronalı Günlerde ‘Evde Kal’  Sürecini Sermaye ve 
İktidar Ekolojik Yıkım Projeleri İçin Fırsata Dönüştürdü” Raporu, 
Mayıs 2020

• Engelli Kadın Derneği, COVID-19 Pandemi Sürecinde Engelli 
Kadınların İnsan Hakları İzleme Raporu, 2021

• Evid-Sen, Şiddet ve Korona Dönemi Çalışma İlişkileri Raporu, 
Kasım 2020

• Fişek Enstitüsü, Salgın Koşullarında Market İşçilerinin Sağlığı ve 
Güvenliği: Karşılaştırmalı Bir Çalışma, Haziran 2020

• HAK-İŞ, Ulusal ve Uluslararası Boyutuyla İş Sağlığı ve Güvenliği, 
Mayıs 2021

• İHD, COVID-19 Pandemisi Sürecinde Ekonomik-Sosyal Haklar 
Raporu, Aralık 2020

• İmece Araştırma Grubu, Söz Türkiye’de Korona Virüs Araştırması, 
(Saha Haziran 2020), 2020

• İmece Ev İşçileri Sendikası, COVID-19 Salgın Süreci Raporu, 
Temmuz 2020

• İMO, Koronavirüs Etkilenme ve Değerlendirme Anketi Raporu-1, 
Haziran 2020, 

• İMO, Türkiyè de İnşaat Mühendisleri Gerçeği: İş, İstihdam ve 
İşsizlik, Nisan, 2021

• İnşaat İş, İstanbul’da Şantiyelerin Genel Durumu, Korona Virüs ve 
Hak Gaspları Raporu, Sosyal Medya İletisi, Nisan 2020

• İSİG, 2020 İş Cinayetleri Raporu ve Pandemi Yazıları, Ocak 2021

• İSİG, COVID-19 Salgını Döneminde İşçi Sağlığı ve Güvenliği 
Raporu-1, Nisan 2020

• İSİG, COVID-19 Salgını Döneminde İşçi Sağlığı ve Güvenliği 
Raporu-2, Mayıs 2020

• İstanbul İşçi Sendikaları Şubeler Platformu (İİSŞP), İİŞP İhlal 
Raporu Haberi, Nisan 2020

• İstanpol, COVID-19 Sonucunda Evden Çalışabilirlik ve Eşitsizliğe 
Etkileri, Temmuz 2020

• İzmir Barosu, İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Komisyonu, Pandemi 
Özel Bülteni, Haziran 2020 
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• Kalkınma Atölyesi, Koronavirüs Salgınının Mevsimlik Gezici 
Tarım İşçileri ve Onların Çocuklarının Fındık Hasadına Katılımına 
Olası Etkileri ve Önlemler, Haziran 2020

• Kalkınma Atölyesi, Pandemi Döneminde Öğrenci Olmak, Mart 
2021

• Kalkınma Atölyesi, Pandemi Döneminde Öğretmen Olmak, Mart 
2021

• Kalkınma Atölyesi, Salgında Önceliklendirilenler: COVID-19 
Salgını Sürecinde Kalkınma Atölyesi’nin İzleme, Analiz, Belgeleme 
ve Savunu Çalışmaları, Ağustos 2020

• Kalkınma Atölyesi, Salgında Ötelenenler, COVID-19 Salgınında 
Dünyada ve Türkiye’de Mevsimlik Gezici ve Göçmen Tarım 
İşçilerine ve Onların Çocuklarına İlişkin Gelişmeler İzleme ve 
Belgeleme Çalışması, Ağustos 2020

• Kalkınma Atölyesi, Virüs mü Yoksulluk mu, Korona Virüs 
Salgınının Mevsimlik Gezici Tarım İşçileri ve Onların Çocukları ile 
Bitkisel Üretime Olası Etkisi, Mayıs 2020 

• KESK, KESK İstanbul COVID-19 Salgın İzleme Kurulu Raporu, 
Mart-Nisan 2020

• Meltem Güngör Delen, Selcan Peksan, COVID-19 ve İşçiler, 
Salgının İlk Döneminde Sanayi İşletmelerinde Çalışan Sendikalı 
İşçiler (Mavi Yakalılar), İÜ İktisat Fakültesi İnsan Kaynakları 
Araştırma Merkezi, (Saha Nisan-Mayıs 2020), 2020

• Metal İşçileri Birliği, Koronavirüs Salgını ve Metal İş Kolu Raporu, 
Mart 2020

• Politeknik, Politeknik, Mühendis Mimar Şehir Plancılarının 
Çalışma Hayatında COVID-19 Araştırması, Şubat 2021

• Sabancı Üniversitesi, COVID-19 Gölgesinde Evden Çalışma ve 
İş-Yaşam Dengesi Araştırması. Sabancı Üniversitesi ve İstanbul 
Üniversitesi, Mayıs 2020

• Sınıf Tavrı, Salgının Şantiyelerdeki Etkisi Üzerine Araştırma 
Raporu, Nisan 2020

• Sol Parti, Salgın Günlerinde Emek, Temmuz 2020

• TEPAV, İstihdam İzleme Raporu, Ocak 2021

• Textum dergi, Dosya, Küresel Salgın Günlerinde Emeğin Halleri, 
Haziran, 2020

• TGS, Kadın Gazeteciler, Mart 2021

• TGS, Medyada COVID-19, Mart 2021

• TMMOB, İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği, Ağustos 2020

• TTB, 1. Yıl değerlendirme raporu, Mart 2020

• TTB, 2. Ay değerlendirme raporu, Mayıs 2020

• TTB, 3. Ay değerlendirme raporu, Haziran 2020
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• TTB, 4. Ay değerlendirme raporu, Haziran 2020

• TTB, 5. Ay değerlendirme raporu, Haziran 2020

• TTB, 6. Ay değerlendirme raporu, Haziran 2020

• TTB, 8. Ay değerlendirme raporu, Kasım 2020

• TTB, 9. Ay değerlendirme raporu, Aralık 2020

• TTB, 10. Ay değerlendirme raporu, Ocak 2021

• TTB, 11. Ay değerlendirme raporu, Şubat 2021

• Türk Hemşireler Derneği, COVID-19 Mevcut Durum Analizi 
Raporu 10, Nisan 2020

• Türk Hemşireler Derneği, COVID-19 Mevcut Durum Analizi 
Raporu 11, Nisan 2020

• Türk Hemşireler Derneği, COVID-19 Mevcut Durum Analizi 
Raporu 12, Nisan 2020

• Türk Hemşireler Derneği, COVID-19 Mevcut Durum Analizi 
Raporu 1, Mart 2020

• Türk Hemşireler Derneği, COVID-19 Mevcut Durum Analizi 
Raporu 2, Mart 2020

• Türk Hemşireler Derneği, COVID-19 Mevcut Durum Analizi 
Raporu 3, Nisan 2020

• Türk Hemşireler Derneği, COVID-19 Mevcut Durum Analizi 
Raporu 4, Nisan 2020

• Türk Hemşireler Derneği, COVID-19 Mevcut Durum Analizi 
Raporu 5, Nisan 2020

• Türk Hemşireler Derneği, COVID-19 Mevcut Durum Analizi 
Raporu 6, Mayıs 2020

• Türk Hemşireler Derneği, COVID-19 Mevcut Durum Analizi 
Raporu 7, Haziran 2020

• Türk Hemşireler Derneği, COVID-19 Mevcut Durum Analizi 
Raporu 8, Ağustos 2020

• Türk Hemşireler Derneği, COVID-19 Mevcut Durum Analizi 
Raporu 9, Eylül 2020

• Türk Toraks Derneği, COVID-19 Pandemisinde Sağlık Çalışanları 
İçin Koruyucu Önlemler Yeterli Mi? Anket Sonuçları, Nisan 2020

• UN, UNHCR, MENA COVID-19 Emergency Response Update 
#17, 1, March 2021

• UN, YYD - Need Assessment of COVID-19 Pandemic Impact in 
İstanbul especially for Afghan Groups , March 2021

• Universus, Evde Kalamayanlar , COVID-19 Günlerinde Çalışma 
İlişkileri Araştırması (Market Çalışanları ve Kuryeler), Ocak 2021

• Veysel Bozkurt, Pandemi Döneminde Çalışma: Ekonomik Kaygılar, 
Dijitalleşme ve Verimlilik, 2020
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• İstanbul Politikalar Merkezi, COVID-19 Pandemisinde Toplumsal 

Cinsiyet Eşitsizliği: Ev İşlerini Kim Yaptı? Çocuklara Kim Baktı?, 

Mart 2021

• İstanbul Politikalar Merkezi, Syrian Textile Workers Amid the 

COVID-19 Pandemic: A Case for Closer Cooperation between 

Turkey and the EU, Haziran 2020

• İstanbul Politikalar Merkezi, COVID-19 Pandemisinin İşgücü 

Piyasasında Yarattığı Tahribat Nasıl Takip Edilmeli?, Haziran 2020

• SPOD, Pandemi Raporu: COVID-19’un Üç Ayında LGBTİ+’lar, 

Haziran 2020

• TESEV, Kovid-19’un Çocuklar Üzerinde Etkisi ve Çocuk Odaklı 

Sosyal Politikalar, Haziran 2020 

• İstanpol, COVID-19 Salgınının Kadınların Çalışma ve Hane Yaşamı 

Üzerine Etkileri, Mayıs 2020

• TESEV, Kovid-19 Pandemisi Şartlarında Kayıt Dışı İstihdam – 

Mayıs 2020

• DİSK-AR, Nisan 2020 İşsizlik ve İstihdam Raporu: Pandemi 

Öncesinde İşsizlikte Vahim Tablo, Nisan 2020

• DİSK-AR, COVID-19 Salgını Döneminde Sendikalaşma Araştırması, 

Nisan 2020

• DİSK-AR, Soru ve Yanıtlarla COVID-19 İle Mücadele ve İşsizlik 

Sigortası Fonu Raporu, 28 Mart 2020

• Şelale Uşen, COVID-19 Salgını Döneminde “Zorunlu” Evden 

Çalışma: İş ve Özel Yaşama Etkileri, İstanbul Üniversitesi, İktisat 

Fakültesi, İnsan Kaynakları Araştırma Merkezi, 2020.

• Saniye Dedeoğlu, Aysun Danışman, COVID-19 Salgınının Tekstil 

Sektörü İşgücüne Etkisi Araştırması, Temiz Giyisi Kampanyası, 

Haziran 2021.

• Salgında Kent Yoksulluğu, İPA, İstanbul Enstitü, İBB, Nisan 2021.

TÜBİTAK, COVID 19 ve Toplum, Salgının Sosyal, Ekonomik ve Beşeri 

Etkileri Bulgular, Sonuçlar ve Öneriler, 2021 (TÜBİTAK destekli akade-

mik projelerin özetleri).
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- Özel Sektör, İşveren Örgütü Raporları

• Deloitte Türkiye, COVID-19: Çalışanlara ve Çalışma Hayatına 
Olası Etkileri, Mart 2020

• Deloitte Türkiye, İşin Geleceği: Uzaktan Çalışma Sisteminde 
Organizasyonel Dayanıklılığı Korumak, Nisan 2020

• PERYÖN, Mercer, Türkiye İnsan Yönetimi Derneği, Salgının 
İş Hayatına Etkisi, Nisan 2020

• KPMG Türkiye, COVID-19 İle Çalışma Hayatındaki Yeni 
Uygulamalar: Anket Raporu, Nisan 2020

• Emel Memiş, COVID-19 Salgınının Kadın Çalışanlar Açısından 
Etkileri Araştırması, TÜSİAD, TÜRKONFED ve Birleşmiş 
Milletler Kadın Birimi (UN Women), Kasım 2020

• Kariyer Net, Koronavirüs ve İş Hayatı Araştırması, Haziran 
2020

-Kitaplar

• Pandeminin Düşürdüğü Maskeler, Derleyen Osman Elbek, 
Kayıhan Pala, İletişim, Mart 2021

• Salgın: Tükeniş Çağında Dünyayı Yeniden Düşünmek, 
Derleme, Kolektif, Eylül 2020

• Pandemi ve COVID-19, Derleyen O. Şadi Yenen, Selim 
Badur, Ayrıntı, 2020

• Pandemi Zaiyatı, Pınar Öğünç, İletişim, 2021

-Akademik Dergilerden Makaleler

• İpek İlkkaracan and Emel Memiş, Transformations in the 
Gender Gaps in Paid and Unpaid Work During the COVID-
19 Pandemic: Findings from Turkey. Feminist Economics, 27,1-
2 (2021): 288-309.

• D. Gültekin-Karakaş, İ. İlkkaracan, A. A. Bayar and P. Ö. 
Baran, Care Crisis During COVID-19 Pandemic: Coverage 
Gap in Care Services in Turkey and Employment Effect of 
Public Investments1

• Kemal Vural Tarlan, Pandemi Günlerinde Göçmen/Mülteci 
Emeği: Geçmiş, Bugün, Gelecek, Birikim, Mayıs 2020

• KEİG, Pandemide Kadın Emeği Yazıları, Güncelleniyor

• Emirali Karadoğan, Salgın Koşullarında Market İşçilerinin 
Sağlığı ve Güvenliği: Karşılaştırmalı Bir Çalışma, Haziran 
2020, Fişek Enstitüsü
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• Yıldız Öztürk, Dilek Üstünalan ve Belce Metin, Pandemi 
Sürecinde Kadınların Ev İçindeki Deneyimleri ve Evde 
Kalmanın Duyguları, Feminist Tahayyül, Ağustos 2020.

- Emek Araştırma Dergisi 

Oytun Meçik ve Uğur Aytun, COVID-19 Döneminde Eşitsizlikler: 
Çalışma İçerikleri ve Ücretler, Emek Araştırma Dergisi (GEAD), 
Cilt 11, Sayı 18, Aralık 2020, 1-26. 

Ayşe Cebeci, Küresel Üretim Sistemlerinde Dönüşüm ve COVID 
19 Salgını, Emek Araştırma Dergisi (GEAD) , Cilt 11, Sayı 18, 
Aralık 2020, 27-50. 

Meliha Kaplan, COVID-19 Salgını Sürecinde AVM ve Mağaza 
Çalışanlarının Sendikal Yönelimlerinin Değerlendirilmesi, Emek 
Araştırma Dergisi (GEAD), Cilt 11, Sayı 18, Aralık 2020, 51-76. 

Özgür Hüseyin Akış, Salgınla Birlikte Yeni Dünya Düzeni 
Tartışmalarında Emeğin ve Sanatın Yeri, Emek Araştırma Dergisi 
(GEAD) , Cilt 11, Sayı 17, Haziran 2020, 239-244. 

- Ayrıntı Dergi 

Özen B. Demir, COVID-19 Marksizmi: ‘Sağlık versus Ekonomi’ 
İiçin Rezerv, Ayrıntı Dergi, sayı 35, Ağustos 2020.

Helga Rittersberger Tılıç ve Doğan Tılıç, COVID-19 Sosyolojisi, 
Ayrıntı Dergi, sayı 36, Ocak 2021. 

- Çalışma ve Toplum

Zelal Beyaz, Kapitalizmin Pandemik Sömürüsü Bağlamında 
Salgın Hastalıklara Bir Bakış, Çalışma ve Toplum, sayı 68, 2021 
/ 1.

Elif Bilginoğlu, COVID-19 Pandemisi Sırasında Uzaktan 
Çalışmanın Artan Önemi: Bilinen Yanlışlar ve Doğruları, 
Çalışma ve Toplum, sayı 69, 2021 / 2.

Gülcan Urhan, Sinem Arslankoç, COVID-19 Pandemi Sürecinde 
Sosyal Politika ve Yerel Yönetimler: İstanbul İlçe Belediyeleri 
Örneği, sayı 69, 2021 / 2.

- Toplumsal Tarih

İsmail Yaşayanlar, Korona Günlerinden Tarihe Bakmak I: 
Salgınlar Çağında Osmanlı’da Hekim Olmak, Toplumsal Tarih, 
sayı: 316, Nisan 2020, Sy: 68-73 
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- Birikim 

Kemal Vural Tarlan, Toplumsal eşitsizlik, mülteciler ve pandemi, 
Birikim, sayı 372, Nisan 2020

Tanıl Bora, Mustafa Arslantunalı ile salgının düşündürdükleri 
hakkında - “Salgın, yaşayışımızdaki irili ufaklı devrimleri tetik-
leyebilir mi?“, Birikim, sayı 373, Mayıs 2020

Barış Özkul, DİSK Eğitim ve İSİG Dairesi Danışmanı Tevfik 
Güneş’le salgın günlerinde çalışma koşulları üzerine söyleşi: 
“Salgın koşullarında çalışmaktan kaçınma hakkını kullanmak 
kendi OHAL’ini ilan etmektir”, Birikim, sayı 373, Mayıs 2020 
Kemal İnan, Korona virüsü ve ötesi, Birikim, sayı 373, Mayıs 2020 

- Karatahta İş Yazıları Dergisi

Seda Topgül, COVID-19 Salgını İle İş Hukukundaki Kısa Çalışma 
Uygulaması ve Kısa Çalışma Ödeneğine İlişkin Güncel Gelişmeler, 
KARATAHTA/İş Yazıları Dergisi, Sayı: 17/Ağustos 2020 (s: 1-16) 

Gizem Kolbaşı Muyan, COVID-19 Salgınında Göçmen İşçiler ve 
Uluslararası Çalışma Örgütü’nün Yaklaşımı, KARATAHTA/İş 
Yazıları Dergisi, Sayı: 16/Mayıs 2020 (s: 1-12) 

Sami Narter, Cebrail Şimşek, Sağlık Çalışanları için COVID-19 
Hastalığı İş Kazası veya Meslek Hastalığı Mıdır?, KARATAHTA/
İş Yazıları Dergisi, Sayı: 16/Mayıs 2020 (s: 139-170) 

- Toplum ve Bilim

Mine İşlar, Pandemi Sonrası Dönüştürücü Potansiyel: Ekonomik 
Küçülme Üzerine, Toplum ve Bilim, Sayı 152, 2020.

- Praksis

Haldun Gülalp, Kara Ölümden COVID-19’a, Kapitalizmin Yükselişi ve 
Çöküşü, Praksis, Sayı 55, 2021.
Ezgi Doğru, Mert Karabıyıkoğlu (çev. Özge Oğuz), Alfredo Saad-Filho 
ile Söyleşi: “Salgında En fazla Can Kaybı Neo-liberal Planın Öncü 
Ülkelerinde Yaşanıyor” , Praksis,  Sayı 55, 2021.
Mert Büyükkarabacak, Pandemi, Yeni(den) Devletçilik ve Sınıf 
Hareketi, Praksis, Sayı 55, 2021.
Ebru Deniz Ozan, Sermaye, Salgını Fırsata Çevirirken: MÜSİAD’ın 
İzole Üretim Üsleri Projesi, Praksis, Sayı 55, 2021.
Yüksel Akkaya, Salgın ve Sınıflar, Praksis, Sayı 55, 2021.
Yuvarlak Masa Toplantısı: “Yaşamı Yeniden Örgütlemeliyiz, Çünkü 
Pandemi Bizi Yeniden Örgütledi” -Nilay Etiler, Aslı Davas, Çağhan 
Kızıl, Bülent Şık, Tolga Tören, Nevra Akdemir, Praksis, Sayı 55, 2021.
Pandemide Küresel Emek Çalışmaları: Belirmekte Olan Gündem İçin Notlar 
-Maria Lorena Cook, Madhumita Dutta, Alexander Gallas, Jörg Nowak, Ben 
Scully, (çev. Gaye Yılmaz, Tolga Tören), Praksis, Sayı 55, 2021.
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Derya Nizam, Pandemi Sürecinde Tarım Sorununu Yeniden Düşünmek, 
Praksis, Sayı 55, 2021.
Yahya M. Madra, Ceren Özselçuk, Sermayenin Egemen İstisnası: 
Liberal Matris ve Hoşnutsuzlukları, Praksis, Sayı 55, 2021.

- Çalışma İlişkileri Dergisi

Yunus Zengin, Ethem Topçuoğlu, Erman Kaygın, COVID-19 
Salgınının Aşçıların Çalışma Hayatına Etkisi: Kars İli Örneği, 
Çalışma İlişkileri Dergisi, Yıl 2020, Cilt 11, Sayı 1, Sayfalar 1 – 17, 

- Uluslararası Sağlık Yönetimi ve Stratejileri Araştırma Dergisi 

Aysun Yerköy, Figen Okur, COVID-19 Pandemisinde Gizli Kahramanlar: 
Hemşire Liderler, Uluslararası Sağlık Yönetimi ve Stratejileri Araştırma 
Dergisi, Yıl 2020, Cilt 6 , Sayı 3, Sayfalar 625 – 638, 

- Eğitim Bilim Toplum

Gaye Gökalp Yılmaz, COVİD-19 Pandemisinde Eşitsizliklerin Yeniden 
Üretilmesi Bağlamında Akademisyen Anne Olmak, Eğitim Bilim 
Toplum Dergisi / Journal of Education Science Society Cilt / Volume:18 
Sayı / Issue:72 Güz /Autumun: 2020 Sayfa / Pages: 60-93. 

Ölçü Dergisi

Gürkan Emre Gürcanlı, 2020, Pandemi, Sermayenin Hayallerinin 
Normalleşmesi, Ev/İşyeri ve İşyeri/Evin İnşası, Ölçü Dergisi, 
2020 Aralık sayısı.

TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası İstanbul Şube, Ücretli ve İşsiz 
Mühendisler Komisyonu, 2020, Salgında Çalışma Yaşam, Ölçü Dergisi, 
2020 Aralık sayısı.
Kemal Önder Presciler, 2020, Mühendis, Mimar ve Şehir 
Plancılarının Gözünden Pandemi Sürecinde Kent ve Çalışma 
Hayatı, Ölçü Dergisi, 2020 Aralık sayısı, 

Nusret Suna, 2020, Salgına, Sömürüye, Baskılara Direnmek İçin, 
Ölçü Dergisi, 2020 Aralık sayısı.

Funda Çetintaş ve Hatice Zeynep Selen, 2020, Bilgisayarımız 
Neredeyse Ofisimiz Orasıdır: Evden Çalışma ve Haklarımız, 
Ölçü Dergisi, 2020 Aralık sayısı. 

Mehmet Hışır, 2020, COVID-19 Pandemisinin Ücretli Çalışan 
Mühendislere Etkileri ve Mühendislerin Hakları, Ölçü Dergisi, 
2020 Aralık sayısı.

TMMOB Kimya Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi, 2020, Endüstride 
COVID-19 İle Mücadele, Ölçü Dergisi, 2020 Aralık sayısı. 



184

Pandeminin Emek Dünyasına Olan Etkileri Odaklı Zaman Cetveli (Mart 2020-Mart 2021)

2020  

10 Mart: İlk COVID-19 vakası

15 Mart: Eğlence yerleri faaliyetleri geçici süreliğine durduruldu.

16 Mart: Sosyalleşme alanı işletmeler kapatıldı.

18 Mart: “Ekonomik İstikrar Kalkanı” (EİK) açıklandı.

 Asgari ücret desteği devam edecek.

 En düşük emekli maaşı 1500 liraya yükseltilecek.

19 Mart: 
Sağlık Bakanlığına alınacak daimi işçi kadrolarına sınava tabi 
tutulmaksızın doğrudan kura ile atama yapılacağı duyuruldu.

21 Mart:
Berber, güzellik salonu/merkezi, kuaför vb. işyerlerin faaliyetleri 
geçici süreliğine durduruldu.

 65 yaş ve üzeri ve kronik hastalığı olanların dolaşımı kısıtlandı.

22 Mart:
Kamuda asgari personelin bulunması şartıyla esnek çalışma 
biçimlerinin uygulanabilmesine yönelik genelge yayınlandı.

24 Mart: Marketlerin çalışma saati ve müşteri sayısı düzenlendi.

27 Mart: Açık pazarlar kapatıldı.

 
3 ay boyunca kamu ve özel sektöre ait tüm sağlık kurum ve 
kuruluşlarında çalışan hiçbir sağlık personelinin ikinci bir 
duyuruya kadar istifa yasağı getirildi.

30 Mart: “Biz Bize Yeteriz Türkiyem” Kampanyası başlatıldı.

10 Nisan:

31 İl Valiliğine gönderilen genelgede 10 Nisan Cuma-12 Nisan 
Pazar tüm vatandaşlar için sokağa çıkma yasağı ilan edildi. 
Genelgede açık olabilecek işyeri, işletme ve kurumlar, istisna 
kapsamında olanlar ayrıca belirtildi.

16 Nisan:

7244 sayılı ‘Yeni Koronavirüs (COVID-19) Salgınının 
Ekonomik ve Sosyal Hayata Etkilerinin Azaltılması Hakkında 
Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’ 
Resmî Gazetede yayınlandı. 4857 sayılı İş Kanunu’na eklenen 
geçici 10’uncu madde ile birlikte, ahlak ve iyi niyet kurallarına 
uymayan haller ve benzeri sebepler dışında işten atma 3 ay 
süreyle yasaklandı.

 
İşverene işçiyi tamamen veya kısmen ücretsiz izne ayırma hakkı 
tanındı.

 

Kısa Çalışma Ödeneğinden faydalanamamayanlar için yaşlılık 
aylığı almamak şartıyla ücretsiz izinde bulundukları veya işsiz 
kaldıkları süre kadar, Fondan günlük 39,24 Türk lirası nakdi 
ücret desteği verilmesi kararlaştırıldı.
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Genel sağlık sigortalısı sayılacakları ve genel sağlık sigortasına 
ilişkin primlerinin Fondan karşılanacağı duyuruldu.

6 Mayıs:
Berberler, güzellik salonları ve kuaförlerin faaliyetlerine devam 
etmesi yönünde genelge yayınlandı

7 Mayıs:

SGK Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından 
yayınlanan genelge ile 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel 
Sağlık Sigortası Kanunu’nun 15’inci maddesine atıf yapılarak; 
COVID-19’a maruz kalan ve sağlık hizmet sunucularına 
müracaat eden sigortalılara hastalık kapsamında provizyon 
alınması gerektiğini bildirerek, COVID-19 vakalarının iş kazası 
sayılmamasının önü açıldı.

1 Haziran:
Kamuda esnek çalışma biçimlerinin uygulanmasının önünü açan 
genelge 1 Haziran 2020 itibarıyla yürürlükten kaldırıldı.

8 Haziran:

27 Mart 2020’de getirilen, kamu ve özel sektöre ait tüm sağlık 
kurum ve kuruluşlarında çalışan sağlık personelinin işlerinden 
ayrılmasına izin verilmemesine yönelik karar yürürlükten 
kaldırıldı.

30 Haziran: 
İşten çıkarılanlara ve ücretsiz izne çıkarılanlara verilmekte 
olan nakdi ücret desteğinin bir ay süre için uzatılacağı Resmi 
Gazete’de yer aldı.

 Bu kapsamda kısa çalışma ödeneğinin süresi bir ay uzatıldı.

 

İşten çıkarma kısıtlaması ve ücretsiz izin uygulamalarına da 
bir aylık ek süre tanındı. Ayrıca, COVID-19 salgını nedeniyle 
zorlayıcı sebep gerekçesiyle yapılan ödemelerin işsizlik ödeneği 
sürelerinden düşülmeyeceği de karara bağlandı

26 Ağustos:
Cumhurbaşkanlığı tarafından yayımlanan genelgeyle kamu 
kurum ve kuruluşlarında dönüşümlü, esnek ve uzaktan çalışmaya 
izin verildi.

7 Ekim:

SGK’nın “Sigortalılık İşlemleri” konulu 2013/11 sayılı 
birleştirilmiş genelgesinin 72. Sayfasında yer alan “İşten 
Ayrılış Nedenleri” tablosundaki “26-Disiplin kurulu kararı 
ile fesih” kodu; 19.06.2020 tarihli 2020/21 sayılı genelge ile 
“26- Devamsızlık nedeni ile fesih” olarak değiştirilmişti. 
SGK, 07/10/2020 tarihli ve 2020/41 sayılı genelgesiyle daha 
önce 2020/21 sayılı Genelge ile yaptığı değişikliği iptal ederek 
26 kodunu tekrar “26-Disiplin kurulu kararı ile fesih” olarak 
belirlemiştir.
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26 Ekim:
3. 26.08.2020 tarih ve 2020/11 sayılı Cumhurbaşkanlığı 
Genelgesi ile kamu kurumlarında esnek çalışma 

17 Kasım:

Cumhurbaşkanı okullardaki eğitim-öğretimin yıl sonuna kadar 
uzaktan eğitimle sürdürüleceğini, hafta sonları 10.00-20.00 
saatleri dışında sokağa çıkma sınırlaması uygulanacağını, 
restoranların sadece paket servis hizmeti vereceğini, AVM ve 
marketlerin saat 20.00’de kapanacağını açıkladı.

 
17.11.2020 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan “7256 sayılı 
Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda 
Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun” ile 

 
4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu’nda yapılan değişikliklerle 
yeni istihdam teşvikleri getirilmiştir.

 
4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu’ndaki bazı teşviklerin 
(6111, 7103, 7252) uygulama süreleri uzatılmıştır.

26 Kasım:

“İstihdama Dönüş Prim Desteği” olarak da adlandırılan 17256 
Kanun numarası verilen yeni prim desteğinin usul ve esasları 
SGK’nın 26.11.2020 tarihli ve 2020/50 sayılı Genelgesinde 
açıklanmıştır.

2021  

13 Ocak:

2021 yılına ilişkin asgari ücrette meydana gelen artışa bağlı 
olarak, 4447 sayılı Kanunun Geçici-24’üncü maddesinde 
belirtilen Pandemi ücretsiz izindeki işçilere verilen nakdi ücret 
destek tutarı ile Geçici-27 ve 28. maddelerindeki sigorta primi 
teşviki destek tutarları Cumhurbaşkanı kararıyla 2021/Ocak 
döneminden itibaren geçerli olmak üzere %21,56 oranında 
artırılmıştır.

1 Mart:

01.04.2021 tarihli 2021/9 sayılı SGK Genelgesi ile “Sigortalılık 
işlemleri” konulu 2013/11 sayılı Genelgede yer alan işten ayrılış 
nedenleri tablosundaki “29-İşveren tarafından işçinin ahlak 
ve iyi niyet kurallarına aykırı davranışı nedeni ile fesih” kodu 
çıkarılmış ve “41-” nolu koddan sonra gelmek üzere aşağıdaki 
kodlar eklenmiştir. 

10 Mart:

Uzaktan Çalışma Yönetmeliği ile Yönetmeliğin 5. Maddesi’ne 
göre uzaktan çalışma (Evden çalışma) sözleşmesinde, taraflar 
işin tanımını yapacaklar, işin yapılma şeklini tarif edecekler, işin 
süresini ve yerini belirleyecekler, ücret ve ücretin ödenmesine 
ilişkin konuları kararlaştıracaklar. 4857 Sayılı İş Yasası’nın 14. 
maddesinde Mayıs 2016’da uzaktan çalışmayı getiren değişiklik 
detaylandırıldı.
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KORONAVİRÜS SÜRECİNDE GÜNEYDOĞU 
ASYA’DA GÖÇMEN İŞÇİLERE UYGULANAN 
YÖNETİMSELLİK VE MARUZ KALDIKLARI 
İNSAN HAKLARI İHLALLERİ1*

ÖMER FARUK ÇINGIR 
Doktora Öğrencisi, Malaya Üniversitesi Güneydoğu Asya 
Çalışmaları Bölümü

Güneydoğu Asya, göçmen işçiler açısından dünyanın en yoğun 
nüfuslu bölgelerinden birini oluşturmaktadır. Bu durum, 
Güneydoğu Asya’daki göçmen işçilerin haklarına erişimleriy-

le ilgili çalışmaların önemini artırmaktadır. Aynı zamanda koronavi-
rüs sürecinde bölgede en çok etkilenen grupların başında göçmenler 
gelmektedir. Bu nedenle, bu çalışma, özellikle hak temelli bir bakış 
açısıyla, göçmenlerin pandemi sürecindeki sorunlarına odaklanacak-
tır. Genel olarak Güneydoğu Asya’daki göçmen işçiler ihtiyaç odaklı 
bir yönetim anlayışıyla yönetilmektedir. Bu durum göçmenler işçile-
rin daha fazla sömürülmelerine ve insan hakları ihlallerine maruz 
kalmalarına neden olmaktadır. Bu çalışmada Güneydoğu Asya’daki 
göçmen işçilerin koronavirüs dönemindeki genel görünümü kısaca 
özetlenecektir. Çalışma, göçmen işçilere uygulanan tekniklerin nüfus 
üzerindeki devlet iktidarının bir parçası olduğunu iddia etmekte ve 
daha insancıl ve adil bir yönetim modeli için insan haklarına dayalı 
bir yaklaşımı ön plana çıkarmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Göçmen işçiler, Güneydoğu Asya, İnsan 
Hakları, Koronavirüs Pandemisi

1 Bu metin, KODA tarafından düzenlenen “COVID-19 Pandemisi Neyi Anlatıyor, Ne-
den Önlenemiyor?” Konferansı’nda 11 Haziran 2021 günü sunulmuştur.
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Genel olarak Güneydoğu Asya’da göçmen işçilere uygulanan 
yönetimsellik ve maruz kaldıkları insan hakları ihlallerinden bahset-
meden evvel, kısaca Güneydoğu Asya’dan bahsetmek gerekir. 
Güneydoğu Asya genel olarak, özellikle Batı tarafından, çok fazla 
bilinmeyen bir coğrafyadır ve bölgeye yönelik yaklaşımlar Avrupa 
merkezli bir yapıdadır. Bu durumun oluşmasında Batı’da Güneydoğu 
Asya tarihi ve sosyolojisini çalışan akademisyenlerin bölgedeki 
Avrupalı devletlerin sömürgecilik dönemine yaptıkları gereksiz 
vurgu, nedenlerden biri sayılabilir (SarDesai, 1997). Bölgedeki 
sömürgeci devlet yönetimi Güneydoğu Asya’nın iletişim ve ulaşım 
kanallarını, eğitim modellerini ve ekonomik yaklaşımları derinleme-
sine etkilemiştir. Ancak bu etkileşim tek yönlü olmamış, yerel halk 
da Batılı yönetimsellik aklına farklı biçimlerde reaksiyonlar göster-
miştir. Bu noktada doğru yaklaşım, Batılı sömürge yönetimlerinin 
eylemleriyle yerel halkların verdikleri reaksiyonları birlikte değerlen-
dirmek olacaktır.

Güneydoğu Asya’yı inceleyen geçmişte yazılmış çalışmalarda böl-
geyi tanımlarken bölgeye komşu iki ülke vurgusu sıklıkla yapılmış-
tır. İngiliz, Fransız ve Hintli farklı uzmanlar bölgeyi tanımlamak için 
“Ötedeki Hindistan”, “Büyük Hindistan”, “Dış Hindistan”, “Hindu 
Devletler” ya da “Hintlileşmiş Devletler” gibi tanımlamalar kullan-
mışlardır (SarDesai, 1997: 3). Öte yandan Çinli uzmanlar bölgeyi 
tanımlarken “Küçük Çin” tanımını kullanmışlardır. Hindistan ve Çin 
arasında kalan bölge için Fransızların kullandığı “Hindiçini” sık kul-
lanılan diğer tabirlerden biridir. Coğrafyacılar ise bölgeyi “Hint-
Pasifik” olarak tanımlamışlardır (Cressey, 1963).

Bu isimlendirmeler yalnızca coğrafi konumlanmadan değil, aynı 
zamanda bölgedeki en önemli kültürel, sosyal, ekonomik ve dini 
şekillendiricilerin Hindistan ve Çin olmasından kaynaklanmaktadır. 
Bu iki büyük medeniyet bölgedeki günlük kültürel yaşam alışkanlık-
larını, aile ilişkilerini, toplum ve birey algılarını, siyasi kültürü, 
demokrasi ve insan hakları dönüşümlerini müthiş bir şekilde biçim-
lendirmiştir (Mulder, 2000). Bu iki medeniyet dışında Sri Lankalı 
Budist rahipler, Çinli hacılar, Müslüman tüccarlar ve batılı sömürge-
ciler bölgeyi çok ciddi anlamda etkilemiştir.

Güneydoğu Asya bölgesi coğrafi olarak ikiye ayrılır: Hindiçini 
Yarımadası ile Malay Yarımadasının bulunduğu anakara ile 
Avustralya’ya kadar uzanan Malay takımadaları. Malay takımadaları 
ya da Sunda adaları olarak bilinen takımadaları bölgesi Endonezya, 
Filipinler ve Malezya (Sabah ve Sarawak eyaletleri), Brunei ve Doğu 
Timor’u içerirken, anakara Myanmar, Tayland, Laos, Vietnam, 
Kamboçya devletlerinden oluşmaktadır. Bölgedeki en önemli hükü-
metler arası bölgesel örgüt Güneydoğu Asya Uluslar Birliği’dir 
(Association of Southeast Asian Nations-ASEAN).
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Güneydoğu Asya devletleri genel olarak önemli bir göç tarihine 
sahiptir. Bölgede tarihsel olarak göçün 3000 yıllık uzun bir tarihi 
vardır. Syed Husin Ali’ye göre (2018), bölgenin yerli halkları 
Güneydoğu Asya içerisinde sürekli göç akışları içerisinde bulunmuş-
tur ve bu noktada bölge kültürü birçok kültürü bir arada bulunduran 
bir yapıda olmuştur. Modern dönemlerde de göç akışları devam 
etmiş; Güney Asya, Hindistan ve Çin’den gelen göç akışları ciddi 
anlamda bölgenin demografisini etkilemiştir. Sömürge yönetimleri-
nin sözleşmeli işçi olarak getirttiği Hintli ve Çinli işçiler, özellikle 
Malezya ve Singapur’da ülkelerin nüfus yapısını köklü bir biçimde 
değiştirmiştir. Özellikle Hintli işçiler kauçuk, şeker kamışı ve palmi-
ye yağı gibi yoğun emek gücü gerektiren meslekler için tercih edilir-
ken, Çinli işçiler özellikle madencilik işçiliğinde tercih edilmiştir 
(Owen et al., 2010). Güneydoğu Asya’da yaşanan sürekli göçlerle 
birlikte bu toplumlar pek çok farklı kültür, etnisite ve dini bir arada 
bulunduran “çoğul toplumlar”a dönüşmüştür (King, 2008: 129). Bu 
çoğulculuk sınıf ilişkilerinin, kültürün ve toplumsal sınırların belir-
lenmesine önemli bir rol oynamıştır.

Güneydoğu Asya, göçmen işçiler açısından dünyanın en yoğun 
bölgelerinden birini oluşturmaktadır. Özellikle 1970 ve 1980’lerde 
bölge ülkelerinden genel göç eğilimi Körfez ülkelerine doğru olur-
ken, 1990’lardan itibaren uluslararası göçlerin çoğunluğunu bölge 
içerisindeki göçler oluşturmaya başlamıştır (Reza et al., 2018). ASEAN 
ülkeleri arasındaki göç miktarı 1990’da 1,9 milyon iken, 2015’de 6,9 
milyonu geçmiştir (UN DESA, 2015). Özellikle 2000 sonrasında 
Güney Asya olarak bilinen Hindistan, Pakistan, Bangladeş, Nepal 
bölgesinden ciddi bir şekilde yine bölgeye doğru göç akışları yaşan-
maktadır. Özetle, Güneydoğu Asya bölgesi dünyadaki en aktif göç 
akışlarının yaşandığı noktalardan birini oluşturur.

Güneydoğu Asya ülkelerinin 1980’lerden sonraki ihracata dayalı 
büyüme stratejisi göçmen işçilere ihtiyacı artırmıştır. Özellikle 
Güneydoğu Asya’daki ekonomik olarak görece az gelişmiş ülkeler-
den nispeten daha gelişmiş ülkelere doğru göç hareketleri yaşanmış-
tır (Kaur, 2004). Bu bağlamda bölgede en önemli göç veren ülkeleri 
Endonezya, Filipinler, Myanmar, Vietnam ve Kamboçya oluştururken, 
en çok göç alan ülkeler de Malezya, Singapur ve Tayland’dır (Yue, 
2008). Bu göç akışlarındaki göçmenler için en önemli çekici faktör-
lerin başında, hedef ülkelerdeki işçi maaşları gelmektedir (Hugo, 
2004). Ayrıca coğrafi olarak sınırların fazlasıyla gözenekli ve geçirgen 
olması, sınır kontrollerinin oldukça zayıf durumda olması ve insan 
hareketliliğinin bölgede tarihsel ve sosyolojik olarak köklü bir yapıda 
olması bölgedeki sürekli göç akışlarını hızlandıran temel unsurları 
oluşturmaktadır. Bölgedeki göç hareketlerinin en önemli özellikle-
rinden biri, bunların çoğunun düzensiz olmasıdır. Özellikle 
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Malezya’nın Borneo adasındaki Sabah eyaleti, coğrafi olarak 
Filipinler’deki çatışma bölgelerine olan yakınlığı ve tarihsel bağlarıy-
la, Endonezya ile olan sınırlarının da geçirgen ve kontrol etmesi zor 
yapısıyla önemli bir düzensiz göç istasyonu durumundadır. Sidney 
Jones’a göre (2000), Meksika-Amerika sınırından sonra dünyadaki en 
fazla düzensiz göçmen akışı bu bölgede yaşanmaktadır.

Tablo 1: Güneydoğu Asya’daki Göçmen İşçi Sayıları

Kaynak/Hedef Ülke Yıl Sayı

Kaynak Ülke:

Endonezya

Filipinler

Kamboçya

Lao PDR

Myanmar

Vietnam

2007

2006

1999

2004

2001

2007

2.700.000

4.750.000

 200.000

 173.000

1.100.000

 400.000

Hedef Ülke:

Brunei

Endonezya

Malezya

Filipinler

Singapur

Tayland

Vietnam

1999

2004

2004

2003

2004

2004

2001

 91.800

 91.736

2.600.000

 9.168

 755.000

1.623.776

 3.000

(Kaynak: Yue, 2008).

Bölgede göç sürekli olarak büyüyen bir fenomen olmasına rağ-
men göçmenlere yönelik yönetimsellik ve hukuki düzenlemeler aynı 
seviyede gelişmemektedir. Göçmenler temel insan haklarına erişim-
de ve uygulamada pek çok önemli sorunla karşı karşıya kalmaktadır. 
Bu haliyle, Güneydoğu Asya’daki göçmen işçiler bulundukları top-
lumlarda en savunmasız ve marjinalleştirilmiş grubu oluşturmaktadır 
(De Barry, 1998). Özellikle Asya ülkeleri insan haklarını geri plana 
atıp, ekonomik kalkınmaya öncelik vermektedir. 1993’te Viyana 
İnsan Hakları Konferansı’nda yürütülen insan hakları çalışmaları, 
ancak 2000’li yıllarda ulusal insan hakları mekanizmalarının gelişti-
rilmesiyle kurumsallaşmaya başlamıştır. 2008 yılında önce bir şart 
(charter) imzalanmış ve daha sonra 2010 yılında da ASEAN hükümet-
leri arasında İnsan Hakları Komisyonu kurulmuştur (Hooi, 2015). 
Ancak ekonomik kalkınma vurgusu, Güneydoğu Asya ülkeleri için 
her zaman ana hedef olmuştur ve Güneydoğu Asya Birliği’nin üye 
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devletlerin iç sorunlarına müdahalede bulunmama ilkesi aynı kaygı-
ya dayanır. Bu durum, insan hakları konusunda bölgesel iş birliğinin 
zayıflamasına neden olmuş ve insan hakları sorunlarını devletlerin 
kendi iç sorumluluklarına bırakmıştır (Duxburry, 2011: 191-193). 
Göçmen işçilerle ilgili düzenlemeler genellikle devletler arasındaki 
ikili mutabakat paktlarıyla (Memorandum for Understandings) sağ-
lanmaktadır. Ancak bu düzenlemeler oldukça yetersiz ve sınırlıdır. 
Bu paktların temel işlevleri göçmenlerin işe koyulma süreçlerini 
düzenlemektir (Olivier, 2018).

Ayrıca, göçmen işçilerle ilgili diğer uluslararası ve bölgesel anlaş-
malar açısından Güneydoğu Asya bölgesinde insan hakları standart-
ları önemli ölçüde zayıftır. Göçmen işçilerin sosyal güvenliğine iliş-
kin temel normları içeren Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) anlaş-
maları çoğu ASEAN ülkesi tarafından imzalanmamıştır. 1949 tarihli 
Çalışma İçin Göç Sözleşmesi (Revize) (No. 97), 1975 tarihli Göçmen 
İşçiler Sözleşmesi (Ek Hükümler) (No. 143), 1925 tarihli Eşit Muamele 
(Kaza Tazminatı) Sözleşmesi (No. 19), 1997 tarihli Özel İstihdam 
Büroları Sözleşmesi (No. 181), 2011 tarihli Ev İşçileri Sözleşmesi (No. 
189) gibi göçmen işçi haklarını düzenleyen temel uluslararası çerçe-
velerden Singapur, Malezya ve Tayland, yalnızca Eşit Muamele Eşitliği 
(Kaza Tazminatı) Sözleşmesi’ni yürürlüğe koymuşlardır (ILO 
NORMLEX, 2018). Bu durum, göçmen işçilere yönelik bölgedeki 
uluslararası hukuk ve işbirliğinin zayıflığını göstermektedir. Ayrıca 
Güneydoğu Asya’da göçmenler için hedef olan ülkelerin hiçbiri, 
dokuz temel evrensel insan hakları sözleşmesinden biri olan Göçmen 
İşçilerin ve Aile Üyelerinin Haklarının Korunmasına İlişkin 
Uluslararası Sözleşme’ye taraf değildir (UN, 2020).

Birleşmiş Milletler ve diğer hükümetler arası ve bölgesel kuruluş-
lar, insan haklarını koruma ve yayma konusunda önemli bir role 
sahiptir, ancak Güneydoğu Asya’da, hükümetlerin insan hakları 
normlarını uygulamadaki isteksizliği ve ASEAN Hükümetlerarası 
İnsan Hakları Komisyonu (AICHR) gibi yetersiz bölgesel insan hak-
ları mekanizmaları etkili bir işlev sunmaya mani olmaktadır (Gomez 
ve Ramcharan, 2018: 4). Ulusal insan hakları kurumları (National 
Human Rights Instutions-NHRI) bölgede insan haklarını korumak ve 
geliştirmek için önemli bir potansiyele sahiptir. Özellikle etkili böl-
gesel insan hakları kurumlarının olmayışı ve ASEAN Hükümetler 
Arası İnsan Hakları Komisyonu’nun zayıflığı, ulusal kurumların öne 
çıkmasına neden olmaktadır. Ulusal kurumlar ayrıca uluslararası 
normlar ve mekanizmalar arasında ulusal normlara köprü kurabilir 
(Martin, 2020). Ancak Güneydoğu Asya’daki ulusal insan hakları 
kurumları henüz yeni kurumlar oldukları ve sivil toplumda da tam 
olarak yeterli etki gücüne sahip olamadıkları için güçlü bir pozisyon-
da bulunmamaktadır.
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Singapur, Malezya ve Tayland benzer göçmenlik politikalarına 
sahiptir, ancak coğrafya, ekonomik büyüklük ve sosyal koruma sis-
temlerinden kaynaklanan büyük farklılıklar vardır. Göçmenlerle ilgi-
li insan hakları ihlalleri bu farklılıklara göre ülkeden ülkeye değiş-
mektedir. Ancak genel olarak göçmen işçilerin bölgedeki en yaygın 
problemleri ortaktır. Bu problemler kısaca; işe girme sürecinde aracı 
kurumlardan kaynaklanan problemler ve istismarlar, özellikle ev 
bakım işlerinde çalışan göçmenlerin maaşlarına ipotek koyulması ve 
borç esareti, pasaport saklama, ödemeler ve iş uygulamaları ile ilgili 
sözleşme ihlalleri, fiziksel ve cinsel şiddet tehditleri, iş yerinde kötü 
sağlık ve güvenlik uygulamaları, işyeri kazaları mağdurları için sigor-
ta ve tazminat eksikliği, yeterli sağlık ve barınma imkânlarının olma-
ması, sosyal güvenlik mekanizmalarının eksikliği, açık ve uygulana-
bilir bir hak mekanizmasının olmaması, sosyal altüst oluş ve göç-
menlere yönelik yabancı düşmanlığıdır (Migrant Workers Right to 
Redress Coalition, 2019).

Bu noktada göçmenlerin karşı karşıya kaldıkları problemlere 
karşı insan hakları temelli yaklaşım oldukça önem arz etmektedir. 
İnsan hakları temelli yaklaşım, tüm insanlara uygulanması gereken 
temel insan haklarını tanımlar. “İnsan hakları temelli yaklaşım, en 
çok marjinalleştirilen, dışlanan veya ayrımcılığa uğrayanlara odakla-
nır. Bu, müdahalelerin nüfusun en marjinal kesimlerine ulaşmasını 
sağlamak için genellikle cinsiyet normlarının, farklı ayrımcılık biçim-
lerinin ve güç dengesizliklerinin analizini gerektirir” (UN FPA, 2020). 
Koronavirüs salgını, zaten sorunlu olan temel insan hakları sorunla-
rını daha da ağırlaştırmıştır. Bu süreçte en savunmasız ve en çok 
etkilenen grup olan göçmenlere yönelik insan hakları ihlallerinin 
sayısı artmıştır (CIVICUS, 2020). Koronavirüs pandemisi süreci 
boyunca, devletlerin göçmen işçilere karşı uyguladığı insan hakları 
ihlalleri daha belirgin hale gelmiştir. Göçmenler, marjinal gruplar 
olarak kolayca tutuklanabilir, sınır dışı edilebilir veya disipline edile-
bilir hale gelmiş ve kırılganlıkları daha da artmıştır (SUHAKAM, 
2020). Öte yandan, pandemi Güneydoğu Asya’daki insan hakları 
mekanizmalarının zayıflığını bir kez daha gözler önüne sermiştir: 
Koronavirüs döneminde devletler pek çok insan hakları ihlallerinde 
bulundu (Hooi, 2020). Otoriterleşme eğilimi güçlendi, askerler özel-
likle karantinaların sürdürülebilmesi için çok ciddi bir rol oynadı. 
Binlerce kişi karantina kurallarına uymadığı gerekçesiyle gözaltına 
alındı. Bu ve benzeri otoriterleşme eğilimleri daha da arttı. Göçmenler 
büyük problemlerle karşı karşıya kaldılar.

Singapur’da yurtlarda yaşayan göçmen işçiler, koronavirüs ile 
mücadelede en savunmasız grup oldular. Singapur’da pandemiden 
önce de göçmen işçiler toplumdan izole edilmiş şekilde, yalnızca 
kendilerine belirtilen alan içerisinde yaşamaya zorlanmaktaydı (Goh, 
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2019). Zorunlu olarak yurtlarda konaklayan 200 binden fazla göçmen 
işçi, pandeminin yurtlarda da görülmeye başlamasıyla birlikte tam 
bir tecrit içerisinde kaldılar (Asia News, 2020). Ardından, hükümet 
yurtları kapattı ve göçmen işçileri aralarındaki etkileşimi azaltabile-
cekleri farklı yerlere yerleştirdi (Sim, 2020). Singapur vatandaşları 
arasında enfekte olmuş vaka sayısı çok düşükken, yurtlardaki göç-
menler arasında vaka sayısı çok yüksek seyretti. Öyle ki, yurtlarda 
kalan göçmen işçiler Singapur nüfusunun yaklaşık yüzde 4’ünü oluş-
turmasına rağmen, Singapur’daki tüm vakaların yüzde 90’ı yurtlarda 
kalan göçmen işçiler arasındaydı (Ministry of Health Singapore, 
2020). Bu durum göçmenlere uygulanan ayrımcı uygulamaları ortaya 
koymaktadır.

Tayland’da birçok göçmen işçi karantina sürecinde işini kaybetti. 
Tayland Hükümeti düzensiz göçmen işçilerin memleketlerine dönme-
sine izin verdi, ancak pek çok göçmen gözetim merkezlerine atılmak-
tan korktuğu için geri dönemedi. Özellikle göçmen işçilerin ülkeleri-
ne geri gönderilmesi üretimin durmasına neden oldu. Hükümet, bu 
sefer göçmen işçilerin Tayland’a dönüşüne izin verdi, ancak göçmen 
işçilerin yeniden kabul süreci ve zorunlu karantina Tayland’da bazı 
insan hakları ihlallerine de yol açtı (Human Rights Working Group, 
2020). Tayland’da koronavirüs döneminde göçmen işçiler sıklıkla 
ödenmeyen çalışma ücretlerinden ve sağlıksız iş koşullarından şikâ-
yetçi oldular. Sosyal hayat içerisinde, temiz suya ve maskeye erişimde 
birçok sorunla karşılaştılar. Sosyal güvenlik mekanizmaları pandemi 
döneminde çalışmadığı için aktif şikâyet mekanizmalarına da başvu-
ramadılar. Ayrıca sağlık hizmetlerine erişimde sıkıntı yaşadılar (Teves 
ve Candelerio, 2020).

Malezya’da göçmen işçiler pandemi döneminde pek çok insan 
hakları ihlaline maruz kaldılar. Malezya Hükümeti pandemiyi özel-
likle düzensiz göçmenleri gözaltına alıp geri göndermek için bir fırsat 
olarak gördü. Malezya Resmi İnsan Hakları Komisyonu, göçmenlerin 
tutuklanmayacağı açıklamasına rağmen pek çok tutuklama ve insan 
hakları ihlali yapıldığını kaydetti (SUHAKAM, 2020). Bu konuda 
yapılan basın açıklamasında tutuklamaların bir an önce sona ermesi 
gerektiği belirtildi. İnsan Hakları Komisyonu üyeleri, göçmenlerin 
koronavirüs sürecinde gözaltına alınmasının hem göçmenler hem de 
halk sağlığı için tehlikeli olduğunu, yapılması gereken asıl işin göç-
menlerin sağlığının korunması olduğunu ifade etti (Joseph, 2020). 
Bundan sonra Malezya Hükümeti, göçmen işçilerin COVID-19 test 
maliyetlerinin ödenmesinden kimin sorumlu olacağı konusundaki 
kararlarını birkaç kez değiştirdi; son olarak, yalnızca Sosyal Güvenlik 
Kurumuna katkıda bulunan göçmen işçilerin test masraflarını karşı-
layacağını açıkladı (Bedi ve Anis, 2020).
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Hükümet, salgının ekonomi ve Malezyalı işçiler üzerindeki olum-
suz etkilerini önlemek için teşvik tedbirleri açıkladı. Ancak bu 
önlemler göçmen işçileri kapsamadı (Sandasanamy et al., 2020). 
Malezya’da hem düzenli hem de düzensiz göçmen işçiler, çoğu sek-
törde günlük yevmiyeli işlerde çalışmaları nedeniyle ekonomik ola-
rak en kırılgan gruplar arasında yer aldı. Bu nedenle, birçoğu yiye-
cek ve barınma desteğine ihtiyaç duydu. Malezya İnsan Kaynakları 
Bakanlığı ise bu süreçte, işverenlerin çalışanlarını işten çıkarmaları 
gerekiyorsa, önce yabancı işçileri işten çıkarmalarını önerdi (The 
Star, 2020). Öte yandan pandemi süresince hiç ara vermeden çalış-
mak durumunda olan tıbbi eldiven ve maske üretim merkezlerinde, 
çoğu göçmen işçi zor şartlar altında, sosyal mesafe önemsenmeden 
çalışmak zorunda bırakıldı. Çalışma saatleri, sağlık ve iş güvenliği ile 
ilgili ülke çapında alınan kuralların hiçbiri göçmenlere yönelik ola-
rak uygulanmadı. Bu durum pek çok göçmenin salgın hastalıkla 
karşı karşıya kalmasıyla ya da yaşamını yitirmesiyle sonuçlandı 
(Ratcliffe, 2020).

COVID-19 eşitsizliklerin, yoksulluğun, kırılganlıkların ve sosyal 
güvenliğin önemini ön plana çıkardı. Ölüm tehdidi karşısında, göç-
men veya vatandaş farkı bulunmamakta ve tüm insanlık ailesi mutlak 
eşitliğe ulaşmaktadır. Şehirde yaşayan herkes potansiyel bir virüs 
taşıyıcısıdır ve aslında bu, ortak yaşam alanlarının ortak çıkarlar 
gözetilerek inşa edilmesi gerektiğini göstermektedir. Bu inşa sürecin-
de insan merkezli politika ve yaklaşımlar uygulanmalıdır. Koronavirüs 
özellikle evde kalamayan, gündelik işler yapan ve sosyal mesafeye 
uyamayan gruplar için daha tehlikeli hale gelirken, bu durum insan 
odaklı politikaların ne kadar önemli olduğunu gösteriyor. Bu nokta-
da COVID-19, gerçek anlamda özgür olabilmek için tüm insanların 
haklarını savunmanının değerini bir kez daha gösteriyor ve herkes 
için insancıl yaşam koşulları mücadelesini sürdürmenin ve özneleşme 
süreçlerinin önemini hatırlatıyor.
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KOD 29 “AHLAKSIZLIĞINI”  
MİGROS DİRENİŞİ İLE YENMEK

HİLAL KARUL 
KODA Üyesi

Sermaye ile mücadele sürecinde insan doğasını sahiden belir-
leme şansını yakalayacak olan işçi sınıfıdır. Bu demek değildir 
ki günümüzde işçi sınıfı, tanım gereği, diğer sınıflardan bir 
şekilde daha doğaldır. Kendisini kullanan toplumun yöneti-
minden uzaklaştırılmış bir sınıf olarak işçi sınıfı her bakım-
dan gayritabiidir ve kapitalizmin ürünüdür. Yukarıdaki sözler 
sosyalizmin kaçınılmaz olduğu imasını da içermiyor. Ama 
isyanın kaçınılmazlığını savunuyor; doğa yasasının gereği ola-
rak insan-hayvan, doğal ihtiyaçlarını giderme araçlarından 
yoksun kaldığında, bu yoksunlaştırmaya bazen şiddetle bazen-
se toplumsal olarak örgütlü biçimde tepki gösterecektir. İsyanın 
biçimi hiçbir doğal yasa tarafından yönetilmez, bilakis isyan 
toplumsal bir üründür. Bu isyanın zaferi insanlara kendi 
tarihlerinin doğal kulları değil gönüllü toplumsal özneleri 
olmaları için tarihsel olarak benzersiz bir fırsat da sunabilir.1

COVID-19 pandemisinin dünyayı saran etkisi, sürecin bir halk 
sağlığı krizi olmasının ötesinde sosyo-ekonomik boyutlarıyla 
da ele alınmasını gerektirmiştir. COVID-19 pandemisinin baş-

larında, virüsün herkesi eşit şekilde etkilediği ya da etkileyeceği 
söylemi, gelmiş olduğumuz noktada sadece pandeminin sınıfsallığına 
işaret etmektedir. Düşük gelirli kesimlerin, yüksek gelirli kesimlere 
göre COVID-19 hastalığına yakalanma ve buna bağlı ölüm oranları-

1 Smith, N. (1984). Eşitsiz Gelişim Doğa, Sermaye ve Mekânın Üretimi (E. Soğancılar, 
Çev.). İstanbul: Sel Yayıncılık, sf. 101.
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nın daha yüksek düzeyde olduğu birçok çalışmada saptanmıştır.2 
Evde kal çağrılarının sıklıkla yapıldığı dönemlerde emekçiler bir 
yandan çalışmaya devam etmiş, bir yandan da işsizlik ve derin yok-
sulluk ile karşı karşıya bırakılmıştır. DİSK-AR’ın yapmış olduğu araş-
tırmaya göre, COVID-19 etkisiyle yaşanan toplam iş kaybı ve işsizlik 
12 milyon 115 bin, iş ve istihdam kaybı oranı yüzde 34,4 olmuş ve 
istihdam, 2020 yılında 1 milyon 268 bin kişi azalmıştır.3 Ayrıca 
İŞKUR 2021 Ocak ayı verilerine göre, Türkiye’de 2020 yılı Ocak-
Aralık döneminde 1,5 milyon kişi işsizlik ödeneğine başvurmuş, 
başvuru yapanlardan sadece 509 bini ödenekten yararlanabilmiştir.

17 Nisan 2020 tarihi itibariyle 4857 sayılı İş Kanunu’nun geçici 10. 
Maddesiyle işverenlere işten çıkarma yasağı getirilmiş olmasına rağ-
men, ahlak ve iyi niyet kurallarına aykırılık gerekçesiyle işten çıkar-
malar devam etmiştir. Kanunun 25. Maddesinin birinci fıkrasının (II) 
numaralı bendinde, ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller ve 
benzeri sebepler sıralanmıştır. 

17 Nisan 2020 yılında getirilen işten çıkarma yasağı ise bu mad-
deden işten çıkarılan işçileri kapsam dışında bırakmıştır. İş akdinin 
25. Maddenin (II) bendiyle feshedilmesinin SGK’ya bildirimi, Kod 29 
üzerinden yapılmaktadır. Yine, DİSK’in yapmış olduğu araştırmaya 
göre, 2020 yılında 177 bin işçi Kod 29 bahanesiyle işten çıkarılmış-
tır.4 Kod 29 ile işten çıkarılan çalışanlar kıdem ve ihbar tazminatı 
haklarından faydalanamamakta, işsizlik ödeneği alamamakta ve yeni 
bir iş ararken sorun yaşayabilmektedir. Bu durumu Murat Özveri 
“İşten çıkarma yasağı yoktur, tazminatsız işten çıkarma yasağı var-
dır” şeklinde ifade etmiştir.5

İşverenlere işçileri işten çıkarmak için neredeyse bir fırsat gibi 
sunulan Kod 29’dan, pandemi süreciyle beraber en çok sendikalaş-
maya çalışan işçiler etkilenmiştir. Sendikalaştıkları gerekçesiyle işle-
rinden çıkarılan 6 Systemair HSK işçileri, İspanyol sermayeli Baldur 
Süspansiyon’daki işçiler, İstanbul ve Ankara’daki taşeron PTT işçileri 
ve Migros Depo işçileri Kod 29’a karşı direnişe geçmiştir.6

 Bu yazı, Migros Depo’da çalışırken pandemi nedeniyle önce 
ücretsiz izne çıkarılan, bunun üzerine direnişe geçen ve sonrasında 
sözleşmeleri Kod 29 ile feshedilen işçilerin yaşadıkları sürecin ve 
direnişlerinin bir anlatımıdır.7

2 https://www.ttb.org.tr/kutuphane/covid19-rapor_6/covid19-rapor_6_Part56.pdf.

3 http://arastirma.disk.org.tr/?p=5228.

4 http://disk.org.tr/2021/04/2020de-kod-29-kiyimi-143-bini-erkek-34-bini-kadin-top-
lam-177-bin-isci/

5 http://www.muratozveri.net/?p=122

6 http://www.muratozveri.net/?p=122

7 Bu çalışma için farklı zamanlarda Migros Depo önünde işçilerin sürdürdüğü direniş 
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Migros Depo işçilerinin mücadele günlüğü
 Migros, temelleri 1954 yılında atılan Türkiye’deki süpermar-

ket zincirlerinden biridir. 1975 yılında Koç Holding tarafından devra-
lınan Migros, 1991 yılında halka açılmıştır. 2014 yılında ise Anadolu 
Grup, Migros’un % 40 hissesini satın almıştır. 2018 yılı sonu itibariy-
le Migros marketlerinde çalışan sayısı 26 bin 779 kişidir.8

Migros Depo, Kocaeli-Çayırova’da Şekerpınar organize sanayi böl-
gesi içerisinde bulunmaktır. Deponun tüm işleri Us-Grup Lojistik, 
Taşımacılık, Paketleme ve Temizlik Şirketi tarafından yapılmaktadır. 
Türkiye genelinde Us-Grup’a bağlı 5 bin çalışan bulunmaktadır. 
Gebze dağıtım merkezinde ise 741 kişi çalışmaktadır. Us-Grup şirke-
tinin sahibi Veysel Cingöz, bir dönem Tez-Koop-İş Sendikası’nda yer 
almış ve 1987 Migros Grevinin önderliğini yürütmüştür.9 Migros 
zincir marketlerinde Tez-Koop-İş Sendikası hâlâ örgütlü durumdadır. 

Migros Depo’nun bulunduğu organize sanayi bölgelerinin şehir 
merkezlerinden uzak, yani gözden ırak olması, işçiler açısından türlü 
zorlukları da beraberinde getirmektedir. İşçiler işyerine sadece işyeri 
servisi ile ulaşabilmekte ve yine işten ayrılırken işyeri servisini bek-
lemek zorunda kalmaktadır. İş Kanunu’na göre haftalık 45 saat olan 
çalışma süresi, bu nedenle fazlaca aşılmaktadır.

Migros Depo’da çalışırken işten atılan işçiler çoğunlukla yoğun 
çalışma saatleri, düşük ücretler, amirlerin baskı ve mobbingi, işçi 
sağlığı ve iş güvenliği önlemlerinin alınmaması gibi konularda sorun-
lar yaşadıklarını dile getirmiştir. Pandemi dönemiyle beraber depoda 
çalışma şartları daha da ağırlaşmıştır. Özellikle mesai saatlerinin 
uzaması ve ücretlerin düşük olması, burada çalışan tüm işçilerin 
ortak sorunudur. 

Migros Depo’da çalışırken Kod 29 ile işten atılan kadın işçi N.A. 
çalışma koşullarını şöyle ifade etmiştir: 

“Migros Depo hafta sonu zorunlu mesainin olduğu, işçileri 45 
saatin çok üzerinde çalıştıran bir yer. Mesai kavramı yoktur. İş 
güvenliği sorunlarının olduğu bir depo. Zeminler trans palet ve 
forklift kullanmaya uygun değil. Hatta en ufak gerçek bir dene-

ziyaret edilmiş ve bu sırada görüşmeler yapılmıştır. Ayrıca zaman zaman çevrimiçi 
buluşmalar gerçekleştirilmiş ve Kocaeli Dayanışma Akademis’inin “Pandemi, Kadın 
Emeği, Direnişler, Pratikler ve Tanıklıklar” başlıklı yürütücüsü olduğum atölyesinde, 
Migros Depo direnişinden bir işçi kadın, mücadele deneyimlerini aktarmak üzere 
konuk edilmiştir.

8 https://tr.wikipedia.org/wiki/Migros_(T%C3%BCrkiye)#:~:text=2%20Migros%20He-
men,Tarih%C3%A7e,zinciri%20Tansa%C5%9F’%C4%B1%20sat%C4%B1n%20ald%-
C4%B1.

9 https://www.gazeteduvar.com.tr/dgd-sen-baskani-bostanci-eski-sendikaci-yeni-pat-
ron-migros-direnisi-kirmaya-calisiyor-haber-1512483



200

timde bu depo bu sebeple bile kapatılabilir. Depo içerisindeki 
zemin diz kapaklarına kadar çukurla dolu ve bu çukurlara 
düşen, takılan işçilerden ayağı kırılanlar bulunmaktadır. 
Ücretler çok düşük. Hafta sonu, bayram, tatil mesai ücretleri 
yasada belirtilenin çok altındadır. İşçilere düzenli verilmesi 
gereken primler patronun keyfine göre dağıtılmaktadır. Aynı 
işi yapan işçiler arasında, aldıkları primler arasında uçurum 
denecek kadar farklar vardır. Özellikle kadın ve erkek işçiler 
arasında prim farkları çok fazladır. Sendikal örgütlenmenin 
olduğunu bilen patronlar işçiler üzerinde ciddi baskılar kur-
dular. Depo müdürü sorgu odaları kurarak, sendikaya üye 
olan işçileri bu odalarda sorguladı ve kamera kayıtlarına aldı. 
Her gün yüzlerce işçiye performans tutanağı tutulur, işçi sen-
dikadan istifa ederse tutanağın yırtılıp atılacağı söylenirdi.” 

COVID-19 pandemisi ile birlikte özellikle gıda ve e-ticaret siteleri 
depolarında çalışma koşulları artan talep gerekçesiyle oldukça ağır-
laşmıştır.10 İş yerinden ayrılmadan çalışmaya devam etmek, hafta 
sonu tatilini kullanamamak gibi sorunlar, depolarda çalışan işçilerin 
ortak sorunlarını oluşturmaktadır. Migros Depo’da da pandemi ile 
birlikte aralıksız çalışma sistemine geçilmiştir. Pandemi döneminde 
karşılaştıklarını ve yaşadıklarını bir işçi şöyle ifade etmektedir:

“Pandemiyle birlikte hiç bitmeyen mesailer başlamış oldu. 
Depoda yirmi dört saat aralıksız çalışma, sabahlama dediği-
miz sisteme geçildi. Bir yılı geçkin bir zamandır, işçiler (ola-
rak) hafta sonu bile bir gün tatil hakkını kullanamadık. 
Depoda mesai sabah sekizde başlıyor, akşam on buçuğa kadar 
devam ediyor. İş kazalarında ciddi atışlar oldu. İşçiler korona 
olduğu halde çalıştırılmaya devam edildi. Sağlıklı besleneme-
yen ve uyuyamayan işçilerin depolarda bayıldığı ve hastanele-
re gönderilmediğine şahit olduk.“ 

Depo işçilerinin taşeron, esnek, güvencesiz, düşük ücretli çalıştırıl-
ması sonucunda, 2012 yılında Depo, Liman, Tersane, Liman İşçileri 
Sendikası (DGD-Sen)11 sendikal örgütlenme faaliyetlerine başlamış ve 
2013 yılında ilk genel kurulunu gerçekleştirmiştir. Yapılan ilk genel 
kurul ardından Migros Şekerpınar Depo’da örgütlenme faaliyetlerine 
devam etmiştir. Sendika, örgütlenme faaliyetleri kapsamında öncelikle 
taşeron şirketlerin varlığına ve uzun çalışma saatlerine itiraz ederek 
işçilere kadro talep etmiştir. Sendikaya üye olan ve örgütlenme faali-
yetlerine katılan işçiler Aralık 2013’te taşeron firma olan Ceva 
Lojistik’ten, Mart 2014’te yine taşeron firmalar Us-Grup ve MBM’den 

10 https://sosyalpolitika.fisek.org.tr/salgin-kosullarinda-market-iscilerinin-sagli-
gi-ve-guvenligi-karsilastirmali-bir-calisma/

11 https://dgd-sen.org/
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çıkarılmışlardır. Bunun üzerine sendika ve taşeron firmalar arasında 
işçilerin işe geri alınması için mücadele başlamıştır. Bu mücadele aynı 
zamanda DGD-Sen’in Migros Depo önündeki ilk direnişidir. DGD-Sen 
ve Migros Depo arasında kamuoyuna yansıyan ikinci mücadele 2017 
yılında yaşanmıştır. Sendikaya üye işçilerin yine işten atılması üzerine 
depo önünde yeniden direniş başlamıştır. Bu direniş sonucu taşeron 
şirketler olan Ceva ve MBM’in Migros Depo ile ilişkileri kesilmiş, 
Us-Grup ise idari para cezasına çarptırılmıştır. 2017 yılından sonra 
Migros Şekerpınar deposunda tek taşeron şirket Us-Grup ile DGD-Sen 
arasında ‘asıl işi taşeron yapamaz’ mücadelesi başlamıştır. 

Pandemi dönemi ile birlikte önce Migros Depo’da sendikal faali-
yette bulunan üç kadın işçi ücretsiz izne gönderilmiştir. Daha sonra 
da yetmiş işçi ücretsiz izne gönderilmeye çalışılmıştır. Migros Depo 
direnişi, işçilerin ücretsiz izne çıkarılmasına karşı kırk işçi ile başla-
tılmıştır.12 Böylece DGD-Sen’in kuruluşundan bu yana Migros Depo 
önünde gerçekleştirdiği üçüncü direniş başlamıştır. Direnişin elli 
ikinci gününde de işçiler Kod 29 ile işten atılmıştır. 

Direniş sürecini ve yaşananları bir kadın işçi şu şekilde ifade 
etmektedir:

“Ücretsiz izne karşı direnme kararı kırk işçinin kararı ile alınmış 
oldu. İlk yaptığımız toplantıda haftalık direniş komitesi seçerek 
ve direniş meclisinin görevlerini belirleyerek başlamış olduk. 
Direnişin ilk on beş günü direniş eğitimleri ve erkek işçilere 
direnişte olan kadın işçilerle beraber toplumsal cinsiyet eğitimi 
ve toplumsal cinsiyet eşitliğini anlatmakla başlamış oldu. Kadın 
işçilerin yaşadığı taciz gibi daha acil ve öfke duyulan sorunları, 
erkek işçilere anlatmanın daha acil olduğuna direnen kadın işçi-
ler ile birlikte karar verdik. Direnişin alan sorumlusu, ajitasyon 
ekibi, sosyal medya ekibi üçer kişilik ekiplerle işçilerden oluştu-
ruldu. Sendika yöneticileri direniş boyunca direniş komitesinin 
verdiği görev ve sorumluluklarını yerine getirmiştir. 

Bu Migros direnişi diğerlerinden farklıydı. Çünkü direniş başla-
dığında işçiler işten atılmamış, sadece iş sözleşmesi askıya alın-
mıştı. İşçilerin dışarıda yaptığı herhangi bir şey, iş sözleşmesinin 
patron tarafından feshedilmesi sebebi olabilirdi. Direnişin elli 
birinci günü Şekerpınar Depo önünde gerçekleşmiştir. Zaman 
zaman Anadolu Holding önünde direniş gerçekleşmiştir. Bu 
eylemler ile direniş kamuoyunda gündem olmuştur. 

Direnişin ellinci gününe kadar Migros yönetiminden tek bir 
muhatap bulamadık ve açıklama duymadık. Taşeron firma 
sahibi Veysel Cingöz bir telefon görüşmesinde sendikanın 

12 Migros Depo’da toplam 70 işçi ücretsiz izne çıkarılmıştır. Ücretsiz izne çıkarılan 40 
işçi sendikalıdır.



202

muhatap alınmayacağını, işçileri ücretsiz izne gönderenin 
Migros yönetimi olduğunu söyledi. İlk kasa kilitleme eylemi 
öncesinde Veysel Cingöz tekrar arayarak görüşmek istediğini 
söyledi. Bunun üzerine iki sendika temsilcisi ve işçilerin seçtiği 
bir temsilci Veysel Cingöz ile görüşme gerçekleştirdi. Veysel 
Cingöz’ün 80’lerde yaşanan Migros grevini örgütleyen iki isim-
den birisi olduğunu o zaman öğrendik. Ancak şimdi bizim 
karşımızda. Migros Depo direnişi, bu ülkede taşeron sistemi-
nin aslında –sendikacılara şirketler aldırarak ve şirketler kur-
durarak– nasıl yerleştiğini teşhir eden bir direniştir. Direnişin 
elli ikinci gününde yirmi yedi işçi işten atıldı. Bu atılmaların 
Veysel Cingöz’ün bizimle ikinci kez görüştüğü güne denk gel-
mesi, direnişi Anadolu Grup önüne taşımamızla oldu. Direnişin 
kendi içinde ekonomik, çevresel, kültürel zorlukları oldu. 
Pandemiyle artan yoksullukla beraber direnişteki işçiler ciddi 
ekonomik zorluklar yaşadı. Direnişe kadın işçilerin sahip çık-
ması burayı güçlü bir şekilde ördü. Neredeyse vazgeçmek üzere 
olan erkek işçilere, kadın işçinin ‘ben depoda patron için gece 
gündüz aç soğukta nasıl çalıştıysam kendi onurum geleceğim 
için de bu şekilde direneceğim’ sözü ile ve başka bir kadın işçi-
nin ‘haksızlık varsa korkmayacaksın üstüne üstüne yürüyecek-
sin’ sözleri ile direnişin ateşi yeniden yanmış oldu. 

Biz burada birbirimizden çok şey öğrendik.” 

Pandemi dönemiyle birlikte çalışma şartları giderek ağırlaşan depo 
işçileri sendikaya üye olma hakkını kullandığı için önce ücretsiz izne 
çıkarılmıştır. Bunun üzerine direnişe başlayan işçiler Kod 29 ile işten 
atılmışlardır. İşten atılmaları ile başlayan mücadele süreci önce 
Şekerpınar Migros Depo önünde başlamıştır. Migros Depo direnişinin 
kamuoyunda bilinirliğinin artması ise işçilerin eylemlerini Anadolu 
Grup Genel Müdürlüğü’nün önüne, holdingin sahibi Tuncay Özilhan’ın 
evinin önüne ve Tuncay Özilhan’ın Yüksek İstişare Konseyi Başkanı 
olduğu TÜSİAD’ın önüne taşımaları ile olmuştur. Böylece direniş orga-
nize sanayi bölgesi içerisinde yer alan depodan şehir merkezine taşın-
mış ve bu, direnişin etkisinin artmasını sağlamıştır. 

Migros Depo’da kadın işçi olmak 
Semaye sahipleri açısından kadınlar güvencesiz koşullarda, yoğun 

çalışma temposunda ucuz, itaatkâr, hünerli işgücü olarak görülmekte 
ve tercih edilmektedir. Aynı zamanda sermaye, çalışma ilişkileri içe-
risinde de erkek egemenliğini korumaya ve patriarkal ilişkileri sür-
dürmeye devam etmektedir.13 

13 http://www.sosyalistfeministkolektif.org/kampanyalar/tarihimizden-kampanyalar/
novamed-greviyle-kad-n-dayan-smas/
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Migros Depo’da kadın işçi olarak çalışmak ise kendine özgü ve 
cinsiyete dayalı zorluklar içermektedir. Burada kadın işçilere yönelik 
baskılar, çoğunlukla kadınların fiziksel özelliklerine yöneliktir. Bu 
durum beden ve emek sömürüsünün yan yana olduğu gerçeğini bir 
kez daha ortaya çıkarmaktadır. 

N. A.’nın tanıklığında sözünü ettiği, aynı işi yapan kadın ve erkek 
işçiler arasındaki prim farkı, başka kadın işçiler tarafından da dile 
getirilmiştir. Ayrıca kadınlar, çalışma süreleri boyunca amirlerinden 
gelen farklı şiddet türlerine de maruz kalmışlardır. Migros Depo 
önündeki direnişçi bir kadın işçinin ifadeleri şöyledir: 

“Depo içerisinde kadın işçiler yoğun mobbing ve baskıya uğra-
makta. Depo içerisinde yüze yakın kadın, amirleri tarafından 
hem fiziksel hem sözlü hem de ekonomik şiddete uğramaktadır. 
Aynı amirler tarafından kadınlar, depolarda fiziksel ve psiko-
lojik tacize uğramaktadır. Tacize asla müdahale edilmez. Ceza 
olarak kadınlar soğuk hava…” 

İşçiler ayrıca amirlerinin sözlü şiddetine maruz kaldıklarını ve 
amirlerin kadınların fiziksel özellikleri ile ilgili şakalar yaptığını ve 
dalga geçtiklerini ifade etmişlerdir. Bu durumu başka bir kadın işçi 
şöyle ifade etmektedir: 

“Benim boyum kısa olduğu için amirler bu konuda bana 
sürekli takılırlardı. Burada bana 1.50 F. derlerdi. Fotoğraf 
çekileceği bir zaman ayakta durmadım boyumdan dolayı.” 

Bir başka kadın işçi ise yaşadıklarını şu şekilde ifade etmiştir:

“Ben evlilik hazırlığı yapıyordum o zaman. Sonra işte düğü-
nüm oldu, sonra eşimle beraber tatile gittik. Ben işe geri dön-
düm. İşe geldiğim ilk gün amirimiz kadın arkadaşların yanın-
da bana bakarak, sen kadın oldun artık, dedi ve güldü. Yani 
bu ne kadar ayıp.”

Kadın çalışanların yaşadığı bir diğer sorun ise depoda yer alan 
tuvaletlerle ilgilidir. Yedi yüz elli işçi, bir kadın ve bir erkek tuvaleti-
ni kullanmaya mecbur bırakılmıştır. Tuvaletlerin temizliği için ise 
görevli kimse bulunmamakta, bu iş depo işçisi kadınlar arasında 
gönüllü olarak yapılmaktadır. Üstelik gönüllü olarak temizlik yapan 
bir kadın işçi, tuvaletlerin temizliği konusunda amiri tarafından azar-
lanmıştır. Kadın işçiler tuvalet ile ilgili sorunlarını amirlerine defalar-
ca iletmişler ancak bir sonuç alamamışlardır. Bu konuyu direnişte yer 
alan kadın işçilerden biri şöyle ifade etmiştir:

“Yedi yüz elli kişiye sadece iki tuvalet var. Tuvaletler kullanıla-
cak durumda değil. Buraya tırlar geliyor bazen, tuvaletleri tır 
şoförleri de kullanıyor. Hijyenik değildi. Tuvaletlerde fareler 
dolaşıyordu.” 
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Migros Depo direnişinin önemli bir dinamiğini kadın işçiler oluş-
turmaktadır. Çünkü çalışırken sadece kadın oldukları için hep keyfi 
ve özel muamele görmüşledir. Bu durumun bir sonucu olarak, kadın 
işçiler direniş boyunca kendi özel taleplerini de dile getirmişlerdir. 
Özellikle amirlerin taciz ve mobbingine karşı başlattıkları mücadele, 
kadın işçilerin söylemlerini de etkilemiştir. Bu etkiyi 2021 yılının 8 
Mart Dünya Kadınlar Günü’nde görmek de mümkündür. 8 Mart, 
Migros Depo direnişinin altmış üçüncü günüdür ve “tacizci amire dur 
de” sloganı ile direnişlerini sürdürmüşlerdir. Kadın işçiler için bu 
direnişin bir diğer anlamı da birlikte hareket etmeyi öğrenmeleridir.

 Kadın işçilerden biri bu durumu şöyle ifade etmiştir:

“Biz birlikte hareket ettikçe bir şey olmaz. Ben burada bu gücü 
hissettim.”

 Başka bir kadın işçi ise:

 “Direniş ile kadın olarak karşılaştığımız baskılara nasıl karşı 
durabileceğimizi öğrendik. Biz kazanırsak başka yerlerde çalı-
şan tüm kadınlar da kazanacak” ifadesiyle direnişin kadın 
işçiler açısından anlamını dile getirmiştir. 

 Migros Depo direnişi, kadın işçilerin sadece cinsiyetleri dolayısıy-
la yaşadıkları baskı, şiddet ve mobbing karşısında, patriarkal kapita-
lizm koşullarında kadınların direnişinin sadece sermayeye değil, 
çalışma koşullarının cinsiyetçi düzenlenişi de dâhil olmak üzere aynı 
zamanda patriarkal düzene karşı bir başkaldırıyı da içermesi gerekti-
ğini göstermesi açısından önemlidir.14 

Sonuç olarak...
Migros Depo direnişi sadece bulunduğu organize sanayi bölgesi 

içinde kalmayarak kimi zaman Anadolu Grubu önünde, kimi zaman 
ise Anadolu Grubu sahibi Tuncay Özilhan’ın evinin önünde devam 
etmiştir. Hem Anadolu Grubu önünde hem de Tuncay Özilhan’ın evi-
nin önünde yapılan eylemlerde işçiler polis tarafından gözaltına alın-
mıştır. 

Migros direnişi yüz yirmi gün boyunca sürmüştür. Yüz yirminci 
günün sonunda Migros Direniş Komitesi, Yine ve Daha Güçlü Gelmek 
İçin başlıklı basın metniyle işçilerin biriken ve artan borçları sebebiy-
le direnişin bitirildiğini kamuoyuna duyurmuştur.15 

COVID-19 pandemisi, işçi ve emekçi kesimler için türlü zorluklar 
ortaya çıkarmıştır. Evde kalması kapitalist üretim ilişkileri içinde bir 
türlü mümkün olamayan işçi sınıfı için pandeminin anlamı artan 

14 https://catlakzemin.com/bir-kadin-grevi-novamed-okuyuculari-ile-bulustu/

15 https://dgd-sen.org/icerik/detay/yine-ve-daha-guclu-gelmek-icin
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işsizlik ve yoksulluk olmuştur. Pandemi nedeniyle başta ücretsiz izne 
çıkarılan işçiler, daha sonra Kod 29 ile işlerinden atılmıştır. Bu süreç-
te ücretsiz izne çıkarılan ya da işlerinden atılan işçilerin çoğunluğu-
nun sendikal faaliyet yürütüyor olmasını kapitalist üretim ilişkileri 
içinde tartışmak gerekmektedir. 

Migros Depo işçileri organize sanayi bölgesi içerisinde yer alan 
direnişlerini Anadolu Grup ve Tuncay Özilhan’ın evinin önüne taşıya-
rak farklı bir eylem biçimi gerçekleştirmişlerdir. Burada kadın işçilerin 
verdikleri mücadele, ayrıca önemlidir. Çünkü direniş ile başlayan 
süreçte kadınlar yaşadıkları cinsiyet ayrımcılığını anlamlandırmış ve 
bu ayrımcılık ile mücadele etme yöntemleri geliştirmişlerdir. 

Migros Depo direnişi de pandemi bahanesi ile işlerinden atılan 
işçilerin kendi tarihlerini yazma mücadelesidir. Elbette bu süreçte 
türlü zorluklarla karşılaşmışlar ve direnişlerini belli bir noktada bitir-
mek zorunda kalmışlardır. Ancak başlatmış oldukları mücadeleyle 
geçmişte yaşanan tüm işçi ve emekçi direnişleri gibi tarihe ve gelecek 
kuşaklara iz bırakacaklardır. 
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COVID-19 PANDEMİSİNDE KAMUDA 
YAŞANAN TOPLU SÜRGÜNLER

EMRE TOPTAŞ 
Haber-Sen İstanbul 4 No’lu Şube Yöneticisi

COVID-19 salgını tüm dünyada etkisini gösterirken Türkiye de 
payına düşen problem çemberinin içinde kalmıştır. Kapitalist 
sistemin gelişmiş ülkeleri dahi bu sorunu çözmekte sınıfta 

kalmışken, Türkiye’nin bu süreçte bocalaması beklenen bir sonuçtu. 
Kamu sektörü ve özel sektör nasıl önlemler alınacağını bilmez bir 
halde, hükümetin kurduğu bilim kurulundan haber beklemekteydi. 
Bilim Kurulu kararlarının bilim insanları tarafından değil de kendi 
koyduğu yasakları çiğneyen (katılım sayısı sınırlı olması gerekirken 
kalabalık ve fiziki mesafeye uyulmayan cenaze törenine katılması 
gibi) Sağlık Bakanı tarafından açıklanması, sendikalarda, meslek 
örgütlerinde, sivil toplum kuruluşlarında haklı kuşkulara neden 
olmaktaydı.

Bu atmosferde Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu’na 
(KESK) bağlı sendikalar insan sağlığıyla ilgili gerekli önlemlerin alın-
ması konusunda hükümete karşı kamuoyu oluşturmaktaydı. Ancak 
kötü yönetilen ekonomi politikalarının olumsuz sonuçları içerisinde 
COVID-19 pandemisiyle karşılaşan iktidar, gerekli önlemleri işyerle-
rinde almak yerine yeterince planlama yapmadan, kamu çalışanlarını 
işkollarındaki sorunlarla baş başa bıraktı.

Yukarıda bahsedilen ortamdaki şartlarla beraber bu yazıda, 
COVID-19 döneminde bir insanlık suçu olan sürgüne maruz bırakı-
lan Posta ve Telgraf Teşkilatı A. Ş. (PTT) emekçilerinin ve Türkiye 
Cumhuriyeti Devlet Demir Yolları (TCDD) emekçilerinin yaşadığı 
sorunlar ve direnişleri ele alınacaktır. Bu kamu kurumlarını ele alma-
mızın sebebi, yaşanan sürgünler karşısında, bu işkollarının KESK’e 



207

emre toptaş 

bağlı Basın Yayın İletişim ve Posta Emekçileri Sendikası (Haber-Sen) 
ve Birleşik Taşıma Sendikacılığı (BTS) adını taşıyan sendikalarının, 
Türkiye genelinde yaptığı 3 gün süren ve Ankara’da sonlanan eylem-
leridir. Üretimden gelen gücünü kullanmak isteyen bu sendikalar, 
genelgelerle eylemlerin yasaklandığı bir süreçte sokağa çıkmanın ve 
direnmenin önemini gösteren eylemlere imza atmıştır. PTT ile ilgili 
yaşanan süreci, Kocaeli Haber-Sen il temsilciliği görevim gereği edin-
diğim kendi tecrübelerim ve sendika genel merkezimizin yayınları 
üzerinden ele almaya çalışacağım. TCDD’deki süreci ele alırken de, 
BTS Genel Merkez yöneticilerinin paylaştığı rapor üzerinden ve 
eylem sürecindeki birlikteliğimizde edindiğim detaylı bilgi alışveri-
şinden kaynaklı bilgilere dayanacağım.

PTT’de COVID-19 Pandemi koşulları
Kuşkusuz emeklilikleri, izinleri, istifa etmeleri yasaklanan sağlık 

emekçileri bu salgından en çok etkilenen işkoluydu. Sağlık emekçile-
rinden sonra belki de en çok risk altındaki gruplardan biri de, PTT 
A.Ş. emekçileriydi. Öncelikle PTT çalışanlarının COVID-19 pandemi-
si öncesindeki kurumsal durumundan bahsetmek, bu süreçte yaşa-
nan problemleri anlamamız açısından yardımcı olacaktır. Bir Kamu 
İktisadi Teşekkülü olan PTT, 2013 yılında anonim şirkete dönüştürül-
müştür. Bu değişimle iktidar kamu görevi sürdüren ve tekel konu-
mundaki posta teşkilatını, kâr amacı güden bir şirkete çevirmek 
istemiştir. Bundan dolayı önce “idari hizmet sözleşmeli” personel 
çalışma sistemiyle emekçilerin güvenceli çalışma şartları esnetilmiş 
ve performans sistemi uygulamasıyla iş barışını bozan rekabetçi ücret 
sistemi getirilmiştir. Şirketleşme mantığı, kâr amacını kamusallığın 
önüne geçirmiştir. Liyakatsiz atamalar sonucu yönetimsel hataların 
sıradanlaştığı PTT’de personel eksikliği devam etmekte ve yeni per-
sonel alımı ekonomik külfet olarak görüldüğü için 2018 yılından beri 
yeni personel alımı yapılmamaktadır.

Zaten eksik personelle çalışılmasının yanında Cumhurbaşkanlığı 
Kararnamesi ile 60 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı olan emekçilerin 
idari izinli sayılması, personel eksikliğini oldukça arttırmıştır. 
Postacılar, kapanma sebebiyle artan posta ve kargoları ulaştırmak 
için her gün onlarca insanla yakından temas etmek zorunda kalmış-
tır. Devletin bu süreçte geliri düşük ailelere verdiği sosyal yardım 
ödemelerini PTT kanalıyla yapmasından dolayı gişe memurları da, 
her gün kapalı ortamda onlarca insanla temas ederek risk altında 
çalışmak zorunda kalmıştır.

PTT emekçileri sağlıksız koşullardan dolayı hem halk sağlığı hem 
de kendilerinin ve ailelerinin sağlığı için gerekli maske, dezenfektan, 
eldiven, siperlik gibi önleyici malzemelerin alınması ve acil olmayan 
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işlemlerin ertelenmesi gibi taleplerini genel müdürlüğe iletmiştir. 
Gerekli tedbirlerin alınmasında geç kalan ve talepler konusunda halk 
sağlığını dikkate almayan idareye karşı, yetkililere görevini hatırlat-
mak için Haber-Sen, Türkiye genelinde basın açıklamaları yapmıştır.1 
Ancak talepler yerine getirilmezken, idare tarafından 2020 yılındaki 
ilk kapanma döneminde, sendika eski şube başkanlarından biri “ihti-
yaç gereği” sebep gösterilerek İstanbul’dan Kırklareli’ne sürgün edil-
miştir. Sokağa çıkma yasağı ilan edilen bir dönemde, il dışına “ihti-
yaç gereği” adı altında bir kamu çalışanını göndermek tamamen 
keyfi bir uygulama olmuştur.

Bu uygulama keyfi ve hukuk dışı olduğu için kararın geri alınma-
sı adına idareyle yapılan görüşmelerde, ilk bir ay boyunca bir gelişme 
sağlanamamıştır. Ama durumun ciddiyetinin farkındalığı idareye 
hatırlatılarak durumun düzelmemesi halinde çeşitli eylem ve etkin-
liklerin yapılacağı bürokratlara iletilmiştir. Yapılan müzakereler son-
rası karar geri çekilmiş ve sürgün sonlandırılmıştır. Salgın dönemin-
de bu durumun tekrarlanacağı hiç düşünülmemekteydi. Ancak aksi 
kısa süre sonra kanıtlandı ve emekçilere karşı sürgün silahı tekrar 
çekildi. 

Sürgünlere karşı Twitter eylemleri
Bu süreçte önemini özellikle belirtmek gerekirse “Twitter eylem-

leri” hayatımıza girmiştir. Yaşanılan haksızlıklara karşı sosyal medya-
da gündem oluşturmak, daha önce üzerinde pek durulmayan ve pek 
başvurulmayan bir yöntemdi. Hatta alanlara inmeden yapılacak 
etkinlikler, sendikalar tarafından küçümsenirdi. Ancak sosyal med-
yada var olmanın kamuoyunun bilgilendirilmesini sağlarken, aynı 
zamanda idareyi de rahatsız ettiğinin tecrübesi hızlı bir biçimde 
kazanılmış oldu. Pandemi koşulları gereği işyerlerinde alınması gere-
ken tedbirler için Haber-Sen tarafından #pttönlemal etiketiyle yapılan 
eylem, binlerce tweet almış ve sosyal medya gündeminde sıralama 
olarak ilk üçe girmiştir. Eylemlerde kullanılan PTT’lerde oluşan kala-
balık görsellerinin de sonucu olarak, talep edilip alınamayan maske, 
eldiven, dezenfektan gibi malzemeler sağlanmış; şubeler kapatılmış 
ve merkezlerde dönüşümlü çalışılmaya başlanmıştır.

Twitter etkinliği ertesinde İstanbul başta olmak üzere çeşitli kent-
lerde yapılan basın açıklamaları, uzun zamandır görünürlüğü azalan 
Haber-Sen’i tekrar gündeme getirmiş ve sendikanın haklı gerekçeler-
le alana çıkması kamuoyunda destek görmüştür. Bu destek yukarıda 
da bahsedildiği gibi, sokağa çıkma kısıtlaması yaşanan bir dönemde, 
sendika eski şube başkanı bir çalışanın İstanbul’dan Kırklareli’ne 

1 http://habersen.org.tr/2016/basin-aciklamalari/ptt-emekcileri-covid-19-virusu-
ne-karsi-risk-altindadir-riski-tasiyan-yada-yayan-olmak-istemiyoruz/
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“tayin” adı altında sürgün edilmesi sonucunu getirmiştir. Yapılan 
baskı süreci sonucunda sürgün edilen emekçi, İstanbul’a ailesine ve 
gerçek işyerine geri dönmüştür. Ancak bu süreç, şirketleşme sonrası 
PTT’de karşılaşılan kurumsal bir sonuç olarak karşımıza çıkmakta-
dır. İdare sürgün silahını ölümlerin, yoğun bakımların olduğu, soka-
ğa çıkma özgürlüğünün kısıtlandığı bir dönemde bile uygulayacağını 
göstermiş oldu. Bu hukuksuz uygulama son da olmayacaktı.

COVID-19 pandemisi iktidarın yanlış sağlık politikalarıyla ilerler-
ken PTT emekçilerinin arasında vaka sayılarının artması ve Türk 
Tabipleri Birliği’nin (TTB) görüşlerini doğrulayan sorunların2 (işyer-
lerinin havalandırma sorunu, mesafenin ayarlanamaması vb.) işyerle-
rinde devam etmesi nedeniyle tekrar Twitter eylem ve etkinliklerine 
devam edilmiştir. Açıkçası beklemediğimiz şekilde görünürlük sağla-
yan bu etkinliklerin yanında, çeşitli illerde yapılan sendika basın 
açıklamaları tekrar gündem oluşturmuştur. Çünkü COVID-19 süreci 
devam etmekte, ikinci pik döneminin yaşanmasıyla beraber hastalık 
ve ölüm sayıları tekrar yükselmekteydi. Bu tablo PTT iş yerlerine de 
aynı şekilde yansıdı. Çalışanlar arasında vaka sayısı artarken, artık 
ölümle sonuçlanan vaka sayılarında da artış görülmekteydi. Her kro-
nikleşen soruna duyarsızlaşan devlet aygıtını tekrar canlandırmak 
için mücadele verilirken, idare yine hukuksuz bir karara imza atmış-
tır. Emekçilerin ve yurttaşların sağlığı konusunda gerekli hamleleri 
yerine getirmeyenler, örgütlü sendika yapısına karşı adeta savaş 
açmış ve daha büyük bir sürgün furyası başlatmıştır.

Bu süreçte sendika yöneticisi 14 çalışan il içi, 2 çalışan ise yine 
“ihtiyaç gereği” sebebiyle il dışı sürgüne gönderilmiştir. Yaşamı savu-
nan emekçiler, sokağa çıkmak bile yasakken iş yerlerinden, evlerin-
den ve ailelerinden uzağa gönderilmiştir. İktidarın aileye ve anneliğe 
İslamcı-muhafazakâr ideoloji çerçevesinde yaptığı atıflar bilinmekte-
dir. Bunun nedeni bu yazının konusu değildir ama, bu sürgüne 
maruz kalan emekçilerin birinin durumunu anlatmak açısından 
önem teşkil etmektedir. Ordu’da görev yapan iki çocuk annesi ve 
kronik hasta bir PTT memuru, Giresun’a sürülmüştür. Bu örnek 
anneliğe bakış açısının da ne kadar değişken olduğunu gözler önüne 
sermektedir.

Haber-Sen genel merkezi tarafından idareyle yeni bir diyalog süre-
ci başlatılmış ve emekçilerin işyerlerine döndürülmesi konusunda 
kesin tutum alınmıştır. Ancak süreç içerisinde kesin cevaplar alına-
mamasından ve alanların sağlık tedbirlerinden dolayı iyi kullanıla-
mamasından kaynaklı olarak artık daha etkin kullanılmaya başlanan 

2 Haber-Sen (2021). 2020 YILI COVID-19 Pandemisi PTT Değerlendirmesi Raporu. 
Ankara: Lotus Life Ajans.
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Twitter etkinlikleri tekrar başlatılmıştır. “#pttdesürgünvar ve #pttsür-
günügerial” başlıklı etkinlikler yapılmış ve yine Twitter Türkiye gün-
deminde ilk üç sırada yer alan başarılı bir etkinlik gerçekleştirilmiş-
tir. Bu sırada idareyle yürütülen diyaloğa devam edilmiş, ancak her-
hangi olumlu bir sonuç alınamamıştır. Artık örgütlü gücün alanlarda 
gösterilmesi gereği hasıl olmuştur. Haber-Sen tarafından Türkiye’de 
dört kol oluşturup Ankara’da biten bir yürüyüş tertipleme kararı alın-
mıştır. Basına bu kararın duyurulmasıyla beraber gerekli hazırlıklara 
başlanmıştır. Kararlıkla sürdürülen mücadele sonucunda hazırlık 
aşamasındayken ve yürüyüşe iki gün kala, idare kararını geri almak 
zorunda kalmış ve emekçiler görev yerlerine geri dönmüştür.

İkinci sürgün kararını haklı mücadelenin sonucu geri aldırmak, 
birinci sürgün kararını geri aldırmaktan daha uzun sürmüştür ve bir 
ayı geçen bir süre çaba harcanması gerekmiştir. Bu sürgün furyasın-
dan sonra yaşanacak süreç ise BTS ile Haber-Sen’in tarihi ortak yürü-
yüşüyle sonuçlanacaktır. Bu yürüyüşe değinmeden önce demiryolu 
emekçilerinin yaşadığı, PTT emekçilerinin yukarıda değinilen sorun-
larına benzer sorunlara değinmek gerekir. 

BTS’nin Pandemi sürecinde mücadelesi
TCDD’nin de tıpkı PTT gibi anonim şirketleşme sürecinden kay-

naklı, kâra yönelik çalışmaları doğal olarak BTS’nin sendikacılık 
anlamında daha fazla mesai harcamasına sebep olmuştur. Bazıları 
basına yansıyan son 15 yılda yurttaş ölümlerine de yol açan demir-
yolu politikalarındaki yanlışlar ve hatalar; personel istihdamında, 
tayin ve atamalardaki liyakatsizlik; sendika üye ve yöneticilerinin 
idare tarafından baskıya ve hukuksuz uygulamalara maruz bırakıl-
ması kurum içinde yaşanan başlıca sorunlardır. Bu sorunların yanı-
na, BTS üyesi bir emekçinin COVID-19 pandemisinin dünyada görü-
lüp henüz ülkede görülmediği 2020 Şubat ayında, ilk sürgünle karşı 
karşıya kalması eklenmiştir. Bu durum TCDD Genel Müdürlüğü ile 
görüşülmüş, ancak çözülememiştir. Sonuçta açılan dava sonucu bu 
karar iptal edilmiştir. Ancak yaptığı işlemin yargı kararıyla hukuksuz 
olduğu tescillenen idare, sürgün uygulamasından vazgeçmemiş ve 
salgın döneminde de bu hukuksuz ceza anlayışını artırarak sürdür-
müştür.

COVID-19 tedbirlerinin uygulanmaya başlandığı ve sokağa çıkma 
kısıtlamalarının olduğu 2020 Mayıs ayında 13 BTS üyesi emekçi, il 
dışı sürgünle karşı karşıya kalmıştır. Yaşanılan hassas dönemden 
dolayı, emekçilerin bazılarının özel durumundan bahsetmek, yani 
sadece rakamdan ibaret olmadıklarını vurgulamak gerekir. Kanser 
hastası bir emekçi ve çocuğu engelli, eşi kronik hasta olan başka bir 
emekçi Diyarbakır’dan Malatya’ya sürgün edilmiştir. Zonguldak’tan 
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Sivas’a sürgün edilen bir başka sendika üyesi ise felç geçirmiş bir 
emekçidir. Böyle bir tablo karşısında TCDD yönetimi ile diyalog süre-
ci başlatılmış, ancak kamuoyunda tren kazalarında idarenin sorum-
luluğunu vurgulayan BTS cezalandırılmak istendiği için bu görüşme-
lerden sonuç alınamamıştır. 

Bu süreçte ayrıca dünya genelinde 150 ülkede yaklaşık 20 milyon 
üyeyi temsil eden ve 700 sendikanın üyesi olduğu International 
Transport Workers Federation (ITF) tarafından, Ulaştırma ve Altyapı 
Bakanı Adil Karaismailoğlu ile TCDD Genel Müdürü Ali İhsan 
Uygun’a gönderilen mektuplarda, çalışanların sürgün edilmesinin 
Türkiye’nin imzaladığı uluslararası yasalara aykırılık teşkil ettiği 
belirtilmiştir.3 Sözü geçen durumun örgütlenme özgürlüğünü ihlal 
ettiğine vurgu yapılarak derin kaygı duyulduğu iletilmiş ve bu 
hukuksuz uygulamanın durdurulması talep edilmiştir.

Sürgünlere karşı BTS tarafından tüm Türkiye’de basın açıklaması 
ve Twitter etkinliği yapılmıştır. Sürgünlerin geri alınmamasıyla birlik-
te İstanbul, Adana, İzmir ve Diyarbakır’dan 4 kol olarak Ankara’da 
bitecek şekilde “Sürgünler Geri Alınsın!” adı altında bir yürüyüş 
planlanmıştır. 2-3 Haziran yürüyüşü sırasında her kol aynı gün, 3 ya 
da 4 ayrı şehirde basın açıklaması yapmış, 4 Haziran’da Ankara’ya 
varıldığında da kolluk kuvvetlerinin yoğun baskısı ve engellemeleri-
ne rağmen basın açıklaması yapılmıştır.4 Yapılan basın açıklaması 
sonrası randevu veren genel müdür üç kişilik bir heyetle görüşeceği-
ni belirtmiş, ancak kendisi görüşmeye gelmemiş ve yardımcısını 
görevlendirmiştir. Bu görüşmelerden sonuç alınamamıştır. Ancak 
süreç ilk günden yargıya taşındığı için mahkeme beklenildiği gibi 
idarenin kararını iptal etmiştir. Hukuksuz ve siyasi olarak alınan 
kararın iptali sonucu, sürgün edilen 13 emekçinin hepsi olmaları 
gereken eski iş yerlerine geri dönmüştür.

Haber Sen ve BTS Ankara’ya yürüyor
Her iki işkolunda ilk sürgün furyasını atlatan emekçiler mücade-

lesini sürdürürken idareciler, iktidara dayandırdıkları hukuksuz yet-
kiyle baskılarını artırmaktaydı.

COVID-19 salgını ikinci yükselme evresine girdiğinde Haber-Sen 
2020 yılı yazı sonrası, illerdeki şubelerinden ve temsilciliklerinden 
aldığı bilgilerle PTT’de kaç emekçinin virüsü kaptığı ve bu nedenle 
öldüğünün bilgisini elde etmiş ve bu konuda gerekli önlemlerin alın-
ması konusunda idareye talepler iletilmiştir. Salgının ilk yükselme 
evresinde, sendikanın talep ettiği acil kargo ve postalar dışında kabul 

3 https://bts.org.tr/2017/?p=7480

4 http://bts.org.tr/2017/?p=7525
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yapılmaması, dönüşümlü çalışma sağlanması gibi öneriler yerine 
getirilmediği için ikinci artış döneminde artık PTT’de vakalar yüksek 
oranda artmıştır. PTT çalışanların virüs kapıp ölmesi, artık daha 
fazla basın açıklaması ve eylem yapılmasının önünü açmıştır. Bu 
durum karşısında önlem almayan yetkililer, yine sürecin başında 
yaptıkları gibi kurumun kamuoyunda itibar kaybına sebebiyet veril-
diği kanaatine varıp yeni bir sürgün süreci başlatmıştır. Zonguldak’ta 
görev yapan Haber-Sen Genel Sekreteri hakkında 1170 km öteye, 
Şanlıurfa’nın Suriye sınırındaki ilçesi Akçakale’ye “ihtiyaç gereği ola-
rak yer değiştirme” kapsamında görevlendirme kararı alınmıştır. 

BTS’de ise basında ve kamuoyunda büyük etki yaratan ve adeta 
mizah dergilerine konu olacak bir olay meydana gelmiştir. 4 Aralık 
2020 tarihinde olağan düzeniyle “gümrüklü” yük treni yola çıkarıl-
mıştır. Bu tren 320 km gezdirilerek Marmaray’dan törenle iki kere 
geçirilmiştir. Yapılan bu tören sebebiyle 9 adet sefer iptal edilmiş ve 
2 saate yakın rötar uygulanmıştır. Bu, İstanbul gibi büyük bir metro-
polde raylı sistem duraklarında, salgın döneminde yüzlerce insanın 
bir arada beklemesine sebep olmuş ve halk sağlığı tehlikeye atılmış-
tır. Öte yandan rutin görevini yerine getiren gümrüklü tren “Çin’e 
giden ilk ticari tren” olarak gösterilmiş ve bir skandala imza atılmış-
tır. BTS’nin “Çin Treni Nerede?” sorusu üzerinden oluşturduğu kamu-
oyu, TCDD Genel Müdürlüğü tarafından “ihanet” olarak nitelendiril-
miştir. Bunun sonucunda 4 çalışan sürgün cezası almıştır. Bu sürgün-
ler içerisinde bir emekçi İzmir’den İran sınırındaki Van- Kapıköy’e 
sürülmüştür.

Aynı zamanlara denk gelen sürgün furyası sonrası, KESK bütünü 
içinde ayrı ayrı mücadele etmek yerine birleşerek mücadele etme 
kararı ortaya çıkmış ve Haber-Sen ve BTS tarafından birlikte eylem 
yapma kararı alınmıştır. İdarelerle ayrı ayrı yürütülen süreçlerden 
sonuç elde edilemeyeceği zaten ortadadır. Ancak yazılı olarak yapılan 
hukuksuzluğun kayda geçmesi için, bu iki sendika tarafından bağlı 
bulunulan idarelere yaşanan olayların hukuksuz olduğuna dair yazı-
lar yazılmıştır. Beklenildiği gibi olumlu bir sonuç alınamamıştır.

Hızlıca yapılan görüşmeler sonrası iki sendika da, yapılan yer 
değiştirmelerin 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu 
Sözleşme Kanunu’na aykırı olduğu gerekçesiyle sürgün memurların 
görevini yaptıkları illerin idare mahkemelerine başvurarak dava 
açmıştır. Devamında tüm illerde basın açıklamaları yapılmıştır. 
Ancak PTT Genel Müdürlüğü önünde yapılması gereken açıklama, 
polis ablukasından dolayı sendika genel merkezi önünde yapılabil-
miştir. Bu tip gözdağlarına prim vermeden kararlılıkla devam etmeyi 
planlayan sendikalar, 2-4 Şubat 2021’de İstanbul, İzmir Diyarbakır, 
Zonguldak ve Kayseri’den başlayıp Ankara’da bitecek olan üç günlük 
Türkiye yürüyüşünü başlatma kararı almıştır. # HabersenBTSyürüyor 
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etiketiyle Twitter’dan da duyurulan etkinlik, sendikaların bağlı 
bulunduğu her iki idare tarafından tekrar konuşma önerisiyle engel-
lenmek istenmiştir. Ancak artık bekleyecek zaman kalmamıştır ve 
idarelerin görüşme talepleri reddedilmiştir. 

Yürüyüş kolları başlamadan önce, çeşitli illerde polisten bu yürü-
yüş kollarının salgın sebebiyle yayınlanan genelgelere aykırı olduğu 
gerekçesiyle engelleneceğine dair telefonlar gelmiştir. Çeşitli illerde 
CHP ve HDP milletvekilleri, birçok siyasi partinin temsilcisi, emek ve 
kitle örgütlerinin desteğiyle beş koldan iki gün boyunca Ankara’ya 
yürünmüştür. Şaşırtıcı bir şekilde yürüyüş kollarına, başladığı ilin 
sınırından polis ekipleri eşliğinde diğer ilin sınırına varıncaya kadar 
korumalık yapılmıştır. Hatta emekçileri taşıyan araçlara –kırmızı ışık-
ta bile– trafik polisi kontrolünde geçiş serbestisi sağlanmıştır. Örgütlü 
mücadelenin hâlâ ne kadar dikkat çekici olduğunu bu örnek gayet iyi 
açıklamaktadır. Bir takım sözler sarf edilse de örgütlü mücadeleden 
hâlâ ne kadar çekinildiğini de bu örnek gayet iyi göstermektedir.

İstanbul’daki yürüyüşe polis müdahalesi olmuş, diğer kollarda ise 
gösterilen kararlıktan da kaynaklı sorun yaşanmamıştır. Yürüyüşe 
katılan emekçiler meslek onuruna sahip çıkmak ve arkadaşlarıyla 
dayanışmak için salgın koşullarını da gözeterek, sendikacılık anla-
mında da diğer sendikalara örnek olmuştur. Bu yürüyüş gerçek 
anlamda sendikacılık yapmak isteyen emekçilerin silkelenmesine 
katkıda bulunmuş ve birçok alanda baskı düzeyini iyice arttıran siya-
si iktidara da sendikaların varlıklarını tekrar güçlü bir şekilde hisset-
tirmiştir. 

Basın onuruna sahip çıkan medya organları bu yürüyüşe yer ver-
miştir. Ancak ülkenin bazı basın organlarının iktidar yandaşlığında 
yarıştığı bir dönemde, “ana akım” denebilecek medyada bu yürüyüş 
yer almamıştır. Ama basın-yayın alanında sendikacılık yapan bir sen-
dikanın içinde bulunduğu, ülke genelinde beş koldan üç gün süren 
bir eylemi yayınlamayan basın organlarını da hiç kuşku yok ki tarih, 
kara kaplı defterine hak ettiği biçimde yazacaktır.

Sonuç
Yapılan haklı mücadele sonrası iki idare, kamuoyu baskısı olma-

sına rağmen geri adım atmamıştır. Ancak Haber-Sen’in Genel 
Sekreterinin sürgünü için açtığı davada, bu yürüyüşün üzerinden iki 
hafta geçmeden, Zonguldak İdare Mahkemesi yürütmeyi durdurma 
kararı almıştır. Mahkemenin yürütmeyi durdurması özetle üç neden 
üzerine kurulmuştur ve adeta ders niteliğinde idareye sorumlulukla-
rını hatırlatmıştır. Mahkeme, memurların naklen atamalarının uygu-
lanmasında idareye tanınan yetkilerin “sınırsız ve mutlak” olmadığını 
ve atamalarda kamu yararının gözetilmesi gerektiğini vurgulamıştır. 
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İkinci neden olarak kamu hizmetinin rasyonel ve verimli şekilde 
görülmesi için uygulanması gereken bir tasarruf olduğunda, bunun 
hizmetin en iyi şekilde görülmesi, kamu görevlisinin hizmeti en 
yararlı olabileceği yer ve görevde çalıştırılması maksadıyla yapılması 
gerektiği belirtilmiştir. Atamanın 1170 km öteye yapılmasının ve 
çalıştığı müdürlükte eksik norm kadro olmasına rağmen görevlinin 
gönderilmek istenmesinin, bu maksadı aştığı belirtilmiştir. Ayrıca 
naklen tayin müessesinin “cezalandırma” amaçlı kullanılmayacağı 
vurgulanmıştır.

Üçüncü sebebe baktığımızda, en baştan beri iki sendika tarafından 
dile getirilen 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu’na vurgu 
yapıldığını görüyoruz. Kanunun ilgili 18. maddesinin ikinci fıkrasında iş 
yeri sendika temsilcilerinin sebebi açık ve kesin şekilde belirtilmedikçe 
görev yerinin değiştirilemeyeceği belirtilmiştir. Yani idare mahkemesi 
tarafından “ihtiyaç gereği” gibi keyfi açıklamalarla naklen atama (bizce 
sürgün) yapılamayacağı açık biçimde belirtilmiştir.

Verilen örgütlü mücadelenin hakkı yargı kararıyla teslim edilme-
sine rağmen PTT yönetimi karşı dava açmıştır. Ancak mahkeme ida-
renin itiraz davasını reddederek ikinci kez haklılığı tescil etmiştir.

Öte yandan demiryollarındaki sürgünler, verilen mücadeleye rağ-
men mahkemenin de hâlâ sonuçlanmamasından kaynaklı iptal ettiri-
lememiştir. Demiryollarının özelleştirmesinin ciddi ciddi konuşuldu-
ğu bu dönemde idare, örgütlü mücadeleyi dağıtmak için sürgün 
edilen emekçileri geri döndürmemekte adeta direnmektedir. Ama 
BTS ve KESK Şubeler Platformu bu durumu gündemden düşürme-
mek için her hafta İzmir’de oturma eylemi ve basın açıklaması yap-
maktadır. Bu yazı yazılırken yirminci haftasını dolduran oturma 
eylemi, kazananların sadece mücadele edenler olduğunun bilinciyle 
her hafta yapılmaya devam etmektedir.
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PANDEMİ SÜRECİNDE YEREL ÖLÇEĞİN 
ROLÜNE KARŞILAŞTIRMALI BİR BAKIŞ1*

CEREN ERGENÇ 
Akademisyen, Xi’an Jiaotong-Liverpool Üniversitesi

Neoliberal dönemde devlet hizmetlerinin özelleştirilmesi ve 
finansal kentleşme süreçlerini koordine eden yerel yönetim-
ler bazı siyasi sistemlerde sadece ekonomik değil siyasi karar 

alma süreçlerinde de güç kazandılar. Bu coğrafyalarda, yerel devlet 
harici aktörlerin ve toplumsal hareketlerin de güç kazanmasıyla 
yerelleşmenin demokratikleşme anlamına geldiği görüşü hâkim oldu. 
Fiiliyatta tecrübe edilen neoliberalizm içerisinde başka örneklerde 
ise, yerelleşme devletin yeniden ölçeklendirilmesi anlamına gelmedi, 
yerel yönetimlerin siyasi özerkliği olmadı. Son on yılda otoriterleşme 
ve illiberalleşmeyle yerelleşmenin yerini her iki grup örnekte de 
yeniden merkezileşmenin aldığı gözlemlendi. Küresel olarak gözlem-
lenen yeniden merkezileşme eğilimi içerisinde ikinci yılına giren 
pandemi bir kırılma anı yarattı, ama pandemiyle mücadelenin top-
lumsal ilişkilere etkisini tartışan literatürler henüz birbiriyle konuş-
maya başlamadı (Capano vd. 2020; Greer vd., 2020; Chan vd., 2020). 
Bu kısa çalışma, pandemi yönetiminin karşılaştırmalı analizinde 
kamu politikaları ve eleştirel kentsel çalışmalar literatürlerinden nasıl 
faydalanabileceğimizi tartışmaya açmak amacı taşımakta.

Pandemide yerel ölçek
Felaketle mücadelede yerelin önceliği verili kabul edilir (Dunlop 

vd., 2020). Ama COVID-19 pandemisiyle merkezi hükümetler ön 
plana çıktı. Merkezi hükümetler hem süreç yönetimini koordine 
etmeleriyle, hem de bu konudaki yetersizlikleriyle tartışıldı. Örneğin, 

1 Bu metin, KODA tarafından düzenlenen “Pandemi Sürecinde Siyaset, Hukuk ve 
Devlet” Atölyesi’nde 28 Kasım 2020 günü sunulmuştur.
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OECD araştırmasına göre yerele engel oldular. Merkezi hükümetlerin 
pandemide karar alma süreçlerini tekellerinde tutmaları süregiden 
merkezileşmenin bir uzantısı mı yoksa felaket kapitalizmi denen ad 
hoc bir durum mu yaşıyoruz?

Pandemi bağlamında yapılan merkez-yerel ilişkileri tartışmaları, 
akademide süregiden başka tartışmaları hatırlatıyor: Gezegensel 
kentleşme ve kent/yerelin yeni popüler ölçek olması. Bu tartışmala-
rın olumlu tarafı rejim tipi temelli sınıflandırmaların karşılaştırmalı 
çalışmalardaki hâkimiyetinin yerini merkez-yerel ilişkilerine bırak-
ması. Öte yandan, ben de kent ölçeğinde çalışıyor olmama rağmen, 
‘kentsel’in bu kavramsallaştırmasına dair kuşkularım var.

Bir zamandır devlet-altı ve devlet-üstü ölçeklerin küreselleşen 
dünyada siyasi ilişkileri daha iyi anlamamızı sağladığı konuşuluyor-
du. Bu gözlemi hem ortodoks hem heterodoks kuramlar yapıyor. 
Liberal kuramlar topluluk yönetişimi ve katılımcılık gibi kavramlar 
aracılığıyla yerel ve devlet-dışı aktörlerin önemini analiz ederken 
eleştirel kent çalışmaları devletin kapitalizm içindeki rolünü merkeze 
alır. Bu yüzden de, ölçeklerin değişen önemini tartışırken ölçeklera-
rasılığı, yani ulusötesi ölçeğin yerele etkisini analize dâhil eder. 
Eleştirel kent çalışmaları, liberal ekollerin aksine, küresel neolibera-
lizmin içerisinde yerel toplumsal aktörleri devletin ve sermayenin 
karşısında konumlandırır. 

Salgına karşı devletlerin ilk aldığı önlemin sınırlarını kapatmak 
olması ilk etapta teritoryel tuzağı aşmak (Agnew, 1994) denen bu 
durumun bir anlamda tersine dönmesi yönünde analizlere yol açtı. 
Öte yandan, şu ana kadar pandeminin hızını kaybetmemesi ve geliş-
miş - gelişmekte olan ülke gibi ayrımların ötesine geçerek çoğu dev-
letin halk sağlığı sınavında başarısızlığa uğraması, devletlerin ege-
menlik sınırları içindeki güçlerinin sınırlılığına işaret ediyor. Peki, 
devletin bir analiz ölçeği olarak anlamını kaybetmesi, yereli onun 
yerine geçiriyor mu?

Bu soruya, bazı eleştirel kent kuramcıları olumlu yanıt veriyor. 
Merrifield (2014) ve Harvey (2012), kentsel - kırsal ayrımının neolibe-
ralleşmenin finansallaşmasıyla ortadan kaybolduğunu, kırsal ölçeğin, 
kentlerin değilse bile, kentsel ölçeğin bir parçası haline geldiğini söy-
lediler. Bu durum, aynı zamanda tabandan gelen örgütlenmelerin 
(grassroots) toplumsal adaleti sağlayacak bir ölçek olarak güçlenmesini 
sağlayacaktı. Yerel toplumsal aktörlere biçilen bu dönüştürücü kuvvete 
odaklanmak, eleştirel kent çalışmalarının bu kolunda, devletin bir 
kurum olarak rolünün analizini çepere itti. Gezegensel kentleşme 
(Merrifield, 2013) yereldeki toplumsal aktörlere odaklansa da (Harvey, 
2009), “kurucu dışsal”ı olmayan bir kentseli siyasi özne haline getirdi. 
Oysa birçok örnekte hâlâ kırsal ve (merkezi) devlet gibi kurucu dışsal-
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lar var. İktisat sosyologları kırsalın kentleşmediğini, soylulaştırıldığını 
söylüyor (Keyder ve Yenal, 2013). Postkolonyel kuramcılar (ör. Roy, 
2016) ve bölge araştırmacıları (ör. Cartier, 2015), devleti denklemden 
bu kadar kolay çıkaramayacağımızı, yerel yönetimlerin özerkliğini 
belirleyen tarihsel faktörlerin ve yasal çerçevelerin toplumsal hareket-
lerin sınırlarını da belirlediğini iddia ediyor. Eleştirel kent çalışmaları-
nın devlete ve bürokrasiye bakmadığına yönelik eleştiriler, yazının 
içinden de yapılıyor (Smith, 2015), ama ilişkisel karşılaştırmalar yönte-
mini kullanan postkolonyel Marksist akım (Hart, 2018) devletlerin 
özgüllüklerine bakıyor. Coğrafyacılar, kurumsalcı analizin yaptığı gibi 
devletin sınıflar üstülüğünü varsaymadan ama devleti bir kurum ola-
rak yok saymamak gerektiğine dikkat çekiyor. Gezegensel kentleşme 
kuramına bu düşünürlerin ortak eleştirisi, toplumsal adalet aktörlerine 
odaklanma amacının kentsel çalışmaların depolitize edilmesini getir-
mesi. Kentsel çalışmaların içinden gelen eleştiri ise, devlet-dışı aktörle-
rin (grassroots) siyasi özneliğini anlatmaya yardımcı olmadığına dikkat 
çekiyor (Hart, 2018).

Akademide batı merkezliliğin en açık dışavurumu, Batı-dışı 
örneklerin kuramların uygulandığı vakaların çeşitlenmesi için analiz 
edilmesidir. Eleştirel kentsel çalışmalar, kuramla vaka arasında kuru-
lan bu coğrafi hiyerarşiyi kırmak için “gerçekte var olan neolibera-
lizm” (Brenner, 2010) kavramını öneriyor. Bu çerçevede üretilen bilgi, 
kuramı değiştirdiği sürece bu çaba anlamlı olabilir. Örneğin, Çin 
(Cartier, 2015), Hindistan (Roy, 2016), Türkiye (Bayraktar, 2017) gibi 
örneklerde ‘kentsel’in dinamikleri, idari hiyerarşilerin merkezi devlet 
tarafından siyasi, finansal ya da kalkınmacı saiklerle manipüle edil-
mesiyle değişiyor. Ya da, mahalle düzeyinde örgütlenmeleri analiz 
etmek için, eğer Putnamcı bir toplumsal sermaye bakış açısı kullanıl-
mıyorsa, artık çerçevesi oldukça genişleyen “müşterekler” kavramına 
başvuruluyor. Müşterekler kavramı başlangıçtaki mülkiyet ilişkilerin-
den yola çıkan kavramsallaştırmanın yanı sıra, artık kolektif örgütle-
nen her eylemliliği kapsar hale gelse de (Ergenç ve Çelik, 2021), 
temelinde hâlâ devlet-dışı ilişkiler var. Oysa Çin ve Filipinler gibi 
örneklerde, mahalle düzeyinde devlet örgütlenmeleri de var ve bun-
ların yerel (devlet-dışı) aktörlerin siyasi özneliklerine etkisi aynı değil 
(Quijano vd., 2020). Değişik coğrafyalarda rahatlıkla taşınamayan bir 
diğer kavram da kent hakkı. Kentlerdeki mülkiyet ve üretim ilişkile-
rini sorgulayan yerel (grassroots) hareketleri tanımlamak için kulla-
nılan kent hakkı (Harvey, 2008), bugün artık kent ölçeğindeki her 
türlü halk hareketini açıklar hale gelmiş durumda. Oysa değişik 
coğrafyalar, farkı nedenlerden kavramın kuramdaki çıkış noktasına 
uymuyor. Örneğin, Çin’de kentlerde özel toprak mülkiyeti olmadığı 
ve kent sakinleri mülkiyet hakkı için mücadele ettiklerinden kent 
hakkı kavramı aktivistler arasında yaygınlaşmadı (Ergenç, yayın aşa-
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masında). Kent hakkı teriminin kent hareketlerinde sıkça kullanıldığı 
Türkiye’de ise idari ilişkilerin merkezi olmasından dolayı kavram hak 
aramanın liberal tanımı ötesine geçip prefigüratif olmadı. Dolayısıyla, 
eleştirel kentsel çalışmaların devleti hesaba katmayan kolu neolibera-
lizm karşısında bir direnişin olmasını verili kabul ediyor, olmamasını 
istisna hali olarak görüyor ve olanlara kimi zaman oransız bir güç 
atfediyor. Bu durumda, yazının başında bahsedilen merkezileşme 
şeklinde kendini gösteren otoriterleşmeyi açıklayacak araçlardan 
yoksun kalıyoruz. 

Bu tartışmayı pandemi çerçevesine yerleştirirsek, pandeminin oto-
riterleşmeyle ilişkisi Çin ve Filipinler gibi ülkelerde renk kodu, temas-
lı haritaları gibi dijital teknolojiler, bölgesel kapatmalar gibi örnekler 
üzerinden tanımlandı. Oysa bu teknolojileri siyasi kontrolle değil, 
halk desteğiyle kullanan Güney Kore ve Tayvan gibi örnekler de var. 
Bir diğer deyişle, teknolojiyle rejim tipi arasında doğrudan bir ilişki 
kurmak ‘teknolojik özcülük’ olur. Rejim tipi ve merkez - yerel ilişkisi 
üzerinden pandeminin otoriterleşmeye etkisini iki koldan tartışmak 
gerekir: Yerel yönetimlerin dayandığı hiyerarşik ağlar ve tabandan 
gelen örgütlenmelerin dayanışma ağları.

Yerel yönetimler ve toplumsal aktörler
Salgının doğasını anlamamızı sağlayan teknik bilginin değeri 

kamu yönetimi uzmanlarının şimdiye kadarki tartışmaları yönlendir-
mesini sağladı. Öte yandan, toplumsal inşacı kamu politikaları alanı 
bize her politikanın bir değerler grubunun ifadesi olduğunu söyler 
(Fischer ve Gottweis 2013). Örneğin, salgınla ilgili yurttaş gazetecile-
rinin yayın yapması bir değerler sisteminde ifade özgürlüğü ya da 
haber alma özgürlüğü olarak değerlendirilebilecekken bir başka 
değerler sisteminde –örneğin Çin’de– bu, halkı paniğe sevk etmek 
olarak çerçevelenir. Çoğunlukla Asya’da görülen, teması azaltmak 
için evlere kapanma yani toplum yararının karşısına konabilecek 
değer, ABD’de çokça tartışılan dolaşım özgürlüğüdür. Kamu politika-
larında değerler sistemi özcü ve kültürcü bir şekilde tanımlanmaz. 
Kapanmalara karşı çıkmayı çalışma özgürlüğü olarak savunmakla 
pandemi önlemlerinin devletin sınıfsal yapısını yansıttığına dikkat 
çekmek iki ayrı ideolojiyi temsil eder. Örneğin, Çin’de ve Türkiye’de 
teması azaltmak için eve kapanma sırasında verilen maddi destekler 
daha çok iş dünyasına ve özellikle gayrimenkul sektörüne yönelik-
ken (Ergenç, hakem incelemesinde) Singapur, Kuzey Avrupa, Almanya 
gibi örneklerde doğrudan yurttaşlara maddi destek ya da borç erte-
leme düzenlemeleri yapıldığını görüyoruz. Bunun gibi genelleştiril-
miş destek verebilen ülkeler küresel piyasaların baskısını daha az 
hissedenler olduğu için rejim tipi yerine siyasi sistemlere bakmak 
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yerinde olacaktır. Pandemi yönetiminde yerelin rolünü anlamak için 
iki boyuta bakmak anlamlı olur: merkez - yerel ilişkileri ve yereldeki 
toplumsal ilişkiler.

Merkez - yerel ilişkileri
Federal sistemlere bir örnek olarak ABD’de seçim siyaseti temelin-

de bölünmüş bir federal - eyalet hükümetleri gerilimi görüyoruz. Bu 
gerilim, yukarıda bahsedilen kamu politikaları değerler sistemlerinin 
çatışmasının bir örneği olarak görülebilir. Demokratların yönetimde 
olduğu eyaletlerde halk sağlığı önlemlerinin öncelendiğini ve tam 
kapanma, işsizlik ödemesi, kredi ertelemesi, sağlık sigortasının kap-
samının genişletilmesi gibi önlemler alındığını, Cumhuriyetçilerin 
yönetimde olduğu eyaletlerde ise üretimin ve finansal piyasaların 
etkilenmemesi için bu önlemlerden kaçınıldığını ve halk sağlığını 
öncelemeyi eleştiren bir siyasal söylem geliştirildiğini görüyoruz 
(Adeel vd., 2020). 

Araştırmalar, ABD halkının pandemiyle mücadele pratikleri ve 
görüşlerinin de iki partili/ bipartizan siyasi sistem çerçevesinde şekil-
lendiğini gösteriyor (Schaeffer, 2021). Cumhuriyetçi Parti (CP) destek-
çileri, pandeminin en yoğun yaşandığı dönemde federal hükümeti 
elinde tutup CP liderleri halk sağlığı önlemlerine karşı söylemsel bir 
kampanya yürüttükleri için yerelde halk sağlığı önlemleri almadılar. 
Demokrat Parti (DP) destekçileri ise CP iktidarına güvenmedikleri 
için federal hükümetin politika ve uyarılarındansa yerel bilgi kaynak-
larına yöneldiler. Bölünmüş toplumlarda görülen devlete güvensizli-
ğin, halkın devletin pandemi önlemlerine gönüllü katılım oranını 
olumsuz yönde etkilediğini çeşitli araştırmalar ortaya koydu (Hasmath 
vd., 2020). ABD’de de bu durumun geçerli olduğunu görüyoruz. 
Devlete güvensizliğin yoğun olduğu toplumlarda yerel ve/ya halk 
örgütlenmelerinin ön plana çıktığını gözlemledik. Örneğin, Çin’de 
gerek merkezi gerek yerel hükümetlerin vaka sayılarını doğru açık-
lamayacağına dair bir inanç olsa da yerel kolluk kuvvetlerine ve Çin 
Komünist Partisi’nin (ÇKP) yereldeki gönüllü örgütlenmelerine des-
tek vardı (Song, 2020). Benzer şekilde, Filipinler’de muhtarlıklar tara-
fından örgütlenen yerel dayanışma ağları zaman içerisinde merkezi 
devletin politikalarına (ya da politikasızlığına) karşı bir direniş nok-
tası haline geldi (Quijano vd., 2020). ABD’de yerel devletle toplum 
arasında böyle bir ilişki görmüyoruz.

ABD’de federal - eyalet ilişkileri yasal çerçeve içinde belirlenmiş-
ken, yasal olarak üniter bir devlet olan Çin’in coğrafi farklılıkları 
yüzünden fiiliyatta yerel hükümetler politika yapım ve uygulama 
süreçlerinde göreceli bir özerkliğe sahipler. Merkezi ve yerel hükümet-
ler arasındaki ilişki idari hiyerarşiler kadar siyasi güç dengelerine de 
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dayanıyor. Yerelin politika yapım ve uygulama süreçlerini etkileyen 
dinamiklerden bir diğeri de, kentsel ve kırsal arasındaki eşitsiz ilişki.

Çin’in bu dinamikleri pandemi yönetimine de yansıdı. Merkez ve 
yerel arasındaki gerilim, pandeminin ilk dönemlerini olumsuz etkile-
di. Wuhan Valiliği salgının boyutlarının farkında olsa da, son yıllar-
daki merkezileşme eğilimiyle uyumlu olarak, acil durum ilan etmek 
için merkezi hükümetin kararını bekledi. Merkezi hükümet, yerel 
hükümetin hareket etmesini kendi acil durum planını yürürlüğe 
koyana kadar geciktirmiş de olsa, sorumluluğu yerel hükümete yık-
mak için yerel yöneticileri göstermelik olarak görevden aldı. Böylece, 
salgının iki ay gibi bir sürede tam kontrol altına alınmasının başarısı 
merkeze atfedildi. Kamuoyunda bu algının yaratılması çok zor olma-
dı, çünkü birçok başka ülkenin aksine Çin’de halkın merkezi hükü-
mete duyduğu güven yerel hükümetlere duyduğundan fazla (Hasmath 
vd., 2020). Merkeze duyulan güvende yolsuzlukla mücadele kampan-
yasının yalnızca yereldeki liderleri hedef almasının payı var. Kent 
valilikleri, yerele duyulan bu güvensizliğin önüne geçmek için eyalet-
lerin birinci derecede alarm vermesini beklemeden sokağa çıkma 
yasağı ilan ettiler (Ergenç, hakem incelemesinde). Çin gibi fiili federal 
olarak tanımlanabilecek Endonezya’da ise, valilikler merkezi hükü-
metin pandemi kararlarına uymayı reddettiler ve merkezi hükümet 
ülke sathında sokağa çıkma yasağı uygulamadan önce liman kentle-
riyle başkentte mobilite kısıtlamaları getirdiler (Widianto vd., 2020).

Salgının odağı olan Wuhan kenti ve Hubei eyaletinde her ne kadar 
yerel hükümetler merkeze tabi olmuşlarsa da, temel amaçları salgının 
kendi yerellerine yayılmasını önlemek olan diğer eyalet yönetimleri 
yereldeki özerkliğin avantajlarından faydalandılar. Salgının kendi 
yerellerine yayılmasını önlemek için ulaşım kısıtlamaları, işyerlerini 
kapatma ve eğitime ara verme gibi önlemleri ve bu politikaların eko-
nomik ağırlığını azaltmak için yoksulluk ve işsizlik yardımı, borç 
erteleme, işten çıkarılmaların durdurulması, sağlık sigortasının kap-
samının genişletilmesi gibi önlemleri merkezden emir beklemeden 
yürürlüğe koydular (Ergenç, hakem incelemesinde). 

Pandemi sürecindeki politikalar devletin sınıfsal karakterini orta-
ya koyar nitelikteydi. Merkezi hükümet, Çin ekonomisi küresel mali 
sistemin baskılarından görece özerk olduğu için ülke sathında üreti-
mi ve dolaşımı durdurma kararı verdi. Yerel hükümetlerin en büyük 
sorunu finans şirketlerine borçları olduğu için, onların kapanma 
sürecindeki ekonomiyi rahatlatma önlemleri daha çok sermayenin 
kaçmasını önlemeye yönelik oldu. Fakirleşmenin önüne geçmek için 
doğrudan destek yerine işyerlerinin iflasını önleyerek işsizliği kont-
rol altında tutmayı tercih ettiler.
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Çin’de yerel hükümetlerin görece özerkliği varsa da, yönetim sis-
temi parti-devlet olduğu için idari hiyerarşilerin her ölçeğinde bu 
yapılanma var. Pandemiyle mücadelede de yerel hükümetlerin bu 
yapılanmadan faydalandığını görüyoruz. Çin’de mahalle düzeyinde 
üçlü bir yönetişim sistemi var: muhtarlıklar, ÇKP gönüllüleri ve özel 
sermaye ya da hizmet odaklı sivil toplum kuruluşlarının dâhil olduğu 
kamu-özel ortaklıkları (Tang, 2019). Her ne kadar her kent kendi 
sosyo-ekonomik yapısına göre pandemi politikaları geliştirdiyse de, 
bütün yerel hükümetler halk sağlığı önlemlerinin uygulanması için 
muhtarlıklara ve muhtarlık düzeyindeki ÇKP gönüllü ağlarına dayan-
dılar (Ren, 2020). Çin’de yerel hükümetlerin öncelikli amacı salgının 
kendi yerellerine gelmesini engellemek olduğu için, pandemi Hubei 
eyaleti dışında hafif atlatıldı. Bu yüzden, yerelde halk hâlihazırda var 
olan üçlü yönetişim sisteminden faydalandı. Salgının ağır geçtiği böl-
gelerde ise hem devlet hizmetleri yetersiz kaldığı hem de salgının 
yayılmaması için eyalet dışına çıkışlar engellendiği ve bu içeride 
mahsur kalanlar için eşitsizliğe ve insan hakları ihlallerine neden 
olduğu için öz-örgütlenme (öz-bakım ve yurttaş gazeteciliği) örnek-
leri gözlemlendi (Chen, 2020). Bölgede yapılan anketler halkta öz-ör-
gütlenmeye duyulan ihtiyacın arttığını gösteriyor (Yang vd., 2020). 
Yerel yönetimlerin, sınırları ve uluslararası uçuşları kapatarak ulusö-
tesilik yerine korumacılığı tercih etmesi gibi, yerel yönetimler de 
korumacı ve rekabetçi bir tutum sergilediler. Çin’de yerel hükümetler 
sınırları kapatarak hem salgının kendi bölgelerine yayılmasını önle-
diler hem de sağlık hizmeti yükünün dışarıdan gelenler tarafından 
ağırlaştırılmasını engellediler. Ancak bu, sağlığa eşit erişim hakkının 
gaspına yol açtı. Benzer şekilde, Filipinler ve Hindistan’da merkezi 
devlet, göçmen işçileri memleketlerine gönderme yolunu seçti. Bu, 
Çin’deki yerel korumacılık ve rekabet gibi hak ihlallerine yok açtı. 
Filipinler’de, Çin’de olduğu gibi, yerel dayanışma ağları devletin dol-
duramadığı rolü üstlendi (Gutierrez, 2020).

Hem yasal olarak hem de fiiliyatta merkezi idari bir yapıya sahip 
olan Türkiye’de, Çin’in aksine, 2012 Belediye yasası ile kentsel karar 
alma mekanizmaları merkezileştirilmişti (Ergenç ve Yüksekkaya, 
hakem incelemesinde). Pandemi zamanında bu kısıtlılığı kampanya-
larla aşmaya çalışan belediyeler, İçişleri Bakanlığı genelgesiyle engel-
lendi (Euronews, 2020). Merkezi hükümet - belediye çatışması 
ABD’de olduğu gibi siyasi partiler üzerinden yaşandı (Balta ve Özel, 
2020). Başkanlık sistemi yüzünden var olan bu çatışmaya yerelde bir 
de seçilmiş - atanmış yatay gerilimi eklendi. 

Kentlerde pandemi önlemlerinin neden olduğu sosyoekonomik 
sorunlara karşı toplumsal aktörlerin önayak olduğu dayanışma ağları 
içinde göçmenlere karşı ayrımcılık ve ev içi şiddete karşı gönüllü 
platformlar ve askıda market alışverişi gibi orta sınıf girişimleri vardı. 
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Kırsalda ziraat odaları, Ordu ve Giresun gibi fındık üretimi yapılan 
yerlerde mevsimlik tarım işçilerinin pandemiden nasıl etkilendiğini 
raporladı (Zırh vd., 2020). Yatay olarak örgütlenen ziraat odalarının 
bu proaktif duruşu, dikey hiyerarşilerin temsilcisi olan Kalkınma 
Ajansları ve Göç İdaresinin yerel temsilcilikleri gibi kurumların yerel-
deki aktörlüğüyle tezat oluşturdu.

Yerelde halk örgütlenmeleri
Pandemiyle mücadelede halk sağlığı politikaları gerek dolaşım 

özgürlüğü gibi temel insan hakları, gerekse çalışma gibi sosyoekono-
mik hakları kısıtlamak durumunda olduğu için halkın bu politikalara 
desteği devlete duyduğu güven ölçüsünde belirleniyor (Wu, 2020). 
Pandeminin ilk yılında, halkla iletişimi güçlü tutup güveni, dolayısıy-
la kurallara uymayı sağlayan başarı örnekleri kaydedildi. Bunların 
arasında Güney Kore, Singapur, Japonya gibi devletin küresel finan-
sal baskılardan görece korunaklı olduğu Asya ülkeleri vardı (An ve 
Tang, 2020). Bu başarı öykülerinin karanlık yüzü, gezegensel kent-
leşme içinde dışlanmışlığın coğrafyalarını işaret ediyordu. Örneğin, 
Kore ve Endonezya’da toplumdan dışlanan LGBTİ mahalleleri, 
Japonya’da dini kültler gibi devlete güvenin az olduğu kesimler ve 
Singapur’da belediye hizmeti alamayan göçmen mahalleleri, her ne 
kadar sınıfsal konumları birbirinden farklı olsa da, kendi öz-bakım 
mekânlarını ve dayanışma ağlarını oluşturdular. Singapur ve 
Türkiye’de sınıflar arası dayanışma ağlarının askıda ekmek, ücretsiz 
ders gibi yöntemleri benzerlik gösterdi. Bu iki ülkede imece toplum-
sal aktörlerin bir yöntemiyken, Filipinler ve Çin’de muhtarlıkların 
kontrolünde bir araç olarak kaldı. Malezya’da mobilite kısıtlamaları 
sırasında yerli halklara ve düzensiz göçmenlere STK’lar yiyecek yar-
dımı yaptı (Tan, 2020). 

Yeni bir araştırma gündemine doğru
Yerel yönetimlerin halk sağlığı politika seçimleri ve uygulamadaki 

başarıları merkezden ne kadar özerk oldukları, destek aldıkları ya da 
merkez tarafından kısıtlandıkları kadar yereldeki toplumsal aktörle-
rin ne ölçüde baskı unsuru oluşturabildiği, yerelde kamusal alanın 
özerkliği gibi unsurlara bağlı. Bu yazıda tartıştığımız üzere, ABD ve 
Türkiye gibi siyasi sistemleri farklı coğrafyalarda yerelin merkezin 
parti politikaları tarafından yönlendirildiğini görebiliyoruz. Toplumsal 
aktörlere gelince, Çin ve Filipinler örneklerinde devletle sivil toplum 
arasında konumlanan gönüllü ağlarının dönüştüğünü görüyoruz. 

Devletin yeniden ölçeklendirilmesi ve devlet-sermaye-toplumsal 
sınıflar arasındaki ilişkiler, felaket yönetimi gibi kamu politikalarının 
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nasıl çerçevelendiğini, üretildiğini ve uygulandığını belirleyen önem-
li faktörler. Bu yüzden, küresel ölçekte pandemiyle mücadelenin 
incelemesinde eleştirel kentsel çalışmaların kavramsal araçlarından 
faydalanmak gereklidir. Benzer şekilde, pandemi sürecinin neolibe-
ralizmin küresel dönüşümüne etkisini daha iyi anlayabilmek için 
kurumlar, aktörler ve süreçler arasında ilişkileri gösteren karşılaştır-
malar yerinde olacaktır.
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PANDEMİ, DEVLETLEŞME PRATİKLERİ 
VE SİYASAL ÖZNELLİKLER 1

FUAT ÖZDİNÇ 
KODA ve ADA Üyesi

Pandemi hayatımıza girdiğinden beri bir şey kendisini çok net 
biçimde hissettiriyor. Egemenlik dediğimiz şey bir kez daha, 
ama son kez değil asla, soyut değil aksine son derece somut bir 

şey. Ele sürülür, maskesi takılır, mesafesi korunur, cezası yazılır. 
Bütün bunlar için “zor aygıtının, tekelleşmiş sınıf şiddetinin somut 
görünümleri” diyebiliriz elbette. Bu görüngüler bir genelgede ya da 
kanunda, kod olmadan girilmesi düşünülemeyen yerlerde daha önce 
de ortaya çıkmıyor muydu? Tüm bu pratiklerde ve daha fazlasında 
kendisini göstermiyor muydu? Gösteriyordu; her defasında farklı 
biçimde tekrar ediyordu evet. 

Ama başka bir şey daha var bu pratiklerde. Benim peşine düşece-
ğim de bu yazıda aslında bu. Nedir o itaat pratikleri, sınıf şiddetinin 
kamusal yarar ya da başka bir bütünleştirici ideoloji oluşturma ihti-
yacı hissetmeden, kendisini çıplak biçimde gösterdiği bir vasatta bile, 
bu pratiği pandemi öncesinden farklı kılan ne? Ve elbette kaçınılmaz 
soru: Pandemi bu pratiklerin üretilmesinde nasıl bir rol oynadı?

Ancak bu da yetmeyecek bana. “Bana”, bir kişi zamirini imlemiyor 
burada, yazının sesi, hatta üslup uğruna idealizme sapma tehlikesini 

1 Bu metin, KODA tarafından düzenlenen “Pandemi Sürecinde Siyaset, Hukuk ve 
Devlet” başlıklı atölyede 12 Aralık 2020 günü sunulmuştur. Ayrıca, bu çalışmayı An-
kara Göçebe Atölye’de ve BirArada Dernek “Covid-19 Sürecinde İktidar, Gözetim ve 
Direniş Pratikleri” Atölyesi’nde sunma fırsatım oldu. Katkılarından dolayı bu üç atöl-
yenin katılımcılarına ve düzenleyicilerine çok teşekkür ederim. Sayılan atölyelerde 
bu sunumu yaparken yapıcı eleştiriler aldım ve metne son halini vermeye çalışırken 
bu eleştirilerden yararlandım. Ama elbette sorumluluk tümüyle benimdir.
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göze alayım, yazının kaderinin sesi bu çünkü. Metin kendi sesini 
bulmuş zaten, bir zor ve rıza ikileminde gidecek gibi, hegemonya ve 
egemenliğin tahterevallisinde ilerleyecek gibi görünüyor. Ama üre-
tim, tekrar ve fark başka bir düzlemi de imliyor. Galiba garip bir 
kaderi olacak yazının. İlerleyelim görmek için, görelim ki ilerleyelim. 

Başa dönmeyelim, ortadan devam edelim. Egemenlik kendisini 
gündelik hayatta düzen yoluyla gösteriyor. Bunu hegemonya kurarak 
yapıyor. Ah tüm siyasal teori, bu retorik kadar kolay olsa. Burada 
önemli olan şey, yani metnin de pandemiden sonraki devlet pratiğini 
farklı kılan şey olarak önerdiği şey bu: Devlet aygıtı, tekelleşmiş sınıf 
şiddeti, revize edilmiş Weber düşüncesiyle bir aygıt değil; bir kez 
daha Althusser, ilişki de değil; Poulantzas ah, hepsiyle beraber bir 
pratik; ama Bourdieu değil asla. Üretilen bir pratik. Akan bir pratik 
ama, sürekli üretilen bir pratik, kendi özgüllüğünü sürekli biçimde 
tekrar eden bir pratik. Ama sonuç almayan bir pratik, bir oluş pratiği; 
onun için de devlet değil, devletleşme pratiği. Devletleşme pratiği o 
zaman kavramsal olarak da nerede kendisini gösteriyor acaba? 
Yöntemsel olarak mı tanımlayalım, epistemolojik olarak mı? Ama 
oluş dedik, akıyor dedik, hayır metin dedi bunu, o zaman zaten onto-
loji de demiyor mu okunan bu metin?

Çünkü şunu bilmek istiyoruz, bu kavram, bu minvalde, bu asırda, 
bu kavga anında, kimin işine yarayacak? Kavramı bir entite olarak 
kurarsanız herkese yarar, insanı sömüren kavramı da sömürür. 
Sömürülen ise kendisini değil, ama temsilini kavramda bulur ancak. 
Bu Lacancı anlamda bir ayna evresi değildir ama, bir başka açıdan 
sömürü evresidir ve evet, pratiğin alanındayız. 

Ortadan mı başlandı metinde, okurken sanki en baştan bir şeylere 
başlamak izlenimi veriyorsunuz denilecek. Akışa neden tarih diyor-
sunuz ki? 

Kitabı tekrar ortadan açalım. Ama farklı bir yerde olduğumuzu da 
bilelim. Bu fark, işte bu egemenliğin mekanizmasıdır. Bir yerde, bir 
zamanda olduğu mekanizmadır, pratiklerle işler bu mekanizma. 
Pratiklerle işlediği için de önemli bir çerçeve sunar aslında. Çünkü 
burada bir üretim söz konusudur. Bir üretim, hiç durmadan biteviye 
işleyen bir üretim. İtaat/rıza üretimi demişti ya yazar, metin henüz 
kendi sesini bulmamışken, bunu kim yapacak peki? Sunulan ve 
zamanı gelince indirilecek çerçeve de bu işteki “kim”. Devlet o, bir 
makine olarak devlet, itaat üretim makinesi olarak devlet. İşte pan-
demi dönemindeki itaat ve egemenlik pratiklerini ancak böyle 
çözümleyebileceğimizi öne sürdüğümüz, devletleşme pratikleri dedi-
ğimiz bu kavramsallaştırma, egemenliğin gündelik hayatta nasıl işle-
diğini bize gösterir. Çünkü egemenlik denilen şey itaate de ihtiyaç 
duyar ve benim burada sorgulamak istediğim ilk şey bu itaatin pan-
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demi gibi genel, herkesi etkileyen bir olguda nasıl sağlandığı. 
Bedenlerin hangi yapısal özelliklerle buna uydukları ya da uymadık-
ları. Biraz ve aslında, beden terbiyesi. İşte metnin ilk tezi de bu. Ben, 
yani yazar, devletleşme pratiklerini bireylerin kendi bedenlerini bir 
devlet gibi organize ederek devlet gibi davranmaları ya da devlet 
pratikleri eylemeleri şeklinde anlıyorum. Bireyler kendilerini ya da 
eş anlamıyla bedenlerini bir devlet eyleyişine soktuklarında, bu pra-
tiğin zaten bir yapıya gömülü olduğunu öne sürüyorum. Yapıya 
gömülü olması burada önemli. Ama metnin şu ana kadarki teorik 
çerçevesini sorgulayanlar, bu süreci bir psikolojik süreç gibi görmeyi 
reddettiğini de anlamıştır. Aksine bu pratik yapı ve öznenin birbirine 
gömülü olduğu bir momenti içermektedir. Özne ve yapının birbiriyle 
ilişkileri gömülü olmalarından kaynaklanıyor ve devletleşme pratik-
leri tam da böyle bir moment üzerinden yükseliyor. Devletleşme bir 
devletliliği, yani itaat üretiminin makineselliğini anlatıyor. Bir özne-
nin heveslerini ya da bir yapının derinliğini değil, eyleyen bir özne-
nin içinde gömülü olan yapısal ilişkileri, yapıyı ürettiğinde özneyi 
üretmesini ve özneyi ürettiğinde ise bir yapıya dönüşmesini anlatıyor. 
Kısacası devletleşme pratikleri devletli oluşun belirli bir kümeye 
değil tüm topluma yayılmasını, devletliliği belirleyenin toplumsal 
alanda ortaya çıkan pratikler olduğunu öne sürüyor.

Tam da bu özgül pratiklerin felaket kapitalizminde kendisini yay-
gınlaştırdığını öne sürüyorum. Tüm kriz momentleri, hem devletleş-
me pratiklerini hem de devletleşmeden kaçma pratiklerini geliştire-
bilecek önemli momentler içermektedir. Ama önce, ortadan başla-
maktan kaynaklı olarak eksik kalan yöntemsel bir tartışmayı yaparak 
başlamak iyi olur. Kitabın başına dönelim.

İlk tartışma düzeyi pratiğin tanımlanmasında karşımıza çıkar. 
Burada hemen Spinoza’ya başvurmak istiyorum. Ethica’nın 1. bölüm 
8 önermesinin ikinci notunda tanımların nasıl yapılması gerektiğine 
dair bir notu var:

Herhangi bir şeyin doğru tanımı, tanımlanan şeyin doğasından 
başka bir şey içermez ve ifade etmez. Buna göre 

Hiçbir tanım belli sayıdaki bireyi kapsamaz ya da ifade etmez, 
çünkü̧ bir tanım ancak tanımlanan şeyin doğasını ifade eder. 
Örneğin bir üçgenin tanımı sadece üçgenin yalın doğasını ifade eder, 
belli sayıdaki üçgene işaret etmez. Şuna da dikkat etmeli: 

Var olan her şeyin mutlaka bir var olma nedeni vardır. Son olarak 
da şu belirtilmeli: 

Bir şeyin var olmasını gerektirecek neden, var olan şeyin ya asıl 
doğasında ve tanımında olmalıdır (çünkü var olmak şeyin doğası 
gereğidir) ya da onun dışında olmalıdır (Spinoza, 33-34).
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Dolayısıyla burada genelliklerden daha çok, belli bir pratiğin nasıl 
işlediğini ortaya koymaya çalışacağız. Bunu zaten yapmadık mı diyen 
okura, kitabın başına döndüğümüzü hatırlatalım. Ama karşımızda 
başka bir kavramsallaştırma daha var. Çünkü tam da pratiği serim-
lerken tüm hepsini, yani bütün üçgenleri aynı torbaya koymaya çalış-
mamalıyız. Bunu da, başka bir kavram ile birlikte yapabiliriz. Çünkü 
önerdiğimiz haliyle devletleşme pratikleri dediğimiz ve eyleyen insan 
ilişkilerine gömülü ve onların devlet gibi hareket etmelerini sağlayan 
pratikler öznellikle işlemektedir. Ama işte, bize bu özgüllüğü nasıl 
verecekler bunlar? Felaket kapitalizmi çağında bu nasıl olacaktır? 
Çünkü öznellikleri bir psikolojik olgu olarak değil, aksine toplum-
sal-siyasal zeminde belli ilişkilere ve yani iktidar-tahakküm ilişkileri-
ne, ama aynı zamanda direniş ilişkilerine de gönderme yaparak ele 
almak zorundayız. Şu da var, yukarıda değindik, felaket kapitalizmi 
çağında bizim kriz diye yaşadığımızı, bizim hayat memat meselesi 
olarak yaşadığımızı kapitalistler nasıl yaşıyor? Buna karşı hangi 
öznellikler gelişiyor? Çünkü hem statik değilse kapitalizm hem de 
toplumsal bir ilişki ise bu öznelliklerin de dinamik, hatta dinamiğin 
bile belli bir katılaşmayı ima etmesi nedeniyle doğru terim olarak 
akışkan olması lazım. Bu akışkanlığın önemi şurada: Bu zeminde 
öznellikler daha oturmamıştır. Neden? Çünkü altta bir felaket kapita-
lizmi işlemektedir. Felaket kapitalizmi de biliyoruz, ilkel sermaye 
birikim süreçlerini gündeme getirir.

Yoksulluk, işsizlik, günlük hayatta kalma çabasının olduğu yerde 
devletleşme pratiklerinin durumu ne olur peki? Ya da öznellikler nasıl 
oluşur? Akışkanlık bir zeminde tutunmaya izin verir mi? Çünkü evet, 
devletleşme pratikleri dediğimiz şey bir devlet gibi eylemeyi sağlıyorsa, 
bu yine belirtmek gerekir ki bir pratik olacaktır ve bu pratiğe gömülü 
öznellik belli bir tutunumu arar. Öyleyse burada peşine ilk düşeceğimiz 
sorunsal bu: Pandemide belli bir tutunumu görebilecek miyiz? 

Bu bize ikinci sorunun da yolunu açıyor. Burada çok önemli bir 
kuramsal açmazla karşı karşıyayım. Ama yine de bu açmazı kabul 
ederek bir kuramsal operasyonu gerçekleştireceğim. Spinoza’dan 
yaptığım alıntıya bağlı kalacağım, ama Hegelci sorular soracağım. 1. 
Devletleşme pratiklerini düşündüğümüzde bu pratiklere adını veren 
“Devlet”i nereye koyacağız? 2. Devletleşme pratikleri dediğimiz pra-
tikler, sadece tek yönlü müdür? Yani örneğin devletin yerine ya da 
devlet gibi arasında pratik olarak bir ayrım yapabilir miyiz? Buradaki 
semiyotik farkın aslında semantik de bir fark olduğunu ve hatta sen-
taktik de bir fark olduğunu belirtmeme gerek yok sanırım.

Bu Hegelci sorunsalı bir an için kullanmaya çalışalım. Bu devlet 
yerine davranma da, aslında dediğimiz türden bir devletleşme pratiği 
getiriyor. Ama sadece devlet yerine demek yetmiyor, devlet yerine 
belli bir merkezden belli bir kodu almayı ve ona uygun davranmayı 
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da içeriyor. Oysa devletleşme pratikleri dediğimizde süreç başka 
türlü işliyor. İktidar ilişkilerinden bağımsız olarak düşünemeyeceği-
miz pratiklerdir bunlar. Bu pratikler, kendisini bir devlet gibi ortaya 
koyar; hem kendisinin varlığını o şekilde ortaya koyar hem de aynı 
zamanda dışarıya o şekilde bakar. Öznelliğin, unutulmaması gereken 
özelliği bilindiği gibi, ya da Lazarato’nun (2016) dediği gibi akışlarla 
ilerlemesidir. İşte benim sorum da bu: Bu akışlar nerededir? 
Devletleşme pratikleri ile tabi kılma arasındaki ilişki nedir? 

Kitabın sonunu lüzumu gereği kitap bitmeden açıklayayım. Ben bu 
ilişkiyi ilkel birikim mekanizması olarak kuruyorum. İlkel birikim ya 
da mülksüzleştirme süreçlerinin felaket kapitalizmi çağında itaat ve 
egemenlik için uygun pratik sağladığını söylüyorum. Pandemi ağır bir 
mülksüzleştirme sürecini tetiklemiştir, bu da devletleşme pratiklerini 
gündelik hayatta çoğaltmıştır. Dahası devletleşme pratiklerinden kaçış 
için bir çok imkan yaratmıştır ama, bu da pratik bir süreçtir son ker-
tede. Öznellikler de, burada kendisine çok uygun bir çatlak bulmuştur. 

Ben bunu çok basit bir yolla göstermeyi umuyorum. Devletleşme 
pratikleri ile öznelliğin kesiştiği yeri, insanların kendi pratiklerini 
sorguladıkları bir veri tabanı üzerinden göstermeyi düşünüyorum: 
Google trends ile. Şimdilik bir anahtar kelime üzerinden bile olsa 
bunu gösterebileceğimi sanıyorum. Umuyorum ki seçeceğim anahtar 
kelimeler, bize pandemi döneminde gelişen devletleşme pratikleri, 
ama aynı zamanda akışkan zemin üzerindeki öznellikler hakkında 
fikir verecektir. Bu kelime çok hayret verici bir şekilde pandemidir. 

Burada ilk olarak, pandeminin Türkiye’de nasıl adlandırıldığını 
göstermeyi hedefliyorum. Bunun için dört terimle yola çıktım: salgın, 
korona, corona ve pandemi. Tablosu aşağıda: 

 

Erişim tarihi: 15 Haziran 2021
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Pandemi terimi, açık biçimde salgını adlandırmak için kullanılmı-
yor. Salgın için arama motoruna giren insanların tercihi korona. 
İkinci sırada corona ve üçüncü sırada ise pandemi var. Ancak pan-
demi terimini diğerlerinden farklılaştıran çok önemli bir fark var. 
Onu göstermek için örneğin korona arama sorgularını göstereyim. 
İlgili sorgular, terimin hangi bağlamlarda arandığı ile ilgili fikir veri-
yor bize. Buna göre örneğin, en çok tercih edilen terim olan korona 
ile ilgili sorgular şu biçimde: 

Erişim tarihi: 15 Haziran 2021

İlgili sorgulara baktığımızda tamamıyla hastalık süreçleri ile ilgili 
bağlamları görüyoruz. Ve açıkçası bize devletleşme pratikleri ile ilgi-
li bir fikir vermiyor. Terimi arayanların korona tablosunu merak 
ettiklerini okuyabiliyoruz. Pandemi dışındaki diğer terimler de ben-
zer sonuçları gösteriyor. Ancak pandemi arama sorgusu hiç öyle 
değil. Gösterelim: 

 

Erişim tarihi: 15 Haziran 2021

Burada açık bir biçimde altta işleyen mülksüzleştirme sürecini ve 
ona eşlik eden devletleşme pratiklerini görüyoruz. İlgili sorgularda 



231

fuat özdinç 

ilk 5 ve sonraki 20 sorgunun büyük çoğunluğunun, pandemide orta-
ya çıkan mülksüzleştirme sürecinin kurbanlarının kendilerine yapıl-
ması vaat edilen maddi destek sürecinin sorgusu olduğu görülüyor. 
Bu, sosyal desteğin peşinde olan, 1100 TL için devlet kurumuna 
başvuran bireylerin durumunu göstermekten ziyade bir mülksüzleş-
tirme sürecine işaret eder. Ama daha önemlisi ise bir devletleşme 
pratiğinin işlediğini görüyoruz burada, bireylerin kendilerinin mülk-
süzleştirme sürecinin çaresini yine devlet desteğinde bulmasının 
pratiğidir bu. Bu pratiğin kendisi işte egemenliği gündelik hayatta da 
yeniden üretir, itaati de bu pratiğe göre biçimler. 

Kısa tuttuğum bu yazıda ileri sürdüklerimi bir kere daha farklı 
biçimde tekrar edersem Pandemi bir yandan devletleşme pratiklerini 
yoğunlaştırmış, yasaklar, kısıtlamalar, düzenlemeler ile birlikte dev-
letin gündelik hayattaki pratikleri derinleşmiştir, öte yandan bu pra-
tiklere uyum sağlayan bir öznellikle hareket eden insanlar da tahak-
kümün yaygınlaştırılmasına kaynaklık etmiştir. Bunun da nedeni 
açık bir mülksüzleştirme sürecinin ortaya çıkmasıdır. 

Kaynakça 
• Spinoza, B. (2012). Ethica ( Ç. Dürüşken, Çev.). Kabalcı: İstanbul.

• Lazzarato, M. (2016). Göstergeler ve Makineler, (F. N. Demirci, Çev.). Otonom: İs-
tanbul.
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BİLİŞİM VE TEKNOKRASİ İLİŞKİSİNDE 
ŞEHİR HASTANELERİNİN BORÇ 
EKONOMİSİ 1

YAĞIZ ALP TANGÜN 
Araştırmacı, Siyaset Bilimi Doktora Öğrencisi

2020 yılı hayli zor geçti. Covid-19 pandemisi ile oluşan olağanüs-
tü durumun getirisi olan toplumsal gelişme karşısında bir yan-
dan dirayetimizi korumaya çalıştık, diğer yandan nasıl bir süre-

cin içinden geçtiğimiz üzerine düşünmenin sorumluluğunu ölümlerle 
sınadık. Tam da bu dönemde maske, fiziksel mesafe, dezenfektan, 
aşı, ventilasyon cihazları gibi hastaneler de üzerinde en çok konuştu-
ğumuz meselelerden biri oldu. Salgın idaresinin en hassas olduğu 
günlerde, âtıl bırakılan Yeşilköy Atatürk Havalimanı’nın uzun süredir 
sökülmek istenen pistine sahra hastanesi yapılacağı açıklandı. 
Kurulan hastanede bin oda bulunacağı ve yurtdışından gelecek has-
talarla sağlık turizmi yapılacağı ifade edildi. Bunun yanında pek çok 
şehir hastanesi inşaatı hızla devam etti ve bazıları açıldı. Bazı şehir 
hastaneleri pandemi hastanesi ilan edildi. 

2020 yılının yaz aylarında bir arkadaşımın onkoloji hastası olan 
babasının Ankara/Bilkent Şehir Hastanesi’ne yatırıldığını öğrendim 
ve kısa bir süre sonra da acı haberini aldım. Üstelik onkoloji servisi-
nin hemen alt katında da Covid-19 vakaları tutuluyormuş. Niceliksel 
bakımdan kapladığı bir milyon küsur metrekare kapalı alanla övünü-
len bu hastanede bağışıklığı bu kadar hassas olan hastalar ve refakat-
çiler için salgından izole edecek bir mekânsal düzenleme yapılmamış 
olması sağlık sisteminin üstüne kurulduğu en açık çelişkiydi. Katlar 

1 Bu metin, KODA tarafından düzenlenen “Pandemi Sürecinde Siyaset, Hukuk ve 
Devlet” başlıklı atölyede 10 Nisan 2021 günü yapılan sunuma dayanmaktadır.
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ve servisler arası mekik dokuyan personel için de böyle bir önlem 
alınmadığını ve bulaşın hastane ortamındaki çalışanlar üzerinden de 
olduğunu düşünebiliriz.2 Arkadaşımın hastaneye dair olumlu olarak 
gördüğü nitelik ise eskiden gidilen ihtisas hastanelerinde birkaç 
hasta ve refakatçinin tek odayı paylaşma zorunluluğunun burada 
bulunmamasıydı. Odanın genişliği, odaya dahil edilmiş tuvalet ve 
banyo, hasta ve refakatçi için konfor sunuyordu. Bu durum bana, söz 
konusu mekânsal büyüklükten doğan çelişkilerin farklı yönleri olabi-
leceğini düşündürdü. 

Kamu hizmetlerinin metalaştırılması, sağlık hizmetlerinin ticari-
leşmesi kadar hastane mekânının tasarımı, düzeni ve işleyişi de bu 
çelişkilerden yalıtılabilir mi diye düşündüm. Yani şehir hastaneleri 
belki de çelişkilerin hem sonucu hem de sebebi olmaya devam eden 
mekân-politik bir koordinatı gösteriyor olamaz mı? Sağlık sistemi ve 
hastaneler üzerine düşünen bir araştırmacı olarak bu sorunun olası 
yanıtlarını mekândaki çelişkilerle yakalamaya girişmişken televiz-
yonda bir konuşmaya kulak misafiri oldum, Başakşehir Şehir 
Hastanesi’nin ilk etabının açılışında Cumhurbaşkanı konuşmaktaydı: 
“Sancaktepe’de iki ulaşım imkânımız var. Bir taraftan malum Sabiha 
Gökçen, bir taraftan hemen bitişiğindeki pist var. Yeşilköy’de zaten 
böyle bir sıkıntımız yok. Bununla uluslararası camiaya da hizmet 
verme imkânını yakalayacağız. Sadece bugüne değil, 10 yıl sonrasına 
da cevap verecek bir yatırımı yapıyoruz.” Doğal ya da toplumsal kriz-
leri popülist söylemlerle idare edip ‘krizi fırsata çeviren’ bu tarz, 
konuyla ilgili olarak yakın zamanda yine görünmüştü. Salgının 
henüz Türkiye’ye gelmediği söylenen 2020 Ocak ayında Elazığ dep-
remi ardından yapılan açıklamayı hatırladım: “Elazığ Fethi Sekin 
Şehir Hastanesi olmamış olsaydı, hâlimiz ne olurdu? Bu sahra hasta-
neleriyle falan olacak iş değildi. Fethi Sekin Hastanesi, 1000’in üze-
rinde yatağıyla hamdolsun bütün gelenlere anında müdahale etme 
imkânını buldu. Bu bir gerçeği ifade ediyor. Aynı şey Malatya’da. 
Ufku olan, geleceği gören bir devlet. ‘Şehir hastaneleri niye var?’ 
diyenlere en güzel cevap. ‘Bu kadar büyük hastaneleri niye yapıyo-
ruz?’ diyenlere en büyük cevap.”

Hastanelere ilişkin kullanılan politik söylem stratejileri, en bariz 
çelişkilerden doğan yıkıcı etkilerin yönünü tersine döndürerek idare 
etmenin önemli bir aracı olmuş gibi görünüyor. Şehir hastaneleri ve 
sağlık sisteminin yarattığı çelişkiler, politik söylemin merkezini işgal 
eden bir konu haline gelmektedir. Buradan yola çıkarak hastane için 
belirlenen mekânsal ölçeğin nasıl politikleştiği ilgimi çekmeye başla-

2 TTB tarafından yapılan Pandemide Şehir Hastaneleri araştırmasında detaylı bilgiye 
erişilebilir:https://www.ttb.org.tr/haber_goster.php?Guid=9e00c360-ba3b-11eb-a-
b54-fd4356e783db https://www.ttb.org.tr/userfiles/files/pandemide_sehir_hastane-
leri_rapor.pdf (29.05.2021)
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dı. Pandemi idaresi için elzem olan halk sağlığı ile çatışma halinde 
olan bu hastanelerin, nasıl organize olduğunu araştırmak üzere yola 
çıktım. Güzergâhımı belirlerken şehir hastanelerinin etrafındaki 
çelişkilere odaklandım. Bu yazıda bahsedilen çelişkileri ele alırken 
teorik hizayı, farklı bir tartışma mesafesini keşfetmek üzere altlık 
olarak sunmaya çabaladım.

Mekânı ve sağlık hizmetlerini borçla anlamak
Şehir hastaneleri hakkında yapılmış olan eleştirel çalışmalarda, 

ekonomi politiğe dayanan eleştiri hatırı sayılır bir yer tutmaktadır. 
Özellikle, mekânın hastane işleviyle girdiği çelişki sağlık çalışanları 
tarafından dile getirilmekte, TTB ve TMMOB’un açıklamaları başta 
olmak üzere sendikal raporlarda ve diğer çalışmalarda sıklıkla ifade 
edilmektedir. Bu çelişkilerin en azından bir kısmının büyüklük tema-
sı altında toparlanabileceğini göstermek istiyorum. Bu çelişkiden 
hareketle yapmak istediğim şey, şehir hastanelerinin bir hastane olup 
olmadığını tartışmak.

Mersin Şehir Hastanesi’nden bir sağlık çalışanı, mekânın büyüklü-
ğünün hekimlik pratiğini etkilediğini, konsültasyon işlemini bir yük 
haline getirdiğini ve bu yüzden hastalara gereken süreyi ayıramadı-
ğını belirtmiştir (Güneş, 2019). Yine, Mersin Şehir Hastanesi’nden bir 
sağlık çalışanı deneyimini, yani mekânın sağlık hizmeti üretimindeki 
etkisini şöyle aktarmıştır:

“Şehir Hastanesi lüks bir otel görünümünde olduğu için odalar 
olması gerekenden daha büyük, alan geniş, hâkimiyet zor. (...) 
Stabil hastaya 16 saatlik bir nöbette en az altı kez gidip geliyor-
sun. Bu da bir hastaya 354 adım eder. Servisler 24 yataklı, bu 
çıkan rakamı hasta sayısı ile de çarparsanız çıkan sonuç, tek 
çalışmak zorunda bırakılan sağlık çalışanının ne kadar çok 
beden yorgunluğuna maruz kaldığının ispatı oluyor” (Uğurhan, 
2018, s. 272).

Adana Şehir Hastanesi’ndeki sağlık çalışanlarının da mekânın 
büyüklüğünden kaynaklanan benzer sorunlar yaşadığı ifade edil-
mektedir: “Bu büyüklük konsültasyon hizmeti sunulması sırasında ve 
acil hastalara ulaşmak açısından zaman ve enerji kaybına yol açmak-
tadır. Kliniklerdeki hasta vizitleri bu nedenle uzamakta, işlerin yürü-
tülmesi aksamaktadır” (Ökten, 2018: 286). Ankara/Bilkent Şehir 
Hastanesi’nde de hastane içi ulaşımın zor olduğu, hekimlerin uzun 
mesafeleri yürümekte zorlandığı, konsültasyon işlemi sırasında yapı-
nın dört kulesi arasında gidip gelme zorunluluğundan doğan yükün 
ağır olduğu belirtilmiştir (Koyuncu, 2019). Hastanelerde sağlık hiz-
metinin işleyişini aksatan ve mekânın kullanım değerini belirleyen 
sorunlardan bir diğeri, katlar arasında gidip gelmede asansör ve 
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yürüyen merdivenlerden başka bir seçenek olmamasıdır: “Hastanede 
sağlık çalışanlarının ya da hasta yakınlarının kullanımına açık hiçbir 
merdiven yok. Asansör korkusu olanlar, beklemek istemeyenler, 
dahası asansör kullanılmasının sakıncalı olduğu acil durumlarda 
yangın merdiveni dışında seçenek yok” (Uğurhan, 2018: 264; 
Yerlikaya, 2018: 300). Ayrıca mekânın büyüklüğünden kaynaklı hava-
landırma sorununun yanında, çalışanların ve hastaların gidecekleri 
yeri bulamaması ve kaybolması gibi sorunlar da şehir hastanelerinin 
kullanımına ilişkin sorunlar arasındadır. Sağlık çalışanlarına ayrılan 
ortak alanların genel alana oranla kısıtlı olması, polikliniklerin dar, 
küçük pencereli olması ve az ışık görmesinin de çalışma koşullarını 
olumsuz yönde etkilediği vurgulanmaktadır (Uğurhan, 2018: 271; 
Ökten, 2018: 293; Yerlikaya, 2018: 300; Coşkun, 2019). Mekâna dair 
tüm bu sorunlar, hem çalışanların hem hastaların doğrudan hayatla-
rına dokunan ve sağlık sisteminin niteliğini belirleyen bir öneme 
sahiptir. 

Mekânın kullanım değerine ilişkin bir başka ölçek de hastanenin 
kentteki konumudur. Halk sağlığı ve koruyucu sağlık uygulamaları 
gereği hastane, kent içinde ve kolay erişilebilir olmalıdır. Ancak, pek 
çok örnekte de görüldüğü gibi, şehir hastaneleri ile ilgili ifade edilen 
en önemli sorunlardan biri, hastanelerin şehir merkezlerine olan 
uzaklığıdır. Yozgat Şehir Hastanesi, Mersin Şehir Hastanesi, Eskişehir 
Şehir Hastanesi, Ankara/Bilkent Şehir Hastanesi ve Bursa Şehir 
Hastanesi3 örneklerinde de görülebileceği gibi şehir hastanelerinin 
‘şehir dışında’ konumlandırılmış olması, çalışanlar ve hastalar açısın-
dan sorunlara yol açmaktadır (Yerlikaya, 2018; Uğurhan, 2018; 
Aksaray, 2019; Koyuncu, 2019; Coşkun, 2019). Şehir içindeki hastane-
lerin kapatılması ve personel ile diğer sağlık hizmeti unsurlarının 
şehir dışında yeni bir yerleşkeye taşınması, hem şehir hastanelerinin 
hastane standartlarına göre daha büyük olmasına hem de merkezi-
leşmesine yol açmaktadır. Yürüyerek gidilebilecek hastaneler kapatı-
lıp en az bir vasıtaya binerek erişilebilecek konumlara taşınmıştır. Bu 
durum, ambulans hizmetleri ile acil durumlar açısından da yaşamsal 
sorunlar doğurmaktadır. Sağlık hizmetlerinin kent dışında merkezi-
leştirilmesinden doğacak trafik sorunlarının da planlamadaki seçim-
lerle ilgili olduğu belirtilmektedir (Öncü, 2017). Hem sağlıkta dönü-
şümün mekânsal boyutunun hem de kent planlaması odağında bah-
sedilen merkezileşmenin, sağlık hizmetine erişimde toplumsal eşit-
sizliklerin kentsel mekândaki karşılığı olduğunun altı çizilmektedir 
(Şengül, 2017; Yücel, 2020).

3 https://www.ttb.org.tr/kollar/_sehirhastaneleri/haber_goster.php?Guid=4304f-
55c-ad37-11e9-83c7-0ad614e12c37 (24.05.2021)
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Aktarılan çelişkilerden hareket ederek mekânın planı ve mimari 
tasarımı için tercih edilen ölçeğin politik bir hale geldiğini öne sür-
mek istiyorum. Bu ölçek, yürütülen kamu hizmetinin amacıyla çatış-
ma halindedir. Ve “şehir hastanesi bir hastane midir?” sorusunu sor-
mak ve muhtemel yanıtını aramak da bu çatışmaya mekân üzerinden 
görünürlük kazandırmaktadır. Modern hastaneler, modern iktidarın 
yaşatma ilkesiyle uyumlu biçimde bir kurumsal idare ve mekânsal 
formla tutarlı olmuştur. Michel Foucault’nun (2013: 302-303), Jeremy 
Bentham’a referansla, modern iktidar ilişkilerinin bir diyagramı ola-
rak öne sürdüğü panoptikon, mekânı bedenle buluşturan ve birey-
sel/kitlesel ölçekleri gözeterek hâkim kurumsal akılla bütünleştiren 
mimari bir formdur. Bu diyagram, total kurumların mimarisinde ne 
kadar uygulanmıştır bilinmez, fakat gerek mimariyle gerek başka 
araçlar ile yerine getirilsin, daima iktidar ilişkileri açısından bir ide-
aldir. Ancak şehir hastaneleri için dile getirilen şikâyetlerin ortaya 
koyduğu, hizmet ve mekân arasındaki çelişkiler böylesi bir yaşatma, 
bakma ve gözetme idealinin mimari ile sağlanamadığını göstermek-
tedir. Hastane için tercih edilen ölçek, böyle bir fonksiyonu üstlen-
meye engel olmaktadır. Öyleyse mekân için tercih edilen ölçeğin 
ürettiği iktidar ilişkilerini nasıl ele almalıyız? Bir diğer soru ise 
modern iktidar ve mimarinin mekân üzerinde bütünleşmesi söz 
konusu değilse, denetim fonksiyonunu üstlenen araç burada nedir? 
Her iki soruyu yanıtlayacağım ortak bağlam önerimin, konuya dair 
katkı sunacağım altlık oluşturma çabamın da temeli olduğunu düşü-
nüyorum: Borç.

İlk soruyu mümkün olduğunca hızlı biçimde yanıtlayıp ikinci 
sorunun yanıtını pandemi dönemini de gözeterek tartışmaya çalışa-
cağım.

Şehir hastanelerinin ölçeğini politize eden büyüklük göstergesi 
(sign-value) bağlamında anlamlandırılabilir. “Önceden inşaat sanatı 
özellikle iktidarı, Tanrısallığı, gücü gösterme ihtiyacına cevap veri-
yordu. Saray ve kilise büyük yapılardı, müstahkem mevkileri de bun-
lara eklemek gerekir; güç gösterisi yapılıyor, hükümran gösteriliyor, 
Tanrı gösteriliyordu” (Foucault, 2019: 89-90). 18. yüzyıl sonrası, 
mimari ve iktidar arasında kurulan modern ilişkinin, Foucault’nun 
tartıştığı gibi, ekonomik ve siyasi amaçlarla şekillendiği dikkate alı-
nırsa şehir hastanelerinde mimari tasarımın özeti olan “büyüklük”, 
ekonomi-politik bir stratejidir. Hastane binalarının sağlık hizmeti 
sunan yapıların standartlarının üstünde büyüklüğe sahip olması, 
mekânın üretiminde maliyeti artıran bir unsurdur. Maliyetlerin bu 
şekilde mekânın tasarımı üzerinden büyütülmesi, sermaye birikim 
sürecine hız kazandıran kâr, rant, verginin elde edilmesine alan 
açmaktadır. Fakat bunun yanında şuna dikkat çekilmelidir: 
Amerika’daki devasa hastane binalarının yatak başına düşen kapalı 
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alan miktarı yaklaşık 198 metrekare iken, Etlik Şehir Hastanesi’nde 
313, Ankara/Bilkent Şehir Hastanesi’nde 351 metrekare, Bursa Şehir 
Hastanesi’nde ise 340 metrekaredir. “Bu yüksek rakamı yalnızca 
inşaat maliyeti üzerinden tanımlamayın. Bu kadar büyük bir alanı 
nasıl temizleteceksiniz, nasıl ısıtacak/soğutacaksınız, nasıl güvenliği-
ni sağlayacaksınız, nasıl ulaşımını sağlayacaksınız? Maliyetleri artır-
mak için gerçekten bulunmuş çok özel bir yöntem” (Pala, 2017a: 
107-108; Pala, 2018: 126-127).

Hastane ölçeğinin yol açtığı iktidar ilişkileri, bize, mimari tasarım 
diyagramı değil de mekânın üretimine dair ekonomi politik bağlam-
da bir diyagram sunabilir mi? İlk soru, tartışmamın yönü gereği böyle 
yanıtlanabilir sanıyorum.

Ankara/Bilkent Şehir Hastanesi, bu hastaneler içinde 3704 yatağı, 
1.285.798 m² inşaat alanıyla Avrupa ve dünya üzerinde en büyük 
hastaneler sıralamasındaki yeriyle anılmaktadır. Bu büyüklüğün 
nasıl tasarlandığı ve hayata geçirildiğinin kamu-özel işbirliği (KÖİ) 
paydaşları, mekân ve iktidar arasındaki ilişkinin diyagramını arz 
etmektedir. Kredi sağlayan kuruluşlar arasında Uni Credit, Siemens 
Financial Services, Deniz Bank, Garanti Bank, İş Bankası, Finansbank 
gibi farklı çapta bileşenler bulunmaktadır. Yine, ihaleyi alan ulusal 
ölçeği temsil eden CCN Holding ve IC İçtaş İnşaat şirketleri finans 
kuruluşlarına borçla bağlıyken, ulusötesi bir yapı olan General 
Electric projenin teknoloji ve çözüm ortağıdır. APCO ve MEG firma-
ları ise proje müellifleri olarak hastanenin tasarımından sorumludur.

Diyagram, mekân için tercih edilen ölçeğin ardındaki iktidar iliş-
kilerini, sermaye birikimi ve dolaşımı etrafında basitleştiren bir gör-
seldir. Daha büyük inşaat, kamu kaynaklarının daha büyük ölçekler-
de aktarımını hızlandırmakta ve hastanenin işletme modeli de göze-
tildiğinde sürdürülebilir hale getirildiği anlaşılmaktadır (ihaleye 
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alanlar ile yapılan sözleşmelerin 25-30 yıllık vadesi de düşünülürse). 
Ve hastanenin büyüklüğü, alınan finansal kredi miktarını da büyüt-
mektedir. Kullandığım diyagram, ilk sorunun yanıtı kapsamında 
düşünülebileceği gibi ikinci sorunun yanıtını aramak için bir kapıyı 
da aralamaktadır. Ekonomi politik tartışmayı borç üzerinden açmak, 
yine büyüklük ile bağlantılı biçimde iktidar ilişkilerinin yeniden üre-
timinde başka katmanları keşfetmeye imkân verebilir. 

Kamu hizmetlerinin piyasalaştırılması, salt bir mülksüzleştirme 
projesi olarak değil sağlık hizmetinin ne olduğuna dair hakikat oyu-
nunun kurallarını belirleme gücü bağlamında da tartışılabilir mi?

Paradan önce takas sisteminin olduğu anlatılan iktisat tarihyazı-
mının eleştirisinde borç kavramı önemli bir rol oynamaktadır. 
Paranın icat edilmesi öncesinde olduğu gibi sonrasında da borç iliş-
kileri ve kredi sistemi, her zaman bir yönetme aracı olarak toplumsal 
iktidar ilişkilerinde yeniden üretilmiştir (Graeber, 2015: 27-47). Borç, 
birtakım vaatlerin para ya da başka değer biçimleri kullanılarak 
ölçülmesi yoluyla idari faaliyete dönüşür. Buna göre, erken bir tarih-
te Nietzsche (2020: 80-87), Ahlakın Soykütüğü’nde borç ilişkilerinin 
parayı öncelemesi ve ‘İnsan’ın değer biçen, söz veren bir bellekle 
alacaklı-borçlu ilişkisinde tabi kılınmasına dikkat çekmiştir. Lazzarato, 
Nietzsche’den esinle, kapitalizm ve borç ilişkilerinin okunmasına 
dair bir izlek sunmaktadır. Lazzarato, Nietzsche’nin borç felsefesi ve 
Marx’ın Kredi ve Banka başlıklı makalesinde ortak bir payda olduğu-
nu ifade edip, alacaklı-borçlu ilişkisinin zamanı yöneten bir araç 
olarak kullanılmasına dikkat çeker. Spekülatif kazanç, tefeci parası 
gibi finansal sermaye türleri kapitalizmde her zaman olmuştur ve bu, 
sanayi sermayesiyle ve ticaret sermayesiyle birlikte ele alınmalıdır. 
Finans, sanayi ve hizmet sektörleri birbirinden ayrı değildir. 1970’ler-
den itibaren izlenen para politikaları, tüm bunlar arasındaki ilişkile-
rin bir borç ekonomisi etrafında yönetilmesine tekabül etmektedir 
(Lazzarato, 2014: 25-29). Bu yönetim, kredi verenler ile borçlananlar 
arasındaki güç ilişkisinin bir ifadesidir. Dolayısıyla, para da bir dene-
tim aygıtına dönüşmüş sermaye-para ile ücret-para arasındaki ayrım 
ortaya çıkmıştır. Şehir hastaneleri özelinde, kamu hastanelerinin 
birer işletmeye dönüşmesinin ardında da borç ekonomisiyle hayata 
geçirilen ekonomik ve siyasi mimarinin rolü olamaz mı? 

Geride tuttuğum, “şehir hastaneleri hastane midir” sorusunu 
hatırlatacak olursam, kamusal sağlık hizmet mekânının metalaşması-
nın sağlık reformları bağlamında okunabileceğini ileri sürebiliriz. 
Hastanenin tasarımı ve planlanmasındaki yön, 2003’te Sağlıkta 
Dönüşüm Programındaki “idari ve mali özerkliğe sahip sağlık işlet-
meleri” bileşeniyle açıklanmıştır (Sağlık Bakanlığı, 2003: 31). 2002 
tarihli Dünya Bankası raporundaki öneriyle tamamen uyumlu olan 
bu madde ile ifade edilen şey, 2000 yılında Dünya Bankası tarafın-
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dan yayımlanan Understanding Organizational Reforms The 
Corporatization of Public Hospitals isimli yayında geçen ”kamu has-
tanelerinin şirketleştirilmesi” düzenlemelerini kastetmektedir (Pala, 
2017a: 106). Tüm bunlar gözetildiğinde çıkan sonuç, halk sağlığının 
piyasa ilkelerine emanet edilmesiyle birlikte sağlığın anayasal güven-
ce altına alınmış bir haktan, kredi ilişkilerine bağlı bir lütfa dönüştü-
rülmek istendiği olmaktadır. Lütuf olduğu vurgulanmalı, çünkü kredi 
olan para, ücret-paradan farklıdır; sermayenin gücünü temsil eden 
asıl para, ödeme aracı olan para değil borç verme gücünü aldığı 
kredi parasıdır (Lazzarato, 2015: 62). Dolayısıyla kimin ne kadar sağ-
lıklı olacağına karar veren de alacaklı olandır.

Kredi-parayla borçlandırılmış insan, borcuna sadık olma ahlâkını 
içeren öznellik/kendilik (self-subjectivity) sayesinde ücret-para ile 
yönetilir hale getirilmiştir. Lazzarato (2015: 141-148), borcun kapitalist 
bir dispozitif olarak kullanılması hususunda, borç ilişkilerinin para-
dan önce de sonra da devam etmesine sebep olan kudretin hakikat 
üretiminden kaynaklandığını işaret eder ve bunu Foucault’nun yöne-
timsellik (governmentality) kavramıyla açtığı iktidar ilişkileri etrafın-
da tartışır. Ona göre, borç ile üretilen ahlak, kapitalist üretim ilişki-
lerinin yeniden üretimi için toplumsal itaat ve denetim aracı olarak 
çalıştırılmaktadır. Böylelikle, Foucault’nun bilgi-iktidar-hakikat teme-
linde öne sürdüğü öznellik, ekonomik yani altyapısal bir bileşen 
olarak değerlendirilmelidir (Lazzarato, 2014: 81-93). 

Güvencesiz çalışma koşullarında, neoliberal sağlık reformları ve 
şehir hastaneleri gibi uygulamaları öne çıkartan söylemin kurulması 
da, bu öznellik üretimine dahildir. Borç yoluyla denetim bizzat bu 
öznelliğin üretilmesi sayesinde, yani, geri ödeme süresinin farkında 
olan bir ahlâki belleğin yaratılması koşuluyla bir yönetim tarzı 
olmaktadır (Lazzarato, 2015: 58). Lazzarato’nun, kredi-para üstünden 
yaptığı tahlilde, borcun hükmetme gücünü zamandan aldığını vurgu-
lamasının altı çizilmelidir (Harker, 2017: 604-605). Dolayısıyla, “borç, 
şimdi ile gelecek arasına köprü kurar” ve “gelecek üzerinde önalım 
hakkı öngörür ve uygular” (Lazzarato, 2015: 58). Borç ilişkisiyle 
zamanı, hastane mekânı ve hasta bedeni üzerinden bir araya getiren 
şehir hastaneleri örneğinde büyüklük ile artık başka bir bağlamı 
konuşmak mümkündür. Mekânın niceliğe indirgenmiş söylemi ile 
mimari ölçek arasındaki örtüşme sağlık hizmetlerinde devlet-yurttaş 
ilişkisinin bağlamını sadece alacaklı-borçlu ilişkisine kaydırmakla 
kalmamaktadır, aynı zamanda yurttaşın ödediği vergiler, primler kar-
şılığı almayı hak ettiği konumu unutturarak borçlandırılmış bir 
pozisyona itmektedir. 
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, kullandığı söylemle4 şehir hastanelerini 
tam da bahsedilen lütufkâlıkla sunmaktadır:

“Proje bizim işimiz. Bak biz, geldiğimizden bu yana bir taraftan 
projeler yapıyoruz, şu anda... Bunlar bakın yeni yaptığımız 
hastaneler, güzelliği görüyor musunuz? Şu anda beş tane şehir 
hastanesi bitirdik. Ve bunlar benim taa belediye başkanlığı 
dönemimdeki, özellikle ideallerim olarak gördüğüm hastane-
lerdir. Niçin benim insanım Cleveland’a gidecek? Onlar buraya 
gelsin. Avrupalı buraya gelsin.”

Kamu hizmetlerinin araçsallaştırılması üstünden üretilen popülist 
politik söylemin göstergesi olarak “proje bizim işimiz”, bu projelerin 
nelere rağmen hayata geçirildiğini mistifiye etmektedir. Ancak bura-
da fantazmagorik olan, ortaya konan mekândır, onun görselliğidir:

“Şimdi bizim tek derdimiz var, nedir, hakikaten kalifikasyonu 
yüksek kariyer sahibi doktorlarımızın sayısını arttırmak, biz 
onları arttırdığımız zaman inşallah bu hastanelerin müşterisi 
çok daha fazla artacak. Şu anda bile benim garip gureba köy-
lüm, vatandaşım buralara geldiği zaman o kadar mutlu oluyor 
ki... (...) Eyy Tayyibim diyor, sen diyo bu hastaneleri yaptın; ben 
diyo, şimdi köyden ne davarımı sattım ne bileziğimi sattım, 
geldim buraya para vermeden yattım... Mesele bu ya!”

Verilen anekdot, mekânın söylemsel inşasıdır aynı zamanda. Şehir 
hastanelerine ilişkin tüm üretim süreçleri, sahip olunan hakların kul-
lanımı ve kamuya yüklenen borçlar mekânın altında kalmıştır. 
Aktarılan anekdot, sağlığa erişimin mülksüzleşme pratiğindeki ölçe-
ğin bireysel borçtan kamu borcuna kaydığını söylem yoluyla bük-
mektedir. Kâr, rant, vergi ve diğer temellük biçimlerinin borç uzamın-
daki izleri takip edilemez hale getirmektedir. 

“Şimdi bizim derdimiz halk içinde muteber bir nesne yok devlet 
gibi olmaya devlet cihanda bir nefes sıhhat gibi... Sağlık diyor-
sak, işte mutluluk diyorsak bu... Biz gelmeden önce MR mı vardı, 
tomografi mi vardı, ultrasonografi mi vardı? Yok, yok, yok...”

Mekânın büyüklüğü, bir yandan mülksüzleştirme pratiği olarak 
hayata geçerken öte yandan politik söylem ve öznelliklerin yeniden 
üretimine katkı sağlamaktadır. Büyük mekân, büyüklenen ama lütuf-
kâr bir alacaklı konum ile hem üretilmiş hem de muktedirin manev-
ra alanını genişletmiştir. Öyle ki mekânın üretiminde karar verici 
olma konumunu yeniden üretme ihtiyacı, idari tahkimi belirlemiştir. 

4 İlgili oturumun video kaydına erişim için bkz: https://www.youtube.com/watch?v=-
3lAJi8fE0Yk&ab_channel=CNNT%C3%9CRK (24.05.2021)

 Konuya dair ayrıntılı bir tahlil için Eriş Bilaloğlu’nun “Şehir Hastanelerinde Perso-
nele Parayı Kim Öder?” yazısına bkz: https://m.bianet.org/bianet/siyaset/205925-se-
hir-hastanelerinde-personele-parayi-kim-oder (24.05.2021)
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2018 yılında çıkarılan 2013/8 sayılı genelge ile şehir hastanesi yapım 
kararı, cumhurbaşkanına aktarılmış ve artık KÖİ uygulaması olan 
şehir hastanesi ve cumhurbaşkanı arasında doğrudan bir ilişki kurul-
muştur. En nihayetinde, egemen iktidar ilişkileri gücünü, mekânın 
temsili büyüklüğünden değilse de büyük mekânın sebep olduğu 
borç ekonomisinden alıyor görünmektedir. 

Şehir hastaneleri, yaşamın metaya dönüştürülmesinde bir makine 
olarak çalıştırılmaktadır. Ancak bu makinenin çalışabilmesi ve ikti-
dar ilişkilerinin yeniden üretilebilmesinin bir katmanı daha vardır. 
İkinci sorumu hatırlatacak olursam, moden iktidar ve mimarinin 
mekân üzerinde bütünleşmesi söz konusu değilse, hangi araç dene-
tim fonksiyonunu üstlenmektedir? 

Sağlık hizmetlerinde bilişim ve teknokrasi işbirliği
Şehir hastaneleri ve pandemi ile doğrudan ilgili olmasa da onları 

da içine dahil eden ama aynı zamanda bugün onlarla birlikte bir 
yerlere varacak olan şeyi düşünmek üzere bir okuma arka planı sun-
maya çalışacağım. 

Borç ilişkilerinin oluşturulması yetmez, onların sürdürülmesi ve 
takip edilebilir kılınması da elzemdir. Bu koşullarda, borcun kaydını 
tutacak ve onu gerektiğinde hatırlatacak bir dijital arşiv altyapısı kur-
mak kaçınılmazdır. Dolayısıyla bilgisayar, internet ve akıllı telefonlar-
la birlikte numerik sistemin unsurları olan kimlik numaraları, kodlar, 
şifreler, yazılımlar, algoritmalar vd. bilgi sistemleri hızlı biçimde yay-
gınlaşmıştır. Ancak bu yaklaşık elli yıllık bir süreçtir.

Yönetim ve bilgi teknolojileri etrafında bahsedilen sınırların nasıl 
belirlendiği, 1970’lerden bugüne süregelen tartışmalarda yönetişim 
(governance) kavramı etrafında şekillenmiştir. Kürek çekmek yerine 
dümen tutma fonksiyonu atfedilen yönetme tarzı için kullanılan “ste-
ering” sözcüğü ile Almancada denetim anlamına gelen “Steuerung” 
kavramı arasında ortak bir payda bulunmaktadır (Bayramoğlu, 2018: 
32). Kontrol altına alan ve yöneten-yönetilen arasında karşılıklılık 
ilişkisi kuran bu yönetme tarzı açılımıyla ilgili olarak sibernetik söz-
cüğünün etimolojisi de bir bağlam sunmaktadır. Sibernetik, 
Yunanca’da “dümenci” anlamını taşıyan “kubernetes” sözcüğünden 
türemiştir ve bu sözcük de governor yani “yönetici” sözcüğünün 
kökenidir (Wiener’den aktaran Spencer, 2018: 50). Sibernetik kavramı 
etrafında tartışılan gündem, bilgi ve iletişim teknolojileri aracılığıyla 
hükümetsiz, merkezsiz, eşgüdümlü bir ağ ilişkisine dayanan siyasi 
sistemin nasıl kurulacağı hakkındadır. Yani bilginin belli bir biçimde 
işlenmesi ve kontrol aracına dönüştürülerek kendi kendini yöneten 
bir yapının kurulabilmesi meselesi yönetici kadrolar ile sınırlı değil-
dir. Sistem içinde hedeflenen şey, çeşitli geribildirimlerin pekiştiril-
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mesiyle gelişen bir düşünme ve davranış tarzının kitleselleştirilmesi-
dir. Örneğin, sosyal medyada yapılan paylaşımların etkileşim istatis-
tiğini gözeten ve buna göre yöneten ‘fenomen’ hesap sahipleri gibi ya 
da bir diğer güncel örnek bitcoin ile ilgili sosyal medya spekülasyon-
larını takip edip nereye yatırım yapacağına karar veren girişimci 
özne gibi. Pandemi koşullarından doğan kısıtlamalardan ötürü mar-
ket alışverişleri için bile pek çok insan internet aracılığıyla alıma 
yöneldi. Hatta bir zincir market, kasada verdiği PNR kodu ile erişilen 
“uzman hekimlerle” online görüşme hizmetini müşterilerine sundu.5 
Yani, burada idari bakımdan önemli olan şey, belli düşünme-davran-
ma tarzı dahilinde bilgi-iletişim araçlarını kullanma kabiliyetinin 
kazandırılması ve artık yaşama dair gündelik bir pratikten gelecek 
planlarına kadar her adımın bu mecralarda atılmasının teşvik edil-
mesidir. Pandemi ile yaratılan olağanüstü hal ortamı da buna katkı 
sağlamıştır. Bu mecraların sağladığı konfor, erişim kolaylığı ve yarat-
tığı fayda ile toplumsal güven ilişkisi tesis edilir. Lazzarato’nun (2014: 
59-64), borç bahsinde ele aldığı da tam olarak bu tür güven ilişkile-
rinin kurulması hakkındadır. O, belli bir düşünme ve davranma tarzı 
kapsamında öznelliğin, kurulan ekonomik ilişkilerin bir bileşeni 
olduğunu vurgular. Bu ilişkiler toplumsal (societal) uzama yayılmış-
tır, farklı alanlarda farklı yönleriyle fakat örtüşen bağlamlarda mey-
dana geldiği gözlemlenebilir. 

Kamusal sağlık hizmetlerinin piyasa ilkelerine göre düzenlenme-
sinin üstüne şehir hastanelerinin mekânsal çelişkilerini de kabaca 
eklediğimizde sisteme duyulan güven ve inanç nasıl yeniden üretil-
mektedir? Bana kalırsa bu sorunun yanıtı ile sistemin işlemesine 
katkı sağlayan denetim ilişkilerinin kurulması arasında bir bağlantı 
bulunuyor.

1974’te, Bülent Ecevit’in hayata geçmesini istediği MERNİS 
(Merkezi Nüfus İdaresi Sistemi) Projesi, güvenlik bakımından “kanun 
kaçaklarının izlenmesi ve yakalanmasını kolaylaştırmak” üzere gün-
deme gelmiştir (Baker, 2001). Ancak bu proje kapsamında, toplumun, 
sadece suçluların belli mekânlara kapatılmasıyla değil, herkesin açık 
alanda takip edilebilir ve denetlenebilir hale getirilmesiyle yönetilme-
si amaçlanmıştır. Adrese bağlı biçimde kredi kartı harcamaları, alış-
veriş alışkanlıkları, elektrik/su/doğal gaz fatura bedelleri, vergi ve 
ceza borçları, kredi borçları, alışveriş yapılan işletmeler, kargo bilgi-
leri gibi her şey birey ölçeğinde takip edilir kılınmıştır. Artık günü-
müzde telefon ve internet kullanımına dair takip sistemlerinin de 
yeterince farkındayız. 

5 https://www.kocaeligazetesi.com.tr/haber/5717454/migrostan-e-doktor-hizmeti# 
(24.05.2021)



243

yağız alp tangün 

MERNİS, 1976’da Devlet Planlama Teşkilatı (DPT) tarafından pro-
jelendirilmiş ve 1980’de ODTÜ’ye ihale edilmiştir; 1996 yılında 
Dünya Bankası desteğiyle bilgisayar donanımı kısmen sağlanmış, 
2000 yılında sistem kullanıma açılmış ve 2002 yılında uygulamaya 
geçilmiştir (Arslantaş-Toktaş vd., 2012: 69). Bu aşamada verilmeye 
başlanan kimlik numaralarının altyapıdaki rolü açıkça görülmekte-
dir. Daha sonra sosyal güvenlik kurumları ve Sağlık Bakanlığı da 
nüfus kayıtlarından faydalanarak verilerin takibinde ve sağlık politi-
kalarının oluşturulmasında yeni bir döneme geçmiştir. 

Sağlık Bakanlığı tarafından yayımlanan Gündem e-Sağlık dergi-
sinde, bilgi ve iletişim teknolojilerinin sağlık hizmetlerinin sunumun-
da kalite ve verimliliği artıracağı yönünde bir siyasanın propaganda-
sı yapılmıştır. Temmuz 2013 tarihli Gündem e-Sağlık dergisinin 
birinci sayısında Merkezi Randevu Sisteminin (MRS) tanıtımı yapıl-
maktadır: 

“Sistem, vatandaşlarımızın sağlık hizmeti almak üzere hastane-
ye veya aile hekimine ihtiyaç duyduklarında, hastanede ve aile 
sağlığı merkezlerinde bekleme sürelerini azaltmak amacıyla 
merkezi olarak yapılandırıldı.” 

Derginin Mart 2014 tarihli sayısında ise Elektronik Sağlık Kayıtları 
Sistemi (ESKS) veri tabanı tanıtılmaktadır: 

“Bu çerçevede, vatandaşlarımızın doğum öncesinden başlaya-
rak, hayatları boyunca, sağlıkları ile ilgili tüm olayların kayıt 
altına alınması ve kişilerin kendi bilgilerini yönetebilmesi esa-
sına dayanan ESKS’nin kurulması için Genel Müdürlük olarak 
çalışmalarımız sürmektedir.” 

Aynı sayının kapağında da yine bilişim teknolojilerinin sağlık hiz-
meti kalitesini artırdığı vurgusu yer almaktadır. Şubat 2015 tarihli 
sayıda ise teletıp sistemi aracılığıyla vakalar üzerinde çevrimiçi çalış-
manın mümkün olmasıyla, hizmetin kalite ve verimlilik seviyesinin 
artacağı üzerinde durulmuştur: 

“Sistemde, hekimler aynı anda birçok hastane görüntüsüne 
bakabilmektedir. Böylece hastaların daha önce çekilmiş tıbbi 
görüntülerine ulaşan bir hekim hasta için aynı tetkiklerin tek-
rar çekilmesini istemeyecektir.”

Bugün, E-devlet Kapısı on beş yıllık bir geçmişe sahip, nüfus cüz-
danından çipli kimlik kartlarına geçişin geçmişi ise birkaç yıllık. 
Gündem e-Sağlık dergisinin Mayıs-Haziran 2015 sayısında da e-nabız 
uygulaması tanıtılmış: “Kişisel Sağlık Sistemi”. Pandemi sürecinin 
getirdiği olağanüstü hal ile toplumun önemli bir kesimi, özellikle 
sağlık hizmetleriyle ilgili bazı haklara erişim açısından, ilgili dijital 
mecraları kullanmak zorunda kaldı.
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Pandemide bu mecraların aktifleşmesinin bir örneği olarak, her-
kesin Hayat Eve Sığar (HES) kodu almak zorunda kalmasını söyleye-
biliriz. Bu bir yandan salgının idare edilmesinin güvenlik aygıtı ola-
rak kullanılırken diğer yandan salgınla ilgili hizmetlere erişimin 
anahtarı olarak sunuldu. Elbette salgının idaresi bu çalışmanın konu-
su değil, fakat dikkat çekmek istediğim şey Hayat Eve Sığar adında 
bir akıllı cihaz uygulamasının üretilmesi ve burada veri işlenmesi. 
Paylaşıldığı kadarıyla vakaların, adrese bağlı olarak mahalle ölçeğin-
de takip edilebilir hale getirilmesi. Bu verilerin ne kadar doğru oldu-
ğu da bu çalışmanın kapsamında değil, yalnızca denetim fonksiyonu-
nun mekânın mimari tasarımından dijital mecraya doğru kaydığının 
güncel örneklerini işaret ediyorum. Aşılama faaliyetinin başlamasıyla 
pek çok kişi e-nabız da kullandı.

Pandemi döneminde bilişime yönelik ilgi daha da arttı, çeşitli 
alanlarda girişimler öne çıktı. Whatsapp’ın kullanıcı sözleşmesini 
dayatmasıyla başka aplikasyonlar konuşulmaya başlandı. Türkiye’de 
Whatsapp’ın ‘yerli ve milli’ ikamesi olarak BİP ve Yaay tanıtıldı. Daha 
önce de internet arama motorlarına alternatif olarak Yaani sunulmuş-
tu. Başka bir örnek, işveren sendikalarından MESS’in (Türkiye Metal 
ve Sanayicileri Sendikası), işçilerin arasındaki mesafeyi ölçüp, aşım 
olduğunda uyaran MESS SAFE adlı telefon uygulamasını geliştirme-
siyle görüldü.6

Ancak konu itibarıyla en ilginç örneklerden biri de Ankara Şehir 
Hastanesi için geliştirilmiş olan akıllı cihaz uygulaması, tanıtımında 
şöyle yazıyor:

“Hastane içinde gitmeniz gereken yere, kimseye sorma ihtiyacı 
duymadan ulaşabilmenizi sağlamak için hastane içinde adım 
adım görsel yönlendirme sunar, engelli rotası ile sadece asan-
sör kullanarak istediğiniz yere varabilirsiniz. Ankara Şehir 
Hastanesi mobil uygulaması, hastaneye gelmek için bulundu-
ğunuz yerden hastaneye rota bilgisi gösterir ve hastaneye en 
kısa yoldan ulaşmanızı sağlar, hastaneye yaklaştığınızı veya 
vardığınızı anlar ve randevunuza kabul almanızı sağlar, hasta-
ne içerisinde sizi yönlendirir ve tedavi sonrası en yakın eczane-
leri bulur ve sizin için listeler.”7

Elbette bu uygulama ne kadar işe yarıyor muamma, yorumlara 
bakılırsa şikâyetler çoğunlukta. İçinde kaybolma sorunu da hatırlan-
dığında, hastanenin konumu ve tasarımının yarattığı çelişki, böyle 

6 Uygulamanın tanıtımı için bkz. https://www.youtube.com/watch?v=bBCI_Jn-
z4o&ab_channel=MESST%C3%BCrkiyeMetalSanayicileriSendikas%C4%B1, ( 
24.05.2021) 

7 https://play.google.com/store/apps/details?id=tr.gov.saglik.bilkentsehirhastane-
si&hl=tr&gl=US (24.05.2021)
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bir aracın çözüm önerisi gibi üretilmesiyle daha da büyümüş gözü-
küyor. Ancak bahsettiğim bilgi sistemleri, bu tür dijital araçlardan 
ibaret değil. Bilginin yönetim sistemi içinde doğrudan bir işlem gücü-
nü yaratabildiği altyapıyı işaret etmek istiyorum. Bunlarla alan sınır-
larının yeniden çizildiği ve o alanın dışında kalmanın giderek zorlaş-
tığı durumu ifade etmek istiyorum. 

Türkiye’deki neoliberal reform süreci 1980’lerde başlamış ve 
bugün de devam etmektedir. İlgili reformlar kapsamında, 1981-2002 
yılların arasında teknokrasi kurumsallaşmıştır: Bağımsız Düzenleyici 
Kurumlar denilen (Rekabet Kurumu, RTÜK, Telekomünikasyon 
Kurumu, SPK, BDDK, EPDK, KİK, Şeker Kurulu, Tütün Kurulu) ve 
devletin piyasaya müdahalesini engelleyecek düzenekler anlamına 
gelen bu yönetim birimi teknokrasidir, yani bir bakıma refah devle-
tinin tasfiye sürecidir. 1983’te, “Sağlık Reformu” da başlatılmıştır. 
1987 yılında çıkartılan Sağlık Temel Kanunu, 2005 yılında yeniden 
düzenlenen ve şehir hastanelerine giden yolu açan mevzuatın başlan-
gıcıdır (Pala, 2017b: 46). Sağlık Reformu, 1990-2002 aralığında, diğer 
hükümetler tarafından devam ettirilmiştir. 2002 yılından itibaren, 
Sağlıkta Dönüşüm Programı ile reformlar sürdürülmüştür. 2003’ten 
itibaren uygulanan Sağlıkta Dönüşüm Programının, aynı yıl Dünya 
Bankası tarafından Türkiye için hazırlanan Yaygınlığı ve Verimliliği 
İyileştirmek Amacıyla Sağlık Sektöründe Yapılan Reformlar ile büyük 
benzerliklere sahip olduğu tartışmaları, Dünya Bankası’nın programı 
fonladığını açıklamasıyla tescillenmiştir (Pala, 2017b, ss. 46-48). 
Diğer ülkelerdeki sağlık reformlarına da bakıldığında programın 
ardındaki bilgi-iktidar-hakikat ilişkisinin sınırlarını çizen epistemik 
cemaat Dünya Bankası, Dünya Sağlık Örgütü, OECD, üniversiteler ve 
bir grup uzmandır (Keyder, 2019: 23; Ağartan, 2019: 43). Şehir hasta-
neleri de tüm bu sürecin ürünüdür ve bir yanıyla sürecin kendisi 
olmaya devam etmektedir. Hastane idaresi bunu net biçimde göster-
mektedir. 

Şehir Hastanelerinde hastane yönetimi için başhekimin yanında 
mali konularda yetki kapasitesi yüksek bir şirket temsilcisi yer almak-
tadır. Max Weber’in bürokrasi ve rasyonalite analizlerinin bir yönüyle 
neredeyse bir numunesi gibi görülen modern hastanede, mesleki güç-
lerinden dolayı doktorların sahip olduğu kamu otoritesi bu yapıda 
kaybolmuştur. Modern hastanede, bürokratlar ve hekimlerden oluşan 
“ikili otorite sistemi”nden söz edilir (Goss’dan aktaran Turner, 2011: 
184). Ancak bu modelde, şirket yöneticisi piyasa otoritesine yaslanarak 
korporatist ilişkiler içinde başhekimin önüne geçmiştir. Şehir hastane-
leri, sadece çalışanların ya da hastaların değil, kamu otoritesinin de 
kaybolduğu ironik bir örnektir. Sadece hastane yönetiminde değil, 
şehir hastaneleri, planlanması ve yapım kararının verilmesinden itiba-
ren geleneksel bürokrasi dışında (Kamu Özel Ortaklığı Daire 
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Başkanlığı-Strateji ve Bütçe Başkanlığı-Cumhurbaşkanı) bir konuma 
sahiptir. Planlamacının, mimarın, hekimin ve yöneticinin kamu otori-
tesi olmamasına rağmen, bu modeli bir şekilde doğuran ve işleten 
sürece bakmak gerekir.

Bu süreçte, bilişim ve teknokrasi işbirliğinin önemli bir rolü oldu-
ğunu düşünüyorum. Yani, kamu hizmetlerinin piyasa ölçütlerine 
göre değerlendirilmesi, hizmeti teknik bir hale getirip yönetimi siya-
setten izole ederken sağlık hizmetinin niteliğini de değiştirmektedir. 
Bürokrasinin yarattığı ‘hantallık’ yerine, bilişim araçları ve teknokra-
siyle daha hızlı hizmet üretimi yapacak bir model koyulacaktı. Ancak 
bu iddialara yaslanan siyasa, niteliğin yerine niceliğin geçmesine yol 
açtı ve hesaplama-değerlendirme araçlarını dönüştürdü. Sağlık hiz-
metinin “hastanenin kapalı alanı”, “kişi başına düşen hastane metre-
karesi”, “yatak kapasitesi” gibi göstergeler üzerinden söylemleştiril-
mesine yol açtı. Sağlığın yerine de turistik hizmetler geçmiş görün-
mektedir. Dolayısıyla hizmet için temel alınan ölçüt, hastanın iyileş-
mesi değil de turist/müşteri memnuniyetidir. Fakat bu ölçütün 
gereklerinin nasıl yerine getirildiğini dijital araçların nasıl kullanıldı-
ğı üzerinden açmaya çalışacağım. Sağlık çalışanlarıyla ilgili birkaç 
vaka üzerinden ilerleyeceğim.

Sözü edilen dijital altyapının, neoliberal reformlarla uyum göste-
ren kalite ve verimlilik artışının teknolojik altyapısı olduğu vurgusu-
nu tekrarlamakta fayda var. Değerlendirmenin verimliliği ölçen 
sonuçlar üzerinden yapılması, işletmeciliğin getirisi olmakla birlikte 
sağlık çalışanlarının yükünü artırmaktadır. Bu beklenti, çalışma 
koşulları üzerindeki denetimi sıkılaştırmaktadır.

Şehir hastanelerinin, hastane ve sağlık hizmeti arasında çelişkilere 
sahip olduğundan söz edilmişti. Kapalı alan ve hasta bakım olanak-
ları büyümesine rağmen sağlık çalışanlarının sayısının artmadığı 
belirtilmektedir (Ökten, 2018: 285). Mekândan ve işletme anlayışın-
dan kaynaklanan aksaklıklar ise yönetimin, çalışanlar üstünde daha 
fazla denetim kurma çabasıyla sonuçlanmaktadır. Adana ve Yozgat 
Şehir Hastanelerinde sağlık çalışanlarının kıyafetine çip takılması 
bunun en açık örneğidir:

“Hastane inşaatlarını yaparak Sağlık Bakanlığı’na kiraya veren 
şirketler tarafından sağlık çalışanlarına çip yerleştirilmiş for-
maların giydirilmesi, çalışanlarda güvencesiz çalışma koşulları-
nın getirdiği ciddi bir güvensizliğe neden olmuştur. Sonuçta da, 
Adana Şehir Hastanesi’nde bir sağlık çalışanı çiple yapılan 
takip sonucunda işten çıkarılmıştır.”8

8 https://www.ttb.org.tr/kollar/_sehirhastaneleri/yazdir.php?Tablo=tbl_haber&Gui-
d=84ccd094-eaed-11e7-ad3f-8fdeacc2c79e (24.05.2021)
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Mersin Şehir Hastanesi’nde de kullanılan yazılımlar aracılığıyla 
kalite yönetimi değerlendirmelerinin çalışanları denetim altına aldığı 
ifade ediliyor: 

“Sistem bana ‘kalite değerlendirmesi için hastayı şu kadar süre-
de görmek zorundasın’ diyor. Bunun kontrolü bilgisayara düş-
tüğüm notlar üzerinden yapılıyor. Siz değerlendirmeyi girme-
dikçe cep telefonunuza yarım saatte bir ‘hastayı hâlâ değerlen-
dirmediniz’ mesajı geliyor. Buna taciz diyoruz biz.”9

Eskişehir Şehir Hastanesi’nde ise mesai giriş çıkışlarında fotoğraf 
çekilmesi uygulamasına karşı dava açılmış ve iptal ettirilmiştir:

“Eskişehir Şehir Hastanesi’nde başhekimliğin ‘mesai takibi’ 
gerekçesiyle personelin giriş ve çıkışlarda fotoğraflarının çekil-
mesi uygulamasına başlamıştı. Eskişehir-Bilecik Tabip Odası’nın 
uygulamaya tepki göstererek açtığı davadan sonuç alındı. 
Eskişehir 1. İdare Mahkemesi uygulamayı iptal etti. İptal kara-
rında mesai giriş-çıkışlarında personelin fotoğraflarının çekil-
mesinin Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nu ihlal ettiği ve 
uygulamanın ölçülülük ilkesine aykırı olduğu belirtildi.”10

Şehir hastanelerinin işleyişinde yazılımların ve ilgili iletişim dona-
nımının sahip olduğu önem ve doğru çalışmadığında yol açtığı 
sonuçlar Adana Şehir Hastanesi örneğinde görülebilir (Ökten, 2018: 
287-288): 

“Adana Şehir Hastanesi’nde yaşanan en önemli sorunlardan 
birisi hastane bilgi yönetim sistemi yazılımı ile ilgilidir. Yazılım 
sisteminin altyapısı son derece kötüdür. (...) Yazılım sistemi 
hekimler için ayrı bir stres kaynağıdır. (...) Taşınma sonrasında 
hastane bilgi yönetim sisteminin değişmesi nedeniyle, hastala-
rın daha önceki verilerine ve bilgilerine ulaşılamamaktadır. 
Taşınma öncesindeki hastalarına ait dijital arşiv ne yazık ki 
kullanılamaz durumdadır. Bu durum, hastaların geçmiş bilgile-
riyle birlikte bütüncül olarak değerlendirilmesini ve klinik 
araştırmaların yürütülmesini engellemektedir.”

Bu örneklerin çalışanlar açısından olduğu kadar hastalar açısın-
dan da sonuçları bulunmaktadır. Her şeyden önce aldıkları sağlık 
hizmetinin niteliği üzerinden etkilenmektedirler. Ancak sağlık hiz-
metiyle ilgili olarak kullanılan dijital altyapı, veritabanları ve diğer 
bilgi sistemlerinin, sibernetik tartışmalarında geçen merkezsiz yöne-
timin aksine daha güçlü bir yeniden merkezileşme eğiliminin olası 
sonuçlarını hissettirdiğini söylemek mümkündür. Başta hasta bilgile-

9 https://www.birartibir.org/kent-hakki/422-sistem-hasta-uretiyor (24.05.2021) 

10 https://www.ttb.org.tr/haber_goster.php?Guid=e3455b5e-b6dd-11eb-a-
b54-fd4356e783db (24.05.2021)
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ri olmak üzere her türlü kişisel verinin dijital mecralara taşınması 

erişim kolaylığı sağlasa da, veriler üzerindeki kurumsal tasarrufa 

şüpheyle yaklaşılacak önemli bir başka vaka vardır.

Pandemide test kitleri ve aşının konuşulduğu dönem Aralık 

2020’de, Meclis’te, e-nabız uygulamasının ihalesinde yapılan usulsüz-

lük CHP milletvekili Murat Emir tarafından dile getirilmiştir:

“Değerli arkadaşlar, bakınız, burada şunu söyleyerek sözlerimi 

tamamlayayım: e-nabız sistemini bu Sayın Bakan Yardımcısının 

oğlunun şirketi yapıyor. Dolayısıyla, bu aşı dağıtımında da ne 

kadar adil olacağınızı yakından takip edeceğimizi milletimize 

ve sizin de bilginize sunarım.”11

En başta bakanlığın ilgili birimi olmak üzere, e-nabız’ın dünyada 

ilklerden olduğunu, Türk mühendislerince üretildiği sık sık ifade 

ediliyor fakat kişisel verinin nasıl kullanıldığı, güvenlik risklerinin 

neler olduğu konusunda hiçbir bilgi yok. Yine 2020 yılının Şubat 

ayında benzer bir durum, Kızılay’ın kan plazmasından ilaç üretmek 

üzere açtığı ihaleyi Ethem Sancak’ın yeğeninin almasının ardından 

yazılan raporla ortaya çıkartılmıştı. Sağlık Bakanlığına bağlı Türkiye 

İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu’nun (TİTCK) müfettişleri tarafından yazı-

lan raporda, “ihaleyi alan firmanın tesisleri olmadığı için sadece plaz-

mayı değil, kanları da Almanya’ya gönderdiği bildirildi. Bakanlık, 

‘Bu DNA bilgilerinin ele geçirilmesine yol açar’ dedi.” İfadesi yer 

almıştır.12 

Şehir hastaneleri modelinde, “medikal olmayan genel destek hiz-

metleri (P2 hizmetler) ya da hizmet bedeli denen maliyet kalemi 

kapsamında hastane bilgi yönetim sistemi uygulama ve işletme, labo-

ratuvar ve görüntüleme hizmetleri de yer almaktadır ve bu hizmetler 

ihaleyi alan firma tarafından yerine getirilmektedir. Sağlık endüstrisi 

düşünüldüğünde, tüm verilerin bir yatırım değeri ve ticari değerinin 

bulunduğunu unutmamak gerekir. Üstelik şehir hastanelerinin de bir 

bileşeni olduğu küresel sağlık turizmi hareketliliğini sağlamak ama-

cıyla Türkiye’de yasal hazırlıkların olduğu dillendirilen “Sağlık 

Serbest Bölgeleri” de hatırlanmalıdır.13 

11 https://www.cumhuriyet.com.tr/haber/e-nabiz-ihalesini-bakan-yardimcisinin-oglu-
na-1798283 (24.05.2021)

12 https://www.birgun.net/haber/kizilay-saglik-bakanligi-ni-da-isyan-ettirdi-kanlar-al-
manya-ya-gonderiliyor-289271 (24.05.2021) 

13 https://www.dunya.com/gundem/saglik-serbest-bolgesi-geliyor-haberi-154930 
(24.05.2021)



249

yağız alp tangün 

Bir panorama
Şehir hastanelerinin mimari tasarımı ve ölçeğinin meydana getirdiği 

çelişkileri, “şehir hastaneleri hastane midir?” sorusu etrafında konum-
landırmaya çalıştım. Ve temelde iki soru etrafında mekân ile üretilen 
iktidar ilişkilerini olgular etrafında tartışmaya çabaladım. Aslında tüm 
bu tartışmaların odağında, bilişim ve teknokrasi işbirliğiyle kaybolduğu 
gizlenen kamu otoritesinin bulunduğunu düşünüyorum.

Modern hastaneler, modern iktidarın yaşatma ilkesiyle uyumlu 
biçimde bir kurumsal idare ve mekânsal formla tutarlı olmuştu, fakat 
şehir hastanesi mekânının tasarımı böyle bir amacın gerçekleşmesine en 
baştan engel oluyor ve bunu sağlayacak tüm sorumluluk sağlık çalışan-
larının omuzlarına bindirilmiş gözüküyor. Hizmetin yaşatma amacına 
bir boyutuyla katkı sağlayan dijital araçlar ise, yine çalışanların üstünde-
ki denetimi artırmak için kullanılıyor. Yönetimin merkezsiz, hiyerarşisiz 
olmasını sağlayacak güç dağılımının aksine daha da merkezileşen ve 
merkez dışındaki herkesi kendine zorla bağlayan bir ilişki kuruluyor. 
İlişki ağının merkezinde, verileni bir yasal hak ve kamusal sorumluluk 
olarak değil, bir lütuf olarak pazarlayan girişimci alacaklı(lar) bulunuyor. 
Kamusal sorumluluktan sıyrılmış otorite, vergisini ödeyen yurttaşla 
değil borçlandırılmış özne ile muhatap olmaktadır. Dolayısıyla her türlü 
sosyal hakkın gasp edilmesinde olduğu gibi kişisel verilerin de keyfi 
biçimde kullanımı söz konusudur. Dijital mecraların kullanımındaki 
teşvik sadece rızaya dayanmamaktadır, diğer seçeneklerin ortadan kal-
dırıldığı ve hukuki mücadelenin sınırlandırıldığı koşullarda gücünü 
çaresiz bırakmaktan alan cebir baskın gelmektedir. 

Kamu otoritesinden arındırılmış sağlık çalışanlarının kamusal 
sorumluluğu devam ederken, bir yandan da sağlık sisteminin ve mekâ-
nın niteliğinden kaynaklı erişim sorununun yarattığı aksaklıkların 
sorumlusu konumuna itilmektedirler. Bu konumun, sağlık sisteminin 
yarattığı şiddetle ilişkisi önemlidir. Hakları ve çalışma koşulları bakı-
mından değersizleştirilmek istenen sağlık çalışanları, sadece sağlık 
sistemine emek gücüyle katkı sağlamakla kalmıyor sosyal güvenlik 
sisteminin yol açtığı güvencesiz koşulların ve kurumlara inançsızlığın 
sebep olduğu öfkenin de paratoneri oluyorlar. Sağlık çalışanları, has-
talar ve hasta yakınları üzerindeki yapısal şiddetin kurumsal muhatabı 
olma konusundan sağlık çalışanları yalnız bırakılmıştır. Pandemi 
koşullarında da açıkça görüldü ki, sağlık çalışanlarının şiddete ve 
zorlu çalışma koşullarına rağmen özverilerini besleyen borç ilişkisidir. 
Meslek etiğine bağlıkları ve kamusal sorumluluğu yerine getirmek 
üzere yüklendikleri ahlaki borç, şehir hastanelerinde ve sağlık sistemi-
mizde “yaşatmak”tan yana olan tek kurumsal değerdir. Hastanelerde, 
kamu otoritesinin aşınması ve şiddetin yapısal bir forma kavuşması, bu 
değerin yalnızlaştırılması ve rehin alınmasıyla ilgilidir.
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PANDEMİ, HAKİKAT VE SONRASI1

ÖMER FARUK ÇINGIR  
Doktora öğrencisi, Malaya Üniversitesi Güneydoğu Asya 
Çalışmaları Bölümü

Koronavirüs pandemisi2 hem salgını önlemeye yönelik kısıtlama-
ların hayatımıza dahil olmasına hem de gündelik yaşam pratik-
lerimizde değişimler olmasına sebep oldu. Maske kullanımı, 

sosyal mesafe, elektronik alışverişin yaygınlaşması, telefon uygulama-
larıyla kapalı mekânlara barkod okutarak girilmesi ve karantina süreç-
lerini yine telefon üzerinden kontrol etmeye yönelik uygulamaların 
sürekli olarak kullanılması, dünyanın pek çok farklı bölgesinde pan-
demiyle birlikte hayatımıza en sık giren pratikler oldu. Bu pratiklerle 
birlikte gerçeklikle kurduğumuz ilişkide de bir takım değişiklikler 
gerçekleşti. Genellikle sosyal hayat pratiklerimizin hayatımız ve 
düşüncelerimiz üzerine etkisini fazlasıyla göz ardı etmekteyiz. Oysa 
Marx’tan bildiğimiz üzere “insanlar düşündükleri gibi yaşamazlar, 
yaşadıkları gibi düşünürler”. Yaşamın içerisinde hayatımıza giren her 
bir pratik, düşünce evrenimizi de derinden etkilemektedir. Özellikle 
akıllı telefon teknolojilerinin ve bu teknolojilerin gündelik kullanımı-
nın müthiş bir hızla yaygınlaşmasıyla birlikte bireylerin bilgiyle kurdu-
ğu ilişkiler de değişiklik göstermeye başlamıştır.

Koronavirüs sürecinde virüsün ilk aşamada tam olarak anlaşıla-
maması, tıp uzmanlarının ortak bir şekilde uzlaştıkları bir görüşün 

1 Bu metin, KODA tarafından düzenlenen “Pandemi Sürecinde Siyaset, Hukuk ve 
Devlet” Atölyesi’nde 15 Mayıs 2021 günü sunulmuştur. Değerli yorumları için Ce-
ren Ergenç, Fuat Özdinç, Hülya Kendir, Ruhi Demiray, Adem Yeşilyurt, Yağız Alp 
Tangün, Emrah Kırımlı, Esin Koman, Sırma Altun ve Başak Erhan’a çok teşekkür 
ederim.

2 “COVID-19 Pandemisi” için bu metinde Türkçede sık kullanılan “Koronavirüs Pan-
demisi” kullanılacaktır.
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olmaması, önleyici ve tamamlayıcı tedavi yöntemleriyle ilgili sürekli 
olarak başta sosyal medyada olmak üzere yaratılan spekülasyonlar ve 
komplo teorileri kitlelerin gerçeklik algılarına farklı biçimlerde etki-
lerde bulundu. Farklı tıp uzmanlarının çelişkili açıklamaları, toplum 
içerisindeki muğlaklık ve belirsizliklerin artmasına neden oldu. 
Üstelik sosyal medyada dolaşan ve hızla yayılan pandemiye dair fark-
lı videolar komplo teorilerininin etkisini ve tartışmaların hararetini 
artırdı. Dünya Sağlık Örgütü de pandeminin bir tür yanlış bilgi sal-
gını (infodemic) yarattığını ve bu yanlış bilgi salgınının toplumlar 
üzerinde virüsten daha fazla etkiye sebep olduğunu belirtmiştir 
(WHO, 2020a). Hatta Dünya Sağlık Örgütü genel direktörü Tedros 
Adhanom Ghebreyesus, “yalnızca virüs salgınıyla değil, aynı zaman-
da yanlış bilgi salgınıyla da savaştıklarını” belirtmiştir (WHO, 2020b).

Ancak belirsizlikler ve yanlış bilgi dolaşımları son bulmadığı gibi 
virüse yönelik net bir bilginin bulunmaması, virüse dair sürekli ola-
rak yeni bilgi ve yorumların ortaya çıkması, hükümetlerin şeffaf 
olmayan yaklaşımları bu süreçteki belirsizlikleri artırmıştır. 
Belirsizliklerin artmasıyla birlikte Zygmunt Bauman’ın daha önce 
tartışmaya açtığı belirsizlik ve müphemlik kavramları yeniden gün-
deme geldi. Özellikle “Belirsizlik Çağı”nda belirttiği muğlak dönem-
lerde politikacıların toplumun korkularını yönetmeleri ve belirsizli-
ğin bir tür ara fasıla olması (Bauman, 2007), pandemiyle birlikte 
gelen kısıtlamalar ve sınırları belli olmayan yasaklarla tamamen zirve 
yapmıştır. Bu dönemde sık sık pandemiye dair objektif bilgiler, nes-
nel gerçekler ve alınan önlemlerin gerekliliği tartışmaya açılmıştır. 
Ancak tartışılan yalnızca pandemiye dair bilimsel ya da objektif bil-
giler olmadı, objektif bilginin doğası ve gerçeklik ile hakikate dair 
sorunlar da ön plana çıktı. Böylece salgında felsefi bir sorun olarak 
hakikat tartışması da gündeme gelmiştir.

Koronavirüs pandemisinin ne tür bir salgın olduğuna dair akade-
mik literatürde farklı tartışmalar gündeme geldi. Bu tartışmalardan 
dikkate değer bir uzama sahip olanlarından birini pandemi ya da 
sindemi (syndemic) tartışması oluşturdu. Sindemi salgının yalnızca 
öldürücülük oranı ya da bulaşma hızından öte biyolojik ve sosyal 
etkileşimlerine, virüsün neden olduğu sosyoekonomik eşitsizliklere 
de işaret ederek, virüsün sosyal hayat üzerindeki etkisi üzerine 
vurgu yapmıştır (Fronteira et al., 2021).

Koronavirüs pandemisiyle birlikte tüm dünyada yeni bir hakikat 
rejiminin oluştuğu iddia edilebilir. Batı dünyasında pek çok ülkede 
pandemiyle birlikte gelen kısıtlamalar sonrası, pandemi karşıtı ya da 
pandeminin gerçekten var olmadığını iddia eden söylemler ve bu 
söylemlere inanan büyük toplumsal kitleler oluşmaya başlamıştır. 
Avrupa’da farklı bölgelerde aşıya ya da eve kapanma önlemlerine 
karşı farklı protestolar düzenlenmiştir (Gardaworld, 2021). Özellikle 
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salgına yönelik sosyal medyada hızla dolaşıma giren farklı komplo 
teorileri ve dezenformasyonlar Koronavirüs pandemisinin gerçekten 
var olduğuna inanmayan geniş bir kitlenin oluşmasına neden olmuş-
tur. Pandemiye yönelik soruların pandeminin gerçekliğine, etkisine 
ve hakikate yönelik biçimde evrilmesi aslında pandemiyle ilgili tar-
tışmaları da daha felsefi bir düzleme çekmiştir. “Pandemi gerçek 
miydi, kitlesel olarak ölen yüzbinlerce insanın ölümü gerçek miydi 
ya da başka bir nedenden ötürü müydü, bu işte bir hakikat var mıydı, 
gerçek ya da hakikat kavranır mı, anlaşılır, hissedilir miydi ve ölüm 
hakikatin bir parçası mıydı” gibi sorular ön plana çıkmıştır.

Koronavirüs pandemisiyle birlikte “hakikat sonrası” (post-truth) 
tartışması yeniden alevlenmiştir. Oxford sözlüğe göre post-truth 
genel kamuoyunun herhangi bir görüşünü belirlemede nesnel ger-
çeklerin duygusal ve kişisel görüşler ve inançlardan daha az etkili 
olduğu durumu ifade eder (Oxford Learner Dictionary, 2021). Kavram 
özellikle Batı düşüncesi içerisinde çeşitli ahlaki, epistemik, görelilik 
ve post-modernist bağlamlardaki bir dizi tarihsel izlekle eşleştiril-
mektedir. Özellikle Nietzsche ve Weber post-truth kavramıyla sıkça 
ilişkilendirilmektedir. Fransız post-yapısalcılarda sık sık kavramla 
ilişkilendirilir özellikle Derrida’nın metne uyguladığı yapısöküm ana-
lizleri ve Foucault’nın bilgi ile anlatıcı ya da özne/iktidar ilişkisiyle 
eşdeşleştirilir (McIntyre, 2018: 125-126). Hannah Arendt de hakikat 
tartışmalarında sıkça vurgulanan kuramsalcılardan biri olarak öne 
çıkar. Arendt (1972) gerçeklerin ve hakikatlerin iktidarlar tarafından 
üretildiğini, kurgulardan ve istatistiki bilgilerden iktidarın çıkmasını 
umduğu farklı tür gerçekleri ürettiğini iddia eder. Arendt (1974) 
Totaliteryanizmin Kökenleri’nde “kitleleri ikna eden şeyin gerçekler 
olmadığına ve hatta icat edilmiş gerçekler değil, daha ziyade bir açık 
meydan okuma olduğuna” işaret eder ve benzer bir biçimde şunu 
ifade eder: “Totaliter yönetimin ideal öznesi ikna olmuş Nazi veya 
ikna olmuş komünist değil, gerçek ve kurgu, doğru ve yanlış, arasın-
daki ayrımın artık var olmadığı insanlardır” (1974: 474). Arendt, haki-
katin değiştirilemez bir şey olduğunu fakat tutarlılıktan da farklı bir 
şey olduğuna dikkat çeker (1974: 477). Bu bağlam içerisinde düşün-
düğümüzde koronavirüs sürecinde devletlerin çeşitli kaygılarla açık-
lamaktan çekindikleri kesin verilere rağmen, kamuoyuyla paylaştık-
ları kitlesel ölüm verileri hakikatin acı bir resmi olarak belirir. 
Koronavirüs pandemisi sürecinde de en başından beri ölüm en 
soğuk, en nesnel ve en katı hakikat olarak gözükür. Bu aşamada 
Kierkegaard’in belirttiği gibi ölüm ile hayat arasında çizgi çekmeye 
çalışmak beyhude olacaktır çünkü ölüme karşı kayıtsız kalmak, 
hayata karşı kayıtsız kalmak gibidir (Watkin, 1990).

Bu çalışmada özellikle koronavirüs döneminde sosyal bilimlerde-
ki hakikat ve gerçeklikler üzerine yapılan tartışma göz önünde 
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bulundurularak, koronavirüs sürecinde yaşanan kitlesel ölümlerin 
engellenebileceği ancak neoliberal bir yönetimsellikle bunun gör-
mezden gelinip gelinmediği hakikati irdelenmeye çalışılacaktır. Bu 
noktada ilk olarak hakikatle ilgili tartışmalar kısaca özetlenecek ve 
özellikle “hakikat rejimi” tartışmasına değinilecektir. Daha sonra 
hakikat tartışmasının bir devamı olarak artık, koronavirüs pandemi-
sindeki ölümler ve devletlerin rolü üzerinde durulacaktır. Özellikle 
“koronavirüse karşı alınan önlemlerde neoliberal devletlerin aldıkla-
rı ve almadıkları önlemlerle bilinçli olarak kitlesel ölümlere göz yum-
dukları” gerçekliği, koronavirüs kaynaklı en fazla ölümün yaşandığı 
bazı ülkelerdeki iddialar üzerine tartışılacaktır. Öncelikle komplo 
teorileri, hakikat, gerçeklik, hükümet etme biçimleri ve yönetimsellik 
farklı örnekler ve çalışmalar üzerinden tartışılacaktır. Ardından, 
koronavirüs pandemisi üzerine tarihsel bilgi verilecek, en çok ölü-
mün yaşandığı ülkelerde devletlerin aldıkları önlemler ya da kasıtlı 
olarak görmezden gelindiği iddia edilen ihmal iddiaları tartışılacak-
tır. Bu çalışma, devletlerin yaptıkları ve yapmadıklarıyla ilgili olarak 
yeni bir hakikat rejimi inşa edilebilir mi sorusuna cevap bulmaya 
çalışacaktır.

Felsefi bir problem olarak koronavirüs hakikati  
ve hakikat rejimi inşası

Felsefe Spinoza’ya göre hakikat araştırmasıdır. Hakikatin bilgisine 
felsefeyle varılır ve felsefenin amacı hakikattir (Spinoza, 2007). 
Hakikate ulaşmada felsefi sorular sormak elzemdir. Sorulan sorular 
farklı ontolojik varsayımlara göre farklı tür hakikatlere varmaya 
yarar. Hakikate ilişkin tartışmalar pek çok farklı düşünürün dikkati-
ni çekmiş ve hakikate dair farklı tanımlamalarda bulunmuşlardır. 
Farabi’ye göre insanın bilmesi, kendini bilmesine ve böylece tanrının 
bilgisine ve hakikate ulaşmasını sağlar. İbni Sina da hakikati bulmak 
için çabalamayı ruhun kendini bulması olarak görür. Bu bağlamda 
İslam felsefesi içerisinde hakikat ontolojik olarak yaratıcıya içkin bir 
şeydir ve bütün epistemoloji bu ontolojik paradigmayla belirlenmiştir 
(Horten, 1973). Buna karşın Batı düşünce dünyasında ontoloji genel 
olarak epistemoloji tarafından tanımlanmıştır. Bu ontolojik bilinç 
farklılığı, ciddi bir ayrıma neden olmaktadır. Husserlci fenomenolejik 
ayrımla cogitation, cogitatum ve cogitata farklı uzamlara işaret eder. 
Cogitation (Düşünce) sabit olarak verili olandır, cogitatum ise düşün-
cenin deneyimle bir tür nesneyle ilişki kurmasıyken, cogitata sadece 
olgusal olarak deneyimlenen nesne ilişkisinin ötesinde ideal evren-
deki mümkün olabilen bütün deneyimleri içerir ve bu anlamda hem 
metafizik hem bilgi felsefesi hem de mantık içerisinde anlamlıdır 
(Farber, 1943: 526). Bu noktada burada tartışmayı amaçladığım “haki-
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kat” bir tür cogitata olarak yer alır. Ancak burada post-yapıcalcı bir 
çerçeve içerisinde hakikate dair münhasır iddialar, özellikle 
Derrida’nın Husserl fenomonolojisine uyguladığı yapısöküm ve 
Foucaultçu “hakikat inşası” çerçevesinde ele alınmaya çalışılacaktır. 
Derrida’ya göre hakikat, tarihsel bir olgu ya da sınırları belirli bir 
tanım değildir, sürekli olarak yeniden ve yeniden her kullanıcının 
anlamını genişlettiği ve belirlediği sonsuz bir yorum setidir. Bu 
yorumlama yalnızca durumu betimleme ya da tanımlayıcı bir edim 
değildir, aynı zamanda derinlemesine eleştiri, sınıflandırma ve 
muhakemedir. Yavaş, hassas, mantıksal ve inanç dolu bir kanaate 
ihtiyaç duyar (Williams, 2005: 27). Post-yapısalcı teori içerisinde bir 
başka “hakikat rejimi” tartışması Foucault tarafından yapılmıştır. 
Foucault, özellikle soybilimle, mutlak olarak kabul edilen düşüncele-
rin zamansal ve mekânsal bağlamlarının ötesinde zamansal ve 
mekânsal örüntülerle ilişkilerini kavramayı ve böylece kavramın üre-
tilme koşullarını ortaya çıkarmaya çalışır. Foucault böylece hâkim 
düşünce örüntülerinin ötesini ortaya çıkarmayı, belirli söylemler ve 
güç ilişkileriyle ortaya çıkan düşünce biçiminin sorgulanmasını 
hedefler. Foucault, ezeli ve ebedi olarak kabul edilen, sorgulanmamış 
rasyonalitelerin oluşturduğu hakikat rejimlerinin kendilerini topluma 
nasıl kabul ettirdiklerini anlamaya çalışır (Baştürk, 2016: 37). Politik 
ve idari anlamının ötesinde, felsefi, dini, tıbbi, pedagojik anlamda yer 
alan ve hayatın her alanına “hâkim” olma ve bir “hükmetme” biçimi 
olarak yönetimsellik (Foucault, 2005: 269), “hakikat rejimi”nin bir 
biçimidir. Delilik, hastalık, suç gibi araştırmaların esas amacının 
eylem dizilerinin hakikat biçimiyle bir araya gelerek nasıl bir yeni 
gerçeklik meydana getirdiği ve bu gerçekliğin meşruluğunda nasıl 
yeni bir bilgi-iktidar düzeneği oluşturduğunu göstermektir (Foucault, 
2015: 20).

Foucault tıbbın gelişimini incelerken özellikle pandemilerle ilgili 
önemli bir düşünce geliştirmiştir. Foucault’ya göre on sekizinci yüz-
yılın sonları ve on dokuzuncu yüzyıl “kent tıbbı”, aşırı nüfus ve sana-
yileşmenin neden olduğu şehir içindeki gerilimleri ele alırken, “tek, 
iyi düzenlenmiş bir otorite” tarafından yönetilen şehri “tutarlı ve 
homojen bir şekilde” birleştirme ihtiyacından doğmuştur (2003: 326). 
Foucault’ya göre beden biyopolitik bir gerçeklik, tıp ise biyopolitik 
bir stratejidir (2000: 137).

Nadesan (2008: 96) bu durumu şu şekilde anlatır:

“On dokuzuncu yüzyıldan evvel hastalıkların kökenlerinin 
havada ya da toprakta, yani fiziksel ortamda var olduğuna ina-
nılıyordu. Bu nedenle karantina, hastalık bulaşmasını durdur-
mak için kullanılan birincil mekanizmaydı. Bu nedenle “halk 
sağlığı” çabaları, öncelikle hastaların gözetlenmesi ve ayrılma-
sı, kanalizasyon ve çöplerin atılması ve ara sıra sokak temizli-
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ğine odaklanmıştı (Duffy, 1990; Porter, 1999). On dokuzuncu 
yüzyılda Avrupa ve Amerika Birleşik Devletleri’ndeki sanayi-
leşme kent yoksulluğunu ve hastalıkları şiddetlendirmiş, tıka-
nıklığı ve düzensizliği gidermek için daha sistematik çabalara 
yol açmış, hava ve su alt yapı sistemleri ve sağlık hizmetleri 
kurumları üzerinde yoğunlaşılmıştır. Kent tıbbı, hastalıkların 
artışından sorumlu olduğuna inanılan “kentsel bölgelerdeki 
tıkanıklık, düzensizlik ve tehlike bölgelerini” hedef almıştır 
(Foucault, 2003, 330). Bu nedenle, kent tıbbı vücutlardan çok 
“şeyler - hava, su, ayrışmalar, fermentasyonlar” ile ilgiliydi. 
Toplumun ortak kullandığı alanların temizliğine dair çalışma-
lar, şehir tıbbının endişeleriyle bağlantılı olarak gelişti. 
İngiltere’de, 1842 “temizlikle ilgili sağlığın korunmasına ait 
fikir”, kanalizasyon, temizlik, içme suyu ve konutların ve tica-
retin düzenlemeleri dâhil olmak üzere kentsel sağlık hizmetle-
rini iyileştirmek için yerel kurulları yönlendirecek merkezi bir 
halk sağlığı otoritesinin oluşturulmasını öngörmüştür (Porter, 
1999). Toplumsal bedenin kendisi hasta olarak görülüyordu 
(Petersen, 1999) ve yoksullar, daha fazla gözetleme ve polislik 
yapılmasını zorunlu kılan birincil bulaşma kaynakları olarak 
hedef alındı. Fakirlerin salt varlığı, ulusal canlılığa ahlaki ve 
biyolojik tehditler oluşturuyordu.”

Foucault, “kent tıbbı” olarak tanımladığı modern tıbbın ilk aşama-
larını, özellikle “işgücü tıbbı”na uygulanan aşılamayla kontrol, göze-
tim, salgın denetimi, hastalık kayıtlarının düzenlenmesi, tehlikeli 
hastalıkları bildirme yetkilerinin geliştirilmesi ve müdahale gereken 
sağlıksız yerlerin yereldeki mekânlarla standardizasyonun sağlanma-
sı gibi farklı teknik yöntemlerle karakterize edilen on dokuzuncu 
yüzyıl yeniliği olarak görmüştür (Nadesan, 2008: 96). İngiltere’de 
yoksullara yönelik sağlık hizmetleri, “Yoksullar Yasası” mantalitesi ile 
yönetiliyordu: Yoksullardan en üst düzeyde verimlilik elde edebilmek 
için sürekli bir gözetim ve idari bir nezaret uygulanıyordu. Doktorlar 
istatistiksel verilerden fakirlerin zenginlere göre hastalanma ve ölme 
olasılıklarının daha yüksek olduğunu fark ettiler (Kurzweil, 1977) ve 
salgınları kötü yaşam koşullarına bağlamaya başladılar, bu da işgücü 
tıbbına ivme kazandırdı (Nadesan, 2008: 99).

On dokuzuncu yüzyıldan itibaren doktorların yeni uyguladıklar 
fiili tıbbi uygulamalar çeşitlenmeye başladı ve halk sağlığı yetkilileri, 
şehirdeki yoksulların hastalık oranlarını gözlemleyerek temizlik ile 
hastalık arasındaki ilişkiye dayanan yeni bir hijyen rejimini benimse-
di. Ayrıca on dokuzuncu yüzyıl sosyal tıbbı, hasta bedenin mekânla 
kurduğu ilişki gibi yeni anlayışlardan da yararlandı (Armstrong, 
2002). On dokuzuncu yüzyılın sonlarında mikroskop teknolojisinde-
ki yenilikler, mikrop olarak betimlenen çok sayıda patolojik varlığın 
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anlaşılmasına yardımcı oldu. 1870’lerde, bir taşra doktoru olan 
Robert Koch (1843-1910), tüberküloz ve kolera bakterisini buldu. 
Çalışmaları, tıbbi bakteriyoloji çalışmalarının önemli bir aşama katet-
mesini sağladı ve sonraki araştırmaların metodolojisini ve yaklaşımı-
nı derinden etkiledi (Rosen, 1993). Yeni yapılan çalışmalarla birlikte 
özellikle genel nüfusun sağlığını korumaya yönelik, güvenliği ön 
plana çıkaran bir yaklaşım güç kazandı (Nadesan, 2008: 102).

1890’lardan itibaren çocukları bulaşıcı hastalıklara karşı taramak 
için resmi kurumlar oluşturuldu ve bulaşıcı hastalıklara ile salgınlara 
karşı hızlı bir kurumsallaşma yaşandı (Rosen, 1993). Foucault’nun 
işgücü tıbbında tanımladığı gibi, başlangıçta yoksullar işgücünün 
sürekliliği ve önemi için tıbbi gözetim aracılığıyla hedef alınsa da, 
yirminci yüzyılın başındaki gözetleyici tıp kısa sürede gözetim ağları 
içindeki tüm nüfusu kapsayan bir biçime dönüştü (Nadesan, 2008: 
103). Tıp ve halk sağlığının “sosyal gözetim” modeli olarak tanımlan-
dığı ve nüfusun sistematik gözlemini vurgulayan yeni gözetleyici tıp 
modeli, bir tür toplumsal gözetimi de içermektedir (Armstrong, 
2002). Özellikle salgın hastalıkların yayılmaması için bir toplumsal 
mekân biçimi oluşturulmuştur. Yeni temizlik hareketiyle birlikte evde 
bakım işleri, kamusal temizlik işleri, beslenme uzmanlıkları ve ben-
zer iş sektörlerinde çok ciddi bir artış yaşanmıştır (Nadesan, 2008: 
106). Bu dönemde tıp aracılığıyla yönetim iki temel noktaya odaklan-
mıştır, birincisi istastiki bilgi eksenidir, ikincisi ise idare yani yönetim 
eksenidir (Rose, 1999). Yirminci yüzyılla birlikte belge toplama, ana-
liz ve salgın hastalıklara yönelik bilgi, kamu sağlığı yönetiminde 
kritik bir önem kazanmıştır. Daha nesnel, net ve açık istatistiki bilgi-
lerle salgına dair tıbbi bilgilerin kurumsallaşması ve bilimselleşme-
siyle birlikte salgın bilimi risk analizlerine ve toplum gözetimlerine 
dayanarak meşruiyet kazanmıştır. Yirminci yüzyılın ortalarında sos-
yal refah devleti uygulamaları devreye girmiş ve devletler toplumla-
rının sağlık risklerini yönetme ve güvence altına alma yoluna girmiş-
tir. Birçok ülkede ulusal sağlık enstitüleri ve kamu sağlığı merkezleri 
yaygınlaşmıştır (Nadesan, 2008: 105-107). Öte yandan neoliberal 
hükümet stratejileriyle bireyler kendi sağlık durumlarını yönetmeye 
ve kendilerini sigortalamaya teşvik edilmeye başlanmıştır. Devletin 
sağlık hizmetlerini ücretsiz sunması artık bir yük olarak görülmekte 
ve sağlıktaki sigorta hizmetlerinin piyasalaşmasıyla yeni disiplin tek-
nolojileri gündeme gelmektedir (Zoller, 2003). Sağlık hizmetleri mali-
yetleri neoliberal yönetimsellik için tahammül edilemez bir seviyeye 
gelmiştir. Piyasa ruhunun sosyal hayatın her alanına empoze edildiği, 
her şeyin ekonomik bir rasyonalite içerisinde ele alındığı ve fay-
da-maliyet analiziyle okunduğu teknokratik bir sağlık gözetimi geliş-
tirilmiştir.
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Komplo teorisini tartışmak
Sosyal Bilimler Atıf Endeksi’nde (SSCI) taranan saygın bir sosyal 

bilimler dergisi olan “Alternatives: Global, Local, Political” adlı dergi-
de, 2020 yılında David Hughes’un 11 Eylül 2001’de Amerika’da 
Dünya Ticaret Merkezi’ne yapılan saldırı hakkında yazdığı “11 Eylül 
Hakikati ve Uluslararası İlişkiler Disiplininin Sessizliği Makalesi” adlı 
makale, “11 Eylül saldırıları”nın ardından özellikle uluslararası ilişki-
ler akademisinin saldırıya dair nesnel kanıtlar ve olaylarla alakalı 
ciddi seviyede hiç çalışma yapmamasını eleştirip, “hedef saptırma 
operasyonları (false flag operations)” sonrasında ortaya çıkan tartış-
malara yoğunlaşmaktadır. Hughes (2020) makalesinde özellikle 11 
Eylül saldırılarıyla ilgili hakikati anlamaya yönelik objektif ve kanıt-
lar gözetilerek yapılan çalışmaların “komplo teorisi” adlandırmasıyla 
nasıl görmezden gelindiğini tartışır. Bu “komplo teorisi” suçlaması-
nın masum bir suçlama olmadığını, bunun önemli sonuçlar doğurdu-
ğunu öne sürer. Hughes 11 Eylül’den sonra yaratılan “teröre karşı 
savaş” söylemiyle Irak ve Afganistan’da milyonlarca insanın ölmesine 
neden olunduğu, akademik çalışmaların da bu söylemi meşrulaştır-
maya yönelik üretildiğini iddia eder. Öte yandan 11 Eylül saldırıları-
nın nasıl gerçekleştiği, kimlerin ihmali olduğu, ikiz kulelerin nasıl 
yıkıldığı gibi pek çok önemli detay hakkında, tuhaf bir biçimde 
akademik dünyada eleştirel çalışmaların yok denecek derecede az 
olmasını sorgular. Hughes makalesinde sağlıklı bir muhakeme için 
11 Eylül saldırılarının bir “hedef saptırma operasyonu” olup olamaya-
cağını sorgulamak gerektiğini belirtir. Tarihteki önemli “hedef saptır-
ma operasyonları”ndan örnekler verir, özellikle Amerika’nın soğuk 
savaş döneminde kendi uluslararası savaşlarını meşrulaştırmak için 
bunları ne kadar sık bir biçimde kullandığını vurgular. Özellikle 
uluslararası ilişkiler ve siyaset bilimi alanlarındaki araştırmacıların 
tepkisizliklerini ve uyguladıkları sansürü eleştirir, 11 Eylül sonrası 
kurulan “11 Eylül hakikat hareketi”nin elde ettiği verileri Gramscici 
anlamda hegemon söyleme karşı üretilen bir hakikat arayışı olarak 
irdeler (Hughes, 2020). 

Makale sosyal bilimlerde çok ciddi tartışmalara neden olmuştur. 
İlk aşamada makaleye atanan hakemler çalışmanın bir komplo teori-
sini savunduğunu böyle bir çalışmayı değerlendirmeyi kabul etme-
diklerini belirtirler, daha sonra konunun sosyal medyaya sıçramasıy-
la makale ve yazar özellikle Batılı hâkim akademik çevreler tarafın-
dan adeta linç edilir. Makale yayınlandıktan sonra bu kez derginin 
editörü ve derginin danışma kurulları eleştiri yağmuruna tutulur. 
Tim Hayward kendi bloğunda tartışmaları ve yapılan linci kısaca 
özetledikten sonra, lince tabi tutan diğer akademisyenlerin makaleyi 
okumadıklarını ya da gerçekten anlamadıklarını belirtir. Çünkü 
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makale tam olarak tarihi bir olay hakkındaki varsayımları entelektü-
el bir amaçla tartışmayı amaçlayan bilimsel bir metindir ve bu tür 
tartışmalardan çekinmek hem uluslararası sistemdeki egemen güçle-
rin istedikleri gibi davranmalarına hem de genç akademisyenlerin de 
egemen güçlerden yana tavır almasına ve eleştirel düşüncenin balta-
lanmasına neden olabilir (Hayward, 2020). Bu çalışma da benzer 
şekilde sosyal bilimler alanındaki hegemon akademik çevrelerde 
tartışılmayan bir meseleyi sorgulamayı hedeflemektedir. Esasında 
burada “komplo teorileri tartışılmaya değer mi” sorusunu sormak 
elzemdir. Komplo teorileri bir yönetimsellik aracı olarak ön plana 
çıkmaktadır (Tangün, 2018). Bozkurt’a (2020) göre komplo teorileri 
inanç işlevi görüp, insanlarda belirsizlikten kaynaklanan varoluşsal 
kaygıları belirli ölçüde azaltmaktadır. Türkiye’de komplo teorilerine 
inananların oranı Nisan 2020’de yüzde 34 olmasına karşın Kasım 
2020’de yüzde 56’ya çıkmıştır. Sosyal medya ve salgının yarattığı 
kaygı bu teorilerin yaygınlaşması için uygun bir zemin hazırlamıştır. 
Veysel Bozkurt ve Özgür Sayın’ın 5538 kişiyle yaptığı araştırmaya 
göre Türkiye’de kırsal kesimlere gidildikçe, eğitim oranı ve yaş düş-
tükçe komplo teorilerine inanma oranı artmaktadır. Aynı zamanda 
siyasi kimlikler, parti ideolojileri ve cemaat ağları komplo teorilerine 
inançla yakından ilintilidir (Sayın ve Bozkurt, 2021). Araştırmalar, 
komplo teorilerinin panzehrinin bilimsel düşünce olduğunu ortaya 
koymaktadır. Ancak iyi eğitim almış kişilerin de yoğun stres altında 
komplo teorilerine, ezoterik ya da mitolojik düşünceye eğilimi art-
maktadır (Sayın ve Bozkurt, 2021). Yougov Cambridge Globalism 
(2020) tarafından 21 ülkeden 22 binden fazla kişiyle görüşülerek 
yapılan komplo teorileriyle ilgili ankete göre; Türkiye, “dünyayı belir-
li bir ailenin yönettiği”, “küresel ısınmanın bir aldatmaca olduğu”, 
“AIDS’ın bilinçli olarak bir grup tarafından belirli bir amaçla üretile-
rek yayıldığı” gibi teorilere inanma oralarında 21 ülke arasından 
sırasıyla birinci, birinci ve üçüncü sırada yer almaktadır.

Komplo teorilerinin teorik zayıflıktan dolayı mı yoksa hâlihazırda 
olanlar karşısında yapılan açıklamaların yeterli açıklayıcılıktan uzak 
olmalarından ötürü mü ortaya çıktığı tartışmalıdır. Komplo teorileri-
nin bir diğer işlevi de muğlaklaştırıcı olması, gerçekle yalan arasın-
daki ayrımı zayıflatmasıdır. Böylece komplo teorileri yalnızca bili-
nen, nesnel gerçekleri belirsizliğe itmez, belirsiz gerçeklikler için de 
bir hakikat rejimi yaratma işlevi görür. Bu noktada belirsiz yalnızca 
açık ve görünür olmayan, anlaşılamayan, sınırlandırılmamış olan 
değil, aynı zamanda Bauman’ın tasnifiyle sınıflandırılmamış olandır 
(Bauman, 2003). Foucault’da Kelimeler ve Şeyler’in başında Borges’in 
Çin Ansiklopedisi’ndeki hayvan sınıflandırmasını örnekler; “a) impa-
ratora ait olanlar, b) içi samanla doldurulanlar c) denizkızları d) tes-
tiyi kıranlar...” gibi birbirine hiç benzemeyen ve nasıl bir düzene göre 
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hangi benzerlik ilişkisiyle kurulduğu belli olmayan bir sınıflandırma 
yapar (2001: 17). Foucault burada sınıflandırmanın (taxinomia) nasıl 
bir ilişkisellik ve düzenle yapıldığını vurgular. Düzen kendini aynı 
anda hem onların iç yasası, gizli bir şebeke hem de çerçeveyi belir-
leyip, neyin içerde neyin dışarda olacağını belirleyendir. Komplo 
teorileri de bu tür bir yönetimsellik işlevi görürler.

Yönetimselliği bu noktada kısaca açıklamak gerekir. Yönetimsellik 
modern idareyi ve ekonomiyi ve yönetimi şekillendiren üst akıldır. 
Bir tür devlet aklıdır, hem hikmet ve üstün bilgi sahibi hem de hük-
meden, hakikat rejimini kurandır. Yönetimsellikteki yönetim, idare-
nin idaresi anlamına gelirken; yönetimsellik mantığı ekonomilerin, 
nüfusların, vücutların, ruhların, yaşam alanlarının ve öteki herşeyin 
rasyonel bir akılsallığa sahip olması anlamına gelir. Bu akılsallık 
neoliberal bir akılsallıktır. Yönetim pratikleri, yönetim biçimleri ve 
programlar toplumsal, kültürel ve siyasal pratiklerle “hakikat” üretir-
ler (Dean, 2010: 27). 

Burada neoliberal akılsallık, ekonomik uygulamaların ötesini içer-
mektedir. Neoliberal akılsallık, kararların finansal programlara göre 
alınması, emek piyasasında serbestleşme, temel olarak şirketlerin 
refahını önceleme, kredi genişlemesi ve hanelerin borçlandırılması 
gibi neoliberal uygulamalardan öte bütün düzenlemelerin finansal 
bir akılsallıkla, ekonomizasyonun öncül hale getirilmesidir. Bu neo-
liberal akılsallık “piyasaya saygı duyan ve bizi insan yapan şeyleri 
ortadan kaldıran” bir ideolojidir (Metcalf, 2017). Bob Jessop’a göre 
neoliberalizm, piyasa kapitalizmini ve toplumsal yeniden üretim 
sürecini düzenleyen farklı ve özgül bir devlet projesidir. Tüm piyasa-
ları ve sermayeyi, kamu hizmetlerini, maliye politikalarını, sermaye 
teşviklerini, kamu harcamalarını, para politikalarını, istihdam ve 
işgücü piyasası komitelerini devreye sokar (Jessop, 2002).

Bob Jessop’un neoliberal devlet projesi kavramsallaştırmasından 
esinlenen Damien Cahill, neoliberalizmin kurumsal olarak üç farklı 
mekanizmaya eklemlendiğini ileri sürüyor (2018: 7). Birincisi, neoli-
beral çerçeveler devlet içindeki resmi kurumlara eklemlenir. Özellikle 
neoliberalizm literatüründe, çoğu çalışma devletin ekonomik düzen-
lemelerden çekilmesini ve devletin minimalize edilmesini vurgular-
ken, Cahill devletin küçültülmediğini, yeni kural ve kurumlarla yeni-
den yapılandırıldığını iddia etmektedir. Özellikle uluslararası kuru-
luşların dayattığı ticaret anlaşmalar veya mali politikalar, devletlerin 
yeni düzenlemelerini neoliberal yönetişim biçimlerine göre dönüştür-
müştür. Bu düzenlemeler devlet elitlerinin politika tercihlerini ve 
ülkelerde kurumsallaşan neoliberal yönetişim biçimlerini etkilemiş-
tir. İkincisi, neoliberal devlet projesi toplumsal yaşamla iç içe geçmiş-
tir. Özellikle 1980’lerden sonra işgücü piyasasında işgücünün konu-
mu bozulmuş, işçi sendikalarının kapasitesi zayıflamış ve son derece 
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riskli, emek yoğun ve tehlikeli istihdam biçimleri yaygınlaşmıştır 
(Cahill, 2018: 8). Yeni düzenlemelerdeki yeni sosyal yaşam yüksek 
sınıflara öncelik verirken, tabandan gelenleri ve işçi sınıfını gecekon-
dulara ve kırsal alanlara itiyor. Üçüncüsü, neoliberal devlet projesi, 
neoliberal çağdaki ideolojik değişimin içine yerleşmiştir. Neoliberal 
söylem, tüm farklı siyasi seçkinler için bir politika sağduyusu ve ras-
yonel bir seçim olarak varsayılan yaklaşım haline gelmiştir. Foucaultçu 
anlamda neoliberal yönetimsellik piyasa aklının hâkim kılınması 
anlamına gelir (Dean, 2010). Bu noktada koronavirüse karşı devletle-
rin aldıkları ve almadıkları önlemler göz önünde bulundurulduğun-
da, yaşlı ve hasta olup devletler için sosyal güvenlik harcamalarında 
yük olarak görülebilecek olanların salgına karşı mücadelede yalnız 
bırakıldığı ortadadır. Bu durum da, acaba bu görmezden gelme hali-
nin ekonomik rasyonalite içerisinde mi ele alındığı kuşkusunu 
doğurmaktadır. Daha önceki bölümde de belirtildiği üzere, tarihsel 
gelişim içerisinde tıp toplumun bütününü gözetleyici bir durumdan, 
neoliberal bir akılsallıkla yalnızca zengin bireyleri koruyan ve kâr 
maksimizasyonunu önceleyen bir forma dönüşmüştür.

Devletler net sayıları vermekten çekinse de açık bir durum vardır 
ki koronavirüs pandemisinden dolayı en az 3,5 milyondan fazla insan 
hayatını kaybetmiştir. Ölenlerin çoğunu yaşlılar ve hastalar oluştur-
maktadır. Bu noktada şu soruları sormak hayatidir: Devletler korona-
virüs kaynaklı ölümlerin daha az seviyede olmasını sağlayabilirler 
miydi? Acaba devletler neoliberal bir yönetimsellikle kitlesel ölümlere 
göz yummuş olabilirler mi? Devletler neden ivedilikle efektif bir 
çözüm sunamamışlardır? Kapasitesi özellikle sağlık hizmetlerinde 
yetersiz kalan devletler ne gibi önlemler almışlardır? Sağlık harcama-
ları ile savunma harcamaları arasında bir değişiklik yaşanmış mıdır? 
Benzer bir salgın hastalık durumunda devletler etkin çözüm alabile-
cek yapılar üretmişler midir? Bu tür soruları kitlesel ölümlerin en sık 
yaşandığı ülkelerde çeşitli uzmanlar sormuşlar ve çeşitli cevaplar 
vermeye çalışmışlardır.

Devletler salgınla karşı karşıya kaldıklarında bütüncül bir önlem 
alamadıkları gibi medya ve kamuoyunda, virüse karşı mücadelede 
ortak bir söylem geliştirmemiştir. Üstelik o dönemde ortaya çıkan 
yanlış bilgi salgınlarına karşı oldukça yetersiz önlemler almış ve halk 
arasında yanlış bilgilerin yayılmasına engel olmamıştır. Bu noktada 
bazı devletler, pek çok uzman kitlesel ölümlere neden olacaklarını 
defaatle belirtmesine rağmen sürü bağışıklığı gibi yaklaşımlarla krizi 
yönetmeye çalışmıştır. Önleyici tedbirlerin alınmadığı bölgelerde 
hasta sayısının çok kısa sürede sağlık hizmetleri kapasitesini aşacağı 
ve bu durumun sağlık sistemini tamamen çökerteceği farklı uzman-
larca dile getirilmiştir (Harvard Health Publishing, 2021). Buna rağ-
men kitlesel ölümlerin yaşandığı devletler önleyici tedbirler alma 
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yolunu seçmemiştir. Dünya Bankası’nın salgının ilk ortaya çıktığı 
dönemde yaptığı modellemeler üzerinden alınabilecek tedbirlerle 
olası ölüm sayıları tartışılmış, devletler buna rağmen önleyici tedbir-
ler almaktan geri durmuştur. Bir modellemeye göre, 600 binden fazla 
insanın yaşamını yitirdiği Amerika’da, yalnızca bazı eyaletlerde alı-
nan önleyici tedbirler federal düzeyde tüm ülke çapında alınmış 
olsaydı ölümlerin yüzde 70’i engellenebilirdi (Renne, Roussellet ve 
Schwenkler, 2020). Aynı zamanda Amerika’daki fakirlik ile salgın 
ilişkilerini inceleyen çalışmalar da göstermektedir ki, fakir bölgeler 
hem daha fazla vaka sayısına hem de daha fazla ölüm oranlarına 
sahip olmaktadır. Bu durumda koronavirüsün sınıf temelli bir eşitsiz-
liği de derinleştirdiğini söyleyebiliriz. Dünyada farklı bölgelerde 
yapılan benzer çalışmalar da benzer sonuçları göstermiştir (Finch ve 
Finch, 2020). 127 binden fazla insanın yaşamını yitirdiği Birleşik 
Krallık’ta sürü bağışıklığının pek çok insan hayatını riske attığı bir-
çok kez tartışılmıştır (Ghosh, 2020). Gösterilen tepkiler sonrasında 
sürü bağışıklığı yaklaşımından vazgeçilmiş ve koruyucu önlemler 
artırılmıştır, ancak bu döneme kadar on binlerce insan hayatını kay-
betmiştir (O’grady, 2020).

Navarro (2020) özellikle sağlık hizmetlerindeki neoliberal özelleş-
tirmelerin ve kemer sıkma önlemlerinin İtalya, İspanya ve Birleşik 
Devletler’de koronavirüse karşı alınan önlemlerde büyük zaafiyetler 
yarattığını iddia eder. Özellikle neoliberal uygulamalarla birlikte tıb-
bın ticarileştiğini, toplum sağlığını korumaktan çok, özel şirketlerin 
çıkarlarını koruyan bir yapıya büründüğünü belirtir. En az 125 bin 
insanın yaşamını yitirdiği İtalya’da sağlık hizmetlerinin özelleşmesi-
nin devletin sağlık kapasitesini çok zayıflattığını ifade eder (Navarro, 
2020: 273).

2020 yılında yayınlanan farklı çalışmalarda koronavirüs pandemi-
sinin neoliberalizmin zayıflıklarını net bir biçimde gösterdiği belirtil-
miştir (Cherkaoui, 2020; McCloskey, 2020; Fouskas ve Gökay, 2020; 
Salho 2020). Navarro (2021) aşıların fikri mülkiyetlerinden vazgeçil-
mesi, devletlerin yalnızca kendi vatandaşları için aşı temininden vaz-
geçmesi ve adil bir aşı dağıtımıyla salgının ve ölümlerin daha hızlı 
bitirilebileceğini fakat hükümetlerin bu süreci bilinçli olarak uzattık-
larını iddia etmektedir. Hükümetler askeri savunma harcamaları 
yerine vakaları azaltmaya ve toplumu bilgilendirmeye daha çok kay-
nak ayırabilecek iken bunu yapmaya girişmemiştir. Yine en az 440 
bin insanın yaşamını yitirdiği Brezilya’da, devlet başkanı Bolsanoro, 
koronavirüs pandemisiyle mücadele yerine diğer siyasi rakipleriyle 
mücadeleyi kendine hedef almıştır. Üstelik kamuoyuna virüse karşı 
önleyici tedbirlerin herhangi bir işe yaramadığına dair üretilmiş yan-
lış bilgiler vererek yanlış bilgi salgınlarına da hizmet etmiştir. 
Koronavirüse karşı bu görmezden gelme Brezilya’da her gün yüzlerce 
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insanın ölümüyle sonuçlanmıştır (Scherf. et al, 2020). Öte yandan 
salgınla aktif mücadele eden Yeni Zelanda, Japonya, Singapur gibi 
devletler, sıkı takip ve efektif önlemlerle ölümlerin sayısının sınırla-
nabileceğini göstermiştir. 

Sonuç yerine
Newtoncu düşünce dünyanın öngörülebilir olduğunu, neden 

sonuç ilişkisi kurulabileceğini, böylece dünyanın rasyonel bir man-
tıkla yönetilebilir olacağını öngörmüştür; ancak neoliberal ekonomi 
politik düzen ve her şeyin daha kompleks bir biçimde gelişmesi, bu 
karmaşık sistemleri yönetmesi hem oldukça zor hale getirmiş, hem 
de temel ereğin tamamen kâr maksimizasyonu haline gelmesiyle 
sonuçlanmıştır. Yapılan farklı çalışmalar göstermektedir ki, kitlesel 
ölümler engellenebilir seviyede olmasına rağmen devletler belki de 
ölenlerin çoğunluğunu yaşlılar ve hastalar oluşturduğu için fayda-ma-
liyet analiziyle alabilecekleri önlemleri bile almamışlardır. Belki de 
Foucault’nun belirttiği modern iktidarların en önemli özelliklerinden 
biri olan “öldüren iktidardan, yaşatan iktidara” geçiş koronavirüs 
pandemisiyle birlikte “yaşatan iktidardan ölümü görmezden gelebi-
len bir iktidara” doğru dönüşmektedir. Yaşlı ve hasta nüfusu ölüm 
karşısında kaderine terk etme Japon kült sinema filmi Narayama 
Türküsü’ndeki gibi zorunlu ve acımasız bir kıtlıktan kaynaklı değil-
dir, vahşi kapitalizmden doğan sosyal ve sınıfsal eşitsizliklerden kay-
naklanmaktadır. Bu noktada verilmesi gereken cevap katılımcı ve 
çoğulcu mekanizmaların, dayanışma ağlarının ve yerel yapıların 
gelişmesiyle mümkün olabilecektir. Koronavirüs pandemisinden 
daha güçlü bir şekilde mücadele edilmesi gereken şey bu neoliberal 
akılsallıktır.
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PANDEMİ BAĞLAMINDA SİYASAL 
ANLATILAR, BİLİMSEL GERÇEK 
VE HAKİKAT1

MEHMET RUHİ DEMİRAY 
KODA Üyesi

Kocaeli Dayanışma Akademisi olarak 2020 Temmuz başından 
2021 Haziran sonuna kadar olan dönemde çalışma ve etkinlik-
lerimizin ana teması olarak COVID-19 pandemisini işlemeye 

karar vermiştik. Konferansımızın yanı sıra atölye ve seminerlerimizi de 
aynı tematik çerçevede gerçekleştirdik. Ben başından sonuna harika 
bir deneyim olarak tanımlayabileceğim “Pandemi Sürecinde Siyaset, 
Hukuk ve Devlet” atölyesinin bir katılımcısı oldum ve söz konusu atöl-
yede “Pandemi Döneminde Siyasal Rejim ve Otorite” başlıklı bir sunuş 
yaptım. Sonrasında, “Bilim Otokrasi Gerçeğini Örten Kılıf Olabilir mi?” 
başlığıyla COVID-19 pandemisi sürecinde bilimin siyasal iktidar sahip-
lerince otokratik yönelimleri meşrulaştırmaya yönelik bir kılıf olarak 
kötüye kullanılmasını irdeleyen bir yazı hazırladım (Demiray, 2021). 
Bugünkü konuşmam, bahsedilen sunuş ve yazıda ortaya koymuş oldu-
ğum argümanların kısmen bir özeti, kısmen de uzantısı olacak. 

Pandemi süreci, küresel ölçekte bir yönetim metodu olarak buyur-
ganlığın ve bu metodun hâkim olduğu otokratik rejim modellerinin 
yükselişine olağanüstü bir mazeret kazandırmıştır. Küresel ölçekte, dev-
letlerin iktidarı en azından şu dört noktada güçlenmiş ve genişlemiştir: 

1. Sınırları belirsiz bir gözetim yetkisi,
2. Sınırları belirsiz bir gözaltı yetkisi,
3. İfade özgürlüğü ve basın özgürlüğün belirgin biçimde

daraltılması,
1 Bu metin, KODA tarafından düzenlenen “Pandemi Sürecinde Siyaset, Hukuk ve Devlet” 

başlıklı atölyede 31 Ekim 2020 günü sunulmuştur.
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4. Toplanma ve gösteri özgürlüklerinin sınırlarının iyiden 
iyiye daraltılması. 

Küresel ölçekte aşırı sağın yükselişinin altı boyutu göze 
çarpmaktadır: 

1. Devlet iktidarının tek elde toplanması ve pekiştirilmesi,

2. Temsili demokrasinin temel kurumlarına, özellikle de (en 
başta anayasa mahkemeleri olmak üzere) hukuk kurumla-
rına karşı tavır; onlara yöneltilen “seçkincilik”, “yüksek 
siyaset” suçlamaları, 

3. Kendilerini yozlaşmış ve entrikacı seçkinlere karşı halkın 
gerçek iradesinin ifadesi olarak görmek/sunmak, 

4. Dost - düşman ayrımı üzerine kurulu bir siyaset anlayışı,

5. Halkın kutuplaşması ve duygusal seferberliği (mobilisation) 
üzerine kurulu bir siyasal strateji, 

6. Azınlık ve yabancı (eğer belirgin bir sığınmacı ve mülteci 
varlığı söz konusuysa özellikle onlara yönelmiş) düşmanlı-
ğına dayalı dışlayıcı milliyetçilik. 

Yükselişte olan aşırı sağın kuramsal-kavramsal çözümlemesi için, 
Kant ve Arendt’ten ilham alarak anayasal devletler ve otokrasiler ara-
sındaki bir ayrım öneriyorum. Öyle ki, anayasal devletler, iktidarı 
elinde tutan aktörlerin eylem ve uygulamalarının bu aktörlerin key-
fiyetinde olmayan kurallar (hukuk kuralları) tarafından belirlenmiş 
ve sınırlanmış olduğu rejimleri ifade ederler. Otokratik rejimler ise 
tam tersine iktidarın meşru biçimde uygulanabileceği kapsam ve içe-
riğin belirlenmiş ve sınırlanmış olmadığı, dolayısıyla da iktidarı kul-
lanan aktörlerin keyfiyetine bırakılmış olduğu rejimleri ifade eder. 
Ayrımı maddeler halinde ifade edecek olursak:

Tablo 1: Anayasal Rejimler ve Otokratik Rejimler Ayrımı 

Anayasal Rejimler Otokratik Rejimler

1. Vatandaşların birbirlerinden ve de 
iktidarı elinde tutan aktörlerden riayet talep 
edebilecekleri ortak kurallar (hukuk kuralları 
ve haklar) çerçevesinde yönetim anlayışı 
vardır. 

1. Muktedirlerin keyfi kararlarıyla (emir, 
ferman ve hükümlerle) şekillenen yönetim 
anlayışı vardır. 

2. Siyasal iktidarın güçler ayrılığı ilkesi 
çerçevesinde sınırlandırılmış ve denetleniyor 
olması söz konusudur. 

2. Gücü tek bir elde toplama ve 
mutlaklaştırma (absolutism) eğilimi 
vardır. 

3. Ortak kuralların varlığı temelinde kurulan 
simetrik (eşitlikçi) siyasal düzlem vardır. 

3. Siyasal-kamusal alanın hiyerarşik 
yönetsel mantık tarafından kurulmuş 
olması söz konusudur. 
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Otokratik rejimlerin de kendi içlerinde iki temel kategoriye ayrıldı-
ğı söylenebilir. Bir tarafta statik otokrasiler diğer tarafta dinamik otok-
rasiler söz konusudur. Statik otokrasiler hiyerarşik bir düzeni koru-
mak, ayakta tutmak üzere kurulmuş rejimlerdir. Muktedirler bunu 
hiyerarşik düzenin alternatifinin kaos olduğuna dair bir ideolojik inanç 
ile ya da basitçe tahakkümlerini korumak ve sürdürmek gayesiyle 
yapıyor olabilirler. Her iki durumda da ebedi bir hakikat (normatif 
hiyerarşik bir düzen ya da daimi bir güç/iktidar mücadelesinin toplum-
sal dünya açısından “şeylerin doğasına” tekabül ettiği anlayışı) ve bu 
hakikat çerçevesinde kamusal yaşamı (gerçek anlamda siyasal olanı) 
durağanlaştırma çabası, sözüm ona sükûnet arayışı söz konusudur. 
Dinamik otokrasiler ise kurulmuş bir hiyerarşik düzeni ve bu düzenin 
kendisinden türediği bir hakikati korumak üzere değil, bu düzeni ve 
onun hakikatini yaratma amacı üzerine kurulmuş rejimlerdir. Aradıkları 
şey, kendilerine göre güçsüz olanın ayıklanıp son bulması demek olan 
tarihin devinim sürecinin olabildiğince hızlı ilerlemesidir. Sükûnet 
yerine güçsüz olanı silip süpürecek bir anafor yaratma amacındadırlar. 
Otokrasilerin, statik ve dinamik formları arasındaki ayrımları madde 
madde şöyle ifade edebiliriz: 

Tablo 2: Statik Otokrasiler ve Dinamik Otokrasiler Ayrımı

Statik Otokrasiler Dinamik Otokrasiler 

1. Hiyerarşik bir çerçeve içerisinde farklı 
toplumsal grupların varlığı kabul edilir; söz 
konusu gruplar kendilerine çizilen sınırlar 
içerisinde kaldıkları sürece grupların varlığı 
ihtiyati (provizyonel/ ikinci bir emre kadar) 
olarak meşru kabul edilir. 

1. Varlığı meşru tek bir grup vardır; onun 
çıkarları toplumun ve insanlığın genel 
çıkarları ile özdeştir; onun dışındaki tüm 
grupların tasfiye edilmesi (elimination) 
gerekir. 

2. Sabit bir hakikat anlayışı ve statik bir 
düzen arayışı vardır. 

2. Dinamik bir hakikat anlayışı ve onu 
gerçekleştirecek tarihsel-toplumsal hareket 
vurgusu vardır. 

3. Temel idari yöntem baskıdır. 3. Temel idari yöntem yok etme; kökünü 
kurutmadır.

4. Halkın sürekli bir korku durumu 
içerisinde depolitizasyonu gerekir. 

4. Halkın belirli iç ve dış düşmanlara karşı 
beslenecek hınç ve kin duyguları temelinde 
sürekli mobilizasyonunu gerektirir. 

Farklı rejimlerin tipleri, hakikat ve bilime ilişkin farklı tavırlara yol 
açar. Bilim, hakikatin nihai iyinin (insanlığın kurtuluşunun/özgürle-
şiminin) ışığı olduğuna dair inanç ve umut üzerine kurulu bir pratik-
tir. Bunun klasik karşıtı ise asıl olanın değişimin getireceği varsayı-
lan kaosun önlenmesi için var olan düzenin sürdürülmesi (beka, 
survival) olduğu ve bu amaç doğrultusunda en azından belirli 
durumlarda gerçeği saklamanın, çarpıtmanın ve yalanın uygun veya 
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zorunlu olduğunu savunan Tutuculuktur (Bağnazlıktır). Nasıl ki 
bilimsel pratik, en net felsefi ifadesini özgür ve eleştirel düşünceyi ve 
onun kendini ortaya koyup geliştirebileceği ideal olarak evrensel bir 
kamusal tartışma ortamını savunan Aydınlanmacı yaklaşımda bulur-
sa; Tutuculuk / Bağnazlığa da hakikatin halktan (en azından toplu-
mun belirli kesimlerinden) saklanması için kasıtlı olarak muğlak ve 
çarpık bilgilendirmeye (yanlış bilgilendirmeye) maruz bırakılması 
gerektiğini savunan Obskürantizm (Saklamacılık) eşlik eder. Gene 
nasıl ki Aydınlanmacılık cumhuriyetlerin/anayasal rejimlerin destek-
çisi olmuşsa; Obskürantizm de tarih boyunca hep otokrasilerin değir-
menine su taşımıştır.

Diğer yandan, modern dönem söz konusu olduğunda, hakikate 
ilişkin bilimsel-eleştirel arayışın karşısına çıkan tavır, Tutuculuk ve 
Obskürantizmden daha çok Mutlak Rölativizm ve Nihilizmdir. 
Yukarıda da değinildiği üzere, modern dönem eleştirel aklın gelişi-
miyle kapsamlı hakikat anlayışlarının aşındıkları, siyasal toplumsal 
alanda belirleyici olma gücünü kaybettikleri bir dönemdir. Bu aşın-
manın olası kıldığı dinamik anlayış, doğru ve yanlış arasında sınır 
çizen bir ölçüt (standart) olarak hakikat anlayışını tamamen ortadan 
kaldırır. Bu çerçevede, bir iddianın veya bir anlatının denk düşece-
ği (tekabül edeceği) bir gerçeklik olduğu fikri yadsınır. Her şey 
kurmacadan (construction) ibaret sayılır ve hakikat olarak kabul 
edilen şeyin belirli bir anlatının tarihsel-toplumsal etkililik kazan-
mış olmasından fazla bir anlamı olmadığı kabul edilir. Bu varsayım-
lar altında, ortak bir hakikat üretmeye (fabricate) girişilir; ama 
hakikat üretmek için bu girişim aslında hakikate dair mutlak inanç-
sızlığı, sınırsız bir Rölativizmi ortaya koyar. Değerlere ilişkin ise, 
dinamik hakikat anlayışı, kendisini envaı çeşit mistik, dinsel, felse-
fi makyajlarla boyamaya çalışsa da bir sürekli kavga durumu olarak 
gördüğü varoluş koşullarında nihayetinde ‘ayakta kalmak için her 
şey mubahtır’ düsturundan, yani düstur yoksunluğundan öteye 
geçemez. Statik otokrasilerin ve onların düşünsel dayanağı olan 
Tutuculuk ve Obskürantizm çerçevesinde hiyerarşik düzen savunu-
su öyle ya da böyle belirli bir hakikat anlayışına demir atmış belir-
li değerlere bağlanır. Dinamik otokrasiler ve onların düşünsel daya-
nağı olan Rölativizm ve Nihilizm için ise ne demir atacak liman 
(hakikat zemini) ne de çapa (değer, ilke) söz konusudur: Hakikat 
gücün fonksiyonudur ve saygı gösterilecek bir değer varsa eğer, o 
da gücün/iktidarın kendisidir. 

Dolayısıyla, rejimler, hem hakikat ve bilim ile kurdukları ilişki 
hem de bu ilişki dolayısıyla mayaladıkları kişilik yapıları açısından 
aşağıdaki tabloda ifade edildiği üzere tipik özellikler gösterirler: 
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Tablo 3: Rejim Tiplerinin Düşünsel Dayanakları ve Mayaladıkları Kişilik Yapıları 

Rejim Tipi Anayasal Rejim / 
Cumhuriyet

Statik Otokrasi Dinamik Otokrasi

Düşünsel 
Dayanak

Eleştirel Düşünce ve 
Bilim (Aydınlanma)

Tutuculuk/Bağnazlık 
(Obskürantizm)

Mutlak Rölativizm 
(Nihilizm)

Mayalanan 
Kişilik Yapısı

Nitelikli Birey ve 
Erdemli Vatandaş

Bilgisiz ve Korkak 
Uyruk

Sinik Militan

Rejimlerin düşünsel dayanakları ve mayaladıkları kişilik yapılarını 
ortaya koymak, aynı zamanda otokrasilerin, özellikle de dinamik 
otokrasilerin iki temel çıkmazını gözler önüne serer: 

1. Otokrasiler ancak gerçekle beyhude bir savaş içerisinde var 
olabilirler;

2. Otokrasiler, kişileri hem ahlaki hem de insani potansiyelle-
rini gerçekleştirme açısından niteliksizleştirmek/ bayağı-
laştırmak zorundadırlar. 

İkincisine ilişkin görüşlerimi önceki yazımda ifade etmiştim. 
Kısaca özetlemek gerekirse; bir toplumun varlığını sürdürmesi, ancak 
kendisini oluşturan öğelerin (bireylerin ve grupların) serpilip geliş-
mesine olanak sağladığı ölçüde mümkündür. Kendisini oluşturan 
birey ve grupları cehalet ve anlamsızlığa mahkûm eden bir toplum, 
onları çürümeye tabi tutarak aslında kendisinin içten çürümesine 
neden olmaktadır. Bu ikinci çıkmaz aslında birinci çıkmazın bir türe-
vi olarak görülebilir. Dolayısıyla, burada birinci çıkmaz üzerine 
konuşmak isterim daha çok: 

Siyaset felsefesinin şafağında, Platon sorar: ‘Adalet kendi başına 
istenir bir şey midir?’ ‘Kendi başına iyi bir şey midir?’ ‘Aslında bu 
tartışma tarafların birbirine karşıt olan çıkarları ötesinde ortak çıkar 
olarak değerlendirilebilecek bir doğruluk ölçütü/hakikat var mıdır?’ 
Yoksa Sokrates’in rakibi sofist Trasymacos’un ifade ettiği üzere, her 
kişinin ya da grubun gücü ve zekâsı oranında etkililik kazandırabil-
diği farklı hakikat söylemleri mi vardır sadece aslında? Her hakikat 
ya da doğruluk iddiası belirli bir tarafın çıkarlarının savunusuna mı 
indirgenmelidir? Sokrates, hakikatin/adaletin var olduğunu ve üstelik 
ondan kopuşun vahim sonuçları olduğunu ifade eder. Adalet, bir 
siyasal toplumun her üyesine hakkını teslim etmeyi gerektirir; bunu 
yapmamanın bedeli nihayetinde siyasal birliğin çözülmesidir. Adaleti/
hakikati yadsıyan bir toplum kendi kendini yiyip bitiren bir organiz-
ma gibidir. KODA’dan Cengiz hocanın kulakları çınlasın, siyasal 
bedende kanserin galebe çalmasıdır. Dostoyevski’nin ecinnileri misa-
li, belli bir dönem baş döndürücü bir coşkuyla serpilip güçleniyor-
muş gibi görünür adaletsiz/hakikatsiz ögeler; ama kendi eko-sistem-
lerini yok etmekte dolayısıyla da sonları olacak uçuruma doğru 
hezeyanla koşmaktadırlar aslında. 



272

Uzatmayayım, hakikat, adaletsiz bir beden için yıkıcı olacaktır 
elbette; kendini oluşturan öğelerine hakkını veren adaletli bir beden 
ise sağlıklı güçlü, neşeli ve dost canlısı bir beden olacaktır. Kendini 
hakikat karşısında korumak bir yana, hakikatin ortaya konmasıyla 
gücüne güç katacaktır. Bu konuda, anlatılmış en güzel hikâyelerden 
birine referansla bitireyim. Aydınlanma düşünürü Lessing’in Bilge 
Nathan’ında anlatılan “Üç Yüzük” hikâyesiyle! Hikâyeden çıkarsa 
kıssadan hisse, bir tarafıyla özgürlüğün ve çoğulculuğun hakikatin 
açığa çıkışındaki rolüne ilişkin elbette. Ama ayrıca, gerçek ve haki-
katle mücadele edecek hiçbir gücün olamayacağını; sahte olanın öyle 
ya da böyle yok olmak zorunda olduğunu anlatıyor bence hikâye. 
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PANDEMİ SÜRECİNDE TOPLUMSAL 
MUHALEFET 1

HÜLYA KENDİR 
KODA Üyesi

11 Mart 2020’de Dünya Sağlık Örgütü, yeni koronavirüs salgınının 
bir pandemi olduğunu açıkladığında, milyarlarca insan sadece 
bulundukları yaş, kalıtsal hastalıkları ya da genel sağlık durum-

ları açısından değil, beslenme, barınma, çalışma, sağlık ve eğitim 
hizmetlerine erişim vb. bakımından vahim derecede eşitsiz koşullar-
da karşıladı başımıza gelen bu ortak felaketi. Pek çok ülkeden peş 
peşe tam ya da kısmi kapanma kararları geldi, günlük hayatın akışı-
nı tamamıyla değiştiren düzenlemeler yapıldı. Pandeminin bütün bu 
tedbirlere rağmen hızla bütün coğrafyalara yayılması, en gelişmiş 
kabul edilen ülkelerde bile sağlık sisteminin virüsün etkileri karşısın-
da yetersiz kalması, hatta iflas etmesi, gerçekten de konuyu diğer 
bütün yerel, ulusal, uluslararası sorunların ötesine geçen bir biçimde 
bütün insanlığın “ortak” meselesi haline getirdi. Bu ortak meselenin, 
patriyarkal kapitalist düzenin ürettiği tarihsel ve mekânsal eşitsizlik-
ler içinde yaşayan insanlar arasında eşitsiz ve tabii ki ortak olmayan 
sonuçlar ortaya çıkarması ise toplumsal muhalefetin ve hareketlerin 
uzun süredir dile getirdiği talepleri ve belki de işlevini bir kez daha 
hatırlattı herkese. 

COVID-19 pandemisi, toplumsal muhalefetin söz ve politika üret-
me, bir araya gelme ve eylemlilik biçimlerini büyük ölçüde etkiledi 
elbette. Dünyada ve Türkiye’de hak temelli çalışan sivil toplum örgüt-

1 Bu metin, KODA tarafından düzenlenen “Pandemi Sürecinde Siyaset, Hukuk ve Devlet” 
başlıklı atölyede 6 Şubat 2021 günü sunulmuştur.
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lerinden emek ve meslek örgütlerine sosyalist, feminist, ekolojik 
hareketlerden yerel yurttaş platformlarına/inisiyatiflerine toplumsal 
muhalefetin çeşitli unsurları, hem salgının gerektirdiği fiziki ve sos-
yal mesafe kuralları hem de siyasi iktidarların pandemiyi gerekçe 
gösteren yasakları sonucunda alışageldikleri toplanma, örgütlenme, 
eylemlilik biçimlerini hayata geçirmekte zorluklarla karşılaştılar. Bazı 
durumlarda muhalefet yapmak, 2000’lerin başından itibaren yükse-
len, genel olarak sanal kamusal alan denilen “dijital toplumsal dün-
ya”nın olanakları ve sınırlılıkları arasına sıkışmış gibi göründü. Öte 
yandan, pandemi döneminin ortaya çıkardığı, daha doğrusu katmerli 
hale getirdiği eşitsizlikler ve baskılar ile bunları artıran otoriter 
politikalar üzerine toplumsal muhalefetin söz ve eylemlilik üretmesi, 
kamuoyunda etki yaratması, siyasi iktidarlar tarafından dikkate alın-
ması daha da acil ve hayati bir hale geldi. Bu çalışmada, pandemi 
döneminde toplumsal hareketlerin önlerindeki engeller ve sorunlara 
rağmen yapabildiklerini ve yapabileceklerini tartışmaya çalışacağız.

Toplumsal muhalefeti ele almak için toplumsal hareketler literatü-
rüne uzanmalıyız. Esasında tarihin ve toplumsal düşüncenin uzun 
yüzyıllar boyunca egemenin, yönetenin, sömürenin gözüyle anlaşıldı-
ğını ve anlatıldığını biliyoruz. Bu açıdan toplumun ya da yönetilenle-
rin, sömürülenlerin özneleştiği ya da taleplerinin belirleyici hale geldi-
ği ve mevcut toplumsal düzeni ve kuralları işleyemez hale getirdiği 
durumların “bilimsel” olarak incelenmesi çok yeni tarihlerdedir. 
Toplum bilimleri alanında bu konuda ilk karşımıza çıkan bakış açısı-
nın, toplumsal hareketlilikleri akıldışılık, sapkınlık olarak gören, 
temelde psikolojik sorunlara ve kitle psikolojisine dayandıran yakla-
şımlar (Çetinkaya, 2008) olması şaşırtıcı değildir. Bilimsel anlamda bu 
bakış açısı artık rağbet görmese de, siyasal alanda ve söylemde geçer-
liliğini ve güncelliğini koruduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. İkinci 
bakış açısı, daha çok Amerika Birleşik Devletleri (ABD) merkezli sos-
yal bilimler içinde yeşeren “kaynak mobilizasyonu” ve “politik süreç” 
teorileri üzerinden incelenebilir. Rasyonel bireylerin bir tür fayda-ma-
liyet ya da kâr-zarar hesabı yaparak (sadece maddi anlamda değil) 
toplumsal hareketlere katıldığı, örgütlenmelerin bu hareketliliklerin 
temel taşı olduğu ve örgütlerin toplayabildikleri kaynakların (yine 
sadece maddi kaynaklar anlamında değil) bu hareketlerin ortaya çık-
masının yolunu açtığı düşüncesi kaynak mobilizasyonu yaklaşımının 
temelidir. Kaynak mobilizasyonu yaklaşımı içinden gelişen politik 
süreç teorisiyse siyasal sistemin kaynaklarına öncelik vererek, moder-
nleşmenin ortaya çıkardığı büyük toplumsal değişimlerin toplumsal ve 
kolektif hareketleri etkilediği vurgusuyla toplumsal hareketleri toplum-
sal gruplar ve muhalifleri arasında süregelen, çatışmaya dayanan bir 
etkileşim olarak ele alır (Çetinkaya, 2008). Üçüncü bakış açısı olan, 
Kıta Avrupası yazınının (özellikle de Alain Touraine) öncülük ettiği 
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hülya kendir  

“yeni toplumsal hareketler” yaklaşımı ise sanayi toplumu ile sanayi 
sonrası toplum arasında bir kopuş yaşandığını, 1968 ile birlikte sanayi 
sonrası yeni döneme geçildiğini öne sürerek, bu anlamda işçi sınıfı 
hareketleri ve yurttaşlık haklarının genişlemesine dayanan ulus-devlet 
temelli hareketlerin bir etkisinin kalmadığı, “eskidiği” ve yeni ortaya 
çıkan kimlik temelli hareketlerin artık belirleyici olduğu fikrine daya-
nır (Uysal, 2020). Bu bağlamda toplumsal hareketlerin temelini kültü-
rel alanda görür. Günümüzde bu bakış açılarının tümünün sınırlılıkla-
rı üzerine hem kuramsal hem olgusal bağlamda süregelen tartışmalar 
vardır ve bunlar pandemi döneminde toplumsal hareketlere ilişkin 
değerlendirmeler açısından da önemlidir.

Genel olarak ilgili yazında toplumsal hareketlerin tarihine ilişkin 
üç dalga şeklindeki bir dönemlendirme yapıldığını da söylemeliyiz. 
Wallerstein (1993) ilk dönem olarak 1789-1945 arasını alır ve ilk 
kuşak hareketler olarak ulusal/milliyetçi hareketler ile işçi sınıfı hare-
ketlerini işaret eder. Bu dönem aynı zamanda kadın, çevre, barış gibi 
bazı toplumsal hareketlerin de modern anlamda ilk kıvılcımlarının 
çaktığı ve örgütlerinin oluşmaya başladığı dönemdir. İkinci dönem 
neredeyse tek bir yılla simgeleştirilebilir: 1968. İkinci Dünya 
Savaşı’nın bitişinden Soğuk Savaş’ın sona ermesi ve Sosyalist Blokun 
dağılmasına kadar süren bu dönemde, siyasi iktidarların yanı sıra 
muhalefetin oluşturduğu siyasal örgütlenmelerin (sağ ya da sol 
cenahtaki muhalif siyasi partiler, sendikalar gibi) taleplerine cevap 
üretemediği gençlik, öğrenci, kadın, çevre, barış ve benzer toplumsal 
hareketler yükselmiştir. Bu hareketler genel olarak, aynı adı taşıyan 
kuramsal yaklaşımlarla her zaman doğrudan ilgili olmaksızın, “yeni 
toplumsal hareketler” diye adlandırılmıştır. Üçüncü dönem ise baş-
langıcı 1999’un sonunda Seattle’da Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) top-
lantısına karşı yapılan kitlesel gösterilerle simgeleşen, zaman zaman 
farklı coğrafyalarda neoliberal, milliyetçi, muhafazakâr, otoriter poli-
tikalara karşı yükselişe geçen toplumsal hareketleri ve patlamaları de 
içine alan küreselleşme karşıtı hareketleri anlatır. “Alternatif küresel-
leşme hareketi”, “aşağıdan küreselleşme” gibi adlarla da anılan ve 
tam 21. yüzyılın başlangıcıyla kesişen bu hareketler, SSCB’nin ve 
Sosyalist Blokun dağıldığı, Soğuk Savaş’ın bittiği ve neoliberal küre-
selleşmenin/kapitalizmin insanlığın önünde tek seçenek olarak 
göründüğü/konulduğu ve bu politikaların getirdiği acı reçeteye karşı 
itirazların belirmeye başladığı yılların bir ürünüdür. 

Neoliberal ideoloji ve politikalara karşı bir sorgulama ve başkaldı-
rı niteliğini taşıyan bu hareketler, farklı yerelliklerde geç kapitalistle-
şen ülkeleri darboğaza sokan borç sarmalının kırılması, kent, çevre 
ve yaşama alanlarının korunması, sosyal politikaların ve kamu hiz-
met alanlarının aşınmasının getirdiği yoksullaşma, işsizlik ve güven-
cesizleşmeye karşı tepkilerin örgütlenmesi, emperyalist ve bölgesel 
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savaşların yarattığı yıkımların sorgulanması gibi temellerde yüksel-
miştir (Kendir, 2017). Bu bağlamda söz konusu hareketlerin sönüm-
lenmeye başladığı yıllarda, 2008 krizinin tetiklemesiyle ortaya çıkan 
toplumsal hareketlerin ve sosyal patlamaların dördüncü bir dalga mı 
sayılacağı yoksa 1999’da başlayan muhalif dalganın bir devamı mı 
olduğu üzerinde tartışılan bir konudur. Arap Baharı ve Gezi İsyanı da 
dahil olmak üzere, adeta bütün dünyaya yayılan meydan protestoları, 
işgal hareketleri, ekolojik kaygılara dayanan yurttaş örgütlenmeleri, 
muhafazakâr ve otoriter iktidarların cinsiyetçi politikalarına karşı 
kadın hareketleri bazen hız keserek bazen yoğunluk kazanarak, 
bazen tek bir yerelde ya da ülkede bazen farklı ülkelere yayılarak 
devam etmiştir. Pandeminin başlangıcından hemen önceki yıl olan 
2019 da, toplumsal hareketlerin ve protestoların en canlı olduğu yıl-
lardan biri olmuştur. Hong Kong, Şili, Ekvador, İran, Irak, Lübnan, 
Sudan, Cezayir gibi ülkelerde toplumsal muhalefet yükselmiştir 
(Pleyers, 2020: 1). Pandemi öncesi on yıla yayılan bu hareketlerin 
yeni bir dalga mı olduğu sorusu, COVID-19 pandemisinin en azından 
bazı coğrafyalarda ortaya çıkardığı kitlesel gösteriler, eylemler ve 
hareketlilikleri ele almak bakımından da önemlidir. Bu soruların 
cevabını, henüz pandemi koşullarını yaşamaya devam ettiğimiz 
bugünlerde net ve kesin bir şekilde cevaplamak kolay değildir tabii. 

*  *  *
Pandeminin getirdiği olağanüstü koşullarla birlikte toplumsal 

muhalefetin, hızlı bir biçimde inişe geçtiği düşünülmüştür. Nitekim 
bazı araştırmalara göre Nisan 2020 itibariyle bile, protesto gösterile-
rinde % 60 oranında bir düşme yaşanmıştır (Pinckney ve Rivers, 
2020: 24). Bu ani düşüş, hem salgının ve onunla ilgili tedbirlerin belli 
zaman aralıklarında veya günlerde yapılan eylemlilikleri imkânsız 
hale getirmesiyle hem de siyasi iktidarların pandemiye karşı politika-
ları ulusal birlik çağrılarıyla kendi meşruiyetlerini sağlamlaştırmak 
için bir zemine dönüştürmesiyle ilişkilidir (Pleyers, 2020: 2). Sonuç 
olarak, sokak hareketlerinin ve protestoların görece az riskli olduğu, 
temel hak ve özgürlüklerin üzerindeki baskıların daha az olduğu 
demokratik ülkelerde bile, COVID-19’un bulaşma ve yayılma ihtima-
li ile ilgili korunma tedbirleri, insanların bir araya geldiği muhalif 
eylem biçimlerini “yüksek riskli” hale getirmiştir (Pinckney ve Rivers, 
2020: 25). 

Pandeminin ortaya çıkardığı ani kriz durumunun, toplumların 
yüzünü siyasi iktidarlara dönmelerine ve hak ve özgürlükleri kısıtla-
yan olağanüstü uygulamaları kabul etmelerine zemin sağladığını 
vurgulamak gerekir. Özellikle pandeminin ilk dönemlerinde, daha 
önce eleştiri yağmuruna tutulan otoriter hükümetlerin bile, krizle 
mücadelede başarılı sayıldığına tanık olunmuştur (Pleyers, 2020: 2). 
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Örneğin o dönemde Türkiye’de de, daha önce özel hastaneleri olma-
sı nedeniyle bile çok eleştirilen Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca’nın, 
her akşam ekranlarda, hastalığa dair sayıları (bu sayılardan kuşku 
duyulsa bile) ve alınan tedbirleri açıklaması, muhalif kesimlerde dahi 
kendisine karşı bir güven ve sempatinin doğmasına yol açmıştır. 

 Geldiğimiz noktada, hemen pandemi krizinin ve kapanma uygu-
lamalarının pek çok hükümet tarafından medyayı kontrol etmek ve 
böylece muhalifleri susturmak için bir zemin sağladığını da vurgula-
mak gerekir. Esasında toplumsal hareketlerin etkisinin medyanın 
baskı altına alınmasıyla azaltılmaya çalışılması yeni bir olgu değildir. 
Öte yandan, tek bir gündemin, yani pandeminin her türlü ana akım 
ve muhalif medya kanallarının, sosyal medyanın ve hatta günlük 
iletişimin içeriğini belirler hale gelmesi, bir anda toplumsal hareket-
lere seslerini çıkarabilecekleri bir alan da bırakmamıştır (Pleyers, 
2020: 1-2). Ayrıca, toplumsal hareketlerin pandemiden ne derece ve 
nasıl etkilendiğine ilk dönemlerde çok dikkat edilmediğini de söyle-
memiz gerekiyor. Bu tür protesto ve gösteriler olduğunda ise mese-
lenin ne olduğundan daha ziyade sosyal mesafe ve korunma tedbir-
lerine ne kadar uyulduğu üzerine haberler yapılmıştır (Pinckney ve 
Rivers, 2020: 26). 

Tam da burada, pandeminin toplumsal protestolara ve sokak hare-
ketlerine katılımı azaltsa ve zorlaştırsa bile, toplumsal muhalefeti 
durdurmadığını ifade etmemiz gerekiyor artık. Pandeminin ilk 
dönemlerinden itibaren Venezuela’dan Irak’a insanlar sokaklara 
akmaya devam etmiş, kapanma uygulamalarına ve yasaklara rağmen 
Fransa’da “Sarı Yelekliler” özellikle Paris’te kitlesel protestolar yap-
mayı sürdürmüş, Lübnan’da yolsuzluklara karşı devam eden eylemler 
pek de hız kesmemiştir (Pinckney ve Rivers, 2020: 26). ABD’de ise 25 
Mayıs 2020’de George Floyd’un polis tarafından öldürülmesini pro-
testo etmek üzere başlayan sokak gösterileri, “Black Lives Matter” 
sloganıyla, kısa sürede ülkedeki en büyük protesto hareketlerinden 
birine dönüşmüştür. Çeşitli istatistikler 2020 yazında, 15 milyon ila 
26 milyon arası ABD yurttaşının bu harekete katıldığını göstermek-
tedir (Pinckney ve Rivers, 2020: 26). Daha ötesi, bu hareket, anti-si-
yah ırkçılığa karşı küresel bir harekete dönüşmüş, ABD sınırları 
dışına taşmıştır. 

Özetle, yukarıda söz edilen bütün olumsuz koşullara ve 
karamsar öngörülere rağmen, toplumsal muhalefetin pandemi döne-
minde etkin olduğu görülmektedir. Bu canlılık, sadece sokak eylem-
leri ile sınırlı da değildir. Kaldı ki, toplumsal muhalefeti doğrudan 
sokak eylemleri ile özdeşleştirmek her zaman doğru olmayabilir. 
Pleyers (2020) pandemi döneminde toplumsal hareketlerin beş önem-
li rol oynadığını ifade etmektedir. Bunlar şu şekilde sıralanır: protes-
tolar; işçi haklarının savunulması (defending workers’ rights); karşı-
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lıklı yardımlaşma ve dayanışma ve (mutual aid and solidarity); siyasi 
ve yönetsel kararları izleme/takip (monitoring policymakers) ve 
kamuoyunu bilgilendirme/halk eğitimi (popular education). Bu sınıf-
landırmanın elbette eleştirilere ve katkılara açık olmakla birlikte, 
pandemi döneminde toplumsal muhalefeti ele almak açısından bize 
iyi bir çerçeve sağladığını düşünüyorum. Dolayısıyla, bu başlıklardan 
giderek konuya biraz daha yakından bakalım.    

Protestolar 
Pandemi toplumsal hareketlerin, Seattle’dan beri gündemde tuttu-

ğu pek çok toplumsal, ekonomik, ekolojik sorunu, yoruma yer bırak-
mayacak biçimde herkes için açık ve somut bir hale getirmiştir. 
Ayrıca neoliberal otoriter politikaların sosyal politikalarda, kamu 
hizmetlerinde ve özellikle de sağlık sistemi ve hizmetlerinde yarattığı 
tahribat, pandemi krizinde çok ağır sonuçlar doğurmuştur. Bu 
nedenle hastalıktan ölen insanların sayısı daha da artmış, özellikle 
sosyal destekten yoksun yaşlılar hastalanmış ve kaybedilmiş, sağlık 
çalışanları fedakâr bir biçimde uzun saatler ve zor koşullarda çalış-
masına rağmen hastaneler, sağlık araç gereçleri ile tedavi hizmetleri 
ve sağlık çalışanlarının sayısı yetersiz kalmıştır. 

Bütün bunlar karşısında, pandeminin ilk dönemlerinden itibaren 
bazı ülkelerde ve kentlerde kapanma kararlarına ve risklere rağmen 
gösteriler yapılmıştır. Örneğin 2020 1 Mayıs’ı pek çok ülkede sokak-
larda kutlanmış;  Kudüs, Atina, Santiago gibi kentlerde yüzlerce 
insan, fiziksel mesafeye dikkat ederek gösterilere katılmıştır. Yine 
2020 Mayıs’ında, Hong Kong’ta pandemiden önce de hareket halinde 
olan göstericiler, Çin’in baskıcı politikalarının kentlerine doğru yayıl-
ma tehdidi karşısında, yeniden sokaklara dönmüştür (Pleyers, 2020: 
4). Ayrıca, kapanmadan hemen önce, kitlesel gösterilerin olduğu 
ülkelerde bu gösterilere katılanlar, eylemlerinden vazgeçmediklerini, 
sadece ertelediklerini vurgulayan başka eylemler yapmıştır. Örneğin 
Lübnan’da yurttaşlar, “geri döneceğiz (we will be back)” hashtag’i ile 
bir sosyal medya eylemi yapmış ve hükümetin kapanma politikaları-
na karşı “COVID devrimi öldüremez/durduramaz (The COVID will 
not kill the revolution)” ve “Açlık COVID’den daha öldürücü (Hunger 
is deadlier than COVID-19)” gibi sloganlarla sokaklara inmiştir 
(Pleyers, 2020: 4). 

Öte yandan, COVID-19 pandemisinin getirdiği ölümler, ağır has-
talık koşulları ve sağlık sistemiyle ilgili sorunlar nedeniyle pek çok 
yerde başta sağlık çalışanları olmak üzere yurttaşlar hükümetlere 
karşı daha acil ve etkin çözümler üretmeleri için taleplerini yükselt-
miştir. Örneğin Nepal’de, yüzlerce insan, hükümetin pandemi tedbir-
leri ile ilgili harcamalarına dair hesap soran eylemlere katılmıştır 
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(Pinckney ve Rivers, 2020: 26). 2021’de de devam eden pandemi 
düzenlemelerine rağmen pek çok ülkede iktidarlara karşı protestolar 
devam etmiştir. Türkiye’de 20 Mart 2021’de gece yarısı yayınlanan bir 
Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Türkiye’nin İstanbul 
Sözleşmesi’nden çekileceği ortaya çıkınca, ertesi gün pek çok ilde 
binlerce kadın ve LGBTİ+ sokaklara çıkmış ve pandemi önlemlerine 
ilişkin yasak ve uyarılara rağmen dağılmadan eylemlerini sürdürmüş-
tür (Tatlıcı, Öztürk ve Hamsici, 2021).  

Pandemi döneminde toplumsal hareketlerin eylem biçimlerini ve 
taktiklerini sosyal mesafe ve kapanma kurallarına uyacak şekilde 
dönüştürdükleri görülmüştür. Örneğin Polonya’daki kürtaj karşıtı 
yasal düzenlemelere karşı, kadınlar kapanma tedbirlerine adeta mey-
dan okuyarak, arabalarıyla sokaklara çıkıp Varşova’da trafiği durdur-
muştur. Lübnan’da da gösterilerde araba kullanılmış, insanlar korna 
çalarak ve evlerinin pencerelerine ulusal bayrağı asarak, hükümetin 
yolsuzluklarını protesto etmiştir (Pinckney ve Rivers, 2020: 26-27). 
Balkonlar, pencereler, çatılar Türkiye dahil pek çok ülkede siyasi pro-
testoların ve ayrıca siyasi kutlamaların mekânı olmuştur (Uysal, 2020). 
Görüldüğü gibi, toplumsal hareketlerin geliştirdiği yaratıcı eylem 
biçimleri ve taktikleri, onların hem baskılar karşısında durmamasını 
sağlamakta hem de pandemi koşulları gibi “olağanüstü” bir dönemde 
bile sessiz kalmadıklarını ve kalmayacaklarını göstermektedir.

Pandemi döneminde toplumsal muhalefetin bir parçası olarak bazı 
Avrupa ülkelerinin başkentlerinde, ABD’de, Brezilya’da ortaya çıkan 
karantina önlemlerine ilişkin protesto gösterilerini de anmamız gere-
kiyor. Bu gösterilerde pandemi ve kapanmaya ilişkin yasaklara karşı 
özgürlük savunusunun yanı sıra aşırı sağcı, ırkçı, göçmen karşıtı, 
yine bilim karşıtı söylemlerin de baskın olabildiği ve bu görüşleri 
savunan faşist, milliyetçi ve muhafazakâr siyasi örgütlerin ve grupla-
rın protestoların belirleyici kitlesi haline gelebildiği görülmüştür 
(Deutsche Welle Türkçe, 2020; BBC Türkçe, 2020). Ancak bu gösteri-
lere katılanların ne derece homojen bir grup olarak değerlendirilebi-
leceği, her şeye rağmen bir soru işaretidir. Pandeminin katmerlendir-
diği ekonomik kriz koşullarının çok etkilediği bazı ekonomik sektör-
lerdeki çalışanların ya da küçük işletme sahiplerinin de bu tür gös-
terilerin önemli bir unsuru olduğunu gözden kaçırmamak gerekir. 

İşçi haklarının savunulması: İ şyeri eylemleri ve grevler
Pek çok ülkede uygulanan tam kapanma ve evden çalışma düzen-

lemelerine rağmen, bilindiği gibi milyonlarca insan işyerlerinde tam 
zamanlı, hatta daha uzun saatler çalışmaya devam etti, ediyor. 
Bunlardan bir kısmı, pandemide bile çalışması zorunlu sayılan ve 
içeriği ve kapsamı ülkeden ülkeye değişebilen “elzem/temel sektör-
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ler”in çalışanları idi, ambulans sürücülerinden hemşirelere, eczane 
çalışanlarından doktorlara sağlık çalışanlarının yanı sıra kargo işçi-
leri, süpermarket işçileri, gıda ve ilaç üreten fabrikaların işçileri canla 
başla çalıştılar. Ayrıca pandemi öncesi “normalinde” “önem”i fark 
edilmeyen bazı sektörlerin, örneğin kargo ve lojistik işçilerinin özel-
likle kentlerdeki yaşamın sürdürülebilirliği açısından ne derece haya-
ti bir rol oynadığı fark edildi ve belli bir toplumsal ilgi ve desteğin 
muhatabı oldular. Diğer yandan daha da ağırlaşan çalışma koşulları 
altında, yeterince korunma tedbiri olmaksızın uzun saatler boyunca, 
düşük ücretlerle, bazı iş kollarında güvencesizlikle çalışma biçimleri 
de pek değişmeksizin, hatta daha da ağırlaşarak devam etti. 

Pandeminin ilk döneminde, pek çok ülkede kargo, taşımacılık ve 
depo işçileri, yukarıda bahsedilen çalışma koşullarını protesto ede-
rek, greve gitti. Amazon depolarında çalışan işçiler Fransa’da ve 
ABD’de, New York’ta grev yaptılar. Yine dünyanın pek çok ülkesinde 
süpermarket işçileri, pandemiyle birlikte ağırlaşan iş yükleri ve 
enfeksiyon riski ile sürekli karşı karşıya olmaları gerçeği karşısında, 
daha adil ücret talepleriyle çeşitli eylemler yaptılar (Pleyers, 2020: 5). 
Türkiye’de Migros Depo işçilerinin işyerlerinde başlayıp patronun 
evinin önüne kadar giden eylemleri de benzer taleplerle hayata geçi-
rilmiştir (Sendika.Org, 2021).

Sağlık çalışanları ise pek çok ülkede taleplerini çeşitli eylem 
biçimleriyle dile getirmiştir. Belçika’da başbakanın Brüksel’deki bir 
hastaneyi ziyareti sırasında, hastane çalışanlarının ona arkasını dön-
mesi ve sonrasında sendika ile hükümet arasında yapılan görüşme-
lerle sağlık çalışanlarının bazı haklarını alması hem ülkede hem 
bütün dünyada yankı uyandırmıştır (Pleyers, 2020: 5). İspanya’da, 
Madrid’de görev yapan doktorlar personel eksikliği, koronavirüs sal-
gını nedeniyle aşırı yoğunluk, düşük maaş ve verilen sözlerin tutul-
maması nedeniyle eylem yapmıştır (Evrensel, 2021). Yine, örneğin 
Malawi’de, doktorlar ve hemşireler, sağlık çalışanlarının sayısının 
artırılmasını ve daha fazla tıbbi araç gereç sağlanmasını talep eden 
oturma eylemleri düzenlemiştir (Pinckney ve Rivers, 2020: 26). 
Türkiye’de sağlık çalışanları, çok fazla sayıda doktorun ve sağlık 
çalışanının COVID-19 nedeniyle hayatlarını kaybetmelerinin hükü-
metin süreci yönetememesinin sonucu olduğunu dile getirerek hem 
kaybettikleri meslektaşlarını andıkları hem de hükümeti protesto 
ettikleri gösteriler yapmıştır (Samsun Tabip Odası, 2020).  

Dayanışma ve yardımlaşma
Pandemi döneminin hemen başlarında bile pek çok ülkede, kent-

te çeşitli toplumsal örgütler, yurttaş hareketleri, mahalle ya da komşu 
ağları, kriz durumunun getirdiği zor koşullarda yardımlaşmanın sağ-
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lanması, tek yaşayanların ve yaşlıların ihtiyaçlarının karşılanması, 
herkes için belli temel ihtiyaçların ortak giderilmesi vb. temelinde 
bazı dayanışma ve yardımlaşma örgütlenmeleri oluşturmuştur. Sosyal 
mesafe ve izolasyon döneminde, toplumsal hareketler bu şekilde yeni 
bağlar kurmuştur (Della Porta, 2020).

Bazen bağımsız ve kendiliğinden bir araya gelen gönüllülerin, 
bazen yereldeki çok az kişiden oluşan sivil toplum inisiyatiflerinin bu 
dönemde, daha önce hiç olmadığı kadar öne çıkması, özellikle tek 
başına yaşayan hasta ve yaşlıların alışverişlerini yaparak, mümkün 
olan durumlarda sağlık ve bakım hizmetlerine ulaşmalarına yardım 
ederek, aslında hallerini hatırlarını sorarak yaşama tutunmalarını 
sağlamaları, toplumsal ilişkilerin ve örgütlenmelerin önemini bir kez 
daha herkese hatırlatmıştır. Örneğin İngiltere, İskoçya ve Galler’de 
pandemi döneminde kurulan dayanışma ağlarının sayısı, çok kısa 
sürede 4 bini bile geçmiştir (Serin, 2020). Feminist örgütlerin şiddete 
uğrayan kadınlar için dayanışma ve sığınak sağlamaları, yoksullukla 
mücadele eden örgütlerin evsizler ve temel ihtiyaçlarını karşılayama-
yacak durumda olanlar için yardım ağları oluşturmaları, göçmen ve 
mültecilerle çalışan örgütlerin onların özgün durumlarının da bilgi-
siyle destek mekanizmaları kurmaları bu dönemde ciddi bir etki 
uyandırmıştır (Textum, 2021). 

Yukarıda söz edilen dayanışma ve karşılıklı destek ağlarının çoğu, 
bir yandan en yakın mekânsal ya da örgütsel ilişkiler temelinde yüz 
yüze ilişkilerle diğer yandan sosyal medya üzerinden kurulmuştur. 
Bütün bunlar, beklenmedik bir kriz durumunun hem tek tek insan-
ların hem de toplulukların, bireysel ve ortak ihtiyaçların karşılanma-
sı için başka seçenekler olabileceği yönünde sorgulamalar yapmala-
rına ve belki de “hayaller kurmalarına” yol açmıştır. 

Siyasi ve yönetsel kararları izleme 
Toplumsal muhalefetin ve hareketlerin, bunların oluşturdukları 

örgütlerin genel olarak haklar ve özgürlükler temelinde ülke ve 
dünya siyasetini, kamu politikalarını izlemeleri, eleştirmeleri ve top-
lumsal talepleri dile getirmeleri, yani kısaca “savunuculuk” (advoca-
cy) rolleri var oluşlarının özüne dair bir “işlevleridir” elbette. COVID-
19 pandemisi, bu rollerinin çok daha hayati bir hale geldiği ve siya-
sette ve toplumda karşılık bulduğu bir dönemdir. Pandeminin var 
olan eşitsizlikleri çoğaltan ve derinleştiren etkilerini ortaya koyan, 
buna karşı çeşitli çözüm önerileri geliştiren sivil toplum örgütleri, 
sendikalar, bağımsız araştırma yapan uzman ve örgütler bu dönem-
de, azımsanmayacak bir şekilde aktif çalışmıştır. 

Dünyanın çeşitli ülkelerinde onlarca uzman ve örgütün, hükü-
metlerin oluşturduğu “kurtarma paketlerinin” öncelikle büyük şir-
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ketlere değil, sosyal adalet temelinde toplumun en zor koşullarında 
yaşayan ve pandemiyle durumu daha da ağırlaşan kesimlerine 
yönelmesi için taleplerde bulunmasını, toplumsal muhalefetin 
hükümetler üzerinde baskı yaratmalarına örnek olarak düşünebili-
riz. Yine Türkiye’de Türk Tabipler Birliği’nin (TTB) yaptığı açıkla-
malar (TTB, 2020-2021), DİSK-AR’ın çalışma hakları, istihdam, 
kadın üşgücüne dair yaptığı araştırmalar (DİSK-AR, 2021), Eğitim-
Sen’in uzaktan eğitime dair raporları (Eğitim-Sen, 2020) ve İnsan 
Hakları Derneği’nin (İHD) pandemide çocukların yaşadıkları hak 
ihlallerini ve pandemiye tepkilerini ele aldığı araştırma (İHD 
İstanbul Şubesi Çocuk Hakları Komisyonu, 2021), bu izleme rolü-
nün çeşitli örnekleri olarak ele alınabilir.

Kapanma uygulamalarının gerektirdiği bazı özgürlüklerin kısıt-
lanmasına dair koşulların bazı ülkelerde hükümetlerin, polis ve 
güvenlik bürokrasisinin elinde siyasi muhaliflere, toplumsal hareket-
lerin aktif öznelerine, yurttaşlara karşı baskı ve şiddet için bir araca 
dönüşmesi de bu alanlarda çalışan sivil toplum örgütlerinin takibin-
den kaçmamıştır. Türkiye İnsan Hakları Vakfı’nın (TİHV) hazırladığı 
2020 yılı İnsan Hakları Raporu, hem geçmişten beri izlenen hem de 
pandemi gerekçesiyle artan söz konusu hak ihlallerinin bir dökümü-
nü ve çarpıcı örneklerini sunmaktadır (TİHV, 2021). 

Kamuoyunu bilgilendirme 
Toplumsal muhalefetin ve örgütlerin pandemi döneminde, dünya 

çapında oynadığı en önemli rollerden biri, bu yeni “bilinmezlik” kar-
şısında, özellikle de hükümetlerin eksik ve/veya taraflı bilgiler sun-
dukları ülkelerde, toplumu doğru bir şekilde bilgilendirmek ve “eğit-
mek” olmuştur. Pandemi dönemi bir yandan da, çaresizliğin ve 
karamsarlığın getirdiği koşullar içinde insanların bilim dışı bilgilere 
güvenmeye açık oldukları, komplo teorilerinden bile medet umduk-
ları böylece yanlış ve/veya uydurma bilgilerin de çabucak yayılıver-
diği ve toplumu etkileyebildiği bir ortam yaratmıştır. Bu koşullarda, 
Türkiye’de TTB’nin, toplumu bilgilendirmek için COVID-19 çalışma 
kurulları oluşturması, düzenli raporlar yayınlaması, basın açıklama-
ları yapması, buna ilişkin verilebilecek en iyi örneklerden birini oluş-
turur. TTB’nin karşılaştığı bütün baskılara rağmen, ayrıca hastalığa 
dair gerçek verileri sunması için hükümete karşı sürekli taleplerde 
bulunması, yukarıda bahsettiğimiz savunuculuk rolü yanında kamu-
oyunun bilgilendirmesi açısından da çok büyük bir etki yaratmıştır 
(TTB web sayfası, 2020-2021).

*  *  *
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hülya kendir  

Bütün bu işlevlerini yerine getirirken toplumsal hareketlerin ve 
örgütlerin yaratıcı bazı araç ve yöntemlere başvurdukları bir gerçektir. 
Ancak, balkon eylemlerinden sosyal medya eylemlerine bu “eylem 
repertuvarı”nın ne derece yeni olduğu da tartışmalıdır. Söz konusu 
eylem biçimlerinin ve mekânlarının çoğunun uzun bir tarihsel geçmişi 
vardır  (Uysal, 2020). Tahmin edileceği üzere, yeni olduğu ileri sürülen 
eylemlerin en başında da, sosyal medya ve dijital araçların kullanıldığı 
eylemler ve kampanyalar gelmektedir. Esasen “dijital aktivizm” de, bir 
süredir toplumsal hareketlerin önemli eylem mecralarından/araçların-
dan biri haline gelmiştir. Dijital medya araçları, toplumsal hareketler 
arasında işbirliği ve iletişimi güçlendiren bir işlev de görmektedir. 
Örneğin küresel iklim hareketinin, savaş karşıtı hareketlerin veya 
kadın hareketlerinin bazı eylemlerinin ve sloganlarının farklı ülkelerde 
yayılmasında, geniş etki yaratmasında, dijital medya araçlarının getir-
diği daha hızlı ve görece daha az maliyetli haberleşme yollarının ve 
dijital mecralarda sürdürülen çeşitli kampanyaların önemli etkisi 
olmuştur. Pandemi döneminde, bunların nicel ve nitel olarak önemi-
nin daha da arttığını rahatlıkla söyleyebiliriz. 

Türkiye’de de pandemi döneminde toplumsal muhalefetin örgüt-
lendiği toplantıların, eylemlerin sosyal medya platformları üzerinden 
yapıldığı, özellikle Twitter’in siyasi taleplerin, adalet ve dayanışma 
arayışının bir mecrası haline geldiği yadsınamaz. Bu sosyal medya 
eylemlerinin bazıları o kadar dikkat ve ilgi çekmiştir ki, hükümet 
yetkilileri çoğu zaman bunlarla ilgili çeşitli açıklamalar yapmak 
durumunda kalmıştır. 

Öte yandan, sosyal medya araçlarına dayanan eylem biçimlerinin 
politik eylemlere katılımı büyük ölçüde kişisel motivasyona bağlı 
hale getirmesi, kolektif eylem dinamizmini zayıflatması ve bu tür 
eylemlerin uzun vadeli ve sürekli hale gel(e)memesi, dijital aktiviz-
min taşıdığı olumsuz yönler arasında sayılmaktadır (Pinckney ve 
Rivers, 2020: 27). Dolayısıyla bu platformların farklı yerellikleri bir 
araya getirme, işbirliği olanakları yaratma, daha çok insana ulaşabil-
me gibi olanaklar sunmasının yanında, muhalefet etmeyi gerçekliğe 
denk düşmeyen bir “söylenme” hali, bir “klavye mücadelesi” haline 
getirerek etkisizleştirdiği, yüzeyselleştirdiği gibi tespitler de yabana 
atılır gibi değildir.

*  *  *
Bitirirken COVID-19 pandemisinin bir yandan kapitalist düzeni, 

insanın, toplumun, doğanın, bir bütün olarak gezegenin geleceğini 
ve “normal” kabul edilen yaşam koşullarını ve tarzlarını sorgulatır-
ken diğer yandan sağlığın korunması gibi adeta tartışılamaz bir 
gerekçeyle siyasi iktidarlara, özellikle otoriter yönetimlere temel hak 
ve özgürlüklerin kullanılmasını tamamen ya da kısmen engelleyen 
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düzenlemeler yapma “imkânı” sağladığını hatırlamamız gerekiyor. Bu 
çerçevede, ulusal ve yerel düzeylerde meclislerinin toplanamamasın-
dan derneklerin, sendikaların ve çeşitli kitle örgütlerinin toplantıları-
nın kısıtlanmasına ya da yasaklanmasına, toplumsal muhalefetin 
çeşitli unsurlarının toplanma gerektiren protestolarının polisin uygu-
ladığı orantısız şiddetle bastırılmasından muhalefet edenin yine oran-
tısız cezalarla karşılaşmasına, toplumsal muhalefet çeşitli baskılarla 
karşı karşıya kalmıştır. Görüldüğü gibi, bütün bunlar dünyada ve 
Türkiye’de toplumsal muhalefeti durdurmamış, hatta bazı örneklerde 
izlendiği gibi, adeta canlandırmıştır. Öyleyse son olarak, pandemi 
döneminin ortaya çıkardığı, daha doğrusu şiddetini ve görünürlüğü-
nü artırdığı eşitsizlikler ve baskılar karşısında toplumsal hareketlerin 
oynayacağı rolün daha acil ve hayati bir hale geldiğini de tekrar 
belirtmeli ve unutmamalıyız. 
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PANDEMİDE İŞÇİ SINIFININ HASTALIĞI VE 
İLACI: ÖRGÜTSÜZLÜK VE ÖRGÜTLÜLÜK1

HAKAN KOÇAK 
KODA Üyesi

Pandeminin başlangıcında “hepimiz aynı gemideyiz, pandemi 
sınıf farkı dinlemiyor, herkesi eşit şekilde etkiliyor” ifadeleri çok 
yaygındı, ancak ilerledikçe görüldü ki pandemi aslında salt tıbbi 

bir sorun olmanın ötesinde çok ciddi bir sosyal, iktisadi sorun. Önceki 
oturumlarda da görüldüğü üzere aslında pandemi kapitalizmin mevcut 
fay hatlarını, zaaflarını, gayri insani yönünü ve kapitalizmin içindeki 
çok derin eşitsizlikleri bir kez daha gün yüzüne çıkarmış oldu. Bu 
eşitsizlikler içerisinde en temeli de sınıfsal eşitsizlikler. Tabii Türkiye’de 
hepimizin çokça şikâyet ettiği gibi pandemiye ilişkin bir veri eksikliği 
var. Dolayısıyla konuşacağımız şeyleri istediğimiz kadar doygun veri-
lerle destekleme imkânımız belki yok, ama hem gözlemlerimiz hem de 
bütün bu eksikliklere rağmen yine de bir şekilde, deyim yerindeyse, 
kazıyarak veri üreten dostlarımız, bilim insanları var. Buradan hareket-
le pandeminin giderek bir işçi sınıfı hastalığı hale geldiğini söyleyebi-
liriz. Bundan kastım pandemiden sadece bu sınıfın mensupları etkile-
niyor demek değil elbette; ama etkilerini en yaygın ve ölümcül biçim-
de yaşayan sınıfın işçi sınıfı olduğu da görüldü. 

Buna dair birkaç araştırma var, özellikle de İstanbul hakkında. 
İstanbul malum Türkiye’de pandeminin en yoğunlaştığı, hatta 
Türkiye’nin Wuhan’ı da denen bir kent konumuna geldi. Böyle ifade 
edilmesinin nedenini araştırdığımızda karşımıza çıkan bazı veriler 
var. Örneğin Nilüfer Aykaç hocamız –kendisi aynı zamanda İBB 

1 Bu metin, KODA tarafından gerçekleştirilen “Covid-19 Pandemisi Neyi Anlatıyor, Neden 
Önlenemiyor“ Konferans’ında 12 Haziran 2021 günü yapılan sunumun çözümünün 
düzenlenmesiyle hazırlanmıştır.
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hakan koçak 

Bilim Kurulu üyesi– Osman Elbek ile birlikte gerçekleştirdiği bir 
araştırmanın raporunda İstanbul’da yaşayan mavi yakalıların COVID-
19’dan korunmasının gerek İstanbul,  gerekse ülke açısından kritik 
öneme sahip olduğunu açıklıyor.2 İstanbul’da mavi yakalıların yoğun 
olduğu Avcılar, Bağcılar, Bahçelievler, Esenyurt, Kurtköy, Ümraniye, 
Tuzla gibi ilçelerde temel risk faktörünün çok daha yaygın olduğunu 
belirliyor ve buralardaki Beylikdüzü, Dudullu, İkitelli organize sana-
yi bölgelerinin, İstanbul Anadolu Yakası’nda deri sanayinin, Tuzla 
Kimya Sanayi gibi organize sanayilerde çalışanların salgının yayılımı-
nı tetikleyen bir kitle durumda olduğunu belirtiyor.

Yine bu konuda uzun süredir araştırma yapan, kamusal aydın 
sorumluluğu ile yazan Aslı Odman arkadaşımızın da çalışmaları var. 
Bunlardan biri de Murat Tülek ile birlikte yaptıkları araştırma.3 HES 
verisi tablosuyla, “Kent 95: Veriye Dayalı Politika Aracı Projesi”nin 
(kentteki rayiç bedellerin mekânsal dağılımını değerlendiren bir proje) 
İstanbul haritasını çakıştırarak yaptıkları çalışmalarda onların da var-
dıkları sonuç benzer. 6 Eylül 2020 itibarıyla en yoğun COVID-19 vaka-
sının görüldüğü, haritadaki meşhur kırmızı alanlar; nüfus yoğunluğu-
nun yüksek, sosyoekonomik göstergelerin ise düşük olduğu ilçelerde 
yoğunlaşıyor. Zeytinburnu, Esenler, Güngören, Bahçelievler gibi bölge-
ler bu tabloda öne çıkıyor. Özellikle de burada D-100 ya da yaygın 
bilinen adı ile E-5 karayolu ve çevresinde birikmiş olan endüstrinin, 
ticaretin haritanın oluşumunda etkili olduğu belirtiliyor. 

Örnekler çoğaltılabilir, zaman kısıtı nedeniyle artırmayacağım. Ama 
son bir örneğe daha değineyim. DİSK bu konuda kapsamlı araştırma 
yapan tek sendikal örgüt oldu. Üyeleri arasında geçen yıl yaz aylarında 
yaptığı araştırmada, DİSK üyeleri içerisinde COVID-19’a yakalananla-
rın oranının o sıradaki Türkiye ortalamasının 3 katı kadar olduğuna 
dair bir araştırma verisini kamuoyu ile paylaştı. Dolayısıyla bütün 
bunlar aslında işçi sınıfının, en geniş anlamıyla emekçilerin COVID-19 
ile ilgili ciddi bir maruziyet yaşadıklarını ortaya koydu. Öyle olması da 
aslında son derece doğal ve anlaşılır. Niçin böyle, çünkü benden bir 
önceki oturumda paylaşımı sırasında Onur Hamzaoğlu hocanın söyle-
diği şey belirleyici: Kapalı ortamlarda yakın ve uzun süreli temas 
COVID-19 bulaşının asıl nedeni. Bu tam da işyerlerini tanımlayan bir 
şey. Yani insanların kapalı ortamlarda servislere, otobüslere, metrobüs-
lere binerek işe gidip geldiklerini; sonra yine kapalı ofis, fabrika, ter-
sane, inşaat şantiyesi, mağaza, depo, antrepo gibi toplu yerlere doluş-
tuklarını; buralarda toplu halde çok uzun süre vakit geçirdiklerini ve 

2  Aykaç, N. ve Elbek, O. (2021). Covid-19 ve İstanbul. İstanbul Kent Araştırmaları ve 
Düşünce Dergisi, 1, 8-11.

3  Odman, A. (2021). Pandemide Çalışan İstanbul’un İşçi ve Halk Sağlığı. İstanbul 
Kent Araştırmaları ve Düşünce Dergisi, 1, 42-46.
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bunu her gün tekrarladıklarını düşünürsek, aslında COVID-19 yayılı-
mının kalbinin buralar olduğunu görmek için çok özel bir uzmanlığa 
gerek yok. Ama sorun şurada ki bu meselenin çekirdeğine, meselenin 
kalbine, gerçek bir bilimsel ve sendikal müdahale yapılmaması konu-
sunda neredeyse herkes bir uzlaşı içinde oldu. Yani başka bir şekilde 
söyleyecek olursak, meselenin bu asıl çelik çekirdeği, pandemi yayılı-
mının asıl çekirdeği kamuoyunun, halkın ve emekçilerin gözü önün-
den ısrarla çekildi. Özellikle sınıfsal boyutuyla da söylersek bir orta 
sınıf ifadesi olarak giderek naifleşen “maske-mesafe” uyarısı hâkim 
hale geldi ve aslında giderek ironikleşen bir şekilde parklarda, bahçe-
lerde, açık alanlarda, deniz kıyılarında maske takarak gezinen yurttaş-
lar görülürken; aynı anda, aynı saatlerde hem ulaşım araçlarında hem 
de yüzlerce, binlerce kişinin bir arada çalıştığı yerlerde çalışan insanlar 
manzarası ortaya çıktı ve biz bu manzara içinde COVID-19’a çözüm 
bulmaya çalıştık ve doğal olarak da bulunamadı. 

COVID-19 ilk dalgadan sonra yaptığı büyük ataklarla da yıkıcı 
etkiler yarattı. Hâlâ da yaratmaya devam ediyor ve sayısız insanımızı 
kaybettik. Kaybettiğimiz, yaşam hakkını yitirenlerin yanı sıra çok 
sayıda insan da COVID-19’un dolaylı sonuçlarıyla karşılaştı. Yani 
gelir düşmesi, borçlanma, ailelerin parçalanması, insanların derin 
yoksulluk içerisine düşmeleri gibi sorunlarla da karşılaşıldı. 

Tam da bu karşılaşılan sonuçlar bağlamında bu başlığı koyduk. 
COVID-19’un bu kadar yıkıcı etkiler yaratmasının en önemli sebebi 
Türkiye’de işçi sınıfının örgütsüzlüğü. Öncelikle hem nicel hem de 
nitel olarak son derece zayıf olan sendikal örgütlenmeden söz ediyo-
ruz elbette.  Türkiye’deki örgütlülük durumuna bakacak olursak, 
Nisan 2020 itibariyle DİSK-AR’ın yaptığı araştırmada gerçek manada 
örgütlülüğün durumunu şu tabloda görebiliriz:

Kaynak: http://arastirma.disk.org.tr/
wp-content/uploads/2020/08/COVID-
19-Günlerinde-Sendikalaşma-
Araştırması-Nisan-2020.pdf)
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Bu memurlar dışındaki ücretlileri kapsayan bir tablo. Kamuda 
istihdam edilen işçileri bir tarafa bırakırsak, özel sektörde toplu iş 
sözleşmesi kapsamında olanların sayısı 850 bin civarında ki bu 
%5,8’lik bir orana denk düşüyor. Bu da toplamın ancak yüzde altısını 
oluşturuyor. Sendika üyeleri bundan daha fazla, ama toplu iş sözleş-
mesi kapsamındaki işçileri alıyoruz, çünkü gerçek bir sendikal etkin-
lik, somut bir sendikal koruma şemsiyesi ancak toplu iş sözleşmesi 
kapsamındaki işçiler için gerçekleşiyor. Yani 14 milyon kadar emekçi 
içerisinde ancak bu kadar bir örgütlülük var. Türkiye’de pandeminin 
daha başından beri net bir sınıfsal tercihle yönetilmesi söz konusuy-
du. Neydi o? Çarkların dönmesi gerekiyor. Bu tekrar eden ve belirle-
yici bir ifade oldu. Çarkları bir süreliğine durdurmak; sadece yaşamı 
sürdürmek için gerekli olan işlerin devam etmesi, bunun dışındaki 
işlerin bir süre durdurulması ve böylece toplu olarak bulunulan işyer-
lerinde temasın kesilmesi biçimindeki sağduyulu öneri ısrarla redde-
dildi ya da görmezden gelindi ve çarklar devam etti. Çarkların dön-
düğü yerdeki örgütlülükse tabloda görüldüğü gibidir. Bu pandemiyle 
ortaya çıkmış bir şey değil, 1980’li yıllardan beri 12 Eylül’ün yarattığı, 
hâlâ da etkilerini hissettiğimiz, sermayenin Türkiye işçi hareketi kar-
şısındaki zaferinin bir eseri elbette. COVID-19 ile birlikte bu 
örgütsüzlük ya da zayıf örgütlülük işçilerin yaşamını ilgilendiren bir 
hale de gelmiş oldu. Yani daha önce belki geçimi ilgilendiriyordu; 
ama şimdi yaşamını da ilgilendiren bir hale geldi. Çünkü örgütlü 
olabilseydi, örgütlü olarak davranabilseydi yapabileceği bir takım 
şeyler olabilirdi Türkiye’de işçilerin.

Birkaç şeye değinmek istiyorum. Bir tanesini açılışta söyledi Hilal 
arkadaşımız, Kod-29’u  çok duyar olduk. Adeta bu sürecin alamet-i 
farikalarından biri oldu. Bir başka çokça duyduğumuz şey de 
Hıfzıssıhha Kanunu veyahut da bu kanuna dayanarak kurulan  İl 
Hıfzıssıhha Kurumları oldu. Eski bir sözcük, söylemesi bile zor, 
1930’da çıkmış bir kanun Umumi Hıfzıssıhha Kanunu, halk sağlığına, 
işçi sağlığına da dair erken cumhuriyet döneminde çıkmış bir kanun. 
Detaylara girmeyeceğim ama bu kanun ilginçtir, hâlâ yürürlükte. Çok 
kapsamlı bir kanun ve tam da salgın hastalıklar meydana geldiğinde 
neler yapılacağını düzenleyen, çok detaylı düzenleyen bir kanun. 
Nitekim COVID-19 salgın hastalık, pandemi olarak ilan edildiğinde 
bu kanun devreye sokuldu. Fakat ilginçtir aslında bu kanunun kulla-
nım biçimi de, kendisi de bir sınıflar mücadelesine konu oldu. Yani 
bir takım uygulamalar Hıfzıssıhha Kanunu’na veya bu kanuna dayalı 
olarak kurulan İl Hıfzıssıhha Kurullarının kararları ile gerçekleştiril-
di. Dardanel gibi, Vestel gibi veya bir takım büyük inşaat şantiyeleri 
gibi yerlerde COVID-19 vakalarına rastlanılmasına rağmen, bu yönde 
bilgiler olmasına rağmen “kapalı sistem çalışma” diye, bizim çalışma 
mevzuatımızda yeri olmayan bir çalışma modeli –fiili bir model– 
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oluşturularak buralarda işçiler kapalı bir kamp usulü ile çalıştırıldı-
lar, günlerce. Bunun dayanağı da İl Hıfzıssıhha Kurulu kararı dendi; 
nitekim öyleydi de. Çanakkale’deki Dardanel balık işleme fabrikasın-
daki bu uygulamaya dair Çanakkale İl Hıfzıssıhha Kurulu  karar 
metni, altındaki imzalar kamuoyunun önündeydi. Hatta ilginçtir, bu 
imzalar arasında ana muhalefet partisinin belediye başkanının imza-
sı da vardı, tartışma konusu oldu.

Fakat ilginç olan şu ki; Hıfzıssıhha Kanunu ve ona dayalı olarak 
oluşturulan kurum kararları bu şekilde devreye sokulurken, yani 
çarkların dönmesi, sermayenin istediği kesintisiz üretimin sürmesi 
için kullanılırken, emek örgütleri bu önemli kanunu dayanak yapa-
rak bir mücadele geliştirmediler. Oysa bu kanunun çok önemli mad-
deleri var. Özellikle de 61., 74. ve 83. maddeleri. Çok ayrıntıya girme-
den özetle söyleyecek olursak, bu maddelerde bir salgın hastalığın 
işyerinde görülmesi durumunda burada faaliyete son verilmesi gerek-
tiğini belirten maddeler var. Yine salgın hastalık nedeniyle işine 
devam edemeyen çalışanın hükümet tarafından desteklenmesi gerek-
tiğini  belirten önemli maddeler de var Hıfzıssıhha Kanunu’nda. 
Dolayısıyla madem kapalı sistem çalışma vb. uygulamalar hep o 
yasaya dayandırıldı, emek örgütlerinin de buna dayanarak talepte 
bulunması, yasada yer alan bahsettiğimiz sosyal destek ve işçi sağlı-
ğını esas alan maddelerin de uygulanmasını istemesi, bu talebin 
arkasında bir biçimde yığınak yapması beklenirdi, ama izleyebildi-
ğim kadarıyla emek örgütleri buna dair hemen hemen hiçbir şey 
yapmadılar. 

Pandemiye rağmen çarkların dönmesinin zeminini oluşturan bir 
başka uygulama da Türk Standartları Enstitüsü’nün Güvenli Üretim 
Belgesi. Hukuki statüsü tam olarak anlaşılamayan bir belgeydi bu. Bu 
belge nasıl alınıyor, alındığında bunun bağlayıcılığı nedir, bilmiyor-
duk. Ama işletmeler yaygın olarak bu belgeyi aldı, aldığını ilan etti 
ve kullandı. Bu belge işletmede yapılacaklar listesi içeriyor. Başka bir 
deyişle, bu listede COVID-19 ile ilgili işyerinde alınması gereken 
önlemler belirtiliyor. İşveren veya vekili de “evet ben bunlara uymayı 
taahhüt ediyorum” dediğinde, hatta telefonla bile beyan ettiğinde, 
sözlü beyanına dayanarak bu tesise “COVID-19 Güvenli Üretim 
Belgesi” verildi. Kuşkusuz bu bir PR çalışmasıydı aslında. Özellikle 
de ihracat yapan, küresel üretim zincirlerinde yer alan işletmelerin bu 
türden belgeler yoluyla “biz güvenli bir üretim yapıyoruz, bizde 
COVID-19 yok, buna yönelik önlemleri aldık” demelerini sağlayan bir 
belge. Fakat gelin görün ki burada bir sorun var, bu belgenin nasıl 
alındığı ve alındıktan sonra nasıl teftiş edildiği, nasıl denetlendiği, 
gerçekten bu belgede taahhüt edilen hususların yerine getirilip geti-
rilmediği ile ilgili pratikte işlerin nasıl yürüdüğünü anlamak için 
çaba harcadım, araştırdım. Gördüm ki ortada büyük bir boşluk 
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var. Evet, bir boşluk olabilir, bu boşluğu emek örgütlerinin doldur-
ması, onun peşine düşmeleri, bu TSE belgesinin statüsü nedir, nasıl 
denetleniyor sorgulaması gerekiyordu, ama gördüğüm kadarıyla 
emek örgütleri bu konuya dair de hemen hemen hiçbir söz üretme-
diler. Bu da böyle geçmiş oldu.

Pandemide işçilerin sağlığına dair bir başka çok önemli hukuki 
dayanak 6331 sayılı İşçi Sağlığı ve Güvenliği Kanunu. 2012 yılında 
çıkmış olan bu kanunun 13. maddesi konumuz açısından çok önem-
li. Çünkü bu madde  işyerinde ciddi sağlık riski ortaya çıktığında 
çalışanlara “çalışmaktan kaçınma” hakkını tanıyor. Yasaya göre böyle 
bir durum ortaya çıktığında öncelikle işyerindeki İşçi Sağlığı 
Güvenliği Kuruluna başvurup süreç başlatmak gerekiyor. Yoksa, işve-
rene giderek başlatmak gerekiyor. Ama durum çok aciliyet gösteri-
yorsa bu mekanizmaları kullanmaksızın da işçilerin çalışmaktan 
kaçınma hakkını kullanması söz konusu olabiliyor. Fakat çalışmak-
tan kaçınma hakkını kullanma konusunda da sendikalar son derece 
zayıf kaldılar. Bu konuda elimizde yegâne veri yine DİSK’in yaptığı 
bir araştırma. Kendi sendikaları arasında yaptığı ve 2020 Nisan sonu 
itibariyle veriler içeren araştırmaya göre çalışmaktan kaçınma hakkı-
nı kullanan on bir işyeri olmuş.4 Sekizi DİSK’e bağlı Birleşik Metal-İş 
Sendikası’nın örgütlü olduğu işyerleri. Bunun dışında da fiili olarak 
işten kaçınma hakkını kullanan yine DİSK’e bağlı Dev Yapı-İş’i görü-
yoruz. Galataport Şantiyesinde, bölge temsilcisi sevgili Hasan 
Oğuz’un yaşamını kaybetmesi sürecinde yaptığı iş bırakma var. Yine 
Fortis, Fikirtepe’deki bir inşaatta gerçekleşen örnek var. Bir de 
Güvenlik-Sen’in kendi iş kolundaki iş yerlerinde gerçekleştirdiği 
çalışmaktan kaçınma hareketlerini biliyoruz. COVID-19’un bu kadar 
korkunç manzara arz ettiği aylarda 6331’in çalışmaktan kaçınma hak-
kını düzenleyen maddesini örgütlü bir şekilde kullanan sendikalar 
olmadı bu saydığımız örnekler dışında. 

Bırakalım bu türden eylemli tepkileri, sendikalar Türkiye’de bu 
süreçte –yine birkaç istisna dışında– veri üretmekten, paylaşmaktan 
bile kaçındılar. Yani biz aslında şu küçücük toplamın, 800-900 bin 
kadar özel sektördeki örgütlü işçilerin arasında bile COVID-19’a kaç 
kişinin, kaç sendika üyesinin yakalandığını ve yaşamını yitirenlerin 
olup olmadığını, yine iş yerlerinde ne tür önlemlerin alındığını ve 
sendikaların bu sürece ne kadar dâhil olduğunu bütünlüklü olarak 
bilmiyoruz.

Özetleyecek olursak, gerek genel olarak örgütsüzlük, gerekse bu 
örgütsüzlük içerisinde de sendikaların ana gövdesinin –istisnaları 
dışarıda bırakırsak– gerçekte yapabileceklerini yapmamış oldukları-

4  Bkz. http://arastirma.disk.org.tr/wp-content/uploads/2020/08/Covid-19-DISK-Durum-
Raporu-16-Nisan-2020.pdf.
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nı, eldeki dayanak oluşturacak çeşitli imkânları, araçları, hukuki 
mekanizmaları kullanmamış olduklarını yazmak gerek COVID-19 
emek hareketi karnesine. Eğer bunlar yapılabilseydi, sendikalar süre-
ce müdahil olabilseydi; COVID-19’un yaygın olarak ürediği, yaygın-
laştığı o çelik çekirdekte, işyerinde/emek sürecinde örgütlü emeğin 
varlığı hissettirilebilseydi bu işçiler için bir nebze de olsa ilaç olabi-
lecekti, onların yaşam haklarını koruyabilecekti belli ölçülerde.

Bir diğer mesele de İşsizlik Sigortası Fonuydu. İşçilere işsizlik 
sürecinde destek olması amacıyla kurulan bu fondan pandemi döne-
minde işverenlere sağlanan teşvikler, işçilere yapılan ödemelerin 
(kısa çalışma ödenekleri ve ücretli izin desteği) iki katı oldu. Buna 
da müdahil olmadı sendikalar büyük ölçüde.

Tüm bu anlattıklarım tabii olayın karanlık yanı. İşin diğer yanın-
da hiç mücadele olmadı mı, emek hareketi hiçbir şey yapmadı mı 
derseniz, mücadeleler oldu elbette. Dün de sunumumuz vardı, izle-
yenler görmüştür. COVID-19 dönemindeki emek hak ihlallerini 
derlemeye çalıştığımız raporda pandemi döneminde gerçekleşen 
işçi eylemlerine de yer verdik, basına yansıdığı kadarıyla.5 48 nok-
tada 69 farklı gerekçeyle iş bırakma, basın açıklaması gibi eylemle-
rin gerçekleştirildiğini gözlemledik. Bu gerekçeler içerisinde en 
önemlisi kuşkusuz sağlıksız çalışma ortamlarıydı. Bunun dışında, 
az önce söylediğim gibi özellikle Birleşik Metal-İş Sendikası’nın 
çalışmaktan kaçınma hakkını kullandığı önemli eylemler gerçekleş-
ti. Öte yandan, kimileri COVID-19 öncesinde başlamış, bir dizi dire-
niş COVID-19 ortamının getirdiği bütün o ağırlığa, zorluğa rağmen 
yine de varlığını ısrarlı bir biçimde sürdürdü. Yine COVID-19’un 
ortaya çıkardığı önemli bir husus işten çıkarmalar. İşten çıkarmalar 
yasaklandı dendiği dönem içinde resmi rakamlarla 176 bin kişi Kod-
29 ile, yani tazminatsız bir biçimde, işten çıkarıldı. Kod- 29’un ken-
disi de pandemi dönemi içerisinde  önemli bir mücadele başlığı 
haline geldi. Yani emekçiler asgari düzeyde, hiç değilse kıdem-ih-
bar tazminatlarını alabilmek için, çok zorlu direnişler gerçekleştir-
diler. Bunların içinde özellikle Gebze bölgesindeki Migros Depo 
işçilerinin sürdürdüğü, kadın işçilerin etkin biçimde yer aldığı, 
Kod-29’un yanı sıra mobbing vakalarını da hedefe alan direniş, anıl-
maya değer direnişlerden bir tanesi kuşkusuz. 

Birkaç vakaya daha değinip bitireyim. Bu dönemde gerekli işler, 
yaşamsal olan işler öne çıktı ve yaşamsal işler içinde özellikle kargo-
cular, kuryeler, mağaza emekçileri vb.’nin ne kadar önemli işler yap-
tığı görüldü. Bu kesimler ve bu kesimlere yönelen örgütleyiciler 
yoğun olarak sosyal medyayı da kullanarak ve bir anlamda beyaz 

5  Sözü edilen rapor bu kitapta “Kapanmadan Açılmaya Covid-19 Döneminde Emek Hakkı 
İhlalleri - Karantina (11 Mart- 31 Mayıs 2020)“ başlığı ile yer almaktadır. 
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yakalıların, orta sınıfların o dönemde artan hassasiyetlerini de bura-
ya yönlendirerek söz konusu işçileri görünür kıldılar. Bu önemliydi 
çünkü bu kesimler geleneksel olarak sendikaların örgütlenme gün-
deminin dışında ya da en azından kenarında kalmış kesimler-
di. Yapılanlarla onların da örgütlenmenin çerçevesinin içine girmesi-
ni  sağladılar. Nitekim geçtiğimiz aylarda Nakliyat-İş Sendikası bu 
alanın önemli sembol şirketlerinden olan Yemeksepeti’nde çok siste-
matik bir örgütlenme faaliyetini başlattı, sürdürüyor. Sosyal medya-
nın da desteklediği, ama esasen sahada süren bir kurye örgütlenme 
faaliyeti bu.  Keza market işçileri de gerek geleneksel sendikalarda 
örgütlendi, gerekse de ortaya çıkan mağaza-market çalışanı dayanış-
ma ağları ve benzeri oluşumlarla örgütlendiler. Yine, kafe-bar çalı-
şanları, turizm çalışanları ve benzerleri de dayanışma ağları oluştur-
dular. İkili bir şey yaptılar burada da, bir yandan yaşamlarını idame 
ettirmeyi kolektif bir biçimde sürdürdüler, ortak kazanlar kaynattılar, 
fonlar oluşturdular vs.; ama bir yandan da haklarını almak için bir-
çok özgün eylem gerçekleştirdiler. Kent Emekçileri Dayanışması gibi 
yeni ağların oluşturduğu birlikler gündeme geldi. 

Dolayısıyla eğer muhasebe yapacak olursak; COVID-19 dönemi 
için  emeğin güvencelerinin ve emek hareketinin performansının 
zayıflığını bir tarafa yazmamız gerekir. Diğer haneye ise bu dönemde 
Türkiye’de emekçilerin örgütlenme alanlarının ve eylem repertuarla-
rının geliştiğini, çeşitlendiğini de yazmak gerekir. Önemli olan bütün 
bunlardan ders alabilmek. Sonraki dönemin zor geçeceği belli. 
COVID-19 pandemi dönemi emekçileri daha da proleterleştirdi, ser-
mayeye bağımlılığını arttırdı. Borçlandırarak, işsiz bırakarak, gelirle-
rini düşürerek, emek sürecinde otoriter bir rejim inşa ederek yaptı 
bunu. Dolayısıyla şimdi daha zorlu ama daha geniş emekçi kesimle-
rin içine girmeye istekli oldukları bir örgütlenme düzlemindeyiz. 
Bundan sonrasını da birlikte yaşayarak ve içinde deneyimleyerek 
göreceğiz. 

Dolayısıyla COVID-19 bir kez daha bize emekçilerin örgütlü olma-
sının onlar için en temel ilaç olduğunu gösterdi. Eğer örgütlü olabil-
selerdi, nicelik olarak daha fazlası örgütlü olsaydı ve formel olarak 
örgütlü olanlar da seferber edilebilse, örgütsel kapasiteler kullanıla-
bilseydi, pek çok çalışmaktan kaçınma hakkı kullanımı gerçekleşe-
bilirdi, İşsizlik Sigortası Fonunun işçiler lehine kullanımı sağlanabi-
lirdi, Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun ilgili maddeleri yaşama geçirti-
lebilirdi, bunun için ciddi bir kamuoyu basıncı yaratılabilirdi. 
Pandemi döneminde çalışmak zorunda bırakılan işçilerin çalışmama-
sı, bu çarkların bir şekilde, zorunlu işler dışında durdurulması sağla-
nabilirdi. Ben, tüm bunlardan emek hareketinin ders alması gerekti-
ğini ve alacağını düşünüyorum.
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İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ ALANINA 
FEMİNİST BAKIŞ1

NURAN GÜLENÇ 
Birleşik Metal-İş Sendikası Uzmanı

Kadınların, işgücüne ve istihdama katılımı konusundaki büyük 
engellere rağmen çalışma yaşamı içindeki varlığı ve ağırlığı 
tartışılmaz. Ekonomik zorunluluklar, kendi parasını kazanıp 

harcamanın vermiş olduğu özgürlük ve özgüven gibi nedenlerle her 
geçen gün daha fazla kadın çalışma yaşamına girme çabasında. 
Kadınların etkisinin giderek arttığı bu kamusal alandan çıkması artık 
mümkün değil. Bu durumu Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) verile-
ri de doğruluyor. 3,4 milyar kişi olan küresel işgücünün 1 milyar 313 
milyonu kadınlardan oluşuyor. Benzer bir eğilim, istihdamda da göz-
leniyor. 3 milyar 189 milyon kişi olan küresel istihdamın 1 milyar 229 
milyonu kadınlardan oluşuyor (ILO, 2021). Kadın istihdamının ve 
işgücünün erkeklere oranla düşük olması, kadınların erkeklere göre 
işgücüne ve istihdama katılım (İKO) oranlarının düşük olmasından 
kaynaklanıyor. Erkeklerde İKO yüzde 75,1 iken, kadınlarda bu oran 
dünya ölçeğinde yüzde 45,2’de kalıyor. Kuşkusuz bu büyük fark top-
lumsal cinsiyet eşitsizliğinin sonucu olarak okunmalıdır.

Patriarkal kapitalizmde, çalışma yaşamı erkek işçileri esas alarak 
örgütlenmiştir. İşyerlerinde sağlık ve güvenlik çalışmaları da cinsiye-
te karşı nötrmüş gibi ilerler, riskler ve hastalıklar herkes için aynıy-
mış gibi gösterilir. Genelleme yapılır. Risklerin tespiti ve önlenmesi, 
onların görünebilir ve ölçülebilir olduğu sektörlerde yoğunlaşmıştır. 
Maden, inşaat, metal gibi sektörlerde erkek işçinin deneyimi, çalışma 

1 Bu metin, KODA tarafından düzenlenen “Küresel Salgın Günlerinde Kadınlar, LBG-
Tİ+’lar ve Feminist Gelecek Tahayyülleri” başlığını taşıyan Feminist Tartışma Dizi-
si’nde 14 Kasım 2020 günü sunulmuştur.

BÖLÜM IV: TOPLUMSAL CİNSİYET: PATRİARKA ve FEMİNİST BAŞKALDIRI
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ortamı ile ilişkileri göz önünde bulundurur, sağlık ve güvenlik poli-
tikaları erkek işçilerin ihtiyaçları üzerinden şekillenir. Politikaların 
oluşturulmasından mekânın ve araçların kurgulanmasına, koruyucu 
kıyafetlerin tasarım ve üretimine kadar yapılan tüm uygulamalar, 
farklı cinsiyet yapılarını görmezden gelir. Erkeklerin sorunlarına 
odaklanma ve erkek bakış açısını kullanma, geleneksel cinsiyet rol-
lerinin sorgulanmasına ve ihtiyaçların belirlenmesine engel olur. 
Çalışma yaşamında istihdam edilme biçiminden uğradığı ayrımcılığa 
kadar gördükleri muamele, kadınların ikincil konumuna işaret eder.

Ancak küresel işgücünün yaklaşık yüzde 40’nı oluşturan kadınlar 
için –ki onları toplumsal cinsiyet rollerine bağımlılıktan kurtaran 
politikalar hayata geçirilse bu oran artar– süregiden eşitsizlik, yok 
sayılma ve uğradıkları ayrımcılık kabul edilemez. Bu nedenle çalış-
ma yaşamının tüm alanlarının, dahası toplumsal hayatı düzenleyen 
tüm yasaların, farklılıkların gözetildiği eşitlikçi politikalarla yeniden 
düzenlenmesi bir zorunluluktur.

İşçi sağlığı ve iş güvenliği alanı da bu alanlardan biridir. Sağlıklı 
ve güvenlikli koşullarda çalışma en temel insan hakkı olarak kabul 
edilmiştir. Bu alan geçmişten bugüne sınıf mücadelesinin çetin bir 
alanı olmuştur. Buna rağmen, halen çalışma yaşamı birçok kadının 
ve erkeğin işe bağlı olarak hayatını kaybettiği, yaşam kalitesinin ve 
sağlığının etkilendiği bir alandır. ILO verileri bu durumu açıklıkla 
ortaya koymaktadır. ILO, “360.000’e yakın ölümcül kaza ve tahmini 
1,95 milyon ölümcül işle ilgili hastalık da dâhil olmak üzere, her yıl 
yaklaşık 2,3 milyon erkek ve kadının işle ilgili kazalar ve hastalıklar-
dan öldüğünü” belirtiyor (ILO, 2009). Kayda geçirilmeyenler de dik-
kate alındığında, bu sayının çok daha fazla olduğunu düşünebiliriz. 
Ülkemizde de 2012 yılından bugüne iş cinayetleri verilerini tutan İşçi 
Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi (İSİG Meclisi), 2020 yılında 148’inin 
kadın olduğu 2427 işçi yaşamını yitirdiğini belirtiyor. 

Çalışma yaşamında sağlık ve güvenlik alanı esas olarak erkeklerin 
hâkim olduğu tehlikeli işlere ve görünür tehlikelere odaklanmış ve 
bu tehlikeleri önlemeye yönelik olarak politikalar geliştirilmiştir. 
Ancak ağırlıklı olarak erkek işçilerin çalıştığı işlerde tehlikeler bilinir 
ve görünürken, kadınların güvenli olduğu varsayılan işlerde karşılaş-
tığı riskler çok fazla bilinmez ve işyeri ortamında kadın olmaktan 
kaynaklanan sorunlara odaklanılmaz. Bu da ataerkil sistemin çalış-
ma alanında kadına biçtiği konum ile yakından ilgilidir. 

Ülkemizde de işçi sağlığı ve iş güvenliği çalışmaları kadınları 
“analık hali” üzerinden değerlendiren sorunlu ve yetersiz bir bakışla, 
meselenin çözümüne yönelik olarak kapsamlı bir yaklaşım ortaya 
koyabilmiş değil. Doğum nedeniyle çalışma hayatının dışına çıkacak 
olan, “asli görevi” olan doğum sonrası çocuk bakımını üstlenmesi 
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beklenen, bakım sorumlulukları nedeniyle sık sık çalışması kesintiye 
uğrayacak kadınların korunması, insan neslinin üretimi olan doğum 
ve sonrası evre ile sınırlı olmuştur. Bu nedenle uygulamada, neredey-
se, gebelik ve süt verme dönemi koruması dışında kayda değer bir 
adım da atılamadığını görüyoruz. Atılmış olan kimi adımların ise fiili 
olarak uygulanmadığını ya da zamanla, “ağır ve tehlikeleri işler” 
yönetmeliğindeki regl izinin kullanımı ve kreş uygulamasındaki gibi, 
çok gerilere gidildiğini belirtmek gerekiyor. Kadını bir doğum aracı 
olarak gören bakış açısı farklı fizyolojisi ve biyolojisi olan kadınların 
işyeri ortamındaki fiziksel ve kimyasal etkenlerden nasıl etkilendiği-
nin, özellikle regl ve menopoz dönemlerindeki sağlığının, onları çok 
daha fazla etkileyen psikososyal risklerin, evde, işyerinde, kısaca 
yaşamın her alanında karşılaşılan toplumsal cinsiyete dayalı fiziksel, 
cinsel ve psikolojik şiddetin ve cinsel tacizin ihmal edilmesine, top-
lumsal cinsiyet rollerinin ve çalışma yaşamının kadınların beden ve 
ruh sağlığı üzerindeki bileşik etkilerinin göz ardı edilmesine neden 
oluyor. 

Toplumsal cinsiyet
Kadınlar ücretli bir işe girdiklerinde ev içi işleri, çocuk bakımını, 

hane halkının ihtiyaçlarının giderilmesi doğrultusunda yapılan işleri 
de sırtlanmak zorunda kalıyorlar. Kadınlar işte harcadıkları zamanın 
en az yarısını evde hane halkının ihtiyaçlarını karşılamak için harcı-
yor. Bu süre evdeki insan sayısı çoğaldıkça artıyor. Dinlenemiyorlar. 
Üstelik evde fiili olarak iş yaparken harcanan zaman dışında, ev ile 
ilgili işlerin organizasyonu da kadınların üstünde. 

Bu nedenle zihnen ve bedenen daha çok yoruluyorlar. Bu da 
kadın işçileri daha fazla hasta ediyor, iş kazası riskini arttırıyor. Kas, 
iskelet sistemi rahatsızlıkları erkeklere göre kadınlar arasında daha 
yaygın. Baş ve vücut ağrıları, nörolojik ve psikolojik rahatsızlıklar 
daha yaygın; psiko-sosyal risklerden daha fazla etkileniyorlar. 
Kadınların tüm şikâyetlerini hormonlara ve bedensel yapılarının güç-
süzlüğüne bağlayıp göz ardı etmek yaygın bir durum ve ev içi şiddet, 
kadın işçilerin yaşamını ve sağlığını tehdit eden bir gerçek. 

Ayrıca, toplumsal cinsiyet rollerinin yükü altında olan kadınlar, bu 
rolleri yerine getirebilmek için esnek ve güvencesiz çalışma biçimle-
rine yöneliyorlar. Bu çalışma biçimlerinden biri olan, örneğin evden 
çalışma biçiminde, sağlık ve güvenlik önlemlerinin dışına çıkılması 
söz konusudur. Böylece işverenler de sorumluluklarından kurtulmuş 
oluyor. 

Kadınların toplumsal cinsiyet rolleri emek piyasalarındaki varlık-
larını iki şekilde etkiliyor. Kadın işi diye bilinen ve kolay, güvenilir 
işler olarak kabul edilen hizmet sektörü, tarım gibi işlerdeki yoğun-
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laşma ya da erkek işi olarak bilinen imalat sanayii gibi geleneksel 
işler de cinsiyetçi bir işbölümüne tabidir. Her iki durumda da kadın-
lar genelleştirilmiş sağlık ve güvenlik çalışmalarından paylarına 
düşeni alıyor.

Toplumsal cinsiyet rolleri üzerinden kadınların göğüslemek 
zorunda kaldıkları yüklerin bilinmesi gereklidir. Bu da kadın işçiler-
le yapılacak mülakatlar ve özgeçmiş bilgisinin alınması anlamına 
geliyor. Kadın işçilerin cinsiyet rolleri, geçmiş hikâyeleri ve hâlihazır-
daki durumlarına dair bilginin işyerinde sağlık politikalarının bir 
parçası haline getirilmesi, toplumsal cinsiyeti gözeten sağlık ve 
güvenlik çalışmalarının ilk adımı olmalıdır. Böylece her bir kadının 
sağlığı üzerinde etkili olan toplumsal cinsiyet rollerine ilişkin dene-
yimin bilgisine ulaşılmış olur. Bu yaklaşımın –ki feminist bir yöntem-
dir–, mevcut işyeri sağlık ve güvenlik çalışmalarının bir parçası 
olduğunu söylemek mümkün değil. 

Cinsiyet rollerinin kadınların sağlığı üzerinde önemli etkileri var. 
Bu konuda yapılmış bir araştırma Birleşik Metal-İş Sendikası tarafın-
dan Aralık 2020 tarihinde yayınlandı. “Toplumsal Cinsiyet Rollerinin 
Kadın İşçiler Üzerindeki Etkileri” başlığını taşıyan bu araştırmada 
sunulan bulgular toplumsal cinsiyet rollerinin kadınların sağlığını ve 
hastalıklarını nasıl belirlediğini gösterir niteliktedir. Araştırmada öne 
çıkan veriler şöyle sıralanabilir:

Evli olan kadın işçilerin üçte ikisi işlerin planlanmasına tek 
başına karar veriyor, kadın işçilerin tamamı iş günlerinde evde 
yemek, temizlik, çocuk bakımı, ev toplama, bulaşık, çamaşır, 
ütü gibi ev işlerinden en az birini yaptığını ifade ediyor. Kadın 
işçilerin yarısı ev içi yüklerin paylaşılmadığını söylüyor. Ev içi 
yüklerin paylaşıldığını söyleyenler toplamın yarısı iken, evli 
olanlarda bu oran dörtte bire gerilemektedir. Kadınların çoğu, 
anne ve kayınvalide desteği alıyor. Yani başka kadınlarla yük-
lerini paylaşıyorlar. Altı saatin altında uyku uyuyan kadın işçi-
lerin sağlıkları daha kötü. Kadın işçilerin üçte ikisi kas iskelet 
sorunu yaşıyor. Bunu nörolojik sorunlar izliyor. Kadın işçiler 
yüzde 78’i boyun, yüzde 76’sı bel, yüzde 61,5’i sırt ve yüzde 
69’u baş ağrısı yaşıyor. Fazla mesai yapan kadın işçilerde kas 
iskelet hastalığı oranı yüzde 38 iken, yapmayanlarda yüzde 
14’tür. Evli olanlarda kas iskelet hastalığı yaşayanların oranı 
yüzde 39, evli olmayanlarda yüzde 14’tür (Birleşik Metal-İş 
Sendikası, 2020). 

Toplumsal cinsiyet eşitsizliğin bir sonucu olarak kadın işçiler 
işyerlerinde birçok ayrımcı muamele ile karşı karşıya kalıyorlar. 
Bunlar ücret eşitsizliğinden cinsiyetçi işbölümüne, terfi ve eğitim 
olanaklarına erişimden kadınların iş organizasyonlarına hâkimiyeti-



298

nin zayıflığına, kararlara katılımın düşüklüğüne ve sendikalaşma 
oranın düşüklüğüne kadar uzanıyor. Vardiyalı çalışmanın, özellikle 
gece vardiyasının kadın işçilerin sağlığı üzerinde olumsuz etkileri 
olduğu, meme kanserine yol açtığına dair birçok çalışma mevcut. 
Psiko-sosyal riskler olarak da adlandırılan bu riskler, kadın işçileri 
daha çok etkiliyor, onların ruh ve beden sağlığını tehdit ediyor. Bu 
nedenle işyerlerinde yapılacak olan işçi sağlığı ve güvenliği çalışma-
larında, kadına yönelik ayrımcılığı kadın işçi sağlığının bir parçası 
olarak algılamak ve pozitif ayrımcılık uygulamalarını, işçi sağlığı ve 
iş güvenliği çalışmalarının bir parçası olarak da ele almak gereklidir. 

İşyerinde şiddet ve cinsel taciz 
Hâlihazırda alanda yürütülen erkek egemen sağlık ve güvenlik 

politikalarının görmezden geldiği bir başka başlık da kadına yönelik 
erkek şiddeti, cinsel tacizdir. Temelinde toplumsal cinsiyet eşitsizliği 
olan erkek şiddeti kadınların özel alanlarında sorun iken, işyerleri de 
bundan azade değildir. İngiltere’nin en büyük şemsiye örgütü olan 
sendika, Trade Union Congress (TUC), 2016 yılında yapmış olduğu bir 
çalışmada, kadınların yarısından fazlasının (yüzde 52) ve 18-24 yaşla-
rındaki kadınların yaklaşık üçte ikisinin (yüzde 63) işyerinde cinsel 
tacize uğradığını söyledikleri tespiti yer almaktadır. Buna göre, faille-
rin çok büyük çoğunluğu (yüzde 88) erkek iken, her beş kadından biri 
(yüzde 17) üst kademedeki erkekler tarafından taciz edildiklerini 
bildirmiştir. Yine, her beş kadından dördü (yüzde 79) yaşadığı tacizi 
çeşitli kaygılarla işverenlere iletmediklerini belirtmiştir.

Kadınlar işyerlerinde yaşadıkları fiziksel, cinsel, psikolojik şiddet 
ve tacizle mücadele etmek zorundalar. Bunu çoğunlukla tek başlarına 
yapıyorlar. Erkeklerden farklı olarak kadınların sağlığından istihdam-
da kalmalarına kadar etkisi olan bu risk, geleneksel işçi sağlığı ve iş 
güvenliği alanının gördüğü risklerden değil.

Erkek egemen işyerlerinde kurulu patriyarkal ağlar nedeniyle ve 
çoğu zaman kadın olmaktan kaynaklanan hamilelik, regl ve meno-
poz dönemlerinde, kadın işçilerin erkeklere göre çok daha fazla 
mobbinge maruz kaldıkları biliniyor. Yine, müşterilerle birebir ilişki 
kurulan işlerde kadınların sarf etmek zorunda kaldıkları “duygusal 
emek” de onların sağlığını etkileyen olumsuz bir durumdur. Hizmet 
verdikleri süre içinde, kendilerinden beklenen duyguları sergilemek 
–sözgelimi sürekli gülümsemek– zorunda bırakılmaları çalışanların 
üzerinde ağır bir yüke dönüşüyor.

Kadınlar gibi çalışma hayatında ayrımcılığa maruz kalan, hatta 
daha dezavantajlı durumda olan LGBTİ+’lar da, işyerlerinde sağlık ve 
güvenlik çalışmalarının yok saydığı çalışanlardır. Nefret söylemine 
maruz kalmamak, istihdam dışına itilmemek ve dışlanmamak için 
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kendilerini saklamak zorunda kalan LGBTİ+’lara yönelik şiddet, 
çalışma hayatında sıklıkla görülen bir durum. Özellikle işyerlerinde 
soyunma odaları ve tuvaletler gibi toplu kulanım alanları, kadın-er-
kek olarak ikili cinsiyet normları üzerinden tanımlayamayacağımız 
trans ve intersex bireyler için ciddi sorun alanlarıdır.

Fiziksel, cinsel ve psikolojik şiddetin ve tacizin intihara kadar 
gidebilecek çok yönlü sonuçları bulunmaktadır. Kadınları ve bu zor-
balıkla karşı karşıya kalabilecek olan LGBTİ+’ları koruyan bir politi-
ka ile hareket edilmediğinde, bu onları değersiz ve aşağılanmış his-
settirir, beden ve ruh sağlığını etkiler, özgüvenlerini zedeler, kişiyi 
istihdamın dışına iter. Birçok kadının ve LGBTİ+ bireylerin bu 
nedenle istihdam dışına itildiği bilindiği halde, bir işyeri politikası 
geliştirildiğini söylemek pek mümkün değildir. İşyerlerinde bu yönde 
geliştirilecek politikalar kadınların mutlaka temsil edildiği İSG kurul-
larında, önlenmesinden koruma politikalarına, cezalara ve tekrar 
etmemesi için alınacak bütüncül önlemlere kadar netleştirilmelidir. 
Bu da işyerlerinde toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlayacak uygulama-
ların, pozitif önlemlerin, eğitimlerin, diğer farkındalık çalışmaların 
gündeme gelmesi demektir.

Sadece işyerlerinde ortaya çıkan şiddet değil, ev içi şiddetle müca-
delede de işyerlerinde atılabilecek çok önemli adımlar var. Ev içinde 
şiddete uğrayan bir çalışan için işyerlerinin güvenli alanlar haline 
getirilmesi, dayanışmanın sağlanması ve gerekli sağlık ve hukuki 
hizmetlere, gereğinde işyerlerini sığınma taleplerine erişimin sağlan-
dığı mekânlara dönüştürmek mümkün. Bunun içinde sendikaların 
görevine ilişkin aşağıdaki alıntının altını çizmek gereklidir.

IndustriALL Genel Sekreter Yardımcısı Jenny Holdcroft’a göre 
“Sendikaların oynayacağı önemli bir rol bulunmaktadır. Sendika 
üyeleri ev içi şiddetin kurbanı ya da faili olabilir. Sendikalar, işve-
renlerin mağdurlar için güvenli işyerleri sağlamasını talep edebilir, 
aynı zamanda cinsiyet eşitsizliğine karşı güçlü bir duruş sergileyerek 
ve üyelerini ev içi şiddete karşı sendika eylemi gerekliliği konusunda 
eğiterek ev içi şiddete maruz kalan üyelerine dayanışma gösterebi-
lir.” (IndustriAll, 2020)

Kadınların tüm yaşam alanlarında erkek şiddetini ortadan kaldır-
mak çalışma yaşamının tüm paydaşlarının sorumluğundadır. 
Uluslararası sözleşmeleri referans alan bir devlet politikası, erkek 
şiddeti ve cinsel tacizle mücadelede önemlidir. Bunun için de 
Türkiye’nin 20 Mart 2021 tarihinde geri çekildiğinin açıklandığı 
İstanbul Sözleşmesi’nin uygulanması ve yine işyerlerinde şiddet ve 
tacizi işçi sağlığı sorunu olarak değerlendiren, 2019 yılında ILO 
Konferansı’nda kabul edilen 190 Sayılı ILO Sözleşmesi’nin onaylan-
ması, atılması gereken adımlardır.
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Hamilelik, regl, menopoz
Analık halinin, işçi sağlığı ve iş güvenliği alanında kadını ve bebe-

ği korumaya yönelik önlemlerin alındığı, bunun için yasal düzenle-
melerin yapıldığı ve çoğunlukla uygulandığı dönem olduğunu söyler-
sek yanılmayız. Kadını annelik rollerinin ötesinde dikkate almayan 
bu bakışla, doğum öncesi ve doğum sonrası izinler, periyodik kont-
roller, emzirme döneminde çalışma koşulları ile çalışma alanlarına 
yönelik önlemler belirlenmiş durumdadır. Kadının hamile olduğu 
bilgisini işverene iletmesiyle başlayan bir süreç söz konusudur. Ancak 
hamilelik dönemi kadın işçiler için birçok ayrımcılığın da yaşandığı 
dönemdir aynı zamanda ve bu nedenle birçok kadın hamileliğini 
işverene bildirme konusunda çekinceler yaşayabilmektedir. Ancak bu 
durum da kadın işçi ve bebeği için risk anlamına gelmektedir. 
Hamilelik gibi, regl ve menopoz dönemleri de kadın bedeninde bir-
çok değişimin ortaya çıktığı dönemlerdir. Bu dönemlerin rahat geçi-
rilmesi için işyeri ortamında yapılacak kimi iyileştirmeler, sunulan 
olanaklar kadınlar için önemlidir. Kadınlık hallerine ilişkin bu 
dönemler de işçi sağlığı ve iş güvenliği alanın görmezden geldiği 
noktalardan biridir. Son dönemde, toplu sözleşme düzeninin hâkim 
olduğu işyerlerinde regl izinleri konuşulmaya ve toplu sözleşmelere 
girmeye başlamış olsa da, bunun henüz yaygın bir uygulama olduğu-
nu söylemek mümkün değildir. 

Bu başlık ile ilgili bir deneyimi, Birleşik Metal-İş Sendikası’nın 
Mart 2021 tarihinde Kadın İşçi Eğitimi’ne katılan, üyelerinin yüzde 
20’si kadın olan ve 310 bin üyesi bulunan, kendilerini feminist bir 
sendika olarak tanımlayan İsveç IF Metall Sendikası’nın Genel 
Başkanı Marie Nilsson aktardı. Nilsson, 8 Mart 2021 tarihinde işyer-
lerinde bir kampanya başlattıklarını, kadınlara regl dönemlerinde 
kolaylık sağlanması, pedlerin, hijyen ürünlerinin işyerlerinde kadın 
işçilerin ulaşabileceği yerlerde bulundurulması, ihtiyaç halinde kadın 
işçilerin dinlenmeleri için alanlar düzenlenmesi, bu dönemi daha 
ağır geçiren kadın işçiler için ücretli izin verilmesi gibi talepleri de 
içeren; regli konuşmayı, normalleştirmeyi ve kadın işçilerin bu 
dönemde yaşadıkları sıkıntıları, işyerlerinde yaşadıkları sorunları 
ortadan kaldırmayı hedefleyen bir kampanya başlattıklarını belirtti.

Ülkemizde ise yakın tarihte yaşadığımız bir örnek, bu yazının 
içine alınmayı hak ediyor. Cinsiyetçi politikalar, geleneksel normlar 
kadın işçilerin istihdama girmesinin önünde engel iken, patriyarkal 
ilişkilerin ve dayanışmanın hâkim olduğu çalışma yaşamında, kadın 
işçilerin sağlığını önceleyecek, toplumsal cinsiyet rollerini üzerinden 
alacak politikaların hayata geçirilmesi, örneğin, regl izini, kreş gibi 
talepler sermaye tarafından kadın işçilerin ücretli emek piyasalarının 
dışına itilmesi tehdidi ile karşılık buluyor. Bunun bir örneğini, 2010 
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yılında, tekstil ve konfeksiyon sektöründe bazı işlerin ağır ve tehlike-
li işler kapsamına alınması ve uygulamayan işyerlerine ceza kesilme-
sinin gündeme gelmesiyle yaşadık: Tekstil patronları, ilgili yönetme-
liğe dayanarak haklarını kullanmak isteyen kadın işçileri işten çıkar-
tılmakla tehdit ettiler. İlgili yönetmelik, 2004 yılında yürürlüğe giren 
Ağır ve Tehlikeli İşler Yönetmeliği’ydi ve yönetmelikte regl izni ile 
ilgili bir düzenleme vardı. “Kadın işçilerin Özel Günleri” başlığı altın-
da düzenlenen bu maddede, “Kadınlar, ay hali günlerinde ağır ve 
tehlikeli işlerde çalıştırılamazlar” hükmü bulunuyordu. Madde, “Bu 
günlerin sayısı 5 gün olarak hesap edilir”, “Daha fazlası için hekim 
raporuna göre hareket edilir. Ay halinin başlangıcı işçinin ihbar tari-
hidir” şeklindeydi. Fiili olarak o güne kadar uygulanmayan yönetme-
lik, 2010 yılında tekrar gündeme geldi. Bu tartışma sonrasında hızlı-
ca bir düzenleme yapılarak, kadınların yoğunlukla çalıştığı konfeksi-
yon, triko, dokuma ve giyim ağır ve tehlikeli işler kapsamı dışına 
çıkarıldı ve böylece halihazırda uygulanmayan yönetmeliğin dışına 
çıkılmış oldu. 08.02.2013 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan yönet-
melikle 30.12.2012 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere Ağır ve 
Tehlikeli İşler Yönetmeliği yürürlükten kaldırıldı. 

Kişisel koruyucu donanımlar, ergonomi
Çalışma yaşamında işten kaynaklanan risklerden korunmak için iş 

kıyafetleri ve kişisel koruyucu donanımların (KKD) kullanılmasına 
ihtiyaç vardır. Giderek kadınlara uygun KKD üretilmeye başlansa da 
halen erkeklerin hâkim olduğu işlerde erkek bedenlerine göre üretil-
miş ürünlerin kadınlara kullandırılması yaygındır; kadın işçilere işin 
yürütülüşü sırasında herhangi bir kişisel malzeme verilmemektedir. 
Yine, kadın bedenine uyumlu olmayan iş makinalarında kadın işçiler 
çalışmak zorunda bırakılmaktadır. Her iki durum da, kadın işçilerde 
ergonomik sorunların yaşanmasına ve kaza riskinin artmasına neden 
olur. Bunların yanında, kadınların daha çok istidam edildiği kimi 
alanlarda, artık bir tür iş kıyafetine dönüşmüş durumda olan kadın 
giysilerinin de kadınların sağlığını olumsuz yönde etkilediğini de 
vurgulamak gerekiyor. Örneğin, sürekli topuklu ayakkabı giyme 
zorunluğu gibi… Bütün bunlar kadın işçilerin sağlığı açısından son 
derece olumsuz etkenlerdir.

Sonuç yerine
İşçi sağlığı ve iş güvenliği alanı Sanayi Devrimi sonrası çalışma 

ilişkilerinin doğurduğu bir kavram olarak toplumsal, sınıfsal müca-
deleler ile bilim ve teknolojideki gelişmelere bağlı olarak gelişti. 
Alana yönelik gelişmeleri kabaca şöyle sıralayabiliriz: Çalışma sürele-
rinin kısaltılması için verilen mücadele, kadın ve çocuk emeğinin 
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üretimde yaygın olarak kullanılmasına getirilen sınırlama, işçilerin 
işyerlerinde sağlık ve güvenlik çalışmalarına katılımı, sendikaların 
baskı ve lobi çalışmaları, 1970’lerde çalışma yaşamı ve ekolojik müca-
delenin gündeme gelmesi.

Çalışma yaşamında işçilerin sağlıklarını koruyacak önlemlerin 
alınmasının çetin bir mücadelenin ürünü olduğunu söylemeliyiz. 
Sermeyenin atılan her adımı masraf olarak değerlendirdiği ve yap-
maktan kaçındığı noktada, bugüne kadar alınan yolda sınıfın örgütlü 
mücadelesinin koruyucu önlemlerin geliştirilmesinde ve alınmasında 
temel dinamik olduğunu kabul etmek gerekir.

Genel anlamda örgütlü mücadele sağlık ve güvenlik alanındaki 
politikaları etkilerken, feminist mücadelenin etki alanını genişletme-
siyle birlikte sendikal politikalar üzerinde dönüştürücü etkisi oldu. 
Kadınlar komisyonlar, komiteler ya da networkler aracılığı ile sendi-
kal yapı içinde kendilerine alan açtılar. Kadınları hem sendikalarda 
hem de çalışma hayatı içinde güçlendiren eşitlikçi sendikal politika-
ların bir parçası haline getirdiler. Bu uzun soluklu kadın mücadelesi 
uluslararası metinlerin ortaya çıkmasına neden oldu. Birleşmiş 
Milletler tarafından 1975 yılında ilan edilen “Kadın Yılı” ve “Kadın 
On Yılı”, 1979 yılında BM Genel Kurulu tarafından kabul edilen 
Kadına Yönelik Her Türlü Ayrımcılığın Ortadan Kaldırılması 
Sözleşmesi (CEDAW), işyerlerinde şiddet ve cinsel tacizin önlenmesi 
için politika metinleri ve nihayet 2019 yılında ILO tarafından kabul 
edilen 190 sayılı sözleşme, ILO’nun kadın erkek eşitliğine vurgu 
yapan sözleşmeleri ve 1990’lı yıllardan itibaren uluslararası sendika-
larda hızla alan bulan toplumsal cinsiyet eşitliği çalışmaları ve bun-
lardan sağlık ve güvenlik alanına kadar genişleyen pratik uygulama-
lar, kadın hareketinin önemli kazanımları olarak karşımıza çıkıyor.

Bir diğer kazanım ise kadın mücadelesinin sendikal alandaki 
dönüşüme katkısıdır. Kadınların karar mekanizmalarında yer alma-
larını, her alanda temsilini önceleyen pozitif uygulamalar, çalışma 
yaşamında birçok alanın feminist politika ve yöntemlerle yeniden 
gözden geçirilmesini sağladı. Bugün, uluslararası sendikal alanda 
sağlık ve güvenlik alanını toplumsal cinsiyet bakış açısıyla yeniden 
değerlendiren birçok politika metnine rastlamak mümkün. 

İşyerlerinde sağlık ve güvenlik alanının toplumsal cinsiyet eşitliği 
açısından ele alınması ve dönüştürülmesi, eşitsizliklerin giderilmesi 
çetin bir mücadelede alanı. Çalışma yaşamında kadın işçileri sağlık 
ve güvenlik çalışmalarında görünür yapacak bir dönüşüme ihtiyacı-
mız var; bunun için de yasa ve yönetmeliklerden başlayarak sorunu 
feminist bakış açısıyla tekrar ele almak gerekiyor. Özellikle bu alan-
da verilen uzman eğitimlerinde, işçi eğitimlerinde toplumsal cinsiyet 
eşitliği, şiddet ve cinsel taciz eğitimleri ve kadına ve LGBTİ+’lara 
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yönelik ayrımcılık, nefret söylemleri, tüm eğitim süreçlerinin bir par-
çası haline getirilmelidir. Yine, işyerlerinde sağlık ve güvenlik çalış-
malarına yön veren, işçilerin temsil edildiği İSG Kurullarında gele-
neksel çalışma biçimleri eşitlikçi bir yöntemle geliştirilmedir. 
Kurullarda kadın ve LGBTİ+ işçilerin temsili sağlanmalıdır. Yine, 
kurulların çalışmalarının bir parçası olarak pozitif ayrımcılık önlem-
leri de, kurulun gündemi olmalıdır. 

Sendikalar, yaşadığımız düzende çalışma yaşamında temel hak ve 
ilkelerin hayata geçirilmesi, işçilerin refahının ve yaşam kalitesinin 
artırılması, çalışma koşulların iyileştirilmesi için temel güçtür. Bu 
nedenle sağlık ve güvenlik alanı, tüm işçileri kapsayacak bir dönüşü-
mün sağlanmasında önemli bir yerde duruyor. Özellikle uluslararası 
düzlemde sendikaların alana vermiş olduğu katkılar, sunduğu pers-
pektifler oldukça önemli. Yasaların yetersiz, kapsayıcı olmadığı nok-
talarda toplu sözleşme mekanizmasını kullanarak tüm işçileri koru-
yan, bireyler arasındaki farklılığı gören bir sağlık ve güvenlik politi-
kasını hayata geçirme potansiyeli vardır. Aksi halde, kadın işçiler 
adına gündeme getirilecek her talebin karşılığı, daha ucuz alternati-
fin olduğu yerde, kadınların emek piyasalarının dışına itilmesi ola-
caktır. Sendikal örgütlülük tüm bireylerin insan onuruna yakışır, 
sağlıklı ve güvenlikli ortamlarda, iş güvencesi altında çalışması için 
oldukça önemli bir yerde duruyor. Bunun içinde ülkemizde sendika-
ların toplumsal cinsiyet eşitliğini politikalarının temeline yerleştire-
cek bir dönüşümü yaşaması gerekiyor. 
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EKOLOJİK BİR YIKIM OLARAK PANDEMİ VE 

DOĞANIN FEMİNİST TAHAYYÜLÜ1,2,3

ECEHAN BALTA 

Türk Eczacılar Birliği

Kapitalizmin iki yüzyıllık serüveni, tam bir kaos ve yıkım süre-
ci olarak ortaya çıktı. Mark Fisher’e göre (2011) kapitalizm 
zaten “temasa geçtiği her şeyi metabolize eden ve içine emen 

canavarımsı, sınırsızca plastik bir varlık”tır. İşte o sınırsızca plastik 

varlık, toprağı aşırı sömürdü, bu sömürü gıda krizini yarattı, okya-

nusları nükleer atıklarla doldurdu, ormansızlaştırma amentüsü oldu, 

türlerin yaşam alanlarını ve kendisini yok etti. Bunların en sarsıcısı 

ise, uzun zamandır devam eden ama niteliksel bir dönüşüme uğradı-

ğı için insanlığın varoluş-yokoluş mücadelesi haline dönüşen iklim 

krizi oldu. Yani, devasa toplumsal sorunlarla çevrilmiş bir dünyada, 

eşi benzeri görülmemiş bir kriz içinde yaşıyoruz (Balta, 2018). Bu 

kriz, kapitalizmin yarattığı ayrımcılık ve eşitsizliklerden besleniyor 

ve onları besliyor. Ancak geldiğimiz noktada insanlığı, doğayı, dola-

yısıyla tüm türleri etkisi altına alan “mükemmel bir sefalet fırtınasıy-

la” karşı karşıyayız. Pandemi, bu fırtınanın bir parçası. 

1 Bu metin, KODA tarafından düzenlenen “Küresel Salgın Günlerinde Kadınlar, LBG-
Tİ+’lar ve Feminist Gelecek Tahayyülleri” başlığını taşıyan Feminist Tartışma Dizi-
si’nde 21 Kasım 2020 günü sunulmuştur.

2 Sokakların kadın tiyatrosu ile başlayan kolektif dostluğumuza… Narçiçeğimiz sev-
gili Aynur Özuğurlu’ya ithafen.

3 Bu yazının ilk bölümünde, daha önce Jineoloji dergisi için yazdığım “Sınıfın Lensin-
den Pandemi” başlıklı yazıdan çokça faydalandım. Bkz. http://www.jineolojidergisi.
com/upload/images/jineoloji_19sayi.pdf
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Pandemi, Eski Yunancada tüm anlamına gelen pan ve insanlar 
anlamındaki demos kelimelerinden türetilmiş bir kelimedir. “Tüm 
insanların etkilendiği salgın” anlamında kullanılmaktadır. 

 Pandemi tüm insanları tehdit altında bırakır. COVID-19 da, 
bu dünyadaki ne ilk ne de son salgındır. Tüm salgınlar da, tüm insan-
ları o ya da bu derece etkiler. Ancak salgının kimi ne kadar etkiledi-
ği konusunda çok fazla değişken vardır. Örneğin salgının bulaş yol-
ları, nerede başladığı, korunmak için neler yapılması ya da yapılma-
ması gerektiği, bağışıklık ve test noktasında uygulanan politikaların 
niteliği, bulunan tedavilerin ve aşıların erişilebilirliği gibi faktörler, 
salgının kimi ne kadar etkileyeceğini birinci derecede belirler. 

Baştan ifade edelim: Bu salgının kimi ne kadar etkileyeceğini 
birinci derecede belirleyen unsur, sınıftır. 

Marx, Komünist Manifesto’da “bütün toplumların tarihinin sınıf 
mücadelelerinin tarihi” olduğunu söyler ve şöyle devam eder: “Bizim 
çağımızın, burjuvazinin çağının ayırıcı özelliği, sınıf karşıtlıklarını 
basitleştirmiş olmasıdır. Tüm toplum, giderek daha çok iki büyük 
düşman kampa, doğrudan birbirlerinin karşısına dikilen iki büyük 
sınıfa bölünüyor: Burjuvazi ve proletarya.” (Marx ve Engels, 2009) 
Kapitalist üretim tarzı bu bağlamda işçi sınıfı ve burjuvazi arasında 
sürekli bir mücadele halinden ibarettir. 

İşçi sınıfı, Marx’ın Kapital’de ifade ettiği şekliyle (2011), “yaşamak 
için emeğini satmak zorunda kalan herkes”tir. “Emeğini satmazsa 
yaşayamayacak olan herkes” ve “emeğini ücretsiz olarak veren her-
kes” de bu tanıma dahildir. “Farklı nedenlerle” emeğini satamayanlar, 
emeğini ücretsiz olarak vermek zorunda bırakılanlar tablosuna bak-
tığımızda, farklı toplumsal kategorilerle, örneğin eşinin /partnerinin 
yemeğini, çocukların, yaşlıların bakımını veren evde çalışan kadın-
larla, yoksul olduğu için eğitim alamayanlarla, adından yahut dilin-
den / şivesinden dolayı işe alınmayan farklı ırk ve etnikliklerle, 
LGBTİQ+’larla karşılaşırız. Bu toplumsal grupların varlığı hem büyük 
kriz zamanlarında işgücünün yenilenmesini sağlar (örneğin Dünya 
Savaşında erkekler cepheye gidince kadınlar fabrikaya girer), hem de 
sınai üretimin daha fazla merkezinde yer alan işçilerin ücretlerinin 
baskılanmasına olanak tanır (dışarıda “bir sürü” işsiz vardır!). 

Bir başka deyişle, kapitalizm, insanları sınıflara bölen bir sömürü 
sistemi olmakla birlikte, insanların bir kısmını ırklarına, etnik 
kökenlerine, cinsiyet yönelimlerine ve cinsiyetlerine göre eşitsiz, bas-
kıcı, sömürücü ilişkilere de mahkûm eden bir sistemdir. Böyle ifade 
etmekteki amacım, sınıf analizine cinsiyet ya da ırk analizini de ekle-
yip bunların neden kesiştiğini gösterelim demek değil. Bu bağlamla-
rı kullanarak sınıfı daha derin, daha tarihsel ve daha kapsamlı bir 
biçimde açıklama çabasına ortak olmak. Cinsiyetçilik, ırkçılık, etnik 
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ayrımcılık gibi baskı ve denetim mekanizmaları, üretim tarzının ve 
verili sınıflar arası ilişkiler ağının sürekliliğini sağlayan güç ilişkileri 
içindeki unsurlardır. 

Burada hemen eklemek gerekir ki, bu mekanizmaları işleten ana 
unsur, farklılıklara dayanıyor olmasıdır. Üreme organlarının varlığı 
ya da yokluğu, tenin rengi, konuşurken gırtlağımızı nasıl kullandığı-
mız gibi farklılıklarımız yüzyıllar, hatta bin yıllar içinde geliştirilmiş 
bazı toplumsal kodlara çarpar ve bizi mücadele etmeden çıkamayaca-
ğımız bir önyargılar dünyasına hapseder. Kapitalist üretim tarzı, bu 
önyargıları kullanarak kendi lehine olan güç ilişkilerini sürdürmeyi 
başardığı için devam edebilmektedir. Yani kapitalist sınıf, kapitalist 
olarak kalmaya devam edebilmek için işçi sınıfının ürettiği değerin 
mümkün olduğu kadar çoğunu ondan almalıdır, işçiler ise hayatları-
nı sürdürebilmek için buna direnmek zorundadır. 

Özetle, sınıf, katmanlı, her katmanın kendi içinde farklı tarih-
sel-toplumsal dinamikleri taşıdığı, üretim tarzı içindeki nesnel konu-
muna göre ayrıştırdığımız bir kategoridir. Ve üretim tarzını devam 
ettiren (ya da sona erdiren) ana güçtür. 

Sınıf lensinden pandemi
Yukarıda, farklı ezilme ve sömürülme biçimlerinin sınıf ezilmesi 

ile iç içe geçtiğini açıklamaya çalıştım. Bu bölümde pandeminin 
farklı sınıfları nasıl etkilediğini korunma önlemlerinin uygulanma-
sından başlayarak, sağlığa erişim ve pandeminin sonuçlarından 
etkilenmemize neden olan tarihsel-toplumsal faktörler bağlamında 
ele alacağım. 

Evet, bu bir pandemi’dir, yani kelimenin gerçek anlamıyla tüm 
insanları etkiler. Ama her bir bireyin nasıl bir hayatın içinde doğduğu 
ve yaşadığı, bazı insanların pandemiden daha fazla etkilenmesine 
neden olur. Örneğin, hepimiz pandeminin en radikal çözümünün 
Çin’in yaptığı gibi, toplu bir karantina olduğunda uzlaşabiliriz. Ama 
#evdekal’amayacak olan dünyadaki milyonlarca evsiz nerede kala-
cak? Hapsoldukları kamplarda suya, sabuna ve sağlık hizmetlerine 
erişimi neredeyse hiç bulunmayan milyonlarca mülteciyi ya da su ve 
sağlık hizmetlerine erişimi olmayan sayısız topluluğu ne yapacağız? 
Kadınlar için #evdekal’mak kadına yönelik şiddet vakalarının büyük 
bir çoğunluğunun vuku bulduğu evlerde şiddet uygulayanla birlikte 
kalmak demek değil mi?4 

Evde kalmak, evi ve hatta bir yurdu olanlar, bu dönemde işten 
atılmamış olduğu için kirasını ödeyebilenler için bir seçenek. 

4  Türkiye’de kadınlara şiddet uygulayanların yalnızca yüzde 3,3’ü birinci dereceden 
yakını değildir. Bkz. https://unstats.un.org/unsd/gender/vaw/
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Peki, işçi sınıfı “evde” kaldı mı? Hayır. İşçi sınıfı, “olduğu yerde 
kal”dı. 

Türkiye de dahil olmak üzere, dünyanın hemen hiçbir yerinde 
pandemi nedeniyle çalışmaya toptan ara verilmedi. Hatırlayacak olur-
sak, Dardanel’in fabrikasında onlarca işçinin testinin pozitif çıkma-
sından sonra işçiler 15 gün boyunca “kapalı devre çalışma modeline” 
zorlandı. İşçiler evlerinden alınarak öğrenci yurtlarına yerleştirildi ve 
servislerle alınarak fabrikaya götürülerek çalıştırıldı. Çalışmak iste-
meyen işçiler ise, istifaya zorlandı (Orman, 2020). 

İşçilerin bazıları da evde kalmamıştı, ama eve döndü. TÜİK verile-
rine göre Türkiye tarihinin en büyük istihdam daralması ve iş kaybı 
yaşandı (DİSK-AR, 2020). DİSK’in COVID-19 raporuna göre bu dönem-
de revize edilmiş işsiz sayısı 17,2 milyonu buldu. Bunların büyük bir 
çoğunluğu da, kadın. Kadın işgücü yüzde 12, kadın istihdamı yüzde 
10,5 azaldı. İşten çıkarmalar 17 Nisan’da yasaklandı ancak, Türkiye’de 
ilk vakanın ilan edildiği 11 Mart tarihinden bu tarihe kadar en az 533 
bin sigortalı işçi işten çıkarıldı (DİSK-AR, 2020).

COVID-19 tedbirleri kapsamında Türkiye’de yaklaşık 150 bin işye-
ri geçici süreyle kapatıldı ve bu işyerlerinde çalışan işçiler ücretsiz 
izne çıkarıldı. Ancak bu işyerleri, ağırlıklı olarak hizmet sektöründe 
olan lokanta, bar, restoran, otel, turizm tesisi gibi yerlerdi ve çoğun-
luğunda zaten işçiler sigortasız / güvencesiz olarak çalıştırılmaktaydı. 
Dolayısıyla bu işçilerin de ücretsiz izne çıkarıldığını ya da 17 Nisan’da 
işten çıkarmalar yasaklanmadan önce kıdem / ihbar tazminatları 
verilip iş akitlerinin feshedildiğini düşünmek, fazlaca iyimser olma-
nın bile ötesine geçer. 

COVID-19 krizi kadınların, işgücü piyasasında ve bir bütün olarak 
kapitalist toplumdaki savunmasız pozisyonlarının yanı sıra, ailenin ve 
toplumun ücretsiz bakıcıları ve düşük ücret, güvencesiz sözleşme ve 
kötü çalışma koşulları ile daima düşük değer biçilen sektörlerde ücret-
li çalışanlar olarak rolünü de daha görünür hale getirdi (Enternasyonal 
Sosyalist Alternatif Enternasyonal Kadın Bürosu, 2020).

Kadınlar sağlık ve sosyal hizmet sektöründeki işçilerin çoğunlu-
ğunu oluşturur. Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre, 104 ülkede bu 
sektörlerde çalışanların %70’i kadındır. Virüsün ilk patlak verdiği 
Hubei bölgesinde ise, sağlık çalışanları %90 oranında kadınlardan 
oluşuyor. Bu oran Belçika’da, hastanelerde %80, diğer bakım evlerin-
de %90’ın üzerindedir (Enternasyonal Sosyalist Alternatif 
Enternasyonal Kadın Bürosu, 2020). Türkiye’de ise sağlık sektöründe 
kadın çalışanların oranı 2011 yılında yüzde 48 olarak saptanmış ve 
artma eğiliminde olduğu gözlenmişti (Urhan ve Etiler, 2011). 

Hizmet sektöründe de emek neredeyse cinsiyetlendirilmiştir. 
Kadın çalışanların neredeyse yarısı hizmetler sektöründe istihdam 
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edilmiş durumda idi. Ama bu krizden en çok etkilenen sektörlerin 
başında gelen hizmetler sektöründe 2020’nin Nisan ayı sonuna kadar 
3,5 milyona yakın kadın çalışanın bir kısmının da işsiz kaldığı tah-
min ediliyor (Özkaplan, 2021).

Diğer yandan, bazı kadınlar, “gönüllü” olarak evlerine döndü. Bu 
kadınlar işten çıkarılmadı ama, okullar, kreşler, bakımevleri kapanın-
ca evde kalanlara bakmak, bu rol tarihsel olarak kendilerine biçilmiş 
olan kadınlara kaldı. Kadınlar, geleneksel hapishanelerinde yemek 
yapıp çocuk bakarak evde kaldılar. Eğer uzaktan çalışıyorlarsa da, 
eskiden okuldan çocukları alırken, alışveriş yaparken, yemek hazır-
larken, bulaşıkları yıkarken, ev ödevlerinde çocuklara yardımcı olur-
ken ikinci mesaiyi tamamlayan kadınlar, artık gün boyuna yayılan 
çocuk bakımıyla işin iç içe geçtiği bir ortamda tükenmişlik sendromu 
ile karşı karşıyalar. 

Batı Afrika’daki 2014-16 Ebola salgını, karar alma süreçlerinde etki 
gücü olmaksızın bakım işinde baskın konumlarından dolayı kadınla-
rın enfekte olma olasılığının daha yüksek olduğunu göstermişti 
(Enternasyonal Sosyalist Alternatif Enternasyonal Kadın Bürosu, 2020).

Türkiye’de virüs maruziyetinin sınıfsal etkisini araştırmak için 
gerekli verilere sahip değiliz. Zira bilindiği gibi, Sağlık Bakanının 
akşamdan akşama attığı tvitlerle sınırlandırılmış bir şeffaflık söz 
konusu Ancak, bu alanda çalışan başkalarının gösterdiği verilere 
dayalı gerçekler, Türkiye’de de durumun kuvvetle muhtemel aynı 
olduğunu düşündürüyor. Örneğin Fransa’da 65 yaş üstü risk grubu 
oluşturmasına rağmen, hastaneye kaldırılanların yüzde 40’a yakınını 
çalışabilir yaştaki nüfus oluşturuyor. COVID-19 enfeksiyonu riski 
altındaki çalışanlar, halkla / meslektaşlarla rutin olarak yakın yüz 
yüze temasta bulunan ve / veya bulaşıcı ajanlara maruz kalan kişiler. 
Çalışanları dört ücret grubuna göre sınıflandırıldıklarında en düşük 
ücret grubundakilerin diğer kişilerle sosyal (ya da fiziksel) temasının 
(dolayısıyla da riskinin) en yüksek olduğu ortaya çıkmış (Counil ve 
Khlat, 2020). İngiliz Ulusal İstatistik Kurumu da elindeki verilerden 
benzer bir sonuca ulaşmış: En yoksul bölgelerden zengin bölgelere 
doğru gidildikçe, COVID-19 nedeniyle hayatını kaybeden insan sayı-
sı azalıyor (Whelan, 2020). Nitekim İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin 
yayınladığı haritalarda da yoğunluğun işçi sınıfı ve yoksulların yaşa-
dığı bölgelerde olduğunu görebilmiştik. 

Buraya kadar, virüse yakalanmada sınıfsal faktörün belirleyici 
olduğunu ileri sürdüm ve bunu sınırlı da olsa rakamlarla göstermeye 
çalıştım. Aynı biçimde virüsün bıraktığı etkinin de sınıfsal olduğunu 
ileri süreceğim. 

Bir kez virüse yakalandıktan sonra hayatta kalma şansı, kötü sağ-
lıklarından dolayı genellikle virüslere karşı da dirençleri düşük olan 
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yoksul insanlar için çok daha düşük. Çocuklukta yetersiz beslenme-
nin bağışıklık üzerindeki birinci derecede etkisi olduğu biliniyor. O 
nedenle mesela; tüberkülozun nüfusun yoksul katmanları arasında 
yaygın olduğu Güney Afrika gibi ülkelerde bu virüs çok daha yıkıcı 
bir etkiye sahip olabilir. Brezilya’da virüsten ölen ilk kişinin hizmetçi 
olarak çalışan siyah bir kadın olması tesadüf değildir, çünkü siyah 
kadınlar bütün toplumların en yoksul kesimleri arasındadır; siyah 
Afrika da dahil (Whelan, 2020). UNICEF’e göre beş yaşından küçük 
her 3 çocuktan 1’i kötü besleniyor; iki yaşından küçük her 3 çocuk-
tan 2’si de yetersiz gıda alıyor (UNICEF Türkiye, 2019). Aynı rapora 
göre tüm dünya ele alındığında altı ay ile iki yaş arasındaki çocukla-
rın yüzde 45’ine meyve ya da sebze verilemiyor. Bu çocukların yak-
laşık yüzde 60’ı da yumurta, mandıra ürünleri, balık ya da et gibi 
gıdalar alamıyor. İşte bu çocuklar büyüdüğünde COVID-19’a yakala-
nırsa, sağlıklı ve yeterli beslenmiş çocuklara göre daha fazla ölüyor. 
Buna ek olarak, bu çocukların büyük bir kısmının “sofradaki yeri 
öküzden sonra gelen” kız çocukları olduğunu zaten basit bir gözlem-
le bile ileri sürebiliriz. 

Virüse bağlı ölüm oranı sağlık hizmetlerindeki zayıf noktalardan da 
büyük ölçüde etkilenir. Gelişmiş kapitalist ülkelerin tamamında, sağlık 
hizmetlerinde onlarca yıl süren kesintiler, yeterli hastane yatağının 
olmadığı, laboratuvarların son derece yetersiz olduğu, personelin de 
bu kriz başlamadan çok önce aşırı tükendiği ve meslek hastalıkları 
salgınına yakalandığı bir durum yarattı. Bu sadece bütçeleri azaltmak 
için uygulanmıyordu, aynı zamanda ticarileştirme ve özelleştirmeye 
yönelik bilinçli bir itici güç yaratma sürecinin bir parçasıydı. İtalya 
yatak sayısını 1975’te 1000 kişiye 10,6 yataktan 2,6’ya düşürdü; 
Fransa’da 1981’de 1000 kişiye 11,1 yataktan 2013’te 6,5’e düştü 
(Enternasyonal Sosyalist Alternatif Enternasyonal Kadın Bürosu, 2020). 

Sağlıkta özelleştirme ve kâr odaklı yaklaşım, sağlık hizmetlerini 
parası olanın erişebileceği bir noktaya koyar. Dolayısıyla da bir kez 
virüse yakalandıktan sonra sağlık hizmetlerine erişmek, yoksullar 
için zenginler için olduğundan çok daha zordur. Ve bu yoksullar, 
zaten doğuştan eşitsizliklere rağmen hayatta kalmayı başarmış olan-
lardır. Sağlık hizmetlerine erişim, onlar için bir sonraki sınavdır. 

Kadınlar ve ekolojik yıkım
Kadınlar, tarih boyunca doğum fonksiyonlarından dolayı doğa ile 

eş görüldükleri için, kadın emeğinin aynı doğa gibi üretim sürecine 
sıfır maliyetli etmen olarak katılması, yani yeniden üretim emeğinin 
(ev işleri, “rahim emeği”, bakım emeği vs.) ücretsiz olarak kalması 
anlamına gelir. Ucuz doğa algısı, ücretsiz kadın emeğini de mümkün 
ve meşru hale getirir. 
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Ekolojik krizin nedenlerinden ve sonuçlarından birisi endüstriyel 
tarımdır: Bu dönüşüm kadınları erkeklerden farklı etkiler. Aynı 
zamanda içinden geçmekte olduğumuz COVID-19 pandemisinin 
temel harekete geçiricisi de endüstriyel tarımdır. 

Endüstriyel tarım gittikçe artan insan nüfusunun besin ihtiyacını kar-
şılamak için bize tek çözüm olarak sunulur. Son yirmi yılda yapılan 
tarımsal üretim ve arazi gaspları pek çok pandeminin ortaya çıkmasına 
neden oldu (Wallace, 2021). Ancak modern tarım küresel köle ticareti ve 
bilimle el ele olarak ortaya çıktı. 2017 yılı itibariyle büyük ekim alanları 
ve meralar 27 milyon kilometre kareye ulamış durumda. Bu da dünyada 
buzul olmayan karaların yüzde 40’ı anlamına geliyor. 2050 yılına kadar 
Brezilya’da Bolsanaro’nun talimatıyla başlayan yağmur ormanı yangınla-
rı vb. yöntemlerle yağmur ormanlarının tarıma açılması devam ederse, 
ekolojik kriz durdurulamaz bir noktaya gelmiş olacak.

Endüstriyel tarımın ana nedeni insanı doyurmak değil. Hatta 
geçimlik, küçük ölçekli tarımla nüfusun tarımsal gıda ihtiyacının 
pekâlâ karşılanabileceği biliniyor (Sachs, 2020). Endüstriyel tarım 
daha çok endüstriyel hayvancılık için kullanılıyor. Domuz ve tavuk 
başta olmak üzere kümes hayvanlarının ve diğer büyükbaş hayvan-
ların monokültüre dayalı (bu nedenle de biyoçeşitliliği ve toprağın 
verimliliğini azaltıcı) endüstriyel tarımsal ürünlerle beslenmesi, hay-
vansal gıdanın niteliğini de düşürüyor. Burada hedef, kâr maksimi-
zasyonudur. Birincil doğal yaşam alanları ve insan olmayan nüfus 
büyük oranda azalırken zoonozların sıklığı da artıyor. Yeni patojen-
lerin çok büyük bir kısmı, yarısından fazlası vahşi hayvanlardan yerel 
insan topluluklarına geçiyor. COVID-19, bu patojenlerden sadece bir 
tanesi. Ekonomik liberalleşmenin ardından Çin’deki kalkınma planı 
tarım ticaretine dayalıdır ve bu da yarasa popülasyonlarının bulun-
duğu Orta ve Güney Çin’i etkiledi (Wallace, 2021).

Özetle, bu tip salgınları, biyo-çeşitliliği ve ekosistemleri tahrip 
ederek, doğal habitatlarını yitirmiş hayvanlar ile insan yerleşimlerini 
tehlikeli bir biçimde yakınlaştıran kapitalizmin ürünü olarak ele 
almak gerekiyor. Kapitalizm devam ettikçe yeni patojenler de artan 
sayıda hayatımıza girmeye devam edecek.

Kapitalist üretim tarzı, insanlığın yüzde 99’unu sömürdüğü kadar, 
doğayı da sömürür. Çoğunlukla endüstriyel hayvancılık için kullanıl-
mak üzere açılan endüstriyel tarım alanları insanın izinin genişleme-
sine, insan olmayan türlerin yaşadığı alanların her gün daha fazla ele 
geçirilmesine neden olur. Bunun sonucu olarak insanlar daha önce 
tanımadığı hastalıklarla tanışır ve hareketliliğin arttığı böylesi bir 
dönemde, bu virüsleri uçaklarla oradan oraya taşır.5 

5 Veba mikroplarının taşınması ile aradaki fark, deve ve gemilerin yerini uçakların 
almış olmasıdır. 
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Endüstriyel tarım, kadınları da erkeklerden farklı bir biçimde etki-
lemektedir. Monokültüre dayalı büyük ölçekli tarımda, geçimlik 
tarımda olduğu kadar kadın emeğine yer yoktur. Geçimlik tarımda 
pazar ilişkileri minimum düzeyde yer alırken, bu anlamda gıda bir 
meta olma aşamasına henüz geçmemişken, endüstriyel tarımda gıda 
tohum halindeyken dahi metalaşmış durumdadır. Doğada tohum 
çoğalır ve ürer, şu anda tek kullanımlıktır. “Bu tohum sonsuz olsun”, 
duasının yerini kâr itkisi almıştır. 

Vandana Shiva’nın dediği gibi (2019), endüstriyel tarım kuşatmacı 
ve erildir. Bunu herbisitlerin isimlerinden de anlayabiliriz: 
Monsanto’nun herbisitleri kuşatma, pala, kement gibi adlar taşırken; 
American Home Products herbisitlerine pentagon, devriye, saltanat, 
filo, kurmay, savunma, intikam adlarını vermiştir. İnsanın doğa üze-
rindeki egemenliği, onunla verdiği savaşta yenen taraf olmasına bağ-
lıdır. Bu tip bir doğa-insan ilişkisi anlayışı, kapitalizmin farklı ikilik-
lere dayalı ve onlar arasında hiyerarşi üreten mantığının birebir bir 
sonucudur. Aynısı erkek-kadın, beyaz-siyah, Güneyli-Kuzeyli, baba-ço-
cuk, genç-yaşlı gibi ikiliklerde de görülebilir. 

Genetik mühendisliği ve fikri mülkiyet, kadınları yaratıcılık, icat 
ve karar alma süreçlerinden mahrum bırakır. Bu da, gıda güvenliğini 
ortadan kaldırır. Sonuç olarak gıda egemenliği de ortadan kalkar. 
“Zararlı” olarak görülen otlar kadınlar için besin, hayvan yemi ya da 
ilaç olarak kullanılmaktayken, endüstriyel tarımda zararlı otlar kârı 
engelleyen ve kurtulunması gereken unsurlardır. 

Doğada gıda besindir, şimdi ise biyoyakıt olmuştur. Bitmek bilme-
yen enerji “ihtiyacı”, ekosistemleri korumak için değil, kaynakların 
sınırlılığı ve kaynak sahibi olan ülkelere bağımlılık sorunlarını orta-
dan kaldırmak için, diğer ülkeleri şeker kamışı, soya fasulyesi, mısır 
ekmeye iter. 

Birleşmiş Milletler Tarım ve Gıda Örgütü (FAO) verilerine göre, 
dünyada açlık sınırında yaşayan insan sayısı bir milyarı geçmiştir. 
Bunun arkasında yatan faktörlerin başında gıda arzındaki daralmalar 
ve gıda fiyatlarında meydana gelen artışlar gelir. Mısır, buğday, şeker 
kamışı, şeker pancarı ve yağlı tohum bitkileri gibi insan beslenmesin-
de çok önemli yeri olan tarım ürünlerinin biyodizel ve biyoetanol 
üretimi için kullanılması küresel beslenme yetersizliği sorununu 
derinleştirir (Hatunoğlu, 2010). Küresel beslenme yetersizliğinin en 
çok etkilediği grup ise kadınlar ve kız çocuklarıdır. 

Food Security Information Network’un (FSIN) yayınladığı Gıda 
Krizleri Küresel Raporuna göre (2020), çatışmalarla birlikte, sera gazı 
salınımının artması ile tetiklenen aşırı hava olayları ve kuraklık, gıda 
güvencesi olmayan kişilerin sayısını da dramatik bir biçimde artır-
maktadır. Gıdaya erişim, maddi güç ve toprak mülkiyeti ile doğru 
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orantılı olarak arttığından, gelir kaynaklarına erişimin kısıtlı ve mül-
kiyet haklarından yoksun oluşun, bu sorunu daha derin biçimde 
yaşattığını ileri sürebiliriz. Endüstriyel ve kapitalist tarım, kadınların 
kaynak ve haklarını ellerinden alır. 

Kentleşme de kadınları farklı bir şekilde etkiler: Ücretsiz de olsa 
gıda üretimine katılan kadın, kentte eğitimsiz ve dolayısıyla işsiz 
kalır. Kentleşmeyle kadınların tarım dışına atılması, doğadan uzak-
laşması, yaratıcı faaliyetlerini kısıtlar. 

Ljubomir Stefanov ve Tamara Kotevska’nın üç yıllık gözlem ve 
çekimlerine dayanan Honeyland (Bal Ülkesi) adlı belgesel-filmleri, 
Avrupa’nın son vahşi arılardan bal toplayan kişisi olan Hatice’nin 
hayatından bir kesit aktarır. 

Hatice, uçurum kıyılarındaki vahşi kovanlardan bal toplayarak 
yaşlı annesine bakan bir kadındır. Topladığı balı pazara götürüp ihti-
yaçları karşılığında takas eder. İhtiyacı kadar bal alır, ama hiçbir 
koşulda bu kovanın yarısını geçmez. Arılarla konuşur, onlarla şarkı 
söyler: “Yarısı sana, yarısı bana”. Hayat böyle sürüp giderken, 
Hüseyin ve ailesi bölgeye taşınırlar ve arıcılık yapmaya başlarlar. 
Hüseyin’in Hatice’ye arıcılıkla ilgili sorduğu ilk sorular şunlardır: 
Yılda kaç kilo üretiyorsun, kilosunu kaça satıyorsun? 

Hatice soruyu anlamaz bile. O, tüketimi gerçek ihtiyaçları ile sınır-
landırarak arılarla ve doğayla sürdürülebilir, dayanışmacı, kendini 
üstün olarak konumlandırmayan, hiyerarşik olmayan, yenilenebilir 
bir ilişki kurmuştur. 

Ekofeminizmi anlamaya buradan başlayabiliriz. Ekofeminizm, bu 
iç içelik nedeniyle daha önce diğer ataerkil toplumlar tarafından, 
şimdi de kapitalizm tarafından eşitsizlik ve sömürü üretilmesine ve 
toplumları ve doğayı sona erdirmeye kadar varacak bu yaklaşıma bir 
hayır yanıtıdır. Bu hayır yanıtı, endüstriyel tarımın yol açtığı pande-
mileri de durdurabilecek güçtedir. 

Sonuç
Bugün bize gerekli olan, tamamen farklı bir üretim, tüketim ve 

yaşam biçimi. Bu ise, basitçe meta üretimine dayalı kapitalist üretim 
tarzının ortadan kaldırılmasını gerektiriyor. Daha çok ve daha fazla 
üretim, yapay ihtiyaçlar yaratılması ve son kalan fosil kaynaklarının 
da çıkartılıp satılması, 2010’da Meksika Körfezi’nde gözlemlediğimiz 
gibi ekolojik felaketler, uzun vadeli toplumsal ve ekolojik planlama 
doğasına aykırı olan kapitalizmin yapımı. Kapitalizmin uzun vadeli 
planlama yapabildiği tek alan, doğal kaynakların ve pazarların, ener-
ji kaynaklarının ve ucuz emeğin, yani kârına ne kâr katacaksa onun 
varlığını devam ettirmesini sağlamak. Bu planların uygulanması için 
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de “ekonomik diplomasiyi”, gerekirse de Ortadoğu ve Afrika’da gör-
düğümüz gibi, savaşları devreye sokmak. Yani, kapitalizmden farklı 
bir medeniyete, onun rasyonalitesinden farklı bir mantığa geçmek, 
genelde doğa, özelde insanlık için bugün yakıcı bir ihtiyaç halini 
almıştır.

Peki, bunu kim yapacak?

Her şeyden önce, toptan nesneleşme ve şeyleşme karşısında “ger-
çekliği ancak bir bütün olarak anlamak ve ona o haliyle nüfuz etmek 
mümkündür ve nüfuz etmeyi de ancak kendisi bir bütün olan özne 
becerebilir”. Parçalanmış mücadeleler ve parçalanmış benlikler, bunu 
yapamaz. Bir yandan cinsiyetçiliğe karşı mücadele ederken, örneğin 
ırkçılıkla ilgili söyleyecek hiçbir lafı olmayan, hatta bununla ilgili 
düşünmeye dahi zahmet etmemiş bir toplumsal hareket, kaybedecek-
tir. Çünkü ırkçılık, cinsiyetçiliği de sürekli yeniden üretmektedir. 
İkisinin birden ortadan kalkmadığı bir toplum, hem ırkçı hem de 
cinsiyetçi olmayı sürdürecektir. Aynı biçimde, ekoloji meselesini gün-
demine almayan bir toplumsal hareket de bugün, üzerinde yeni bir 
toplum inşa edeceği bir toprak parçası dahi bulamama tehdidi ile 
karşı karşıyadır.

Üretim araçlarının özel mülkiyetinin ortadan kaldırılması yolu ile 
insanın üzerindeki egemenliğinin son bulması, toplumun kendi ken-
dini yönetmesi ve adalet fikrinin yeniden gündemleştirilmesi ve 
insan ve doğa arasındaki etkileşim alanının sömürüden adalete 
doğru yer değiştirmesi gerekiyor. Hiç kuşkusuz, böyle bir toplumun 
temeli üretim araçlarının özel mülkiyetinin ortadan kalkması olacak. 
Kâr güdüsü ortadan kalktığında ve ekolojik gereklilikler ve insan 
ihtiyaçları arasında bir denge söz konusu olduğunda, toplam olarak 
da değişim değeri değil, kullanım değeri ön plana çıktığında yeni bir 
üretim tarzından söz edilebilir olacak. Yine kuşkusuz, bunun için 
“ihtiyacın” demokratik bir ortamda yeniden tanımlanması gerekiyor. 
Bu demokratik ortamın varlığının önkoşulu ise, zaman. İnsanların 
kolektif düşünmeye zaman ayırması, ancak iş saatlerinin azaltılması 
ile mümkün olabilir. Diğer yandan katılımcı bir demokratik sürecin 
örgütlenmesi, “yaşam boyu öğrenmenin” gerçek anlamını kazanması 
ile mümkün hale gelecek. Öğrenme, kapitalizmin sürekli değişen 
ihtiyaçlarına bir yanıt verme çabası olmaktan çıkacak, toplumun ger-
çek ihtiyaçlarını karşılama anlamı kazanacak.

Bize düşen, gündelik düzeyde inşa edilen sıradan ve sahicinin 
gerçekliğini kavramaktır. 
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LGBTİ+ HAKLARI SENDİKAL HAKLARDIR!1

YILDIZ TAR 

Gazeteci, Kaos GL

Yeni tip koronavirüsün (COVID-19) yaygınlaşmasının yarattığı 
küresel kriz devam ederken bir yandan da hükümetlerin 
“aynı gemideyiz” söylemleri pandemiyle mücadelenin temel 

söylemlerinden biri olmaya devam ediyor.

Türkiye’nin COVID-19 hikâyesi hâlihazırda ülkedeki en kırılgan, 
haklara erişimde ciddi sorunlar yaşayan, yaşam hakkı da dâhil olmak 
üzere bir dizi hakkı sistematik olarak ihlal edilen LGBTİ+’lar 
açısından da ciddi sorunlara yol açıyor.

Sağlık hakkına erişim, istihdam sürecindeki eşitsizlikler, evlere 
kapanma zorunluluğuyla birlikte artan ev içi şiddet bir yana, 
LGBTİ+’lar koronavirüs günlerinde ayrıca çeşitli nefret kampanyalarının 
da hedefi haline geldi.

LGBTİ+’ların yüzde 64’ü işsiz!
Sosyal Politika, Cinsiyet Kimliği ve Cinsel Yönelim Çalışmaları 

Derneği’nin (SPoD) yayınladığı, COVID-19 sürecinin ilk üç ayında 
derneğin çeşitli çalışma alanlarına ilişkin deneyimlerine yer 
veren Pandemi Raporu’na göre (2020), Diyanet İşleri Başkanlığı’nın 
pandemi devam ederken LGBTİ+’ları ve HIV’le yaşayanları hedef 
gösteren merkezi Cuma hutbesinin ardından cinsiyet kimliği ve cin-
sel yönelim temelli ayrımcılık ve şiddet vakalarında yüzde yüz artış 
yaşandı.

1 Bu metin, KODA tarafından düzenlenen “Küresel Salgın Günlerinde Kadınlar, LBG-
Tİ+’lar ve Feminist Gelecek Tahayyülleri” başlığını taşıyan Feminist Tartışma Dizi-
si’nde 14 Kasım 2020 günü sunulmuştur.

BÖLÜM III: SİYASET: İKTİDAR ve DİRENİŞ
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Yine SPoD’un Pandemi Sürecinde LGBTİ+›ların Sosyal Hizmetlere 
Erişimi Araştırma Raporu (SPoD, 2021)  ise LGBTİ+’ların yaşadığı 
derin yoksulluğu ve işsizliği gözler önüne seriyor. Rapora göre, 856 
LGBTİ+ kişinin katıldığı araştırmada 544 kişi gelir getiren bir işte 
çalışmadığını belirtmiştir. Yani araştırma bize LGBTİ+’ların yüzde 
64’ünün işsiz olduğunu söylüyor. LGBTİ+’lar ayrıca sosyal yardımla-
rın kendilerine yapılmayacağını düşündüğü ve cinsel kimliklerinin 
ifşa edilmesinden çekindiği için bu yardımlara başvuramıyor. 
Kalanını rapordan okuyalım:

“LGBTİ+’lara uygulanan ayrımcılık ve pandemi süreci ile 
birlikte ayrımcılığa eklenen fiziksel mesafe ve yalıtım kuralları, 
LGBTİ+’ların sosyal yardımlara erişimini engelleyecek sorunlar 
yaratmaktadır. Pandemiden önce de var olan ayrımcılık ve 
damgalanma korkusu, LGBTİ+’ların herhangi bir kamu kurum 
ya da kuruluşuna başvurmasının önünde büyük bir engel oluş-
turmaya devam etmektedir. LGBTİ+’lar damgalanma, ayrımcı-
lık, hizmet sağlayıcıların önyargıları ve sosyo-ekonomik statü-
lerinin düşük olması gibi nedenlerle, toplum geneline göre 
daha fazla psiko-sosyal sorunlar yaşayan bir gruptur ve yuka-
rıda sayılan sorunlardan dolayı kapsamlı herhangi bir sigorta 
ya da sosyal yardıma erişimleri de oldukça zordur.”

Genç LGBTİ+ Derneği’nin  hazırladığı COVID-19 Salgınında 
LGBTİ+ Topluluğunun Durumu (2020) araştırmasının verileri de ev 
içi şiddetin boyutunu ortaya koyuyor. Rapora göre, birden fazla şid-
det biçimine maruz kaldıklarını ifade eden katılımcıların 42’si ev içi 
şiddete (aile ya da ev içinde yaşayan bir ya da birden fazla kişiden 
gelen fiziksel, cinsel, psikolojik, ekonomik vb. her türlü şiddet) uğra-
maktadır. Şiddet biçimleri arasında duygusal şiddet, ekonomik şid-
det, sözlü şiddet, fiziksel şiddet, cinsel şiddet ve siber şiddet de öne 
çıkmaktadır.

COVID-19’un yayılmasını engellemek adına evde kalma ve karan-
tina çağrıları, evde kalma olanağı olmayan ya da evde kaldığında aile 
fertleri tarafından şiddet görme ihtimali olan LGBTİ+’lar açısından 
yeni sorunlar yaratabiliyor. Bu sorunların çözümü konusunda hükü-
met ya da ilgili bakanlıkların bir eylem planı ise bulunmuyor. Bunun 
yerine Cumhurbaşkanlığı İstanbul Sözleşmesi’nden çekilmeyi ve 
LGBTİ+’lara karşı adeta savaş ilan etmeyi tercih ediyor.

Şiddet riskinin yanı sıra, sağlık hakkına erişimde ayrımcılık pan-
demi günlerinde daha hayati bir konu haline gelirken, geçiş ya da 
uyum sürecindeki transların hastanelere gidememeleri ve süreçlerine 
dair adımları ertelemek zorunda kalmaları, HIV’le yaşayan 
LGBTİ+’ların hastane kontrollerinin aksamak zorunda kalması ve 
hâlihazırda sağlık hakkına erişimde sorunlar yaşayan mülteci 
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LGBTİ+’ların karantina imkânı dahi bulamaması önemli sorunlar 
yaratıyor. İstihdamda ayrımcılığı en yoğun yaşayan gruplardan 
LGBTİ+’lar işini kaybetme korkusu, işsizlik ve gelir kaybı ile karşı 
karşıya. Sosyal güvenceleri olmayan seks işçisi LGBTİ+’lar ise maddi 
gelir kaybını en yoğun yaşayan grubu oluşturuyor. Bir yanda korona-
virüs, diğer yanda gelir kaybı bir cendere yaratıyor. Hizmet ve eğlen-
ce sektörünün neredeyse durmasından en çok etkilenen grupların 
başında da yine LGBTİ+’lar geliyor. Bütün bunlar yaşanırken 
LGBTİ+’ları hedef alan nefret kampanyaları da yaygınlaşıyor.

Pandemide LGBTİ+’lara savaş ilan edildi
2020 senesi denildiğinde ilk aklıma gelen şey, pandemi ya da sal-

gın olmuyor. LGBTİ+’ların sistematik olarak hedef gösterildiğini, 
karalama kampanyalarının yürütüldüğünü, LGBTİ+ varoluşunun aile, 
din, batı ajanı gibi söylemlerle düşmanlaştırıldığını hatırlıyorum. Bu 
bile LGBTİ+’ların pandemiyi nasıl deneyimlediğini gösteriyor. 
LGBTİ+’lar pandemi boyunca siyasi iktidarın bütün kademelerinden 
yükselen nefret kampanyasına maruz kaldı. Bundan önceki yıllarda 
hükümet açısından LGBTİ+ hakları alanında belki bir politika eksik-
liğinden bahsedilebilecekken artık, belirli bir LGBTİ+ politikalarının 
olduğunu söyleyebiliriz. Çok net olan bu politika devletin tüm 
kurumlarını LGBTİ+ düşmanlığı ekseninde yeniden ve yeniden 
dizayn ediyor. Şu an bilinçli, donanımlı kendi politikasını gerçekleş-
tirmiş bir düşmanlaştırma stratejisi ile karşı karşıyayız.

Pandemi, 2020 yılının Mart ayında başlamadan önce sınırdaydı 
hepimizin gözleri. Mültecilerin Türkiye-Yunanistan sınırına gittiği ve 
sınır kapılarının açılacağı vaadiyle çok ciddi hak ihlallerine maruz 
bırakıldıkları bir gündemdeydik. Pandemiyle birlikte bakış açımız 
oradan başka bir yere çevrildi. Sınıra giden LGBTİ+ mültecilerle yap-
tığım röportajlarda “Türkiye’de yaşarken hep zorluk yaşadık. Bizi bu 
sefer de zorla sınıra getirdiler. Biz artık burada yaşamak istemiyo-
ruz.”  diyorlardı (Tar, 2020).  LGBTİ+’ların ve LGBTİ+ mültecilerin 
nelerle karşılaştığına dair resmi çok iyi özetliyordu bu cümle.

Koronavirüse karşı alınan önlemleri düşünürken haklara erişimde 
ciddi sorunlarla karşı karşıya kalan LGBTİ+’ları da akılda tutmak ve 
maruz bırakıldıkları hak ihlallerinin derinleşmesinin önüne geçmek 
gerekiyor. Koronavirüs ve ayrımcılığın sıkıştırdığı LGBTİ+’lar yalnız-
laşma, damgalanma ve şiddet çemberinde hayatlarını sürdürmeye 
çalışıyor. LGBTİ+ örgütlerinin ve kolektiflerinin dayanışma ağları ve 
gerçekleştirdikleri çevrimiçi etkinlikler, her ne kadar bu sorunlara 
karşı önemli olsa da ilgili devlet kurumlarının sorumluluklarını yerine 
getirmek bir yana, hem tarihsel hem de güncel olarak LGBTİ+ hakla-
rını ihlal eden failler arasında yer almaları “herkesin aynı gemide 
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olmadığını”, aynı gemide olsak bile bazıları kaptan kamarasındayken 
bazılarının geminin en altında çalışmaya devam ettiğini gösteriyor.

Pandeminin “aynı gemideyiz” söylemiyle Titanik filmi yeniden 
aklıma geldi. Bir cis-hetero romans başyapıtı olan filmde, hatırlarsa-
nız, gemi buzdağına çarpıyordu. Öncesinde ilmek ilmek örülen baya-
ğı ve vasat cis-hetero romans doruk noktasına ulaşıyor ve biz gemi 
batarken o muhteşem (!) aşk hikâyesini izliyorduk. Kameralar cis-he-
tero bir çifte dönük, onların ileride ikonikleşecek anlarını çekerken 
geminin en altında çalışanlar çoktan ölmüştü bile. Kameranın kadra-
jına girmeleri söz konusu bile değildi. Ancak cis-hetero çiftimizin 
cis-hetero romanslarının geçtiği yerlerden birinde iseler belki birkaç 
saniye izleyebiliyorduk onları. Pandemide gemi metaforu tam da 
böyle bir şeydi. Kameralar bir milyon kere izlediğimiz cis-hetero 
romansları bize tekrar tekrar izletedursun, alt kamaralardakiler ölüm 
kalım mücadelesi verdi. Kameraları o alt kamaralara çevirmedikçe de 
durum değişecek gibi görünmüyor.

Peki ya sendikalar?
Hükümetin LGBTİ+ hakları konusunda açık ve seçik bir politikası 

varken ve bütün kurumlarını bu uğurda seferber etmişken, yerel 
yönetimlerin, sendikaların ve meslek odalarının bir politikası maale-
sef bulunmuyor.

Ve şimdi, 29 Nisan 2021-17 Mayıs 2021 tarihleri arasını kapsayan 
kapanma kararının açıklandığı, alkol yasağından öte nasıl bir kapan-
ma olduğunun muammalı olduğu, işçilerin fabrikalarda çalışmaya 
devam ettiği, kapanma sürecinde işçi ve emekçilere herhangi bir 
kamu yardımı olmayacağının görüldüğü salgın koşullarındayız. Peki, 
bu yaşananlara karşı sendikalar neler yapabilir? Sendika faaliyetleri-
nin de merkezini oluşturan haklara erişimde bu kadar ciddi sorunla-
rın yaşanması, LGBTİ+ hak mücadelesinin sendikal haklar mücadele-
si ile nasıl iç içe olduğunu gösteriyor. Temel hak ve özgürlükler 
sendika faaliyetlerinin merkezini oluşturur. Sendikaların özellikle 
sistematik ayrımcılığa uğrayan LGBTİ+’ların pandemide daha kırıl-
ganlaştırıldığı dönemde, LGBTİ+ haklarına dair net bir politik duruş 
sergilemesi önem kazanıyor. Sendikalar, mevcut ayrımcılık politika-
larının içinde ve özerk LGBTİ+ politikası oluşturmalıdır. Sadece 
LGBTİ+’lara yönelik cinsel yönelim ve cinsiyet kimliği ayrımcılığını 
yasaklamakla yetinmeyip aynı zamanda eşitliği sağlamaya yönelik 
politik adımlar atmalıdır.

Pandemide, hâlihazırda istihdamın en kırılgan gruplardan biri 
olan LGBTİ+ işçi ve emekçilerin sorunları katmerleşirken, bir yandan 
da iktidarın “aynı gemideyiz” söylemine paralel bir şekilde genel ve 
daha büyük olduğu düşünülen sorunlar arasında görünmezleşti. Bu 
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görünmezleşme, hak gasplarını meşrulaştırmanın en temel araçların-
dan birini oluşturuyor. Görünür olmayan bir sorun, sorun olarak 
tariflenmiyor ve tariflenmediği sürece de çözüme dönük adımlar 
atılamıyor.

Tam da bu adımlar atılsın diye gelin biraz geçmişe gidelim…

Hâlâ cevaplanmayı bekleyen sorular…
Çalışma hayatında yaşanan sorunlar belki de en yakıcı sorun ola-

rak önümüzde duran ancak hak ettiği düzeyde tartışılmayan bir 
konu. Kaos GL Dergisi’ni 1994 yılında aşağıda sorduğu sorular hâlâ 
cevaplanmayı ve üzerinde düşünülmeyi bekliyor (Kaos GL, 1994):

“… Yalnızca seksist değil aynı zamanda heteroseksist bir top-
lumda yaşıyoruz. Kadınların köleleştirilmeleri üzerine kurulan, 
zaman içinde dönüşüp yeniden biçimlenerek kapitalist sömürü 
sistemine kadar gelen içinde yaşadığımız bu toplum, yalnızca 
erkek egemen değil aynı zamanda heteroseksist erkek bir ege-
menlik sistemidir. İçinde yaşadığımız bu toplumda zaman 
zaman eşcinsel oluverme sendromları ve lezbiyenlik modaları 
görülse de yapılan her şey heteroseksist politik ve toplumsal 
diktatörlüğün sürekliliği için yapılıyor. Kadınlar salt kadın 
oldukları için eziliyor ve kadınlık konumundan dolayı sömürü-
lüyorlarsa gay’ler de salt gay oldukları için heteroseksist zihni-
yet ve bu zihniyetin kurumsal örgütlenişi olan erkek egemen 
düzen tarafından yok edilmek isteniyor.

… Yok etme... Bütün Kızılderilileri, Yahudileri ve Kürtleri yok 
edebilirsiniz. Bütün eşcinselleri Hitler’in yaptığı gibi pembe 
üçgenlerle işaretleyip toplayabilirsiniz. Hastaneler, hapishane-
ler, toplu eşcinsel idamları, fail-i meçhul eşcinsel ve travesti 
cinayetleri; hepsi tarih boyunca denendi. Tekil olarak eşcinsel-
leri ortadan kaldırdılar ama eşcinselliği asla yok edemediler. 
İnsan, insan olarak kalmayı başarabilirse kişi kendi cinsini 
sevmeye devam edecektir.

… Aşağı ya da üstün olmayı reddediyoruz. Biliyoruz ki iktidar, 
egemenliği dışında her şeyden vazgeçebilir. İçinde yaşadığımız 
toplumun egemeni burjuvazi, demokrasi adı altında, aynı şekil-
de kendi iktidarı dışında her şeyden vazgeçebilir. Belki 
“demokrasi” o kadar gelişir, o kadar gelişir ki (!) gay’ler de 
özgür olabilirler! Ama bizler özgürlüğü bütünsel bir var olma 
olarak algıladığımızdan heteroseksist diktatörlüğün politik ve 
toplumsal olarak bütünüyle naşlamasını hedefliyoruz. Bunun 
için çıkıyoruz...”
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1994 yılında henüz eşcinsel kelimesinin küfür olarak kullanılması 
dışındaki kullanımları çok yeni telaffuz edilirken, bir dergi çevresin-
de toplanan eşcinsellerin çıkış manifestosunda “heteroseksist dikta-
törlüğün politik ve toplumsal olarak bütünüyle naşlamasını” hedefle-
mek çok iddialı gelebilir. Ki Kaos GL dergisinin çıkmaya başlaması-
nın ve çıkmakla kalmayıp sistem karşıtı bir dil geliştirerek özgürlüğü 
bütünsel bir var olma mücadelesi olarak ilan etmesinin, gerek eşcin-
sel toplumunun bazı kesimleri tarafından gerekse de dönemin muha-
lif, sol örgütlenmeleri ve yine aynı şekilde sendikalar tarafından çok 
da olumlu karşılanmadığını belirtmekte fayda var. Eşcinsellere yöne-
lik şiddet ve ayrımcılığı sadece görünürlük üzerinden ele almayan, 
heteroseksist ideolojinin görünen yüzü homofobi ve transfobiyi sis-
tem eleştirisine tabi tutan, deyim yerindeyse buzdağının görünen 
kısmına odaklanıp kendi çevresinde dönüp durmaktansa buzdağını 
eşeleyen, eşeledikçe yeni meselelerle eşcinsel öz örgütlülüğü için 
ağlar ören Kaos GL dergisi ve ileride derneğin, çalışma hayatında 
ayrımcılığı ele alma biçimi de birçok hareketten farklılaşıyor. 

Dergi kurucularından Ali Erol, iki aylık kültür dergisi Siyahî’nin 
Eylül-Ekim 2005 tarihli, 5. Sayısında Erden Kosova’ya ortaya çıkışla-
rının yansımalarını şu ifadelerle anlatıyor (Kosova, 2005):

“Biz doksanların başında ortaya çıkan insanlar olarak, toplum-
sal cinsiyetin [gender], kadınlık ve erkeklik kategorilerinin 
ezeli ve ebedi olmadığını, bunların toplumsal ve kültürel ola-
rak kurulan şeyler olduklarını, haliyle değişen ve dönüşen 
süreçler olduğunu ve ilerde de dönüştürülebileceklerini femi-
nizmden öğrendik. Fakat bu kadar radikal bir sürece girebildi-
ği halde, o dönemdeki feminist oluşumlar heteroseksüellik 
konusunda benzer bir radikalliğe cesaret edemedi. Bu yüzden, 
Türkiye’deki feminizm başlangıç dönemi itibariyle olumlamayı 
bizim açımızdan o kadar da hak etmiyor. Bağımsız bir hareket 
gelişiminin maddi, manevi temelini oluşturabildiklerinde femi-
nistler erkek egemen söylemden tümüyle ayrıştıramadılar ken-
dilerini. Erkek egemen ideolojinin kurucu unsurlarından 
‘zorunlu heteroseksüelliği’ sorgulamaya girişmediler. Bunu 
yapmadıkları gibi, teorik olarak da aslında Batı’daki pek çok 
yaklaşımın gerisine düştüler. Kadınların kurtuluş hareketini 
kapitalist sistemi aşan, yeni bir toplum perspektifi getiren bir 
dinamik olarak tanımlarken, eşcinsel kurtuluş hareketini bir 
‘özgürlük hareketi’ olarak nitelendirmekle yetindiler. Sistemi 
sarsma kapasitesi eşcinsel harekete ‘bahşedilmiyordu’ nedense. 
O dönemki feministlere göre, eşcinseller özgürlüklerini verili 
kapitalist sistem içinde kalarak da edinebilirlerdi. Yan yana 
durduğun insandan böyle bir şey duyduğunda ‘insaf’ diyorsun. 
Eşcinselliği burjuva toplumunun ve kapitalizmin artığı olarak 
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değerlendiren Sovyetler ve Çin modelini takip etmiş politik 
çizgilerden ne farkı var bunun? Eşcinsel hareketin Batı’da libe-
ral politikalara paralel, sisteme entegre bir kanadı olduğu 
doğru; ama bununla birlikte, insanlığın belki de en son aşaca-
ğı, yüzleşeceği bir tabunun, zorunlu heteroseksüelliğin sarsıla-
bileceği düşüncesi ancak son dönemde gey ve lezbiyenlerin 
kendilerini göstermeleriyle yerleşiklik kazanabildi –feminizme 
bağlı açılımlar sayesinde gerçekleşmedi bu. Türkiye’deki kadın 
kurtuluş hareketini de sınırlayan bir eksiklikti bu durum.”

Eşcinsel hareketin doğal ittifakı olarak görülebilecek kadın hare-
ketinin eşcinseller ortaya çıkana ve kendi politik hatlarını ortaya 
koyana kadar seksizm (cinsiyetçilik) eleştirilerine zorunlu heterosek-
süelliği katmamaları örneğinden ilerleyen söyleşide Erol, hem Kaos 
GL’nin politik hattını ortaya koyuyor hem de erkek egemen ideoloji-
nin kurucu unsurlarından “zorunlu heteroseksüelliği” tartışmaya 
açıyor. Erol aynı söyleşide ilk ortaya çıktıklarında kadın hareketiyle 
bir çatışma yaşayıp yaşamadıklarına ilişkin soruya ise şöyle cevap 
veriyor: 

“Hayır, doğrudan bir çatışma olmadı. Ama tam da bu noktada 
Kaos GL’nin özgül yanının altını çizebiliriz. Biz Batı’daki gay ve 
lezbiyen arkadaşlarımızın düştüğü hatalara düşmeyelim endi-
şesiyle yola çıkmıştık… Seksizm eleştirisi artık neredeyse her-
kesin üzerinde ortaklaştığı bir konuydu. Ama bizim altını çiz-
mek istediğimiz şuydu: sadece seksist değil, aynı zamanda 
heteroseksist bir toplumda yaşıyoruz ve mevcut sistemde 
kadınlık ve erkeklik kurulumu zorunlu heteroseksüellik zemi-
ninde yükseliyor. Bunu yaptığımızda kadın hareketleri, femi-
nizm ve diğer siyasal guruplara dâhil insanlar kendilerini sor-
gulamak, özgürlük açılımlarında eksik kalan bir şey olduğunu 
kabul etmek durumda kaldılar.”

Erol’un ifadelerindeki kritik cümle “Batı’daki gey ve lezbiyen arka-
daşlarımızın düştüğü hatalara düşmeyelim endişesiyle yola çıkmak” 
ifadesi. Bu ifade aslında Kaos GL’nin çalışma hayatında ayrımcılığa 
ilişkin 90’larda başlayan ve 2001 yılında eşcinsellerin kendi pankart-
larıyla örgütlü biçimde ilk kamusal eylemi olan 1 Mayıs Emek ve 
Dayanışma Günü’ne katılmalarıyla hızlanan, devamında da sendikal 
çalışmalarla kimlik politikalarının sınırlarını zorlayarak aşan politik 
çizgisinin ana hatlarından birini oluşturuyor: Daha önce yapılan 
hataları tekrarlamayarak özgün bir çıkış yaratmak! Bu özgün çıkışın 
yüzünün her daim emek hareketine dönük olduğu ve kapitalizm ve 
onun türevlerine karşı radikal, ancak ayakları yere sağlam basan bir 
eleştirelliği barındırdığını söylemek, gerek Kaos GL’nin bugünkü pra-
tikleri gerekse de derginin ortaya çıkışında koyduğu diğer metinlere 
bakıldığında abartı olmayacaktır. 
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Derginin yine 1994 yılında çıkan ikinci sayısında Ediz Öztürk 
imzalı bir yazıda, bu çıkışın salt bir yayıncılık olarak algılanmaması 
için örgütlenme çağrısı da yapılıyor. Eşcinsellerin kurtuluşunun hete-
roseksüelleri de özgürleştireceğini söyleyen ve heteroseksizme karşı 
her cinsel yönelimden ve cinsiyet kimliğinden kişiyi mücadeleye 
çağıran dergide, eşcinsellere hitap ederek yazılan bu yazıda işçilerin 
sendikal mücadelesi örnek verilerek şöyle deniliyor (Öztürk, 19914):

“Şöyle bir çevremize, yaşadığımız topluma bakalım: “İşçiler, hak-
larını alabilmek için sendika kurup örgütleniyorlar; memurlar 
da. Bakkallar daha fazla kâr elde edebilmek için kendi esnaf 
derneklerini, işadamları kendi derneklerini kurup örgütleniyor-
lar. Yakın tarihimize baktığımızda artık kadınlar da cinsel kim-
likleri yüzünden sömürülüp, tacize uğradıkları için örgütlenip, 
mücadele etmeye başladılar. Peki ya biz? BİZ NEDEN KENDİ 
KİMLİĞİMİZİ SAVUNMAK VE BİZ DE VARIZ DİYEBİLMEK 
İÇİN KENDİ ORGANİZASYONUMUZU OLUŞTURMAYALIM? VE 
BİRLEŞİP SESİMİZİ YÜKSELTMEYELİM? Yanlış anlaşılmasın. 
Ben kimseye kendisini deşifre etmesi gerektiğini söylemiyorum. 
Sadece EŞCİNSELİZ DİYE BİZE YAPILAN BASKILARA, 
HAKSIZLIKLARA, TECRİT POLİTİKASINA, ŞİDDETE DUR 
DEMENİN, en azından DİYEBİLMENİN YOLLARINI BİRLİKTE 
DÜŞÜNÜP, BİRLİKTE ARAYALIM demek istiyorum.2

… İlk kez 1970’li yılların başlarında ABD’de seslerini duyurmaya 
çalışan eşcinseller, geleneksel eşcinsel yaşantılarına karşı 
yaratıcı bir alternatif önerdiler ve “yabancılaşma” yerine 
birlikteliği, kendini soyutlama yerine yoldaşlığı, rekabet yerine 
sevgiyi, ticaret ve en son modaya köle olmak yerine cinsiyetçilik 
(seksizm) ve yaşçılıkla (yaşlılara kötü muamele) mücadele 
etmeyi vurguluyorlardı. O günlerden günümüze, birçok ülkede 
eşcinsel dernekleri kurulmuş, eşcinsellerin hak arama ve hak-
larını koruma mücadelesi devam etmiş, etmektedir.”

“Eşcinsel ve işçi olmak?”
Yazının devamında, o sırada Ankara İnsan Hakları Derneği’nde 

kurulan “Gay ve Lezbiyen Hakları Komisyonu”ndan bahsediliyor. 
Komisyon dernek yönetiminin değişmesiyle kapatılacak olsa da, o 
dönem eşcinseller için bir buluşma ve sorunlarına çözüm yolları 
arama mekânı oluyor. Ancak Ankara’da Kaos GL ve İstanbul’da 
Lambdaistanbul bağımsız ve özgün öz örgütlenmeler olarak kendile-
rini tam anlamıyla inşa edene kadar çalışmalar sistematikleşemiyor. 
Derginin ilerleyen sayılarında Kaos GL’nin “politik politika”, yani 

2 Alıntıda original metin korundu.
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parlamento ve iktidar hedefi bağlamında “politik” olmadığı ama ziya-
desiyle politik bir örgütlenme ve yayın olduğu ısrarla vurgulanıyor. 
AIDS, psikoloji, bilim, iktidar ve homofobi dergi sayfalarında kendi-
sine yer buluyor. Bir yandan da okur mektupları ve yaşamın içinden 
kartpostallarla LGBTİ+’lar önemsizleştirilen yaşam hikâyelerini, 
tanıklıklarını, duygularını, arzularını, kısacası kendilerini kendi 
dilleriyle anlatmaya başlıyor. Egemenin diliyle tanımlanan, işaret 
edilen, yaftalananlar kendi dillerini acemi adımlarla inşa ediyor. 
İleride LGBTİ+ hareketi ya da homofobi ve transfobi karşıtı hareket 
olarak adlandırılacak hareketin dili, İstanbul’da Lambdaistanbul 
buluşmaları ve Ankara’da Kaos GL toplantıları ile inşa ediliyor. Bir 
yayın organı olarak Kaos GL ise günümüze kadar dönüştürerek koru-
yacağı bir tarz oluşturmaya başlıyor: Eleştirel mesafe ve tanıklıkların 
harmanlandığı ziyadesiyle politik ve kamusal ancak aynı zamanda 
ziyadesiyle “kişisel” bir yayın çizgisi! 

Derginin Eylül 1994’te ilk sayısı çıktıktan sonra, bir yıl dahi geç-
meden Mayıs 1995’te dokuzuncu sayı okurla buluşuyor. Eşcinsellerin 
çıkardığı bir dergiden beklenmeyecek bir şey yapılıyor ve kapakta 
kocaman harflerle şu ifadeler yer alıyor (Kaos GL, 1995):

“EŞCİNSEL VE İŞÇİ OLMAK... Bir eşcinsel ressam, şair, modacı 
olabiliyor. Bir başka eşcinsel ise işçi olduğunda ya heterosek-
süel rolü yapmak zorunda kalıyor ya da kendini açık ederse, 
anlaşılırsa adı ibne’ye çıkıyor. Yani hem “eşcinsel” hem de 
“işçi” olmak mümkün değil. İnsanlar çalışmak zorunda 
olduğuna göre, bütün eşcinseller de ressam, şair, modacı 
olamayacağına göre...

Derginin ikinci sayısında duyurulan ancak beşinci sayıya kısmet 
olan “Eşcinsel ve İşçi Olmak...” yazısı ise Gay’e Efendisiz imzasıyla 
yayınlanıyor. Yazıda çalışma hayatındaki genel durum şöyle özetleni-
yor (Efendisiz, 1995):

“İş yalnızca kuvvet çarpı yoldan ibaret olmadığı için, rezilce ve 
zorunlu olarak yapılan bir uğraş olduğu için, hem eşcinsel hem 
işçi olmayı savunmak gibi bir aptallık yapacağım düşünülme-
sin. Ben sadece, heteroseksüel gözlerin görmezden geldiği bir 
gerçeğe dikkat çekmek istiyorum. Eğer biz de kendimizi gizle-
meye devam eder ve aynı gerçeği görmezden gelirsek, millet, 
eşcinselleri birkaç “sanatçı” ile üç beş “ibne”den ibaret sanacak. 
Biraz da heteroseksüellerin uykuları kaçsın, paranoyaları art-
sın. Alışveriş yaptığı bakkal ve pazarcının, yanı başındaki iş 
arkadaşının, çocuğunun öğretmeninin, şoförünün sokağını 
süpüren belediye işçisinin, yemeğini yediği aşçının, bindiği 
belediye otobüsünün de “ibne” olabileceğini anlasın ve aptal 
aptal şaşırmasın.
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… Heteroseksüeller, kabul edemiyorlar. Çünkü kendilerini top-
lum olarak görüyorlar. Ve bizleri yanlarında görmek istemiyor-
lar. Hiç de “ibne’(!) ve “sapık”(!) olmayan bir eşcinseli yanı 
başında görmeye katlanamıyorlar. Ya basıyor küfrü ya da bası-
yor kahkahayı. “Memur cephesi de farklı değil. Binlerce memu-
run örgütlendiği sendikalar, sadece ‘kadın’ ve ‘erkek’lerden 
oluşuyor. Ayrıca heteroseksüel diye belirtme gereği bile duy-
muyorlar. Çünkü zaten hepsi heteroseksüel! Devlet, eşcinsel 
memur istemiyormuş. Bu durum memur sendikalarının sorunu 
olmuyor. Aslında bir tek eşcinsel memur üyeleri bile olmasa bu 
duruma tepki göstermeleri gerekir. Fakat olmuyor ve yine her 
koyun kendi bacağından asılacak. Eşcinsel olduğu ortaya çıkan 
bir memur, uzaklaştırılır ya da açığa alınır. Tek başınadır. Tabii 
kahraman halkımız linç etmeye kalkmadıysa. Büyük bir 
memur sendikasının, inceleme olanağı bulduğum tüzüğünde 
ilgili tek cümle bulamadım. (Yok canım aptal olduğumu san-
mayın, olmayacağını ben de biliyordum.) 

… Sendikacı ve diğer efendilere göre sanayi sitelerinde ve atöl-
yelerde çalışan binlerce çırak ve kalfa da heteroseksüeldir! Acı 
ve gerçek bir durum var ki bu binlerce insan arasında eşcinsel 
olanlar durumlarını, heteroseksüel toplumsallaştırma sonucu 
bir sapma olarak görürler, kendilerini eşcinsel olarak kabul 
etmezler.”

“Bizi de görün” talebini aşan bir temenni
Derginin aynı sayısında, az evvel bahsettiğimiz tarzı doğrular 

şekilde “çalışma hayatı ve eşcinseller” başlıklı bir yazıyla satış elema-
nı ve bulaşıkçı iki eşcinselin çalışma hayatında yaşadıklarına ilişkin 
tanıklıklara yer veriliyor. Dergi her türlü zorluğa, “camia içinden ve 
dışından tepkilere” rağmen inatla çıkmaya devam ediyor. Kâh kapi-
talizm ve eşcinsel olmak sorgulanıyor, kâh samimi bir dille okura 
dert anlatılıyor. Doksanlar boyunca çıkan sayılar detaylı olarak ince-
lendiğinde ise şimdilerde Kaos GL’nin ana çalışma alanları olarak 
belirlediği ve bayağı yol kat ettiği eğitim, sosyal politikalar, çalışma 
hayatı, gençlik, ruh sağlığı gibi alanlarda çok sayıda yazının yer aldı-
ğı görülüyor. Komplocu bir zihnin “Eşcinseller taa o zamandan gizli 
bir ajandayla ilerlemiş bak” diyebileceği bir şekilde, derginin değdiği 
her alan ilerleyen zamanda mücadele alanına dönüşüyor. Israrlı ve 
inatçı bir yayıncılık faaliyeti sözün gücünü çoğaltıyor. Başlı başına bir 
araştırmanın konusu olabilecek yayıncılık ve mücadele arasındaki 
ilişkiyi açıklamak bu yazının harcı değil. Ama iki örnek yazıyla sen-
dikal mücadele ile homofobi ve transfobi karşıtı hareketin gündemi-
ne ışık tutabiliriz. İlk örnek 1996 senesinden… Derginin 28. ve o 



325

yıldız tar 

sene için son sayısında yer alan “Bir Grup Eşcinsel Kamu Emekçisinin 
14 Aralık’ı Değerlendirmesi” başlıklı yazıya şöyle giriş yapılıyor (Kaos 
GL, 1996):

“Bu yazıyı eşcinseller ibaresini görmeden okuduğunuzda ve 
yazdıklarımıza katılın ya da katılmayın tartışabilecekken sırf 
eşcinsel ibaresi dolayısıyla ‘bırakın şu ibneleri ya’ diye bu yazı-
yı bir kenara bırakmayacak düzeye geldiğinizde sendikacılık 
oynamıyor, sendika gerçeğini kavrıyorsunuz/kavramışız 
demektir.”

Yazı boyunca o dönem gerçekleştirilen 14 Aralık mitingine ilişkin 
görüşler paylaşılıyor. Kâh sendikalara eşcinsel kamu emekçilerinin 
varlığını görmezden geldiği için sitem ediliyor kâh mitingin genel 
ekseni eleştiriliyor. Yazı “Bizi de görün” talebini aşan bir temenni ile 
son buluyor: 

“Dileriz 14 Aralık’tan sonra günü kurtarma maksatlı eylemler 
bir kenara bırakılır ve 6 yıllık mücadele sonrası geriye doğru 
gidişe son verilecek adımlar atılır. Bu adımların atılması için ve 
atılması esnasında biz lezbiyen, gay ve biseksüeller yanınızda, 
birlikte olacağız. Ve siz sendikacılar (daha doğrusu heterosek-
süel sendikacılar); en azından homofobinizi bir kenara bıraka-
rak sendikalarınızda/sendikalarımızda eşcinsellerin de var 
olduğunu ve eylemler konusunda sizden daha radikal düşün-
düğümüzü kabul edin artık.”

Gelişen ve geliştikçe çeşitlenen LGBTİ+ hareket içerisinde bulun-
duğu konumlara özgü talepler yükseltme eğilimlerinin çoğalmaya 
başladığı şu günlerde, 1996 senesinin eşcinsel kamu emekçilerine 
kulak vermekte fayda var. Talebin ötesinde, bir birlikte mücadele 
perspektifinin nüveleri, önümüzdeki süreçte de “Bize şunu verin” 
yaklaşımına alternatif olabilir. Dönemin eşcinsel kamu emekçilerinin 
yaptıkları ve yazdıkları ister istemez bir haberci merakını da çağırı-
yor. Acaba bu yazıyı yazan, o eyleme katılan, mücadele eden eşcin-
seller bugün Kaos GL’nin Sendikal Çalışmalar Grubu ve Eğitim 
Çalışma Grubunun yaptıklarını görse ne hissederdi? Eğitim-Sen’deki 
LGBTİ+ Komisyonları, sendikalarla birlikte yürütülen mücadele ve 
dahası İzmir Siyah Pembe Üçgen Derneği’nin Baki Koşar Ödülünün3 
Eğitim-Sen LGBTİ Komisyonlarına (Kaos GL, 2015) verilmesine tep-
kileri ne olurdu?

İkinci örnek ise 2000 senesinden. Artık Kaos GL Dergisi’nin kapa-
ğı renklenmiş, Muzır Kurul’la başı sürekli derde girmeye başlamıştır. 
“Küçüklere zararlı” ve “müstehcen” yayın organı Kaos GL bir yandan 
da çok sayıda kişinin takip ettiği ve katkı sunmaya başladığı bir 

3  Gazeteci Baki Koşar, 2006 yılında homofobik nefret cinayeti sonucu öldürüldü. İzmir Siyah 
Pembe Üçgen Derneği, 2009’da Baki Koşar’ın anısını yaşatmak için ödül vermeye başladı.
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mecra olmaya başlamıştır. Daha önceki sayılarda olduğu gibi bu sayı-
larda da kişisel tanıklıklar döneme ışık tutuyor; onlardan biri, 2000 
tarihli, sayı: 65. Mart-Nisan aylarının bahar coşkusu dergiye hâkim. 
Ve Ahmet “özel sektörü, hayallerini, geyliğini, işsizliğini” anlatıyor 
(Ahmet, 2000):

“Başımdaki o koordinatör(!) işten ayrılırken bana ‘Sizde sanatçı 
ruhu var, bunu değerlendirin, sizden iş adamı olmaz, özel sek-
tör insanı değilsiniz, yüreğiniz temiz, her zaman böyle kalın’ 
diyerek bir de beylik geyikler yapmaz mı! Vicdanını rahatlatı-
yor zahir! En çok içimi yakan şu cümlesine ne demeli? ‘Sizin 
olduğunuz yerde kökten sistem değişmeli, dünyanız çok farklı 
ve ideal, fakat bunu hiçbir patron istemez, onlar için tehlike arz 
edersiniz.’ Doğru aslında, Türkiye hep bu ‘tehlikeliler’ sayesin-
de geriliyor! Bu da bana patronu karalayan fakat ‘şefkatli yöne-
tici’ ayakları aynı zamanda. Gerçekten söyledikleri doğru bu 
herifin! Bizim fikirlerimiz güzeli, doğruyu, düzeni, ayrıntıları 
içeriyor. Sanatçı ruhlu, zengin yürekli gay milleti ne zaman 
takdir edilmiş ki! Oysa ben ayrıntılara verdiğim önemle insa-
nın farklı olacağına inanıyor ve bunu savunuyorum. Bu fark 
beni birçok işten ‘şut’latsa da! Düzenleri bozulacak, başları 
boşuna derde girecek, fikirlerim ile gerçekten üstün (onlara 
göre) olan kişiliğim ortaya çıkacak diyerek beni dışlamak daha 
kolay. Milyar maaşları, şişme kariyerleri, karı-kız, futbol, entel 
barlardaki içki muhabbetleri onların olsun. Sevgilerden, saygı-
dan, huzurdan ve benim gibi tek yüzden bahsedenler –ki bun-
lar eşcinsel ruhlarda eminim daha fazla ön planda– ‘bu adam 
bizim gibi değil, işe yaramaz’ sıfatıyla tanımlanıyor ve dışlanı-
yor. Bizden aslında KORKUYORLAR! Bu nedenle ben özel 
sektörde çalışmayı ‘zor zanaat’ ve yukarıdaki ‘geçer akçe’ tiple-
ri de KORKAK buluyorum. Korkak değilim, fakat artık yorul-
maya başladım. Üzerimizdeki hetero rolümüz ile sırtımızdaki 
demirden bir kostüm ve seviyesiz seyirci ile (yöneticiler) oyna-
nan kötü bir oyun size ne derecede zevk verirse, benim için de 
özel sektörde çalışmak böyle işte! Aaah, ah, birisi bana kapıla-
rı açsa, patronum veya müdürüm bir ‘eşcinsel’, çalışan kızların 
çoğu ‘lezbiyen’, erkeklerin hepiciği ‘gay’(!) olsa iş hayatı ne 
zevkli olurdu! Gerçi böyle bir yerde bu anlatılanlar mutlak 
yaşanır fakat eminim daha az bir yüzde ile olacaktır. Şüphesiz 
hepimizin hırsları, çılgın arzuları olacaktır. Fakat hetero duygu 
olmadığı için daha sağlıklı olur gibi hayal ediyorum, belki de 
öyle olmasını istiyorum. Çünkü % 100 hetero bir şirketin entri-
kalarını, % 50 eşcinsel kaynaklı entrikalara tercih ederim! Hiç 
değilse soy benim soyum, değil mi, sineye çekerim!!!” 
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“Eşcinsellerin 1 Mayıs’ta ne işi vardı?”
Ahmet’in tanıklığı, 20 yıldan uzun süredir aksatmadan çıkan Kaos 

GL Dergisindeki ve devamında KaosGL.org haber portalındaki çalış-
ma hayatında yaşananlara ilişkin tanıklıklardan sadece bir tanesi. İş 
hayatında kendini gizleme, gizlemeye rağmen yaşanan ayrımcılık ve 
mobbing, açıldığında uğranan hak ihlalleri, psikolojik ve fiziksel şid-
det ve nihayetinde gelen işsizlikle birlikte “Artık yorulmaya başla-
dım” cümleleri günümüzü de özetliyor. Ama o cümlelerin ardından 
başka bir güzellik de oluyor. 2000 yılında Ahmet’in kurduğu “yorul-
dum” cümlesinin hemen ardından 2001, 1 Mayıs’ında eşcinseller 
“Kaos GL, Eşcinsellerin Sesi” pankartı ve gökkuşağı bayraklarıyla 
alanlara çıkıyor. Eşcinsellerin örgütlü ilk kamusal eyleminin 1 Mayıs 
Emek ve Dayanışma Günü olması, o zamana kadar derginin ve olu-
şumun çizdiği politik hat açısından ziyadesiyle anlamlı olsa da 
“Eşcinsellerin 1 Mayıs’ta ne işi vardı” sorusu, dönem itibariyle hete-
roseksizmle bırakın yüzleşmeyi bunu henüz mesele bile etmemiş 
emek hareketi bileşenleri arasında ve yine aynı şekilde eşcinsel top-
lumunda da soruluyor. Kaos GL,1 Mayıs’ta alana çıkışıyla birlikte 
hem emek hareketinin hem de eşcinsel toplumu ve hareketinin 
önüne çok güçlü sorular koyuyor. Derginin artık tarihileşen pembe 
pankart, gökkuşağı ve coşkuyla 1 Mayıs alanına koşan insanlardan 
oluşan fotoğrafı manşetine taşıdığı 2001 Yaz sayısında, 1 Mayıs’a 
katılmanın önemi şöyle aktarılıyor (Kaos GL, 2001):

“BaharAnkara’nın hemen ardından da 1 Mayıs’a “Kaos GL, 
Eşcinsellerin Sesi” pankartı ile katılışımız Türkiye’de bir ilkin 
daha gerçekleşmesini sağladı. Henüz bizler alanlardayken tele-
vizyonların canlı bağlantılarında haber alıp şaşkınlık, sevinç ve 
heyecanla bizleri arayanlar alandaki coşkumuzu bir kat daha 
artırdı. Bu yılın 1 Mayıs’ına damgasını vuran eşcinseller olmuş, 
“Açılma”nın nasıl olacağına sıkı bir yanıt vermiştik.”

Aynı sayıda Murat Yalçınkaya imzalı “1 Mayıs, Ceviz Kabuğu ve 
Tarkan” başlıklı bir yazıda ise eşcinsellerin 1 Mayıs’ta ne işi olduğu 
sorusuna yanıt aranıyor (Yalçınkaya, 2001). Kaos GL grubuna 1 Mayıs 
eyleminden sonra en sık sorulan sorulardan birinin “Eşcinsellerin 1 
Mayıs’ta ne işi vardı? Niye 1 Mayıs’ı tercih ettiniz?” sorusu olduğunu 
söyleyen Yalçınkaya şöyle devam ediyor: 

“Bana öyle geliyor ki, eşcinseller olarak başka bir gün başka 
bir yürüyüşe katılsaydık da sorulan soru aşağı yukarı buna 
benzer olacaktı... Çünkü toplumsal imgelemde eşcinsellere iliş-
kin yansıma eşcinsellerin politikayla ilgisinin olamayacağı üze-
rinedir. Ne de olsa eşcinsellik denen sapık ilişki biçimi, bu 
topraklar üzerinde Batı’ya açılmadan önce hiç var olmamış, 
yularını çoktan kopartan ve aile bağlarının çözüldüğü Batı ile 
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ilişkiler sonucunda bulaşıcı bir hastalık gibi kimilerimizi ken-
dine esir etmiş bir durumdur. Bu durum da kendisini yatakta 
bir erkeğin altında inleme ve namusun ve erkekliğin biricik 
kalelerinden olan götünü verme eylemiyle somutlanmaktadır. 
Eşcinsel kadın ise yoktur, zaten buralarda kadının kendisi de 
adı da yoktur... Eşcinselliğin yatakta sürdürülen bir kabahat 
olarak devam ettirilmesinde sorun görülse de asıl sorun kendi 
eşcinsel imgelerine aşağı yukarı uyan ya da uymadığı halde 
yakaladıkları bir “açığın” peşine düşerek ifşa ettirdikleri eşcin-
seller kentin sokaklarında dolaştıklarında ya da televizyonlar-
da erkekliğine halel getirmese de kimi duyarlı erkeklerimizde 
şüphe uyandıran ünlüler göründüklerinde sorun ortaya çıkar. 
Kendi gözlerinde insan olmanın asgari gerekliliklerini bile 
yerine getiremeyen bu ‘yaratıkların’ elbette ki hak, hukuk 
talepleri de olmayacaktır. Türk bayraklarına sarılıp feryat figan 
transeksüellere karşı açılan kurtuluş savaşı örneğinde olduğu 
gibi, milli birlik ve beraberliğin sağlandığı konuların başında 
gelen cinsel sapkınlardan kurtulma operasyonları hortumlarla, 
bıçaklarla, cinayetlerle, sözle aşağılanmayla, işten çıkarılmalar-
la devam ederken, bu sapkınlara düşen şey ortaya çıkıp dertle-
rini sahiplenmeleri değil, sapıklıklarından vazgeçmeleri ve 
çizgili pijamalarıyla televizyon karşısına geçip ‘vay anasını şu 
anarşiklere bak yaw!’ diyerek Reha Muhtar seyretmeleridir. 

… Hal böyle olunca, 1 Mayıs gibi, bu ülke tarihinde ilericiler açı-
sından her zaman sembolik bir anlam ifade etmiş olan, ülkede olup 
bitenlere karşı sol muhalefetin sesinin duyurulduğu ve bu anlamın 
karşılığını devlet tarafında da bulan ve kimi zaman kanlara bulanan 
her zaman da kriz haline getirilerek ülkede terör estirmenin başlıca 
nedeni olarak gösterilen bir günde, ciddiyetsiz, efemine, top, sapık 
ve hasta olan eşcinsellerin yeri elbette ki olmayacaktır. Bu kurgu, 
hem 1 Mayıs’a katılan kimi gruplar için hem de 1 Mayıs’ı terör eylemi 
olarak algılayan devlet için geçerliliğini korumaktadır. Bu durumda 
Sabah gazetesinin 1 Mayıs haberi başlığının ‘Beklenenden yumuşak 
geçti’ olmasının şaşırtıcı bir yanı da yoktur. Eşcinseller varsa işin 
içinde elbette ki yumuşak geçecek, onlar alanı şenlendirdikleri ve 
hafiflettikleri için, devletin yürüttüğü politikalar ve onun yolsuzlukta 
ortağı olan borazanları sayesinde 1 Mayıs’a dehşetle yaklaşan ‘Reha 
Muhtar izleyicisi toplumun’ içi rahatlayacaktır. Yani sorun, eşcinselle-
rin aslında neden 1 Mayıs eylemini tercih ettiklerinden çok, eşcinsel-
lerin neden eylem yapmayı tercih ettikleridir. Bu nedenlerle, Kaos 
GL, 1 Mayıs eylemine katılmakla hiç bir şey yapmamışsa, rahatlıkla 
en azından eşcinsellerin ‘yumuşak’ olmak dışında politik taleplerinin 
de olduğunu göstermiştir diyebiliriz de herkes tarafından anlaşılmış-
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tır diyebilir miyiz, emin değilim. Ne de olsa anlaşılmamaktan muz-
darip bir milletin evlatlarıyız...” 

Yalçınkaya Kaos GL’nin çıkışının ardından sendikalar cephesin-
den gelen tepkileri ise şöyle özetliyor: 

“Hâlâ isminde Devrimci sıfatını taşıyan ve bir zamanların en 
radikal eylemlerini koyarak, etrafında önemli bir işçi kitlesini 
örgütleyerek Türkiye siyasi tarihinde önemli izler bırakan 
DİSK’in devamı olan şu andaki sendikanın lideri, eşcinsellerin 
medya tarafından çok fazla öne çıkarıldıklarından yakınıyordu. 
Tabii bilmez değiliz, gazetelere verilen demeçlerin nasıl kırpıl-
dığını ve istedikleri yorumun çıkarılması için ne dalavereler 
yaptıklarını... Buraya bir ünlem koyup, DİSK genel sekreterinin 
sadece bunları söylemiş olduğunu kabul edelim... Yakınılan 
şey, 1 Mayıs’ta işçi örgütlerinin vermek istedikleri mesajların, 
eşcinsellerin eyleme katılmasıyla gürültüye gitmesidir aslında. 
Bu kadar öne çıkarılınca eşcinseller, hem 1 Mayıs’ın politik 
olarak ciddiyetine halel gelmiş, hem de devletin kendi politika-
ları sayesinde ortaya çıkan krizi bahane ederek yoksul kesim-
lerin üstüne iyice abanmasına karşı verilen mesajlar altta kal-
mıştır. Yani, biraz daha ileri gidelim, genel sekreter demektedir 
ki ‘Sırası mıydı kardeşim?’ KESK (Kamu Emekçileri Sendikaları 
Konfederasyonu) genel sekreteri ise, 1 Mayıs mağdurların 
günüdür, eşcinseller de bu toplumda mağdur durumda olduk-
larına göre yürümelerinden daha tabii bir şey yoktur minvalin-
de şeyler söylüyordu. Sosyalist İktidar Partisi ise kendi yayın 
organında, şimdi bunlar da nerden çıktı, tüm ciddiyetimizi ve 
radikalliğimizi bozdular havasında eşcinsel düşmanlığı yapma-
ya devam ediyordu.”

80’lerde trans kadınların açlık grevi eylemleri, 1993’te İstanbul’da 
Onur Yürüyüşünün engellenmesinin ardından LGBTİ+’ların örgütlü 
olarak kamusal alanda katıldığı ilk eylem 1 Mayıs 2001, Ankara 
mitingiydi. Kaos GL, pankart ve gökkuşağı bayraklarıyla 1 Mayıs’ta 
yürüdü, “Zorunlu heteroseksüellik insanlık suçudur” dedi.

Sözlü tarih çalışmamız Patikalar: Resmî Tarihe Çentik kitabından 
(Tar, 2019), o ilk 1 Mayıs’a katılanların tanıklıkları meselenin önemi-
ni ortaya koyuyor. Ali Erol, 1 Mayıs 2001’den önce 1997’de “deneme 
1 Mayıs’ı” gerçekleştirdiklerini şu cümlelerle hatırlatıyor:

“Örneğin herkes ne bilir? İşte Türkiye’de gökkuşağı bayrağıyla 
ve kendi pankartlarıyla eşcinseller ve translar ilk defa Ankara’da 
1 Mayıs’a 2001’de katıldı, denir. Doğru... Yani bu tarih olarak 
doğru ama bizim bir deneme 1 Mayıs’ımız var 1997’de. Biz 
zaten düzenli Pazar toplantıları yapan, dergisini düzenli 
çıkaran, çalışan, mücadelesini, politikasını örmeye çalışan bir 
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grubuz. Aslında bir nevi adı konmadan dernek gibi çalışma 
aşamasına gelmiş bir grubuz. Dolayısıyla biz 1 Mayıs’a katılmak 
istiyoruz ve 1997’de ilk defa 1 Mayıs’a katıldık. 1 Mayıs’tan 
sonraki Pazar toplantısında kıyamet koptu.”

Ali Erol’un aktarımlarına göre 1997’deki 1 Mayıs’tan sonra “kıya-
met kopuyor”. Tepkilerle karşılaşıyorlar ve ardından “grubun selame-
ti açısından” 2001’e kadar 1 Mayıs’a katılamıyorlar. Grubu dağıtmak-
tansa erteliyorlar ve nihayet 1 Mayıs 2001’de bu kez çok daha güçlü 
bir şekilde alana çıkıyorlar.

Erol’un bıraktığı yerden Oya Burcu Ersoy, 1 Mayıs 2001’de “bir 
avuç kişi olduklarını” söylüyor (Tar, 2019):

“Bir avuç kişiydik. İşte zaten iki kişi pankartı tutuyor. Üç kişi 
döviz taşıyor falan şeklinde. Annem beni bilmiyordu o dönem. 
Hani ben annemlere bütün araştırmayı falan söyledim. 
Araştırma yaptığımı biliyorlar. Annem o süreçte, ‘Hani araştır-
manı yaptın, bitti, tamam artık görüşme. Yoksa sen de lezbiyen 
olursun, seni de lezbiyen yaparlar’ gibi şeyler söylüyordu. 
Lezbiyensem lezbiyenimdir anne, sonradan olunmuyor, diyor-
dum. Yani, böyle ona söylemenin yollarını arayan cümleler 
kuruyordum. Ama annemin de çok ciddi bir duvarı vardı. ‘Biz 
seni çok iyi yetiştirdik, sen iyi aile kızısın, lezbiyen olamazsın’ 
diyordu bana. ‘Onlar da iyi aile kızları, anlattım ben sana’ 
diyordum. O sebepten yürüyüşteki tek tedirginliğim şuydu: 
Çok mutluydum. Çok gururluydum. Çok heyecanlıydım. Böyle 
ara ara şey geliyordu sadece. Hani kameralar geliyor falan diye. 
Çekerlerse, televizyona da çıkarsak… Annem öyle duvar örün-
ce, ben de hani söylemedim açıkçası. Onun dışında bir yandan 
da çok az düşünmüşümdür, aman ailem beni görecek kısmını. 
Aman görürse de görsünler, rahatlarım da diyordum. Kaos 
GL’nin pankartına yönelik destek de güzeldi ayrıca. Yani alkış-
layanlar… Genelde sendikalardan alkışlanıyorduk tabii. O da 
güzeldi ve yani çok heyecanlıydı. Başından sonuna kadar. Hani 
dövizlerin hazırlanmasından yürüyüşe mutluluk çok güzeldi.”

1 Mayıs 2001, yürüyüşe katılanlar dışında bir yandan birçok fark-
lı şehirdeki LGBTİ+’lar için de başka anlamlar taşıyor. Buse Kılıçkaya, 
cezaevinde olduğu dönemde Kaos GL dergisinin kendisine cezaevin-
de yoldaş olduğunu söylüyor. Cezaevinden çıktıktan sonra 2001’de 1 
Mayıs’ı gazeteden okuduğunda, “Evet, ben arkamı topladıktan sonra 
Kaos’a tekrar gitmeliyim” diyerek Kaos GL’ye gidiyor ve sonraki yıl-
larda 1 Mayıslara katılıyor (Tar, 2019):

“Bu kadar güvensiz olmamıza rağmen her 1 Mayıs’a çıktığımız-
da başımıza ne geleceğini bilmeden, korkarak bir yerden bir 
yere elimizde pankartlarla gözükmek bizim için çok güzel bir 
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şeydi. O yerlerde işte insanların bize bakışı… Çünkü çok az 
sayıda insansın ve birçoğu ‘Ulan ibnenin hakkı mı olur?’ der-
ken birileri dövizlerini almış fıldır fıldır oralara gelmiş yürü-
yorlar. Eğlenceli eğlenceli yürüyorlar. ‘İsyan’ diyorlar, yürüyorlar. 
Yani, bunlar çok güzeldi. Ama örgütlü olmak hiç kimsenin 
istediği bir şey değildi. Dışarıda o kadar koli kesmek varken, 
eğlenmek varken, daha gizli yaşamak varken… Örgütlenmek 
şiddete daha açık olduğunu düşündüren bir şeydi. Yani örgüt-
lenirsen, kendini açık edersen, ben buyum dersen zarar göre-
bilirsin, düşüncesi vardı. Bugün aslında ne kadar doğru şeyler 
yapıldığını gösteriyor. Kendini sakladıkça veya korktukça, sin-
dikçe zarar göreceğinin bugün işte göstergesi… Var oldukça, 
örgütlendikçe, bir arada durdukça ilerliyorsun aslında.”

2002: Lambdaistanbul 1 Mayıs’ta!
2002 yılında ise Lambdaistanbul da İstanbul’da 1 Mayıs’a katılır. 

Böylelikle belki de hareketin dönem itibariyle eksik halkası kapa-
nır. LGBTİ+ hareketi filizlendiği iki şehirde de 1 Mayıs alanına 
çıkmış, gökkuşağı bayraklarını açmış ve kamusal görünürlük, 
ayrımcılık ve emek eksenli politikalarda sözünü eyleme geçirmeye 
başlamıştır. 2002, 1 Mayıs’ının İstanbul için bir diğer anlamı ise 
eşcinseller ve 1 Mayıs sorusuna verilen başka bir hattan benzer bir 
yanıttır. Lambdaistanbul’dan Öner’in Kaos GL Dergisi’nin 73. sayı-
sında yer alan 1 Mayıs izlenimleri İstanbul’un 1 Mayıs’ına ışık tuta-
bilir (Öner, 2002):

“Bu aynı zamanda benim kısa hayatımda katıldığım ilk 1 
Mayıs’tı. Biraz kişisel yazacağım. Önceden 1 Mayıs hakkında 
çok da düşünmemiştim. 1 Mayıs hakkındaki sanırım tek anım, 
üniversitede okurken apolitik apolitik, (12 Eylül sonrası, bir de 
burjuvalığı eklerseniz, anlarsınız!) bir sınıf arkadaşım, otobüsle 
okula gelirken, Taksim’e gelen bütün otobüsler durdurulmuş, 
herkese tek tek kimlik kontrolü yapılmış ve adı Devrim ve 
Turan olan herkes gözaltına alınmış. O gün iki adet vizesi olan 
arkadaşım, bunları kaçırması bir yana, o geceyi nezarette geçir-
miş, anne babasının ona verdiği ad yüzünden. Neyse, ama 
sanırım, 1 Mayıs’ı biraz öcü gibi görüyordum genelde. Yani 
marjinal(!) falan! ‘Bugün öcü olmadığını gördüm 1Mayıs’ın. 
Açık konuşmak gerekirse, her ne kadar attığımız diğer slogan-
ları da çok önemsesem de benim için öncelikli anlamı, 
İstanbul’da bildiğim kadarıyla ilk kez, eşcinsel kimliğimizle 1 
Mayıs’ta var olmamız, gökkuşağı bayrağımızı dalgalandırma-
mız ve dövizlerimizi taşıyıp, sloganlarımızı atmamızdı, karşı-
cinsel dostlarımızla birlikte.” 
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Anayasada eşitlik talebinden yoldaşlığa
Milenyum tartışmalarıyla başlayan 2000’lerin başında ekilen bir-

likte özgürleşme tohumları 2007 yılında Kaos GL Derneği’nin ortaya 
koyduğu ve ilerleyen yıllarda gelişerek ve detaylanarak LGBTİ+ hare-
ketinin ortak talebine dönüşecek anayasanın eşitlik maddesine cinsel 
yönelim eklenmesi talebiyle filizlenmeye başlamıştı. 2009 senesinde 
Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) ve Kamu Emekçileri 
Sendikaları Konfederasyonu’nun (KESK) yeni anayasa taslağında 
küçük bir sürpriz bekliyordu herkesi. KESK ve DİSK’in anayasa tas-
lağında eşitlik maddesinde cinsel yönelim yer alıyordu! 2000’li yılla-
rın internet teknolojisi ile birlikte KaosGL.org ve başka kaynaklardan 
da takip edilebilecek anayasada cinsel yönelim ve cinsiyet kimliği 
talebi ve kampanyasına ilişkin uzun uzadıya konuşmanın çok anlamı 
yok. Hâlâ güncel ve hâlâ bir mücadele alanı olan anayasal tanınma-
nın sendikalar tarafından 2009 senesinde sahiplenilmesi ise üzerinde 
çokça söz etmeyi hak ediyor. Nasıl oldu da 90’ların “yalnız ve değer-
siz” eşcinsel mücadelesi ve yayını 2000’lerde kurduğu ağlarla birlikte 
özgürleşmenin vazgeçilmez “yoldaşı” haline geldi sorusunun cevabını 
da Kaos GL’nin emekçilerinden Ali Özbaş’tan dinleyelim. Özbaş 
Lambdaistanbul ve Kaos GL’nin dönemsel buluşmalarından olan 
2002 Baharankara toplantısında heteroseksizme karşı yeni mücadele 
alanı olarak sendikal mücadeleyi öneriyor. O zamana kadar aslında 
çokça tartışılan ve eyleme dökülen bir mevzuyu olabildiğince sade ve 
net şekilde ortaya koyuyor. Bu sadelik ve netlikle yıllar boyunca sür-
dürülen mücadele ise hem LGBTİ+ hareketini hem de emek hareke-
tinin bileşenlerini birlikte özgürleşmek için dönüşmeye, kendini 
sorgulamaya itiyor. Özbaş şöyle diyor:

“Sendikalar bütün ülkelerde hemen hemen ve Türkiye’nin siya-
si geleneğinde de aslında söz sahibi olan kitle örgütleridir. 
Çalışan kesimi örgütledikleri için, memur olsun, işçi olsun, 
geniş bir kesime hitap ederler. Kendi içinde kendi üyelerine ne 
kadar ulaşabildi, tabii ki tartışma konusu. Oraları boş bırakma-
yalım derken zaten gittiğinizde ‘ooo hoş geldiniz, sizin için de 
çalışalım’ diyeceklerini söylemiyorum, olmayacaktır. Ama ora-
larla kurulan ilişkiler yavaş yavaş ileride meyvesini verecektir 
diye düşünüyorum. Muhalif örgütler ya da gruplar yazıldı ama 
sendikalar her zaman muhalif gruplar olmadığı gibi zaten 
böyle kim iktidarda ise hemen onlarla uyum haline geçen 
örgütler de olabiliyor. Bu ikisi eşit değil.”

Bütün bu tartışmalarla birlikte sene 2014’e geldiğinde ise Türkiye’de 
büyük bir iş katliamı yaşanıyor. Soma’da yüzlerce madenci yaşamını 
yitiriyor. Ülke yas ve öfkeye bürünüyor. Kaos GL ise her yıl gelenek-
sel olarak yaptığı 17 Mayıs Homofobi ve Transfobi Karşıtı Gün yürü-
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yüşü hazırlıklarını yapıyor. 9. Homofobi Karşıtı Buluşma sürerken hiç 
tartışmasız bir şekilde bütün etkinlikler ve yürüyüş Soma’da yaşamı-
nı yitirenlere adanıyor (Tar, 2014). Kaos GL Derneği’nin düzenlediği 
9. Homofobi Karşıtı Buluşma homofobi, transfobi, nefret ve iş cina-
yetlerine karşı yürüyüşle sonlanıyor. Soma’da yaşanan maden katlia-
mının ardından Soma’ya adanan yürüyüşe binlerce kişi katılıyor. İş 
cinayetleri ve nefret cinayetleri derneğin en büyük yürüyüşünde bir 
araya geliyor. “Soma’nın hesabı sorulacak” ve “Roboski’den Soma’ya; 
katil devlet hesap verecek” sloganları ile “Homofobik devlet, yıkaca-
ğız elbet” ve “Travestiyiz, buradayız alışın alışın gitmiyoruz” slogan-
ları birlikte atılıyor. Nihayetinde: “Kurtuluş yok tek başına ya hep 
beraber ya hiçbirimiz!” 

LGBTİ+’ların ekonomik ve sosyal hakları sendikaların önceliği değil
Bütün bunlardan sonra, Türkiye’deki LGBTİ+ hareketinin 90’ların 

başında yola çıktığı ilk andan itibaren yüzünün emek hareketine ve 
sendikalara dönük olduğunu söylemek abartı olmayacaktır. Kaos GL 
dergisinin ilk sayılarında dahi eşcinsel işçi ve emekçilerin sorunları-
nı anlattığını, sendikalarla temas kurmaya çalıştıklarını, yüzlerine 
kapanan kapıları aktardığını görebiliyoruz. LGBTİ+ hareketinin ve 
Kaos GL’nin kamusal alana ilk çıkışlarından olan eylemin ise 1 Mayıs 
(2001) olması bir rastlantı değil. Öte yandan DİSK 2009 yılında, 
kamuoyuna sunduğu anayasa önerisinde, “cinsel yönelim ve cinsel 
kimlik”i de ayrımcılık yasakları arasına ekledi. KESK ise aynı yıl 
çalışma hayatında cinsel yönelim ayrımcılığına karşı tedbirlerin alın-
ması ve anayasal kural haline getirilmesini ‘yeni anayasa için öneri-
ler’ine dâhil etti. Diğer ayrımcılıklarla birlikte cinsel yönelim ayrım-
cılığının da yasaklanarak yaptırıma tabi tutulması gereği belirtti.

Ancak bu adımların sadece yazılı metinler olarak kalmaması, sen-
dikaların pandemi gibi kriz dönemlerinde gemiden ilk atılacaklar 
olarak LGBTİ+’ları görmemesi, hem hedef gösterme ve nefret kam-
panyalarına hem de çalışma hayatında LGBTİ+’ların karşılaştığı 
sorunlara karşı LGBTİ+’ların haklarını savunması ile mümkün. 
Heteroseksizm ve ikili cinsiyet rejimi ile mücadelede sendikanın 
yapısından başlayarak kalıcı politikalar üretmek, savunuculuğu 
düzenli ve kamuoyunun bilgisine açık şekilde sürdürmek, kendi üye-
lerinden başlayarak toplumsal dönüşümün katalizörlerinden olma 
iradesi göstermek önem kazanıyor.

Kaos GL olarak her sene yaptığımız özel sektör ve kamuda 
LGBTİ+ çalışanların durumu araştırmaları, LGBTİ+ işçi ve emekçiler 
açısından sendikaların hak gasplarına karşı henüz çözüm üreten ya 
da hakları savunan bir yerde olmadığını açıkça gösteriyor. 2020 Özel 
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sektör ve kamu araştırmalarına göre, LGBTİ+’ların ekonomik ve sos-
yal hakları sendikaların önceliği değil (Kaos GL, 2020):

“LGBTİ+ çalışanları istihdama erişimde ve çalışma hayatında 
güçlendirici mekanizmalar denildiğinde ilk akla gelecek alan-
lardan biri de kuşkusuz sendikalar ve meslek örgütleridir. 
Araştırmamız özel sektörde çalışan LGBTİ+’lar arasında sendi-
ka ya da meslek örgütü üyesi olma oranlarının düşük olduğu-
nu göstermektedir. Üye olanlar ise sendika ve meslek örgütle-
rini çalışma hayatında ayrımcılığa karşı başlıca mücadele alan-
larından biri olarak görmemektedir. Örneklemin yalnızca 
yüzde 11,3’ü meslek örgütü üyesi olduğunu beyan eden katı-
lımcılardan oluşmaktadır. Katılımcılarımız arasında sendika 
üyesi olduğunu belirtenlerin oranı ise yüzde 6,8’de kalmıştır. 
Bu oran Türkiye genelinde işçiler arasındaki sendikalaşma ora-
nının oldukça altındadır. DİSK-AR’ın Nisan 2020’de yayınlanan 
Türkiye’de Sendikalaşmanın Durumu Araştırması Raporu’na 
göre, Türkiye’de sendika üyesi işçi oranı yüzde 12,14’tür.

… Araştırmamızın verilerine göre, çalıştığı işyerinde ayrımcılı-
ğa uğradığını beyan eden 61 katılımcıdan 12’si bir sendikaya 
ve/veya meslek örgütüne üyedir. Ancak yukarıda da belirtildiği 
gibi, hiçbiri üyesi olduğu sendikaya veya meslek örgütüne 
durumu bildirmemiştir. Bunun yanında, anketimizde yer alan 
LGBTİ+’lara yönelik ayrımcılığa karşı alınması gereken başlıca 
üç önlemin ne olduğuna ilişkin soruya, ‘örgütlü mücadele ve 
dayanışma ağları’ seçeneğini de işaretleyerek cevap verenlerin 
oranı yüzde 23,6’da kalmıştır. Bu bulgular, istihdamda LGBTİ+ 
çalışanların güçlendirilmesi ve LGBTİ+’lara yönelik ayrımcılı-
ğın önlenmesi konusunda sendika ve meslek örgütlerine önem-
li görevler düştüğünü, dolayısıyla sendika ve meslek örgütleri-
nin bu yönde politikalar üretmeyi önceliklerinden biri haline 
getirmesi gerektiğini ortaya koymaktadır. Ne var ki, Uluslararası 
Çalışma Örgütü’nün 2016 tarihli Onur Projesi’nin bulgularına 
ilişkin bilgi notunda yer alan, LGBTİ+’ların ekonomik ve sos-
yal haklarının sendikalar açısından öncelikli bir konu olmadı-
ğına ilişkin saptamanın Türkiye açısından da geçerli olduğu 
görülmektedir.”

Araştırma, özel sektörde veya kamuda çalışan LGBTİ+’lar arasında 
sendika ya da meslek örgütü üyesi olma oranlarının düşük olduğunu 
gösteriyor. Bu durumu, LGBTİ+ işçi ve emekçilerin ayrımcılığa maruz 
kaldığında sendikalara başvurma oranlarındaki düşüklük ile birlikte 
okuduğumuzda sendikaların LGBTİ+ işçi ve emekçilere yeteri kadar 
açık olmadığı sonucuna ulaşabiliriz.
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Sendikalarda LGBTİ+ işçi ve emekçilerin açık olup olmamasının 
tartışıldığını, hatta dedikodu malzemesi yapıldığını biliyoruz ancak 
artık sendikaların LGBTİ+ işçi ve emekçilere ne kadar açık olduğunu, 
açık olmak için çaba sarf edip etmediğini tartışmamızın vakti geldi 
de geçiyor.

LGBTİ+’ların hükümetin ifade ettiği ‘o gemide’ olmadıklarını nef-
ret kampanyaları çok açık şekilde göstermişken, sendikalarla aynı 
gemide olup olmadığı, aynı gemideyse dahi kimlerin kaptan kamara-
sında kimlerinse geminin en alt kamaralarında olduğu ise henüz bir 
muamma. Her ne kadar hedef göstermelere karşı birçok sendika 
sosyal medyadan ses çıkarsa, kınama açıklamaları yayınlasa da bu 
duruşun senenin her gününe yayılması ve sadece hükümeti ve hükü-
met yanlısı kurum ve kuruluşları eleştirmek için akla gelmemesi 
elzem. Ve en önemlisi, LGBTİ+ işçi ve emekçilerin sorunlarına ilişkin 
olarak sendikaların toplu iş sözleşmelerinden işyerinde eşitlik politi-
kalarına her alanda bir irade göstermesi gerekiyor. Bu irade güçlen-
dikçe, pandemide hak gasplarına karşı mücadele de güçlenecektir.

İstanbul Sözleşmesi’nden Türkiye’nin çekilmesi ve çekilme kararı 
ardından Cumhurbaşkanlığının homofobik açıklamasının da göster-
diği üzere, LGBTİ+ hakları hiç olmadığı kadar siyasetin gündeminde. 
Buna karşılık, temel hak ve özgürlükler için mücadele eden kurumlar 
ise tarihe geçecek  ayrımcı kararlara imza atma hatasını (Tar, 
2021) yapıyor. Bu resmi değiştirmek için LGBTİ+ haklarını merkeze 
çekmek ve dışlamaya karşı merkezi düzeyde politikalar geliştirmek 
ise tarihsel bir görev…

Birbirini kesen, biri olmadan diğeri olmayacak iki mücadele ala-
nının birlikte eyleme serüvenine ilişkin bu yazı bir kolaj niteliği taşı-
yor. Resmin bütünü anlatma iddiası olmasa da biraz uzaktan bakıldı-
ğında fantastik bir hikâye gibi duran bu mücadeleler tarihinin çalış-
ma hayatında hâlâ devam eden ayrımcılıklara karşı mücadeleyi 
yükseltmekte ilham kaynağı olması dileğiyle…
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