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Sunuş
Salgını Tazelenmeye Vesile Kılmak:
Bir Veda Yazısı
Muhammed Enes KALA*

TYB AKADEMİ / 2020 / 30

Dergiler için vedalar geçici, sunuşlarsa aslî ve daimîdir. Bu yazı, hem bir sunuş
hem de bir vedadır. Sunuşlarında işlediği meseleler, verdiği bilgiler ve dikkat
çektiği hususlarla okuyucusunun idrak ve vicdanını ziyadesiyle tatmin eden
değerli büyümüz D. Mehmet Doğan’ın tensip ve takdirleri doğrultusunda
30. sayımızın sunuşu bizlere kaldı. Genel Yayın Yönetmenliği vazifesini
üstlendiğim ilk andan itibaren samimi destek ve yardımlarını sağ olsunlar
üzerimizden hiç eksik etmedi ve bizleri hiç yalnız bırakmadılar. Kendisine tüm
bunlardan ötürü, dahası akademik dergicilikte açtığı değerli yol ve dergiciliğe
kazandırdıkları için çok teşekkür ederim. Büyüğümüzün kıymetli katkılarıyla
Türkiye birikiminden mahrum kalmadan ve süreci entelektüel kofluğa
mahkûm etmeden çıkarılan akademik bir dergi olan TYB Akademi, on birinci
yılına adım atıyor. On yıllık süreci ele aldığı değerli konular ve temalarla geride
bırakıyor. TYB Akademi, ilim, kültür ve sanat dünyamızın zenginleşmesine
vesile olacak sayılarla yoluna devam ederek, entelektüel birikimimize katkıda
bulunmayı sürdürecektir.
Nasıl ki bedeni ruh terk edince geriye ceset kalırsa, edebiyattan edep ve
âdap çıkarılınca da geriye “yazın” kalır. Edep, iyi ve güzele, âdap ise doğruya
işaret eder. İyinin, güzelin ve doğrunun olmadığı yerdense edebiyat göç eder.
“Yazın”laşan dünyamızda edebiyatın yeri her zaman bizim için önemli ve
belirleyici oldu. Edebiyat kelimesinin kapsamını geniş tutarak ifade etmek
gerekirse, amacımız edebiyattan mahrum kalmadan, toplum olarak bizleri
etkileyen ve tesiri altına alan meseleleri belirleyip, elimizden geldiğince
teferruatlı, derinlikli ve gerektiğinde alışılmışın dışına çıkıp farklı bir açılımla
işlemek oldu. Bu amacımızda başarılı olduğumuza inanıyoruz.
TYB Akademi, öncelikle insan yetiştirmeye niyet eden bir mekteptir.
Yayın hayatına devam ettiği sürece bu mektebin talebesi olmaktan mutluluk
duyacağım. Hızla geçen zaman, bazı şeyleri kanıksatmaya vesile olabilir,
bu kanıksama ile cevvaliyet duraksayabilir ve yapılması lazım gelenler
yapılamayabilir. Bunun panzehiri zamanında olan değişimdir. Şimdi TYB
Akademi’nin çıtasının daha da yükseklere çıkarılması için TYB Akademi
için değişim, benim içinse veda zamanı olduğuna inanıyorum. 2016 yılının

*

Doç. Dr., Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi, Felsefe
Bölümü, mekala@ybu.edu.tr
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“Türkiye’de Yükseköğretim ve Akademi” başlıklı ilk sayısıyla başlayan
vazifemizi tazelenmek ve daha da güçlenmek temennisiyle 2020 yılının “Salgın,
Tecrit ve Edebiyat” başlıklı son sayısıyla Dr. Mehmet Tuğrul’a devrediyorum.
Bu süreçte sırasıyla “Türk-Rus İlişkileri”, “İran ve Türkiye”, “Amerika”, “Çin”,
“İsrail”, “Prof. Dr. Orhan Okay”, “Estetik”, “Mizah/İroni”, “Yerlilik/Yerellik”,
“Yaşayan Edebiyat”, “Milli Mücadele”, “Sinema ve Edebiyat”, “21. Yüzyılda
Türkçe” sayılarını birbirinden değerli sayı editörlerinin titiz çalışmalarıyla
çıkardık. Sayılarımız çıktıktan sonra çok güzel dönüşler aldık, dergimize
akademik çalışmalarda atıflar yapıldı. Tüm bunlar bizleri ziyadesiyle memnun
etti. TYB Akademi’nin Türkiye’nin ilmî mirasına katacak daha çok sayısı ve
seslendirilmeyi bekleyen çok teklifi olacaktır. Yüce Mevla’dan bu çabayı ve
yolculuğu daim kılmasını niyaz ederim.
Vedaların ardında tazelenişle beraber bir sunuş da saklanır. 2020 yılının son
sayısını tüm dünyayı tesiri altına alan Kovid 19 salgınına ayırdık ve konumuzu
“Salgın, Tecrit ve Edebiyat” olarak belirledik. Çin›in Vuhan kentinde Aralık
2019 tarihide ortaya çıkan ve Dünya Sağlık Örgütü tarafından Kovid 19 adı
verilen hastalığa yol açan bir tür koronavirüs, tüm dünyayı etkisi altına aldı. 11
Mart 2020’de Türkiye’de ilk vakanın açıklanmasının ardından devlet, Kovid
19 tedbirlerini artırarak salgının tesirini kırma yoluna gitti. Hala da bu süreç
devam etmektedir. Dünya kuşkusuz büyük salgınlar yaşadı, ancak bu salgın
küreselleşme denen hadisenin avantajları kadar dezavantajları da olduğunu
bizlere çok net gösterdi. İletişim ve ulaşım imkanlarının artmasıyla hastalığın
yayılması çok daha hızlı cereyan etti ve neredeyse tüm küreye hastalık yayılmış
oldu. Bu bakımdan Kovid 19 salgını, dünyanın tamamını aynı anda tesiri altına
alan bir salgın olarak özel bir yere sahip olacaktır. Salgına ilişkin ilmî veriler,
çalışmalar ve değerlendirmeler, salgının etkisini anlamlandırmaya sunduğu
katkılar kadar, salgın günlerinde yaşadığımız tecrübeleri yorumlamaya ve
gelecek yıllar için veri kaynaklığı olmak bakımından da büyük önem arz
edecektir.
“Salgın, Tecrit ve Edebiyat” başlıklı sayımızda, salgın sürecini ekonomik,
sosyolojik, psikolojik, hukukî ve edebî veçhelerden değerlendiren ve inceleyen
akademik yazılar yer alıyor. Salgın sürecine ilişkin yönetişimin Türkiye’de
diğer devletlerle mukayese edildiğinde iyi olduğunu ifade edebiliriz. Sürecin
yönetimine Sağlık Bakanlığı himayesinde katkıda bulunan Sağlık Bilimleri
Kurulunun da bu noktada göstermiş olduğu kıymetli emekler izahtan
varestedir. Ancak salgınla baş edebilme noktasında, sağlık mücadelesi gerekli
olsa da yeterli değildir. Zira bedenlerin sağlığı kadar sosyal bünyesinin direnci
ve insanların ruh sağlığı da önemlidir. Bu eksikliğin hissedilmesinden olsa
gerek, sürecin yönetiminde Sağlık Bilimleri Kurulunun yanında Toplum
Bilimleri Kurulunun da teşekkül ettirilmesinin oldukça yerinde olduğu ifade
edilebilir. Her iki kurulun birbirinin rakibi değil, refiki olduğunu ve birbirinin
yerine ikame edilemeyeceğini vurgulamamız gerekir. Zira salgın ilk elden
beden sağlığını tehdit etse de etkisini sadece beden sağlığına indirgemek
oldukça eksik olacaktır. Toplumu tüm boyutlarıyla ele almayan ve ıskalayan
mücadele ise başarısız olmaya mahkûm görünür.
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Küresel çapta yaşadığımız salgının, ekonomik, sosyolojik, psikolojik,
siyasî ve hukukî etkilerini tahlil etmek, toplumun beden sağlığı kadar
sosyal bünyenin direncini ve insanların ruh sağlığını da düşünmek,
yaşanan bu süreçleri tarih, edebiyat ve felsefe alanlarının mühim sorunları
haline getirmek de oldukça önemli gözükmektedir. Zira ifade ettiğimiz
gibi salgınla mücadelede beden sağlığı kadar sosyal bünyemizin ve
zihnimizin sağlığını da ihmal etmemek zorundayız. Salgın sürecine ilişkin,
salgını sosyal bilimlerin noktainazarından değerlendirecek yazıların yer
aldığı sayımız bu itibarla içinde endişe ve telaşın barındığı nazik günlere
düştüğümüz bir şerh olarak değerlendirilebilir.
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Dergimizin bu sayısında Öğr. Gör. Dr. İlkay Güler ile Öğr. Gör. Yunus
Emre Aydınbaş’ın ortak çalışması olan, “Koronavirüs Sürecinin Türkiye
Ekonomisine Etkisi: Koronavirüs Vaka Sayısı Ve Elektrik Tüketimi İlişkisi”
başlıklı yazıda, koronavirüs sürecinin Türkiye ekonomisi üzerindeki
etkileri elektrik tüketimi üzerinden anlaşılmaya ve bu doğrultuda gelecek
beklentilerine yardımcı veriler sunmaya çalışılmaktadır. “Covid-19
Şokunu Derinleştirmek veya Salgın Günlerinde Günah Keçisi Olarak
Öteki” başlıklı Prof. Dr. Cevat Özyurt, Bahattin Cizreli ve Alkan Üstün’ün
ortak çalışmasında Kovid-19 ekseninde bireylerin ve kitlelerin salgın
hastalıklara verdiği tepkiler ile salgınlar sürecinde yaşanan uygarlık
kayıplarının değerlendirilmesine girişilmektedir. Bu yazıda ayrıca,
toplumun ötekine karşı olan duygu ve tutumlarının negatif yönde değişip
değişmediği, toplumsal kurumların soruna çözme becerilerinin zayıflayıp
zayıflamadığı ve soruna yaklaşımlarında belirgin bir ayrımcılığın görülüp
görülemeyeceği de sorgulanmaktadır. Dr. Öğr. Üyesi Enes Battal Keskin,
“Koronavirüsle Mücadelede Sosyal Medyanın Dayanışma Amaçlı
Kullanılması: Molla Gürâni Mahallesi Whatsapp Grubu Örneği” başlıklı
yazısında, koronavirüsle mücadelede sosyal medyanın dayanışma amaçlı
kullanılmasının mahalle ölçeğindeki etkilerini Bursa’nın Osmangazi ilçesi
Molla Gürâni Mahallesi sosyal medya hesabı üzerinden yorumlamaktadır.
“Reşat Nuri Güntekin’in Salgın Hikâyesinde Anadolu Tasviri” başlıklı
yazının müellifi Dr. Öğr. Üyesi Yasemin Ulutürk Sakarya, Anadolu
köylerinden birinde ortaya çıkan salgın hastalığın teşhis ve tedavisi için
mücadele eden bir köy öğretmenini ve dönemin bürokratlarının hem
salgına hem de öğretmene göstermiş oldukları tepkileri ele alan Reşat
Nuri Güntekin’in Salgın adlı eseri üzerinden bir Anadolu tasviri ortaya
koymaya çalışmaktadır. Dr. Öğr. Üyesi Şemsettin Tabur’un “But We’re
Not Dead Yet!”: Literature In Times Of Crisis And Uncertainty” başlıklı
yazısında Carolyn See’nin There Will Never Be Another You adlı romanı
tahlil edilerek, eserde değinilen ve içinde bulunduğumuz salgın sürecini
etraflı bir şekilde yorumlanmasında katkıda bulunacak hususlar tespit
edilmekte ve tartışılmaktadır. Dr. Öğr. Üyesi Esra Alıcı’ya ait “Salgının
Ruh Sağlığı Üzerindeki Etkileri” başlıklı yazıda, literatür ışığında, salgın
sürecinin ruh sağlığı üzerindeki etkileri, salgının psikolojik etkileri
açısından riskli gruplar, salgın sürecinde ruh sağlığını koruma yolları ve
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salgın sürecinden psikolojik olarak olumsuz etkilenen bireylere yönelik
müdahale stratejileri anlatılmaktadır. Dr. Öğr. Üyesi Tuğba Yolcu ve Doç.
Dr. Ayşe Aslı Sezgin’in ortak çalışması olan “Salgında Sosyal Sermayenin
Üretilmesinde Kamu Ve Sivil Toplum: Vefa Sosyal Destek Grubu ve
Ahbap” başlıklı yazıda sosyal sermayenin kamu ve sivil toplum tarafından
değerlendirilme sürecine yönelik bir sorgulama yapılmaya çalışılmakta bu
doğrultuda, Vefa Sosyal Destek Grubu ve AHBAP örnekleri bağlamında
iki farklı yaklaşım tarzı, sosyal medya ağları ve internet haber içerikleri
vasıtasıyla analiz edilmektedir. Sayımızın son yazısı olan “Koronavirüs”ün
Uluslararası Hukuk Gündemine Gelmesi Hakkında Bir Değerlendirme”
başlıklı yazıda Cüneyd Altıparmak, salgın sürecinde uluslararası hukukta
gündeme gelecek davalara işaret etmekte, hukuk çerçevesinde olası
durumları mevcut uluslararası hukuk düzeni üzerinden değerlendirmeye
çalışmaktadır.
İşlenen meselenin önemine binaen sayımızda iki kıymetli ismin
mülâkatına yer verilmektedir. Bu isimlerden birisi toplumun beden,
diğeri ise toplumun gönül sağlığıyla ilgilenmektedir. Sağlık Bakanımızın
yaşadığımız ve hala devam etmekte olan salgın sürecinde samimi ve liyakat
üzerine inşa ettiği süreç yönetimi herkesin büyük takdirini kazanmıştır.
Büyük sağlık ordusuyla Türkiye büyük bir sağlık mücadelesini başarıyla
yürütmektedir. Bu noktada öncelikle süreçte kaybettiğimiz başta sağlık
personelimiz olmak üzere tüm vatandaşlarımıza rahmet diliyoruz.
Sağlık Bakanlığı nezdinde tüm sağlık çalışanlarımıza canugönülden
şükranlarımızı arz ediyoruz. Değerli Bakanımız Dr. Fahrettin Koca’ya
yoğun mesaisi arasında bize zaman ayırıp, mülâkat teklifimizi kabul ettiği
için teşekkür ederim. Mülâkat süreciyle yakından ilgilenen, bu noktada
büyük emek sarf eden, Özel Hastaneler Platformu Derneği Başkanı Dr.
Mehmet Altuğ’a şükranlarımı sunarım.
Türk Edebiyatından Mustafa Kutlu ismini çıkarsak, büyük bir
eksiklik meydana gelir. Kalbin ve toprağın sesini kendisiyle yeniden
işitmeye başladığımız zamanlara denk düştü Kovid 19 salgını. Büyük bir
edebiyatçı olan kıymetli büyüğümüz Mustafa Kutlu ile sürece dair mülâkat
yapmasaydık, bir şeyler eksik kalırdı. Tecrit sürecinde Kutlu kitaplarının
okunma oranının arttığına inandığımız ve bu doğrultuda biraz da olsa
teselli bulduğumuzu ifade etmeliyiz. Mülâkat teklifimizi kabul edip,
sorularımıza çok içten –hatta yer yer oldukça tahrik edici- cevaplar veren
değerli büyüğümüz Mustafa Kutlu’ya da çok teşekkür eder, Mevla’dan
kendisine sağlıklı ömürler nasip etmesini niyaz ederim.
Son olarak kıymetli yazılarıyla sayımızda yer alan yazarlarımıza ve
bizleri yalnız bırakmayan okuyucularımıza çok teşekkür ederiz. Bu arada
unutmadan söylemeliyim, TYB Akademi Ocak 2021 sayısının konusu
“Tüm Yönleriyle Doğu Akdeniz” olacak. Son sözüm Aşık Veysel’in sözü
olsun, “Selam olsun kucak kucak, Dostlar beni hatırlasın…”
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Koronavirüs Sürecinin Türkiye
Ekonomisine Etkisi:
Koronavirüs Vaka Sayısı ve
Elektrik Tüketimi İlişkisi
The Economic Effect of Covid-19 Process on Turkey:
The Relationship Between Number 0f Coronavirus Cases and
Electricity Consumption
İlkay GÜLER*
Yunus Emre AYDINBAŞ**

Koronavirüs sürecinin küresel ve ulusal ekonomiler üzerindeki etkilerinin
belirginleşmesi araştırmacılara hem uygulanan tedbir politikalarının
ne denli isabetli olduğunu sınama hem de gelecek projeksiyonu için olası
fırsat ve tehditleri daha net tespit etme imkânı sunmaktadır. Bu imkân
çerçevesinde öncelikle Koronavirüs salgınının ekonomiye muhtemel etkilerini
en aza indirmek için uygulanan ekonomi politikaları belirli bir düzen
içinde tasnif edilmekte, sonrasında elektrik tüketimi ile ekonomik büyüme
arasındaki ilişkiye kısaca değinilmektedir. Çalışmanın temel motivasyonu,
günlük Koronavirüs vakaları ile günlük elektrik tüketimi arasında anlamlı
bir ilişki olup olmadığını, anlamlı bir ilişki varsa bu ilişkinin yönünü ve
gücünü analiz etmektir. Böylece koronavirüs sürecinin Türkiye ekonomisi
üzerindeki etkilerinin elektrik tüketimi üzerinden okunması ve gelecek
projeksiyonlarına yardımcı veriler sunulması amaçlanmaktadır. Bu amaçla,
Türkiye’de 11.03.2020 - 23.07.2020 tarihleri arasında görülen koronavirüs
vaka sayısı ile elektrik tüketimi günlük verilerine “Hendry Genelden Özele”
modeli uygulanmıştır. Analiz sonucunda, vaka sayısındaki artış ile elektrik
tüketimi arasında negatif yönlü bir ilişki olduğu, vaka sayısında meydana
gelen değişimlerin elektrik tüketimi üzerindeki etkisinin iki gün sonra ortaya
çıktığı tespit edilmiştir. Bu bulgu, vaka sayısındaki olası bir artışın ekonomik
büyümeyi olumsuz etkileyeceğini göstermektedir.
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Abstract
The emergence of the effects of the COVID-19 process on global and national
economies provides researchers with the opportunity to test how well the precautionary principles are implemented and to identify possible opportunities
and threats for future projection. Within the framework of this opportunity,
firstly, the economic policies implemented to minimize the possible effects of
the coronavirus epidemic on the economy are classified in a certain order,
and then the relationship between electricity consumption and economic
growth is briefly mentioned. The main motivation of the study is to analyze
whether there is a significant relationship between daily coronavirus cases
and daily electricity consumption and, if there is a significant relationship,
to reveal the direction and strength of this relationship. Thus, it is intended
to interpret the impact of coronavirus process on Turkey’s economy through
electricity consumption and to provide data to help with future projections.
For this purpose, ‘’Hendry General-to-Specific Modeling’’ was applied to the
number of coronavirus cases between the dates of 11.03.2020 - 23.07.2020
in Turkey and to the data of daily electricity consumption. As a result of the
analysis, it was determined that there is a negative relationship between the
increase in the number of cases and the consumption of electricity, and the
effect of the changes in the number of cases on the consumption of electricity
appeared two days later. This result shows that a possible increase in the
number of cases will adversely affect economic growth.
Keywords: Economic growth, Number of COVID-19 cases, Electricity consumption, COVID-19

Giriş
Pandemilerin tarihi okunduğunda, insanlık tarihinde büyük kırılmalara
sebep olduğu görülmektedir. Tarihte bilinen ilk salgın 2. yüzyılda yaşanan
Antonine Salgını olarak bilinen Çiçek/Kızamık salgınıdır. Justinian Vebası
olarak anılan salgın 6. yüzyılda Hindistan ve Çin’de ortaya çıkmış Mısır,
Akdeniz havzası ve Avrupa Kıtasına yayılarak can kaybına sebep olmuştur.
18. yüzyıl dışında insanoğlu için, tarihin neredeyse her dönemi büyük
salgınların pençesinde geçmiştir. Mezkûr salgınların yaşandığı dönemdeki
temel üretim faaliyetinin tarım olduğu düşünülürse, salgına bağlı orta
çıkan nüfus kayıplarının ekonomik etkinlikleri azalttığı iddia edilebilir.
20. yüzyılın başları ile Birinci Dünya Savaşının sonlarında dünyayı etkisi
altına alan İspanyol Gribi ile 20. yüzyılın ikinci yarısında ortaya çıkarak
belirli aralıklarla kendisini tekrarlayan Asya Gribi, pandemi tarihinde
yerini almış salgınlardır. Kolera, Tifüs, Ebola, Çiçek, SARS, HIV, MERS bu
kapsamda hatırlanması gereken diğer salgınlar arasında sayılabilir.
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Koronavirüsün (Covid-19), sosyal, ekonomik, siyasi alanlarda sebep
olabileceği değişimler ve dönüşümler yerel ve küresel boyutlarda
tartışılmaktadır. Küresel Koronavirüs salgını kendisine özgü birçok
dinamiği ile insanlık tarihinin karşılaştığı krizlerin birçoğundan
ayrışmaktadır. Koronavirüs’ün kısa zamanda tüm dünyada yayılarak
küresel bir salgına dönüşmesi; ticaretten eğitime, sosyal hayatın işleyişinden
hizmet sektörüne, hayatın birçok alanında değişimlere neden olmuştur.
Krizin kaynağı ne olursa olsun her krizin farklı şiddette ve çeşitli yönleriyle
ekonomi üzerinde etkisinden bahsetmek mümkündür. Koronavirüs her ne
kadar küresel bir sağlık krizi olarak ortaya çıkmış olsa da sonuçları itibariyle
küresel ekonominin hızla ve hissedilir şekilde yavaşladığı bir ekonomik
kriz hüviyetine kavuşmuştur. Koronavirüs krizinin üretimden tüketime,
ulusal ekonomi politikalarından uluslararası ticaretin dinamiklerine kadar
ekonominin birçok alanına etkisinden söz edilebilir. Bu doğrultuda, krizin
etkilerini anlamaya ve gelecek projeksiyonu oluşturmaya yardımcı olacak
çalışmalar, iktisat yazınında hızla yer işgal etmeye başlamıştır.
TYB AKADEMİ / 2020 / 30: 11-32

Koronavirüsün Türkiye ekonomisi üzerindeki etkisini anlama
gayretinde olan bu çalışma yapısal olarak birbirini tamamlayan iki
bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde çalışmanın odağına nispetle
literatür belirginleştirilmeye çalışılmıştır. Sonrasında koronavirüsün
ekonomik etkilerini en aza indirmek için pandeminin ilk dört ayında
yürürlüğe konulan ekonomik tedbirler; maliye politikası, ticarî hayatın
regülâsyonu ve para politikası şeklinde üçlü bir tasnifle incelenmiştir.
Her tasnifin kapsamına giren tedbirler kronolojik sırayla verilmeye gayret
edilmiştir. İlgili ekonomik tedbirlerin konu olduğu yasal düzenlemelere atıf
dipnotta yapılabilirdi fakat okur dostu bir çözümle tedbiri barındıran yasal
düzenlemeye ait tarih ve sayının metin içinde vermesi tercih edilmiştir.
Çalışmanın ikinci bölümünde, koronavirüs günlük vaka sayıları ile
ekonomik performansın bir göstergesi olan saatlik elektrik tüketim verileri
“Hendry Genelden Özele” modeli ile analiz edilmiştir. Normalleşme süreci
için açıklanan takvim göz önüne alınarak, Koronavirüs vaka sayısında
görülen değişikliklerin elektrik tüketimini ne yönde ve ne kadar sürede
etkilediği ortaya konulmuştur.
Literatür
Literatürde, koronavirüs salgınının ekonomik değişkenlerin ilişkisi ile
ilgili gerek Türkiye’de gerekse Dünya’daki çeşitli ülkeler üzerine çalışmalar
yapılmıştır. Ancak, Dünya Sağlık Örgütü’nün pandemi ilan ettiği tarih olan
11 Mart 2020, çok yakın bir geçmişte yaşandığı için yayın sayısı kısıtlıdır.
Atkeson (2020), çalışmanın gerçekleştirildiği Mart 2020 tarihinden
itibaren 12-18 aylık süreçte ABD’de koronavirüsün seyri hakkında bir
öngörü oluşturmayı hedeflemiştir. Bu hedef doğrultusunda SIR modelini

13

İlkay GÜLER - Yunus Emre AYDINBAŞ

kullanarak üç ayrı model geliştirilmiştir. Uygulanan model, sosyal mesafe
yoluyla hastalığın artışının azaltılması ve popülasyondaki hastalığın
ilerlemesi arasındaki ödünleşmeyi nicel olarak göstermektedir. Uygulanan
simülasyonlar ile aktif enfeksiyon fraksiyonunun %1 ve %10’u aşması
durumundaki durumlar incelenmiş ve 18 aylık bir dönemde hastalığın
kümülatif yükü bir öngörü olarak ön plana çıkarılmıştır1.
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Baker, Bloom, Davis, Kost, Sammon, ve Viratyosin (2020) koronavirüsün
ABD borsasına etkisini, 24 Şubat 2020’den Nisan 2020 sonuna kadar
geçen süreci, 1918-1919, 1957-1958 ve 1968 yıllarında yaşanan pandemi
süreçleriyle karşılaştırarak anlamaya çalışmaktadır. Çalışmada ABD
borsasının koronavirüse daha önceki pandemilere göre çok daha güçlü
tepki vermesinin ana nedenleri; hizmet odaklı bir ekonomide güçlü
etkilerle çalışılması, ticari faaliyetler üzerindeki devlet kısıtlmaları ve
gönüllü sosyal mesafe uygulaması olarak gösterilmiştir. 2
Baker, Bloom, Davis, ve Terry (2020) ABD’de koronavirüs kaynaklı
ekonomik belirsizlik incelenmiştir. Bu amaçla üç gösterge kullanılmıştır;
borsa oynaklığı, gazetelerden elde edilen ekonomik belirsizlik haberleri ve
iş beklentisi anketlerindeki öznel belirsizliklerdir. ABD’nin GSYİH’sında
2020’nin dördüncü çeyreğinde yaklaşık %11 ile %20 aralığında daralma
olacağını öngörmektedirler. Çıktı daralmasının yaklaşık yarısının
koronavirüs kaynaklı belirsizlikten kaynaklanacağı sonucuna ulaşılmıştır.3
Fernandes, N. (2020) koronavirüsün etkilerini, farklı senaryolar
çerçevesinde 30 ülke için incelemiştir. Ilımlı bir senaryoda, GSYİH
büyümesi ülke şartlarına bağlı olarak %3 ila %6 arasında bir oranda negatif
etkilenirken, diğer senaryolarda; bazı ülkelerin GSYİH’nın %10’dan fazla,
ekonomisi hizmet odaklı olan, özellikle Yunanistan, Portekiz ve İspanya
gibi ekonomisi turizme bağlı ülkelerde ise %15’den fazla küçüleceğini
ön gören çalışma, 30 ülke genelinde ise % -2,8’lik bir medyan düşüş
yaşanabileceği sonucuna ulaşmıştır. Elde edilen sonuçlar çerçevesinde
hizmet odaklı ekonomilerin yanında dış ticareti yüksek oranda ithalata
bağımlı olan ülkelerin de süreçten olumsuz etkileneceği ileri sürülmüştür.4
Gürsoy, Tunçel, ve Sayar (2020), Koronavirüs salgınıyla finansal
göstergeler arasındaki nedensellik ilişkisi araştırılmıştır. Bağımlı değişken
olarak Çin`in gösterge pay piyasası olan SSEC endeksi kullanılırken,
bağımsız değişken olarak altın, Brent petrol, Bitcoin ve VIX endeksi
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günlük verileri kullanılmıştır. Toda-Yamamoto nedensellik testi ile analiz
edilmiştir. Sonuçta, SSEC endeksi ve altın fiyatları arasındaki ilişki anlamlı
iken, SSEC endeksinin altın fiyatları üzerinde etkisinin arttığı sonucu
ulaşılmıştır5.
Khanthavit (2020), Koronavirüs ve borsa reaksiyonlarını test etmek
için, Fransa, Almanya, İtalya, İspanya, İngiltere, ABD, Çin, Filipin ve
Tayland hisse senetleri ve vaka sayıları “the mean-adjusted” modeli
kullanılarak analiz edilmiştir. Hisse senetlerinin, koronavirüs’a olumsuz
reaksiyon verdiği tespit edilmiştir6.

Ozili ve Arun (2020) koronavirüsün pandemisnin küresel ekonomi
üzerindeki etkisini analiz edilmiştir. Kuzey Amerika, Afrika, Asya ve
Avrupa kıtalarında, 23 Mart 2020 - 23 Nisan 2020 tarihleri arasında aylık
borsa verileri (FTSE 500, Nikkei 225, SA Top 40 endeksleri) kullanılarak
panel veri analizi yapılmıştır. Sokağa çıkma yasaklarının uygulandığı
gün sayısının artması, para politikası kararları ve uluslararası seyahat
kısıtlamalarının, borsa endekslerini ciddi şekilde olumsuz etkilediği
sonucuna ulaşılmış, kısa vadede makro ekonomik istikrarı olumsuz
etkileyecek enflasyonist baskıların artabileceği öngörülmüştür 8.
Şenol ve Zeren (2020), Koronavirüs salgınının, küresel pazarlar
arasındaki etkilerini, hisse senetleri üzerinden araştırmışlardır. Dünya,
Avrupa, gelişen piyasalar ve G7 ülkeleri için MSCI endeksleri kullanılmıştır.
Koronavirüs ve borsalar arasındaki ilişki Fourier eşbütünleşme testi ile
incelenmiştir. Sonuçta, kısa dönemde borsada düşüşlerin olduğunu,
hisse senedi fiyatlarının düştüğünü, şirketlerin değer yitirdiğini, uzun
dönemde ise koronavirüs ile hisse senetleri arasında uzun dönemli bir
ilişki bulunduğunu tespit etmişlerdir9.

5
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Policy, 5(1), 2020, 66-77.
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Kılıç (2020), Koronavirüs salgınının, Borsa İstanbul sektör getirileri
üzerindeki etkisi incelenmiştir. BIST sektör endekslerine ait fiyat serileri
kullanılarak olay etüdü uygulanmıştır. Sonuçta, en yüksek pozitif
getirinin ticaret sektöründe, en yüksek negatif getirilerin ise tekstil ve
turizm sektörlerinde, olduğu görülmüştür. Dolayısı ile kriz dönemlerinde
yatırımcıların sektörleri doğru analiz etmesi, krizden etkilenmeyeceği
öngörülen sektörlere, altın ve dövize yatırım yapılması önerilmiştir7.
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Şit ve Telek, (2020), Koronavirüs salgınının altın ons fiyatları ve dolar
endeksi üzerindeki etkisini analiz etmişlerdir. Veri olarak günlük vaka ve
ölüm sayıları, altın ons fiyatları ve dolar endeksi kullanılmıştır. Narayan
ve Pop birim kök testi ile değişkenler arasındaki eşbütünleşme ilişkisini
tespit etmek için Hatemi-J Eşbütünleşme testi uygulanmıştır. Koronavirüs
kaynaklı vaka ve vefat sayısındaki pozitif şokların dolar endeksi ve altın
ons fiyatı üzerinde şoklara neden olduğu sonucuna erişmişlerdir10.
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TEPAV (2020), Koronavirüs’un Türkiye ve seçili Avrupa Birliği
ülkelerinde ekonomiye etkisini belirlemek için haftalık-günlük elektrik
tüketimi ve aktif vaka sayılarını tablo ile açıklamışlardır. Bir önceki
yılın aynı dönemi ile kıyaslandığında, elektrik tüketiminin azaldığını
belirtmişlerdir11.
Zhang, Hu ve Ji, (2020), ABD, İtalya, Çin, İspanya, Almanya, Fransa,
Birleşik Krallık, İsviçre, Güney Kore, Hollanda, Japonya, Singapur’un
kendi ülkelerine özgü riskleri, koronavirüs ve borsa reaksiyonları verileri
kullanılarak korelasyon analizi ile incelenmiştir. Sonuçta, küresel piyasa
risklerinin, koronavirüs salgını ile birlikte büyük ölçüde arttığı, finansal
piyasaların, sıra dışı hareket gösterdiği, ekonomik kayıpların piyasalardaki
oynaklığı artırdığı ve piyasaların öngörülemez bir hale geldiği ortaya
konulmuştur12.
Zeren ve Hızarcı (2020), Koronavirüs salgınının hisse senedi
piyasalarına etkilerini Maki eşbütünleşme testi ile analiz edilmiştir.
Çin, Güney Kore, İtalya, Fransa, Almanya ve İspanya’nın günlük verileri
kullanılmıştır. Sonuçta, altın piyasalarının uzun vadede, borsaya göre daha
güvenli olduğu, bunun yanında sanal para birimlerine, türev piyasalara
ve Koronavirüs’ün az görüldüğü ülkelerin hisse senedi piyasalarına,
yatırımcıların yönelmeleri önerilmiştir13.
Literatür taramasında, koronavirüsün ekonomiye etkisini, elektrik
tüketimi ile incelemeye yönelik ekonometrik bir analize rastlanmamıştır.
Bu nedenle, gerçekleştirilen bu çalışmanın literatüre özgün katkı sağlayacak
ilk çalışmalar arasında yer alacağı öngörülmektedir.
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Koronavirüs Krizinin Ekonomi Üzerindeki Etkileri ve Alınan
Tedbirler
8 Aralık 2019’da Çin’in Wuhan şehrinde görüldüğü deklare edilen
Koronavirüs kısa sürede yaklaşık 190 ülkeye yayıldı. Ölümcül
komplikasyonlara sebep olması ve kolay bulaşması sebebiyle 11 Mart
2020 tarihinde Dünya Sağlık Örgütü tarafından yaygın salgın hastalık
kategorisinde değerlendirilerek pandemi olarak ilan edildi. Ülkeler
salgının hızını yavaşlatmak ve hasta sayısını sürdürülebilir sağlık sistemi
sınırlarında tutabilmek için süratle tedbirler aldı. Alınan tedbirlerin etkileri
sosyal ilişkiler ve eğitimin yanı sıra ekonomik hayatta hızla hissedildi.
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Küresel mal ve insan trafiğinin yavaşlaması öncelikle tedarik
zincirlerinin kırılmasına ve çok uluslu üretim süreçlerinin aksamasına
neden oldu, bu durum ekonomilerin hem arz hem de talep cephelerinde
hızlı bir yavaşlamaya neden oldu. Küresel ve ulusal ekonomik faaliyetlerde
yaşanan yavaşlama salgının büyümesiyle ortaya çıkan belirsizlik ortamı ile
derinleşti. Esas itibariyle bir sağlık krizi olan Koronavirüs ile mücadelenin,
hem Türkiye’de hem de Dünya’nın birçok ülkesinde, hem sağlık hem
de ekonomi alanlarında eşanlı yürütülmesi zorunlu bir hal aldı. Sağlık
alanında yapılan mücadelede virüse yakalananların tespiti ve tedavisi,
diğer yandan enfekte olmamış bireylerin virüse yakalanmasının önlenmesi
şeklinde iki boyutlu olarak yürütüldüğü gözlemlendi. Sağlık alanında
yapılan mücadelenin ikinci boyutunun ulusal ekonomiye doğrudan
etkisi olduğunu söylemek yanlış olmayacaktır. Zira bu kapsamda alınan
tedbirlerin odak noktasında sosyal mesafe kuralı bulunmaktaydı. Kamuya
açık ve kapalı birçok alanda üretim ve ticari faaliyetler yaklaşık üç aya
yakın bir süreyle yavaşlatıldı ya da tamamen durduruldu, üretim ve hizmet
sektöründe birçok ekonomik birim, iş modellerinde değişikliğe gitmek
zorunda kaldı.
Ekonomik alandaki mücadelenin de iki boyutu olduğu söylenebilir.
Birinci boyut yavaşlayan üretim faaliyetleri neticesinde oluşacak iş
kayıplarını önlemek amacıyla istihdamın desteklenmesi şeklinde idi. Bu
kapsamda işsizlik ödeneği, kısmî zamanlı çalışma ödeneği gibi otomatik
stabilizatörlerle, talep yönündeki yavaşlama kontrol altına alınmaya
çalışıldı. Ekonomik tedbirlerin ikinci boyutunda ekonominin arz tarafında
yaşanan aksaklıkları en aza indirebilmek için “Ekonomik İstikrar Kalkanı”
adıyla bir dizi tedbir ve destek paketi devreye alınmış, olası iflasların
önlenerek işletmelerin devamlılığı amaçlanmıştır. Böylece hem istihdam
seviyesinin korunabilmesi hem de ulusal tedarik ve üretim zincirlerindeki
olası kırılmalara karşı arz güvenliğinin sürdürülebilirliği sağlanmıştır.
Koronavirüs krizi ekonomilerin hem üretim hem de tüketim
süreçlerinde kısa vadede telafisi oldukça güç görünen aksamalara sebep
olduğu gözlemlenmektedir. Bununla birlikte finansal piyasalarda yaşanan
dalgalanmalarda Koronavirüs salgınının tetiklediği belirsizliğin büyük
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payı olduğunu söylemek yanlış olmayacaktır. Salgın bir yandan ülkelerin
sağlık sistemlerini test ederken diğer taraftan da arz ve talep cephesinin
her ikisini de kapsayacak şekilde tedarik zincirlerinin güvenilirliğini de
gözler önüne sermektedir.
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Maliye Politikası Araçları Kullanılarak Alınan Tedbirler
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Maliye politikası kapsamında alınan tedbirler 4 grupta özetlenebilir;
vergi oranlarında yapılan değişiklikler, bildirim/beyanname/rapor
verme sürelerinin tehir edilmesi, kamu alacaklarına dair vadelerin
tehir edilmesi ve vergi mükelleflerinin mücbir sebep hükümlerinden
istifade etmelerinin önünün açılması. Bu tedbirlerin özellikle sosyal
mesafe/izolasyon uygulamalarından olumsuz etkilenen esnaf ve küçük
işletmelerin ekonomik faaliyetlerinin sürdürülebilirliğinin sağlanması,
buna bağlı olarak ekonomik büyüme ve istihdam seviyesinin muhafaza
edilmesi için gerekliliği savunulabilir. Bu tedbirlerin arkasındaki temel
gaye, vadesi gelen kamu alacaklarının tahsilini erteleyerek, özellikle esnaf
ve küçük işletmelerden kamuya aktarılacak kaynakların bir süre daha bu
işletmelerde kalmasını sağlamaktır. Bu kapsamda yapılan düzenlemeler
kronolojik olarak aşağıda sıralanmıştır.
-

17 Mart 2020 tarihli Vergi Usul Kanunu Sirküleri/125 ile 2019 takvim
yılı Yıllık Gelir Vergisi beyanname verme süresi ile bu beyannameler
üzerinden tahakkuk edecek vergilerin ödeme süreleri 31 Mart 2020 tarihinden 30 Nisan 2020 tarihine kadar uzatıldı.

-

22 Mart 2020 tarih ve 2278 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı ile hava
yolu yolcu taşıma hizmetlerinde Katma Değer Vergisi oranı 1 Nisan
2020 ila 30 Haziran 2020 tarihleri arasında geçici süreyle %1’e indirilmiştir.

-

23 Mart 2020 tarihli Vergi Usul Kanunu Sirküleri/126 ile Katma Değer
Vergisi beyanname verme ve tahakkuk eden vergiyi ödeme süresi 26
Mart 2020 tarihinden 24 Nisan 2020 tarihine kadar uzatılmıştır.

-

24 Mart 2020 tarih 31078 sayılı mükerrer Resmi Gazetede yayımlanan
518 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile Ticari, zirai ve
meslek kazancı yönünden gelir vergisi mükellefiyeti bulunanlar, Koronavirüs salgınından doğrudan etkilenenler, salgınla mücadele tedbirleri sebebiyle İçişleri Bakanlığı kararlarıyla faaliyetlerine ara vermek
zorunda kalan mükellefler ile sokağa çıkma yasağı kapsamına giren
mükelleflerin, 213 sayılı Vergi Usul Kanunu mücbir sebep hükümlerinden yararlandırılmasına ve vergi ödevlerinin ertelenmesine karar
verilmiştir. Ayrıca mücbir sebep halinde olduğu kabul edilen bu mükelleflerin SGK prim ödeme süreleri de ertelenmiştir.

Koronavirüs Sürecinin Türkiye Ekonomisine Etkisi: Koronavirüs Vaka Sayısı ve Elektrik Tüketimi İlişkisi

26 Mart 2020 tarih ve 7226 sayılı kanunun 51. Maddesiyle; daha önce 1
Nisan 2020 tarihinde yürürlüğe girmesi kararlaştırılmış ve turizm sektörünü doğrudan ilgilendiren “Konaklama Vergisi”nin yürürlük tarihi
1 Ocak 2021 tarihine tehir edilmiştir.

-

29 Mart 2020 tarihli 2323 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile Nisan, Mayıs, Haziran aylarında genel bütçeden belediyelere ayrılan payların kesinti yapılmadan ödenmesi kararlaştırılmıştır. 7244 sayılı kanun hükümleri neticesinde yerel yönetimlerin gelirlerinde ortaya çıkabilecek
aşınmaların kısmen de olsa bu kararla telafi edilebilmesi amaçlanmış
olabilir.

-

31 Mart 2020 tarih ve 398 sıra numaraları Milli Emlak Genel Tebliği
ile vadesi 01 Nisan 2020 ila 30 Haziran 2020 tarihleri arasında dolan
kullanım hakları ve ecrimisil ödemeleri 6 ay süreyle ertelenmiştir.

-

17 Nisan 2020 tarihli Vergi Usul Kanunu Sirküleri/127 ile 2019 takvim
yılı hesap dönemine ait Kurumlar vergisi beyan namelerinin verilmesi
ve tahakkuk eden vergilerin ödeme süreleri 30 Nisan 2020 tarihinden
1 Haziran 2020 tarihine uzatılmıştır.

-

17 Nisan 2020 tarih ve 7244 sayılı “Yeni Covid-19 Salgınının Ekonomik ve Sosyal Hayata Etkilerinin Azaltılması Hakkında Kanun ile Bazı
Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” ile faaliyette bulunamayan işyerlerinin su tüketimine bağlı borçlarının 3 ay süreyle ertelenmesi, yine bu iş yerlerinden çevre ve temizlik vergisi ile ilan ve reklam vergisi alınmaması; Hazine ve belediyelere ait taşınmazların kira,
ecrimisil, satış bedellerinin tahsilinin 3 ay süreyle ertelenmesi kural
altına alınmıştır.

-

Yine bir üst maddedeki mezkûr kanun ile tüm belediyeler ve bağlı kuruluşlarının gelir vergisi beyan ve ödeme süreleri ile tüm sosyal sigorta
prim ödemeleri 3 ay süreyle ertelenmiştir. Böylece belediyelere koronavirüsle mücadelede 3 ay süreyle ek kaynak oluşturulmaya çalışılmıştır.

TYB AKADEMİ / 2020 / 30: 11-32

-

Ticari Hayatın Regülâsyonu Vasıtasıyla Alınan Tedbirler
Koronavirüs sebebiyle dinamikleri değişen sosyal hayatın ticari hayat
ve üretim faaliyetleri üzerindeki olumsuz etkileri toplumların sadece
bir sağlık kriziyle değil aynı zamanda ekonomik krizle de başa çıkacak
çözümler üretmesini zorunlu kıldı. Üretimde yaşanan kesintiler küresel
tedarik zincirinde aksamalara sebep olmuş, ulusal ve uluslararası ticarete
olumsuz yansımıştır. Geniş çaplı ve günden güne derinleşen ekonomik
durgunlukla başa çıkmak için sadece maliye politikası araçlarının yeterli
olamayacağı söylenebilir. Bu süreçte piyasa mekanizmasında ortaya çıkan
aksaklıklar spekülatif fiyat hareketlerine sebep olmuş ve bu durum hem arz
hem de talep dengesinin bozulmasına yol açmıştır. Bu dengesizliğin regüle
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edilerek minimize edilmesi üretim ve ticari hayatın istikrarı açısından ayrı
bir ehemmiyeti haizdir.
Bu kapsamda yapılan düzenlemelere bakıldığında ilk dikkat çeken
motivasyonun arz cephesinde bulunan işletmelerin öz yeterliliklerinin
korunarak devamlılıklarını sağlamak olduğu ifade edilebilir. Zira arz
cephesinin güçlendirilmesi üretim ve istihdamın devamlılığını temin etme
yolunda önemli bir adımdır. Kamu alacaklarının muvakkaten tehir edilmesi,
sınırlı bir zaman için dahi olsa kamuya aktarılacak kaynakların işletme
içinde tutulmasına olanak sağlasa da bu tek başına yeterli olamayabilir.
İşletmelerin öz yeterliliklerinin güçlendirmek amacıyla atılan ilk adım
2019 yılı net dönem kârının dağıtımına getirilen sınırlama olmuştur. 17
Nisan 2020 tarih ve 7244 sayılı kanun ile sermaye şirketlerinin 2019 yılı
net dönem kârının dağıtımına 30 Eylül 2020 tarihine kadar %25’lik bir
tahdit getirilmiştir. Ayrıca aynı kanunla şirketlerin geçmiş yıl kârları ile
serbest yedek akçelerin dağıtıma konu edilememesi kararlaştırılmıştır.
Bu suretle işletme kaynaklarının dağıtım konusu olmaktan çıkarılarak öz
kaynakların korunması amaçlanmıştır.
22 Mart 2020 tarih ve 2279 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile nafaka hariç
tüm icra ve iflas takipleri 15 Haziran 2020 tarihine kadar durdurulmuş,
bu süreçte “Devlet Destekli Ticari Alacak Sigortası Tarife ve Talimat
Tebliği”nde yapılan 25 Mart 2020 tarihli değişiklik ile teminat kapsamı
yıllık net satış hâsılatı 125 Milyon TL’ye kadar olan işletmeleri de içine
alacak şekilde genişletilmiştir.
Birçok işletmeyi doğrudan ilgilendiren bir diğer düzenleme ise iş yeri
kira bedelleri ile ilgili olmuştur. 26 Mart 2020 tarih ve 7226 sayılı kanunun
geçici 2. maddesi ile 01 Mart 2020 ila 30 Haziran 2020 tarihleri arasında
tahakkuk eden iş yeri kira bedellerinin ödenmemesi tahliye ve kira
sözleşmesinin feshine sebep teşkil etmeyeceği kurala bağlanmıştır.
Dikkate değer bir diğer düzenleme Esnaf Ahilik Sandığı ile ilgilidir.
Esnaf Ahilik Sandığı, iflas eden ya da faaliyetlerine son vermek durumunda
kalan esnafın borçları sebebiyle diğer esnaflarda oluşabilecek gelir kaybını
önlemek amacıyla kurulmuştur. Mezkûr kanunla bu sandığın faaliyet
tarihi 01 Ocak 2021’e tehir edilerek esnafların sandığa yapması gereken
ödemelerin ertelenmesi amaçlanmıştır.
Yapılan regülâsyonların bir kısmı da arz güvenliğini tesis etmeye yönelik
olduğunu söylemek yanlış olmayacaktır. Bu amaca yönelik olarak özellikle
ihracat faaliyetlerine yönelik düzenlemelerin uygulandığı görülmektedir.
Pandemi ilanını izleyen ilk haftalarda dezenfektan ve maske üretiminde
kullanılan malzemelerin ihracatı izne bağlanmıştır. Bunun yanında 25
Mart 2020 tarih ve 2281 sayılı Cumhurbaşkanlığı kararıyla maske ve
solunum cihazlarının ithalatında alınan ek gümrük vergisi kaldırılmış,
dezenfektan imalatında kullanılan dökme etil alkol ithalatında uygulanan
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%10 nispetindeki gümrük vergisi sıfırlanmıştır. Böylelikle Koronavirüs ile
mücadelede öncelikle ihtiyaç duyulan ürünlere sağlık hizmeti sunucularının
ve bireylerin oluşturduğu iç talebin kesintisiz karşılanması amaçlanmıştır.
Bu ürünlere sadece Türkiye’nin değil tüm Dünya’nın da acil ihtiyaç
duyduğu göz önünde bulundurulduğunda ventilatör ve sarfları ile yoğun
bakım monitörlerin ihracatının Türkiye İlaç ve Tıbbî Cihaz Kurumu’nun
ön iznine tabi tutulması sağlık hizmetlerinde yaşanması muhtemel
aksaklıkların önlenmesinde etkin bir adım olduğu düşünülebilir. Yine aynı
amaçla kaçak olduğu gerekçesiyle el konulan tıbbi cihaz, maske, eldiven,
dezenfektan ve diğer tıbbi malzemeler, adli süreç beklenmeksizin kamu
kurumlarına tahsis edilebilmesine imkân tanınmıştır.
17 Nisan 2020 tarih ve 7244 sayılı kanun ile oluşturulan Haksız Fiyat
Değerlendirme Kurulu, acil ihtiyaç duyulan ve hayatî önemi haiz sağlık
hizmetlerinde kullanılan ürünler başta olmak üzere spekülatif fiyatlamalara
ve stokçuluğa karşı para cezası uygulama yetkisi verilmiştir.

Koronavirüs sürecinde ekonomik istikrarın en önemli ayaklarından
birisinin de fiyat istikrarı olduğunu söylemek yanlış olmayacaktır. Zira
fiyat istikrarı hem reel piyasanın hem de finansal piyasaların sağlıklı
işlemesi için son derece önemli bir faktördür. Fiyat istikrarının temini
için uygulanan para politikaları doğrudan Merkez Bankası’nın uyguladığı
politikalar ve bankacılık sektörüne ilişkin yapılan düzenlemeler şeklinde
ikili bir tasnife tabi tutulabilir. Bu kapsamda uygulanan tedbirlerle banka
ve firmalara kesintisiz bir nakit akışı temin edilmeye çalışılmış, işletmelerin
nakit ihtiyacının düşük maliyetlerle karşılanması amaçlanmıştır.
-

17 Mart 2020 tarihli Para Politikası Kurulu’nda alınan kararla, 1 hafta
vadeli repo ihalelerinin yanı sıra yapılacak 91 gün vadeye kadar repo
ihaleleri ile bankaların likidite ihtiyaçlarının mümkün olduğunca
karşılanması, piyasa yapıcı bankaların açık piyasa işlem limitlerinin
arttırılması, Amerikan Doları yanında Euro ve Altın cinsinden swap
ihalelerinin yapılması kararlaştırılmıştır. Bu kararların tamamının
bankaların ihtiyaç duyduğu nakit akışını temin etmeye yönelik
olduğunu söylemek yanlış olmayacaktır.

-

Firmaların ihtiyaç duyduğu nakit akışını temine yönelik olarak
reel kredi büyüme koşullarını sağlayan bankaların yabancı para
zorunlu karşılık oranları 500 baz puan indirilerek ek kredi hacmi
oluşturulmuştur.

-

İhracatçı firmaların nakit ihtiyacı ise reeskont kredilerinde yapılan
düzenlemelerle giderilmeye çalışılmıştır. Bu kapsamda 18 Mart
2020 ila 30 Haziran 2020 tarihleri arasında vadesi dolacak reeskont
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Para Politikası Araçları Kullanılarak Alınan Tedbirler
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kredilerinin son ödeme tarihi 90 güne kadar uzatılmıştır. Mezkûr
tarihler arasında kullandırılacak reeskont kredileri için ise 12 ay ek
taahhüt kapama süresi verilmiştir.

TYB AKADEMİ / 2020 / 30: 11-32

Bankacılık sektörüne ilişkin yapılan düzenlemelerin, hane halkı ve
KOBİ’lerin desteklenmesine yönelik olduğu söylenebilir. Bu kapsamda
hanehalkı ve KOBİ’lerin düşük maliyetli finansmana ulaşmaları
amaçlanmıştır. Alınan tedbirlerin önemli bir motivasyonu, KOBİ’lerin
ayakta kalması yanında zayıflayan talep cephesinin güçlendirilmesidir.
-

17 Mart 2020 ve 19 Mart 2020 tarihli BDDK kararları ile 90 günlük
özel karşılık temerrüt süresi finansman ve faktoring kurumları
için 180 güne, leasing kurumları için ise 240 güne çıkarılmıştır.
Böylece finansman koşullarda oluşturulacak esneme payı ile ticari
faaliyetlerdeki muhtemel olumsuzlukların bir süre tolere edilebilmesi
amaçlanmıştır.

-

25 Mart 2020 tarih ve 2283 sayılı Cumhurbaşkanı kararı ile 31 Mart
2020 tarihinden önce Halk Bankası’ndan kullanılan kredilere ait taksit
vadeleri faizsiz olarak 3 ay süreyle ertelenmiştir.

-

26 Mart 2020 tarih ve 7226 sayılı kanunun 20. Maddesiyle ekonomik
istikrar kalkanı için sağlanacak kredi miktarı 25 milyar TL’den 50
milyar TL’ye arttırılmış, gerçek kişilere de bu kaynaktan yararlanma
imkânı tanınmıştır.

-

Esnaf ve sanatkârlara yönelik olarak Hazine desteği, Kredi Garanti Fonu
kefaletiyle esnaf destek paketi açıklanmış, bu kapsamda Vakıfbank
süreçten olumsuz etkilenen işletmelerin işletme sermayelerine destek
olmak amacıyla “İşe Devam Kredi Desteği” başlığıyla finansman
paketini KOBİ’lerin istifadesine sunmuştur. Aynı kapsamda Halk
Bankası “Esnaf Destek Paketi” ile nakit kredi ve kredi kartı ürünlerini
ilan etmiştir. Ziraat Bankası ise nakit kredinin yanı sıra çek ödeme
destek paketi açıklamıştır.

-

3 Nisan 2020 tarih ve 2350 sayılı Cumhurbaşkanı kararıyla KOBİ’lerin
TL ve yabancı para cinsinden kullanacakları kredilere tahakkuk edecek
faizlerin KOSGEB tarafından desteklenmesi kararlaştırılmıştır.

-

Talebi güçlendirmek amacıyla 2 Haziran 2020 tarihinde kamu
bankalarının öncülüğünde düşük maliyetli; Konut, Taşıt, Tatil ve Sosyal
Hayatı Destek kredi kampanyaları başlatılmıştır. TÜİK verilerine göre
2020 Haziran ayındaki konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre
%209,7 artarak 190.012 adet konut satışı gerçekleşmiştir.

Koronavirüs, tüm dünya ekonomilerini etkilediği gibi Türkiye
ekonomisini de olumsuz etkilemiştir. Türkiye hem işletmelerin
devamlılığını hem de istihdam seviyesini korumayı amaçlayan bir dizi
tedbir alarak koronavirüsün ekonomik etkilerini en aza indirmeye
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çalışmıştır. Ekonomi başta olmak üzere birçok alanı etkileyen koronavirüs
sağlık krizinin oluşturduğu tahribatın net olarak tespit edilebileceği
günlerde değiliz. Zira pandemi hala güçlü bir şekilde devam etmekte ve
bu durumdan beslenen belirsizlikler genişlemektedir. Yukarıda zikredilen
ekonomik tedbirlerin etkinliğini ölçmenin oldukça güç olduğu, araştırmayı
gerçekleştirenlerin de göz ardı etmediği bir olgudur. Fakat bu durum, içinde
bulunduğumuz belirsizlik denizinde küçük de olsa bir fener yakmanın ve
toplum yararına politika yapan kurumlara yol gösterici veriler sağlama
gayretinde olan analizlerin yapılmasına engel olarak görülmemelidir.
Bu analizde de koronavirüsün ekonomi üzerindeki etkisi vaka sayıları
ile ekonomik performansın bir göstergesi olan elektrik tüketim verileri
kullanılarak “Hendry Genelden Özele” modeli ile incelenmekte olup, süreç
elektrik tüketimi üzerinden belirginleştirilmeye çalışılmaktadır.
Ekonometrik Analiz
Türkiye’de, ekonomik büyümeyi ölçebilmek için kullanılan gayri safi yurt
içi hâsıla verileri, üç aylık olarak yayımlanmakta, dolayısı ile ulaşılabilecek
en güncel veri, aylar öncesine ait olmaktadır. Oysa üretimde girdi özelliğine
sahip elektrik tüketimi verilerine birkaç saat sonrasında ulaşılmaktadır.
Bu nedenle elektrik tüketiminin, ekonomiye yansımasını analiz edebilmek
için bir öngörü aracı olarak kullanılabilmektedir14.
Koronavirüs salgınının ekonomi üzerinde etkilerini incelemek için
günlük vaka sayıları15 ve ekonomik performansın bir göstergesi olan
saatlik elektrik tüketim verileri16 ele alınmıştır. Koronavirüs vaka sayıları
günlük olarak açıklandığı için saatlik elektrik tüketim verileri, günlük
olarak toplulaştırılmış ve GSYİH için alternatif bir değişken olarak
kullanılmıştır.17 Çalışma iki bölümden oluşmaktadır. Öncelikle 01.01.202023.07.2020 tarihler arasındaki elektrik tüketimi ele alınarak koronavirüs
14

Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı, Koronavirüs’un ekonomiye etkisinin elektrik tüketimi ile
takibi, 2020.

15

T.C. Sağlık Bakanlığı, Koronavirüs Günlük Vaka Sayıları, 2020, https://covid19bilgi.saglik.gov.tr/tr/gunlukvaka.html, Erişim Tarihi, 24.07.2020.

16

Enerji Piyasaları İşletme A.Ş. Gerçek Zamanlı Tüketim, 2020, https://seffaflik.epias.com.tr/transparency/
tuketim/gerceklesen-tuketim/gercek-zamanli-tuketim.xhtml, Erişim Tarihi, 24.07.2020.

17

Soren Johansen, Katarina Juselius, “Maximum Likelihood Estimation and Inference On Cointegration
with Applications to Demand for Money”, Oxford Bulletin of Economics and Statistics, 52 (2),1990,
169-210; Charles BL., Jumbe, “Cointegration and Causality Between Electricity Consumption and GDP:
Empirical Evidence From Malawi”, Energy Economics, 26, 2004, 61-68; Yemane, Wolde-Rufael, “Electricity
Consumption and Economic Growth: A Time Series Experience for 17 African Countries”, Energy Policy, 34,
2006, 1106-1114; Anthony E., Akinlo, “Electricity Consumption and Economic Growth in Nigeria: Evidence
from Cointegration and Co-Feature Analysis”, Journal of Policy Modeling, 31(5), 2009, 681-693; Nicholas
M., Odhiambo, “Energy Consumption and Economic Growth Nexus in Tanzania:an ARDL Bounds Testing
Approach”, Energy Policy, 37, 2009, 617-622; Auguste K., Kouakou, “Economic Growth and Electricity
Consumption in Cote d’Ivoire: Evidence from Time Series Analysis”, Energy Policy, 39, 2011, 3638-3644;
Anthony E., Akinlo, “Electricity Consumption and Economic Growth in Nigeria: Evidence from Cointegration
and Co-Feature Analysis”, Journal of Policy Modeling, 31(5), 2009, 681-693.
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salgını öncesi ve sonrası günlük elektrik tüketimi ortalamasında oluşan
farklılıklar incelenmiştir. Çalışmanın ikinci aşamasında ise, Türkiye’de
11.03.202018-23.07.202019 tarihleri arasında vaka sayısında meydana gelen
değişikliklerin elektrik tüketimi üzerindeki etkisi belirlenmiştir. Tablo 1’de
değişken tanımları ve kısaltmalar gösterilmektedir.
Tablo 1: Değişken Tanımları ve Kısaltmalar

Tablo
Değişken Tanımları
Tanımıve
Tablo 1:
1: Değişken
Değişken
Tanımları
ve Kısaltmalar
Kısaltmalar

Frekans

Kısaltması
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Değişken
Tanımı
Frekans
Değişken
Tanımı
Frekans Kısaltması
Kısaltması
ElektrikElektrik
Tüketimi
Elektrik
Tüketim Miktarı
(MWh)
Günlük
ET
Elektrik
Tüketim
Miktarı
ET
Elektrik
Elektrik
Tüketim
Miktarı Günlük
Günlük
ET
Tüketimi
(MWh)
Tüketimi
(MWh)
Vaka
Koronavirüs
teşhisi
VS
konmuş hastaGünlük
sayısı Günlük
VS
Vaka Sayısı
Sayısı Vaka Sayısı
KoronavirüsKoronavirüs
teşhisiteşhisikonmuş
konmuş
Günlük
VS
hasta sayısı
sayısı
hasta
Elektrik Tüketimi
(% tüketimi
Elektrikverisinin
tüketimi verisinin logaritmikGünlük
farkı
Elektrik
Elektrik
ETB
Elektrik Tüketimi
Tüketimi
Elektrik
tüketimi
verisinin
Günlük
ETB
Günlük
ETB
(%
alınarak
elde
alınarak
elde edilen
günlük değişim
(% değişim)
değişim) değişim)logaritmik
logaritmik farkı
farkı
alınarak
elde
edilen günlük
günlük değişim
değişim
edilen
(% Sayısı
Sayısı verisinin
logaritmik farkı
Vaka
(%
Vaka
verisinin
logaritmik
Günlük
VSB
Vaka Sayısı
Sayısı Vaka
(% Sayısı
Vaka
SayısıVaka
verisinin
logaritmik
Günlük Günlük
VSB
VSB
Değişim)
elde
edilen
Değişim)farkı
alınarak
edilengünlük
günlük değişim
Değişim)
farkı alınarak
alınarak
eldeelde
edilen
günlük
değişim
değişim

Formül

Formül
Formül

𝐸𝐸𝑇𝑇!
𝐸𝐸𝑇𝑇
!
𝐸𝐸𝐸𝐸𝐵𝐵
𝐸𝐸𝐸𝐸𝐵𝐵!! =
= ln
ln 𝐸𝐸𝑇𝑇
𝐸𝐸𝑇𝑇!!!
!!!

𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉!
𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉
!
𝑉𝑉𝑉𝑉𝐵𝐵
𝑉𝑉𝑉𝑉𝐵𝐵!! =
= ln
ln 𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉
𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉!!!
!!!

20
11 elde
Tablo 1’dedeğişkenlere
kullanılan değişkenlere
Jarque-Bera
testi
uygulanarak
elde
Tablo 1’de
1’de kullanılan
kullanılan
değişkenlere
Jarque-Bera testi
testi
uygulanarak
edilen
Tablo
Jarque-Bera
uygulanarak
elde
edilen
edilen
betimsel
istatistikler
tablo
2’de
gösterilmektedir.
betimsel
betimsel

Tablo 2: Betimsel İstatistikler
Değişkenler

Elektrik Tüketimi*

Vaka Sayısı*

Elektrik Tüketimi**

Ortalama

719577.4

1743.883

759600.0

Ortanca

706382.3

1280.500

769526.8

Maksimum

941610.6

5138.000

941610.6

Minimum

457049.3

93.00000

457049.3

Std. Sapma

109680.2

1163.066

106791.6

Çarpıklık

0.093509

1.310578

-0.468860

Basıklık

2.599950

3.822838

2.546058

Jarque-Bera

40.25345

1.040083

9.270974

p-değeri

0.00000

0.594496

0.009701

* 11.03.2020-23.07.2020 ve ** 01.01.2020-23.07.2020 arası için hesaplanan betimsel istatistikleri yer almaktadır.
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18

İlk vakanın resmi olarak kayıtlara yansıdığı tarih

19

Çalışmamızda kullandığımız son verinin tarihi

20

Jargue Carlos M.; Bera, Anil K., “Efficient Tests For Normality, Homoscedasticity and Serial Independence
of Regression Residuals”, Econ Lett, 6(3), 1980, 255-259.
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Grafik 1. Günlük Vaka Sayısı ve Elektrik Tüketimi
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Grafik 1’de görüldüğü gibi günlük vaka sayısı ve elektrik tüketimi
arasında negatif yönlü ilişki bulunmaktadır. 07.04.2020-19.04.2020
tarihleri arasında elektrik tüketimi vaka sayısının altında kalmıştır. Söz
konusu tarihlerin öncesi ve sonrasında ise elektrik tüketimi dalgalı bir
seyir izleyerek vaka sayısı ile arasındaki makas açılmıştır.

Grafik 2. Günlük Vaka Sayısındaki ve Elektrik Tüketimindeki Yüzde
Değişim
Grafik 2’de ise grafik 1’deki verilerin yüzdesel değişimi incelenmektedir.
Grafik 1’de gözlemlenen negatif yönlü ilişki grafik 2’de de gözlenmektedir.
Ancak yüzdesel değişim söz konusu olduğunda grafik 1’deki tarihlerin
dışında 19.03.2020, 23.03.2020-27.03.2020, 31.03.2020, 11.05.202013.05.2020, 22.05.2020, 11.06.2020 tarihlerinde elektrik tüketimi vaka
sayısının altında kalmıştır. Söz konusu tarihlerin öncesi ve sonrasında,
Grafik 1’de olduğu gibi elektrik tüketimi dalgalı bir seyir izleyerek vaka
sayısı ile arasındaki makas açılmıştır.

25

İlkay GÜLER - Yunus Emre AYDINBAŞ

Analiz Yöntemi ve Uygulaması
Çalışmanın ilk bölümünde koronavirüs öncesi ve sonrası elektrik
tüketiminde meydana gelen farklılığın tespit edilebilmesi için kullanılacak
istatistiksel teste karar verilmesi gerekmektedir21. Tablo 2’de Jarque-Bera
test istatistiği incelendiğinde uzun dönem elektrik tüketimi verisinin normal
dağılıma uygunluk göstermediği görülmektedir (p=0.009701<0.10). Bu
nedenle parametrik olmayan testlerden Mann-Whitney U testi kullanılarak
medyanları arasındaki fark tespit edilmiştir22.
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Tablo 3. Mann-Whitney U Testi Sonuçları

Elektrik
Tüketimi
(ET)

Dönemler

Veri
Sayısı

Ortalama
Rank

Ranklar
Toplamı

Salgın
Öncesi

70

142.71

9990

Salgın
Sonrası

135

82.41

11125

MannWhitney U

p-değeri

1945

0.000

Tablo 3 incelendiğinde koronavirüs öncesi ortalama elektrik tüketimi ile
koronavirüs sonrası ortalama elektrik tüketimi arasında istatistiksel olarak
anlamlı bir farklılık olduğu görülmektedir (p=0.000<0.10) ortalamasından
düşüktür. Salgın sonrası elektrik tüketimi ortalaması, salgın öncesi elektrik
tüketimi ortalamasından düşük çıkmıştır. Bu noktada oluşan bu farklılığın
koronavirüs salgınıyla ilişkisini araştırma amacıyla günlük yeni vaka sayısı
ele alınmıştır.
Ekonometrik analizlerde doğru sonuçların elde edilebilmesi için
öncelikle serilerin durağanlıklarının araştırılması gerekmektedir. Tablo
4’de Genişletilmiş Dickey-Fuller (ADF) birim kök testi23 sonuçları
verilmiştir.
Tablo 4. ADF Birim Kök Test Sonuçları
Değişken

Test istatistiği

p-değeri

Değişken

Test istatistiği

p-değeri

Elektrik Tüketimi

-0.420070**

0.9010

Elektrik Tüketimi
(% değişim)

-4.530672

0.0003*

Vaka Sayısı

-1.78708**

0.3851

Vaka Sayısı (%
değişim)

-8.284168

0.0000*

**, %5 anlamlılık düzeyinde seride birim kök var (durağan değildir).
*,%5 anlamlılık düzeyince seride birim kök yoktur (durağandır).
21

Verilerin analizinde Eviews 10.0 yazılımı kullanılmıştır.

22 Hamza, Gamgam, Bülent, Altunkaynak, Parametrik Olmayan Yöntemler, 4. Baskı, Seçkin Yayıncılık,
Ankara, 2012.

26

23 Mehmet, Caner; Bruce, Hansen, “Threshold Autoregression With A Unit Root”, Econometrica, LXIX(6),
Kasım 2001, 1555–1596.
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Tablo 4, incelendiğinde her iki serinin de düzeyde durağan olmadıkları
görülmektedir. Öte yandan her iki serinin de yüzde değişimi alınarak
oluşturulan yüzde değişim serileri %5 anlamlılık düzeyinde durağandır.
Bu nedenle çalışmanın sonraki bölümünde serilerin yüzde değişimleri
üzerinden model kurularak ilişkiler incelenmiştir.
Hendry Genelden Özele Modeli ekonometrik çalışmalarda sık kullanılan
bir yöntem olmakla beraber temelinde iktisat kuramı çerçevesinde ilgili
değişkeni etkileyen tüm diğer değişkenler ve gecikmelerinin bir arada ele
alınması temeline dayanmaktadır24. Bu yöntemde amaç, iktisat kuramı
çerçevesinde ele alınan tüm değişkenler ve gecikmeli değerlerinin yer aldığı
genel modelden istatistiksel olarak anlamsızların çıkarılmasıyla beraber
daha az değişken içeren özel modele ulaşmaktır. Modelleme süreci dört
basamaktan oluşmaktadır25
i. İktisat kuramı göz önüne alınarak ilgili değişkeni etkileyen tüm
değişkenler kullanılarak genel model yazılır.

iii. İktisadi beklentileri karşılamayan ve istatistiksel olarak anlamsız
olanlar modelden çıkarılır ve model tekrar tahmin edilir.
iv. i-iii arası tüm işlemler modelde anlamsız değişken kalmayana kadar
devam ettirilir.
En son durumda elde edilen model en dar modeldir ve tüm ekonometrik
çıkarımlar bu model üzerinden yapılır.
Genel olarak Hendry Genelden Özele modeli, Gecikmesi Dağıtılmış
Otoregresif Model (ARDL) olarak bilinir ve denklem (X) deki forma
Genel olarak Hendry Genelden Özele modeli, Gecikmesi Dağıtılmış Otoregresif
sahiptir;
Model (ARDL) olarak bilinir ve denklem (X) deki forma sahiptir;
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ii. Maksimum gecikme uzunluğu belirlenir ve bu gecikmeye kadar olan
tüm gecikmeler tek tek tahmin edilip, en küçük bilgi kriterine sahip
gecikme uzunluğu başlangıç modeli olarak seçilir.

Genel olarak Hendry Genelden
Özele modeli,
Gecikmesi Dağıtılmış Otoregresif
!
!
Model (ARDL) olarak bilinir ve denklem (X) deki forma sahiptir;
𝑌𝑌! = 𝛿𝛿! +! 𝛼𝛼! 𝑌𝑌!!! +! 𝛾𝛾! 𝑍𝑍!!! + ⋯ + 𝑢𝑢! # 𝑋𝑋
𝑌𝑌! = 𝛿𝛿! +

!!!
𝛼𝛼! 𝑌𝑌!!!

!!!

+

!!!
𝛾𝛾! 𝑍𝑍!!!

!!!

+ ⋯ + 𝑢𝑢! # 𝑋𝑋

Burada en küçük 𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴 değerine karşılık gelen değer başlangıç gecikme uzunluğu
Burada
en küçük değerine karşılık gelen değer başlangıç gecikme
(𝑝𝑝 ) olarak seçilir. Çalışmada genelden özele yönteminden yararlanılarak vaka
Burada
enolarak
küçük
𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴
değerine
karşılık
değer
başlangıç
gecikme
uzunluğu
uzunluğu
()
seçilir.
Çalışmada
genelden
özele
yönteminden
sayısının
elektrik
tüketimi
üzerindeki
etkisigelen
modellenmiştir.
Bunun
için kullanılacak
(𝑝𝑝model
) olarak
seçilir.vaka
Çalışmada
geneldenelektrik
özele yönteminden
vaka etkisi
yararlanılarak
sayısının
tüketimiyararlanılarak
üzerindeki
aşağıdaki
gibidir;
sayısının elektrik tüketimi üzerindeki
etkisi modellenmiştir.
Bunun için kullanılacak
!
!
modellenmiştir.
Bunun için kullanılacak model aşağıdaki gibidir;
model aşağıdaki gibidir;
𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸 = 𝛿𝛿! +!

𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸 = 𝛿𝛿! +

𝛼𝛼! 𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸!!! +!

!!!
𝛼𝛼! 𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸!!!

!!!

+

𝛾𝛾! 𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉!!! + 𝑢𝑢! # 𝑥𝑥

!!!
𝛾𝛾! 𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉!!!

!!!

+ 𝑢𝑢! # 𝑥𝑥

24 Gilbert, Christopher L. “Professor Hendry’s Methodology”, Oxford Bulletin of Economics and Statistics, 4(3),
283-307, 1986.
25 David F., Hendry, “Econometrics: Alchemy or Science?”, Economica, 387-406, 1980; Adrian, Pagan, “Three
Econometric Methotologies: A Critical Appraisal”, Journal of Econometric Surveys, 1987, 3-24.
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Tablo 5’de gecikme uzunluğunun belirlenmesi amacıyla 12 gecikmeye
kadar AIC değerleri raporlanmıştır.
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Tablo 5. Hendry Modeli Gecikme Uzunluğu
Gecikme

AIC

1

-2.014

2

-2.140

3

-2.094

4

-2.118

5

-2.415

6

-2.229

7

-2.254

8

-2.332

9

-2.287

10

-2.206

11

-2.148

12

-2.111

Yapılan inceleme sonucunda başlangıç gecikme uzunluğu p=5 olarak
alınmıştır. Uygun modelin belirlenmesi sonucu elde edilen tahminler
Tablo 6’da verilmiştir26.
Tablo 6. Hendry Genelden Özele Modeli Sonucu
Bağımlı Değişken: Elektrik Tüketimi (% değişim)
Katsayı

Newey-West
Std. Hata

t-istatistiği

p-değeri

ETB t-2

-0.331907

0.056897

-5.833465

0.0000

ETB t-3

-0.235327

0.060891

-3.864732

0.0002

ETB t-4

-0.262020

0.063641

-4.117178

0.0001

ETB t-5

-0.273417

0.103721

-2.636080

0.0095

Değişkenler

26

28

Makalede yer işgal etmemesi için Genelden Özele Modellemesinin tüm aşamaları raporlanmamıştır. Gerekli
düzenlemeler yapıldıktan sonra elde edilen en uygun model sonuç olarak verilmiştir.

Koronavirüs Sürecinin Türkiye Ekonomisine Etkisi: Koronavirüs Vaka Sayısı ve Elektrik Tüketimi İlişkisi

VSB t-5

-0.065626

0.020357

-3.223827

0.0016

sabit terim

1.152942

0.570908

2.019490

0.0457

R2

0.259156

Akaike bilgi kriteri

6.910199

Düzeltilmiş R2

0.227223

Durbin-Watson ist.

2.484539

F-istatistiği

8.115636

p-değeri (F-istatistiği)

0.000001

Jarque-Bera

0.372

p-değeri(Jarque-Bera)

0.830

Ampirik Sonuç
Koronavirüsün Türkiye ekonomisi üzerindeki etkisini izlemek için bu
çalışmada, koronavirüs vaka sayıları ile ekonomik performansın bir
göstergesi olan elektrik tüketim verileri kullanılmıştır. Söz konusu veriler
kullanılarak “Hendry Genelden Özele” modeli ile analiz gerçekleştirilmiştir.
Koronavirüs pandemi dönemini kapsayan, günlük vaka sayısı ve
elektrik tüketimi normalleşme süreci için planlanan takvim çerçevesinde
incelendiğinde28; normalleşme öncesi dönemde 07.04.2020-19.04.2020
tarihleri arasında elektrik tüketimi vaka sayısının altında kalmıştır.
Normalleşme sürecinde, elektrik tüketimi dalgalı bir seyir izlerken
elektrik tüketimi vaka sayısının altına düşmemiştir. Ancak söz konusu
verilerin yüzdesel değişimi incelendiğinde, normalleşme öncesi
dönemde,19.03.2020, 23.03.2020-27.03.2020, 31.03.2020 tarihlerinde,
normalleşme aşaması birinci dönemine ait ilk üç gün olan 11.05.202013.05.2020 ile 22.05.2020 tarihlerinde, normalleşme aşamasının ikinci
döneminde ise sadece 11.06.2020 tarihinde elektrik tüketimi vaka sayısının
altında kalmıştır. Bu tarihler haricinde elektrik tüketimi dalgalı bir seyir
izleyerek vaka sayısı ile arasındaki makas açılmıştır.
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F-istatistiğine bakıldığında modelin tümüyle anlamlı olduğu
görülmektedir (p=0.000132< 0.10). Burada katsayı tahminlerine ilişkin
Newey-West Değişen Varyans ve Otokorelasyona tutarlı (HAC) standart
hatalar kullanılmıştır. Bu sayede otokorelasyon ya da değişen varyans
olması durumunda da tutarlı tahmin ediciler elde edilmesi sağlanmıştır27.
Öte yandan Jarque-Bera testi sonucunda artıkların normal dağılıma
uygunluk gösterdiği görülmektedir (p=0.830>0.10). Kısacası tahmin
edilen model ekonometrik olarak bir sorun içermemektedir.

27 Whitney K., Newey; West, Kenneth D., “A simple, Positive Semi-Definite, Heteroskedasticity and
Autocorrelation Consistent Covariance Matrix”, Econometrica 55, 1987, 703-708.
28 Normalleşme süreci dört aşamalı olarak planlanmıştır. Birinci dönem: 11.05.2020, İkinci Dönem:
27.05.2020- 31.08.2020, Üçüncü aşama: 01.07.2020-31.12.2020, Dördüncü aşama: 01.01.2021-…
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Çalışmamızda gerçekleştirilen analiz için kurulan modelin sonuçları
incelendiğinde, 11.03.2020-23.07.2020 tarihleri arasında elektrik
tüketimindeki büyümenin kendi gecikmelerinden ve en önemlisi vaka
sayısındaki büyümenin ikinci gecikmesinden etkilendiği görülmektedir.
Kısacası vaka sayısındaki artış ya da azalışların iki gün sonraki elektrik
tüketimi üzerinde etkileri olmaktadır. Vaka sayısındaki artış ile elektrik
tüketimi arasında negatif yönlü bir ilişki vardır. Diğer bir ifadeyle vaka
sayısında bugün gerçekleşen bir artış iki gün sonraki elektrik tüketimini
azaltmaktadır.
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Genel Değerlendirme ve Sonuç
Koronavirüs sağlık krizi talebin yavaşlamasına, tedarik zincirlerinin
kırılarak üretimin aksamasına neden olmuştur. Türkiye’de politika
yapıcıların koronavirüsün ekonomik etkilerini azaltabilmek amacıyla
yürürlüğe koyduğu tedbirler maliye politikası, ticarî hayatın regülâsyonu
ve para politikası olmak üzere üçlü bir tasnife tabi tutularak izlenmiştir.
Bu tedbirlerin yanında bir çok sivil inisiyatif de bu süreçte toplum
içindeki dezavantajlı gruplara destek olma gayreti sergilemiştir. Tüm bu
çabaların etkinliğini ölçmek bu çalışmanın kapsamı dışında tutulmuştur.
Koronavirüsle mücadelede kamusal ve sivil tüm çabalara içkin olan
11.03.2020-23.07.2020 tarihleri arasındaki dönemde Koronavirüsün
Türkiye ekonomisi üzerindeki etkisini izlemeyi amaçlayan için bu
çalışmada, koronavirüs vaka sayıları ile ekonomik performansın bir
göstergesi olan günlük elektrik tüketim verileri kullanılarak “Hendry
Genelden Özele” modeli ile analiz gerçekleştirilmiş ve mezkûr tarihler
arasındaki dönemin ekonomik fotoğrafı çekilmiştir.
Analiz sonucunda 11.03.2020-23.07.2020 tarihleri arasında vaka
sayısı-elektrik tüketimi arasında negatif yönlü bir ilişkinin varlığı ve vaka
sayısındaki değişikliklerin elektrik tüketimi üzerinde iki gün sonra etkileri
olduğu sonucuna ulaşılmaktadır. Bu bulguya dayanarak, koronavirüs vaka
sayısındaki artışın Türkiye ekonomisinin büyüme performansını olumsuz
etkilediği söylenebilir. Elektrik tüketimi ile vaka sayısı arasında tespit edilen
negatif yönlü ilişkiden hareketle, herhangi bir sebeple, vaka sayısında
meydana gelecek olası bir artışın ekonomik büyümeyi olumsuz etkilemesi
ve ekonomideki kronik kırılganlıkları tetiklemesi beklenebilir. Kamusal
tedbirlerin genelde, maliye politikası araçları kullanılarak yürürlüğe
konulan tedbirlerin ise özelde kamu maliyesi üzerinde oluşturduğu baskı
da göz ardı edilmemelidir. Söz konusu baskı tedbirlerin sebep olduğu gider
artışı ve ekonomik yavaşlamadan kaynaklı gelir azalışı olmak üzere iki yönlü
olmaktadır. Kamusal gelir performansının ekonomik performansa bağlı
olduğu, özellikle ağırlıklı olarak dolaylı vergilerle finanse edilen bütçeler
üzerinde oluşan bu iki yönlü baskının borçlanmaya başvurulmadan
yönetilebilmesi için de vaka sayılarının azaltılması aciliyetli ve hayati
önemi haizdir.
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The Deepening The Shock of Covid-19
or The Other as A Scapegoat on Pandemic Days
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Bu makalede COVİD-19 ekseninde bireylerin ve kitlelerin salgın hastalıklara
verdiği tepkiler ile salgınlar sürecinde yaşanan uygarlık kayıpları üzerinde
durulacaktır. Makalenin çıkış noktası, salgınların ekonomik ve siyasi
alanların ötesinde toplumsal yapının tamamını etkileyerek, özellikle de
değerleri erozyona uğratarak büyük toplumsal bunalımlara yol açtığı
ve ötekilerle ilişkileri olumsuz yönde etkilediği varsayımıdır. İlk olarak
tarihsel ve kuramsal bilgilere yer verilecek ardından, COVİD-19 salgını
sürecinde sivil toplumların, devletlerin ve uluslararası kuruluşların salgını
ontolojik olarak nasıl yorumladıkları ve nasıl yönettikleri analiz edilecektir.
Salgın hastalıklar, insanlık türüne yönelik bir tehdittir. Bu nedenle salgın
hastalıklar sürecinde bireysel ilişkilerin analizi kadar kolektif ilişkilerin, yani
dinler, kültürler, etnisiteler ve topluluklar arası ilişkilerin analizi de önem
arz etmektedir. Kriz anlarında her şeyin temelden sarsılması ve yeni bir
sürece geçilmesiyle iki olgu daha görünür hale gelir: Birincisi kolektivitelerin
ötekine karşı olan duygu ve tutumlarının negatif yönde değişmesidir. İkincisi
toplumsal kurumların soruna çözme becerilerinin zayıflaması ve soruna
yaklaşımlarında belirgin bir ayrımcılığın görülmesidir.
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Abstract
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This article will focus on the responses of individuals and masses to epidemic
diseases and civilisation losses in epidemics in the COVID-19 axis. The
starting point of the article is the assumption that outbreaks cause great
social crises and negatively affect relationships with others by affecting the
entire social structure beyond economic and political areas. Firstly, historical
and theoretical information will be included, then how the civil societies,
states and international organizations interpret and manage the epidemic
ontologically during the COVID-19 epidemic will be analysed. Epidemics
are a threat to the humankind. Therefore, analysis of collective relations,
religions, cultures, ethnicities, and inter-communal relations, is as important
as the analysis of individual relations in the epidemic diseases process.
In the moments of crisis, two facts become apparent when everything is
shaken from the roots and moving to a new process: The first is the negative
change of the collectivising emotions and attitudes towards the other. The
second is the weakening of problem-solving skills of social institutions and a
discrimination in their approach to the problem.
Keywords:
COVİD-19,
Discrimination,
Xenophobia, Global Sociology, Scapegoat

Pandemic,

Coronavirus,

Giriş
COVİD-19 sürecinin toplumlar arası ve kültürler arası ilişkiler açısından
bütüncül olarak nasıl okunması gerektiği konusunda, tarihsel ve güncel
bir değerlendirme yapmanın yararlı olacağı kanaatini taşıyoruz. Tabii
bunun için bu virüsün ortaya çıkmasındaki birincil faktörleri çok iyi
bilmek gerekiyor. Şimdilik salgının nedeni konusunda herkesi ikna edecek
bilimsel bir veriye sahip değiliz. Ekolojik paradigma, teknik ve ekonomik
ilerlemeyi temel faktör olarak görüyor ve küresel ısınmanın yol açacağı
yeni virüslerden bahsediyor. Uygarlık paradigması durumu yabanıllıkla,
uygarlaşma eksikliğiyle açıklamaya çalışarak doğada bulunan her şeyin
yenilemeyeceğini insanlığın henüz öğrenememiş olmasından mustarip
görünüyor. Dinsel paradigma ise durumu daha çok Tanrı’nın koyduğu
sınırların aşılmasına bağlı bir ilahi cezalandırma olarak yorumluyor.
Kültürel ve dinsel kimlikler ise sorunun kaynağına kendi ötekisini
yerleştiriyor.
Sosyoloji terminolojisinde büyük yapısal sorunlar kriz olarak
adlandırılıyor. Bu bağlamda bir kriz durumunda bulunduğumuz açık.
Ancak içinde bulunduğumuz süreç düşüncede, tutumlarda ve davranışlarda
zıt yönlerde köklü değişiklikler meydana getirdiği için bir akıl tutulması
yaşadığımızdan bahsetmek de mümkün. Bilişsel düzeydeki bu karmaşayı
açıklamak için “şok” kavramı daha kullanışlı görünüyor. Şok anlarında
insanlar, öncesinde ve sonrasında onaylayamayacakları davranışlar
sergileyebilir. Şok, krizin duygusallaşmış halidir. Şok anlarında durumun
düzelmesinde katkıda bulunacağından emin olunmayan irrasyonel
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pratiklere çözüm beklentisiyle başvurulabilir. Salgın anları, kitlesel histeriye
yol açan bir şok durumudur. Kitlesel histeri şiddet ve umutsuzluğa neden
olur. İnsanlık savunmasız ve yardımsız görünür. Doğaüstü güçler olarak
Tanrı ve şeytan salgınla ilişkilendirilir. Dini fanatizm yükselişe geçer1 ya da
tanrının adaletini sorgulayan bir hedonizm süreci başlar.
Tarihsel örneklere başvurmak, günümüzdeki şok durumunu anlamada
katkı sunabilir. Çaresizlik, boş vermişlik, kıyımcılık gibi pratikler salgın
anlarının ortak özelliği görünümündedir. Yine de insanlığın sahip olduğu
kültür, inanç veya ideolojiye göre salgın anlarındaki yaygın tutumlar
arasında farklılıklar olduğunu hatırlatmak gerekir.
Tarihte Salgın Şokları ve Günah Keçileri

TYB AKADEMİ / 2020 / 30: 33-63

Tarihi kaynaklarda adı geçen en eski salgın olayı M.Ö. 430’lara aittir. Antik
Yunan tarihçisi Thukydides Peloponnessos Savaşları kitabında Spartalılar
ile Atinalılar arasındaki savaşların betimlemesinin yanı sıra yazarın
kendisini de etkilemiş olan bir veba salgınının betimlemesini de buluruz.2
Salgın ölümü sıradanlaştırmış olup, insanlar “sinek gibi” ölmektedirler.
İnsanların kurtulma umuduyla koştukları tapınaklarda cesetler birbirinin
üstüne yığılmaktadır. Yakınlarının cesedini gömme imkânı bulamayanlar,
cesetleri odun yığınlarında yakmaktadır. İnsanlar mahkemeye çıkarılıp
yargılanacak kadar uzun ömürlerinin olmadığını ve vebanın kendilerine
verilebilecek en büyük ceza olduğunu düşündüklerinden ciddi bir
toplumsal düzen sorunu ortaya çıkmıştır. Thukydides’in anlatımında
insanlar salgın sürecinde başkalarına oldukça duyarsız hale gelmiş ve aile
bireyleri birbirine karşı sorumluluklarını unutabilmiştir. Thukydides’in
salgın betimlemesinde şok halini zirveye ulaştığı an, insanlar saf, korunaklı
ve kutsal bir mekân bulmak için tapınaklara koşuştuğunda orada önceden
gidenlerin cesetleriyle karşılaştığı andır. İnsanlar görünmeyen bir
düşmanla karşı karşıyadır. Düşman istediği yere vurur, istediğini devirir.
Halk düşmanı metafizik bir güç olarak algılayıp, kendi kutsallarını ve
tanrılarını yardıma çağırır.3 Çağrıları karşılık bulmayınca lânetlenmiş
olabileceklerini düşünür. Bu durumda virüsün bireye bulaşması değil,
varlığının duyulması derin bir çaresizlik duygusu doğurur.
Mitolojilerde ve çok tanrılı dinlerde toplumun veya düşmanların üzerine
salgın hastalıklar göndermek, belli bir tanrı veya tanrıçanın hususi görevi
olmuştur. Yunan mitolojisinde salgın hastalık tanrısı Apollon’dur. Yoruba
mitolojisinde Sopona, Çin’de Wen Shen, Hititlilerde Şulinkatte,
Eski Mısır’da Seth salgın hastalık tanrısıdır. Mısır mitolojisinde
1

Zinsser, Hans, Rats, Lice, And History, Goorge Routledge and Sons, 1935, s. 80.

2

Kılıç, Orhan, “Tarihte Küresel Salgın Hastalıklar ve Toplum Hayatına Etkileri”, (İç.) Küresel Salgının
Anatomisi İnsan ve Toplumun Geleceği, TÜBA Yayınları, 2020, s. 21

3

Canneti, Elias, Kitle ve İktidar, Ayrıntı Yayınları, 2016, s. 294.
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kadın tanrıça Sekhment öfkelendiğinde bulaşıcı hastalıklar yayar ve
öfkesinin yatışması için ona adaklar sunulur, kurbanlar kesilir.4
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Romalılar Fırat kıyısında bulunan Seleucia şehrinde çıkan bir isyanı
bastırıp Roma şehrine geri döndüklerinde Roma İmparatorluğu’nu bir
veba salgını sarar. Sadece Roma şehrinde günde 5.000 kişinin ölümüne
yol açan bir salgındır bu. Salgının nedeninin Seleucia şehrinde bulunan
Apollon tapınağının Romalı askerler tarafından yağmalanmasına ve
tapınakta bulunan mühürlü bir sandığı açmalarına karşılık tanrısal bir
ceza olduğuna inanılmıştır.5
Tevrat’ın çeşitli yerlerinde Tanrı kendine itaat etmeyen, kötülüklere
dalan, Peygamberlere başkaldıran İsrail halkını veya İsrail halkından
nefret edenleri salgın hastalıklarla cezalandırır. İsrail halkının Tanrı ile
yaptığı anlaşmayı bozması Tanrı’nın gazabının ana nedenidir. İncil’de
İsa’ya inananlara zulmedenlerin salgın hastalıkla cezalandırılmasından
bahsedilir. Kur’an’da ise Nuh tufanı gibi ilahi cezalardan bahsedilmekle
birlikte, ceza olarak salgın hastalıktan bahsedilmemiştir.6 İslam dünyasında
salgın hastalıkların Allah’tan geldiğine inanılmış, ancak imtihan olarak
yorumlanmış ve salgın hastalıklardan ölenler şehit kabul edilmiş, hatta bir
yoruma göre hastalık “mükâfat” olarak algılanmıştır.7
Tevrat’ta I. Samuel Kitabı Bab 5,6 ve 7’de Ahit sandığını İsraillilerden
çaldıkları için Filistinlilerin başına gelen salgın anlatılır. Salgın
hastalık baş gösterince Filistinliler sandığın bulunduğu yeri değiştirir.
Hastalık sandıkla beraber tüm ülkeye yayılır. Filistinliler çareyi sandığı
Yahudilere geri vermekte bulur, ancak sandığı geri verdiklerinde salgın
İsrailliler arasında da yayılmaya başlar. Filistinliler Ahit sandığını
çaldığı için cezalandırılmıştır; İsrailliler ise putperestliklerinden dolayı
cezalandırılmıştır.8 Tevrat’ın çeşitli kısımlarında Yahudilerin isyankâr
davranışlarından dolayı Tanrı tarafından veba ile cezalandırıldıklarını
anlatan bilgiler yer alır.9
Kolektif histeriyi yatıştırmak için topluma büyük zarar veren vakaların
sorumluluğunu zayıf kişilere veya yabancılara yüklemek anlamına gelen
“Günah Keçisi” kavramının kökeni, Tevrat’ta Levililer Kitabı Bab 16/23’te
anlatılan bir kurban ritüelidir: “Ve Harun iki elini canlı keçinin başı üzerine
koyacak, ve İsrail oğullarının bütün fesatlarını, ve bütün günahlarını,
bütün suçlarını onun üzerinde itiraf edecek ve onu takdis edecektir ve
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Crawford, Dorothy H., Ölümcül Yakınlıklar, Metis Yayınları, 2019, s. 161; Kılıç, s. 41.

5

Crawford, s. 82-3.

6

Özdemir, Metin, “Küresel Salgınların Teolojik Panaroması”, (İç.) Küresel Salgınlara Farklı Bakışlar,
Eski Yeni Yayınları, 2020, s. 302-3, 321.

7

Hıdır, Özcan, “KOVİD-19 Teolojisi ve Teo-Politiği”, (İç.) Küresel Salgının Anatomisi İnsan ve
Toplumun Geleceği, TÜBA Yayınları, 2020, s. 776; Kılıç, s. 48).

8

Crawford, s. 72.

9

Hıdır, s. 779.
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bunları keçinin başı üzerine koyacak, ve keçi bir adam aracılığıyla çöle
salıverilecektir. Keçi onların bütün fesatlıklarını kendi üzerinde ıssız bir
diyara taşıyacaktır”. Bu Yahudilerin her yıl yerine getirmeleri gereken
ritüellerin bir parçasıdır. İsrailoğulları, bu ritüelle kirli olanı dışarı
atarak kutsallığını korur. “Böylece hem Tanrı’yı teskin eder hem de kendi
topluluklarından her türlü kötülüğün izini siler, Tanrı’nın hizmetindeki
kutsal millete dönüşürler”. Günah keçisine benzer ritüeller çoğu kültürün
mitolojilerinde görülür. Bu dinsel ritüeller, insanlara bireysel olarak da
model olur ve toplumun mevcut durumundan endişe duyanlar günah
keçisi avcılarına dönüşür. Günah keçisi avcıları, toplumun kötülüklerden
sorumlu gördüğü yabancıları tecrit, sürgün veya imha eder. “Böylece
bir kurban etme stratejisi, topluluklara bağlayıcı bir kimlik bahşeder…
Mutlu bir topluluk yaratmak için ödenmesi gereken bedel, çoğunlukla bir
yabancının dışlanmasıdır”.10

İncil’de tarihsel bir olgu olarak bir salgın hastalık betimlemesi yer
almadığı gibi, salgın hastalık anlarında halk sağlığının yönetimiyle ilgili
bilgiler, öneriler de yer almaz. Salgın hastalık, ilahi bir cezalandırma,
dünya ölçeğindeki salgın hastalıklar ise kıyamet alameti olarak görülür.
14. yüzyılda Avrupa’da 25 milyon kişinin ölümüne neden olan ve dünya
nüfusunun üçte birini yok eden Kara Veba’nın ortaya çıkışıyla, Kilise kıyamet
gününün gelişini ilân etmiş ve günahkârların çekeceği acıyı azaltmak için
salgına karşı hiçbir şey yapılamayacağını açıklamıştır. Salgının ruhban ile
günahkâr vatandaş arasında ayrım yapmadığını anlamak için fazla zaman
geçmesine gerek kalmamıştır.11 Kilisenin salgın anındaki kriz yönetimine
karşı duyarsızlığı halkta zıt duyguları derinleştirmiş; bir tarafta dine karşı
duyarsızlık artarken öte yandan aşırı çileci tarikatlara ilgide ve dinsel
fanatizmde artış görülmüştür.
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Levililer Kitabı’nda günah keçisi ritüelinin yanı sıra bulaşıcı
hastalıkların belirtileri, bu hastalıklara karşı nasıl tedbir alınacağı ve
karantina uygulamalarının nasıl olacağı gibi salgın süreçlerinde hayati
önemi olan bilgiler detaylı biçimde anlatılır. Burada büyü, kurban ve sıkı
hijyen önlemleri iç içe geçer. Hasta olan veya hastalığa yakalanma şüphesi
bulunan kişiler hastalıktan kurtulma anına kadar, bir kâhinin gözetiminde
tutulur. Burada kâhin tipi hem pozitif bilimlere vakıf olan bir doktor hem
de din adamı rolündedir.

Vebaya maruz kalan toplumlarda genellikle şiddet, kitlesel histeri
ve dinsel canlanma sürece eşlik etmektedir. Dinsel canlanma Tanrı’nın
kızgınlığını yatıştırmanın bir yolu olarak görülür. Diğer taraftan insanlar
hastalıktan sorumlu olan suçlu grubu bulup ortaya çıkarmak ister. Halk
10 Kearney, Richard, Yabancılar Tanrılar ve Canavarlar, Metis Yayınları, 2012, s. 42-3.
11

Birn, Anne Emanuelle, “From Plagues to Peoples: Healty on the Modern Global/International
Agende”, Globalization of Healty, 2012, s. 39; Özdemir, s. 302, 326.
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salgını belli kişilerin günahları karşısında ilahi bir ceza olarak görür.
Salgın, suçu başkasına atma, komplo kurma ve cadı-avı süreçlerini başlatır.
Hedefte genellikle yabancılar ve Yahudiler bulunur.12
İnsanlık hafızasında en fazla yer etmiş salgınlardan biri 14. yüzyılda
görülen Kara Veba veya Batılıların adlandırmasıyla Kara Ölüm’dür.
Kara Ölüm salgınının ulaştığı yerlerde aynı zamanda kaos da hâkim hale
gelmiş, “hastalığın bulaşacağı korkusunun kendisi bulaşıcı hale gelmiş”;
panik, moral bozukluğu, günah keçisi avı, kayıtsızlık ve inkâr duyguları
ve davranışları gündelik hayatın olağan bir parçası olmuştur.13 Salgın
ahlaki, dini ve siyasi alanlarda toplumsal çözülmeye yol açmıştır. Salgın
günlerinde binlerce kişiden oluşan çeşitli tarikat grupları günahlarının
kefareti olarak kendilerini kırbaçlayarak şehirden şehre dolaşıp durmuştur.
Bir süre sonra Yahudiler, bu kitlesel histerinin hedefi haline gelerek,
salgının yayılmasından sorumlu tutulup zulüm görmüşlerdir. Kriminal
süreç kurumsallaşmış, özellikle Orta Avrupa’da barbarlık kültürü yeniden
ortaya çıkmıştır.14 Avrupa’da salgınların Hıristiyanlar arasındaki kardeş
kavgasından ve Yahudilere sempati beslemekten dolayı Tanrı’nın gazabı
olduğu düşünülmüştür.15
İnsanlık, mikrobun ne olduğunu bilmeden önce çıkan salgınların
kaynağıyla ilgili çeşitli yorumlarda bulunmuştur. Bazıları Kara Veba’yı
kozmolojik veya ekolojik bir olay olarak yorumlamıştır. 1348 Paris
Üniversitesi Tıp Fakültesi veba felaketini astroloji ile açıklamış; Mars,
Satürn ve Jupiter’in etkileşiminde gerçekleşen bir birleşmenin salgına
neden olduğunu belirtmiştir.16 Bazı topluluklar veya cemaatler salgınları
ya Tanrılarla ya da yabancılarla/ötekilerle ilişkilendirmişlerdir. Tanrı
öfkelenip, adaletini sağlamak için salgın hastalıkları gönderir. Ötekiler
halka zarar vermek için şehirlerin içme sularına zehir katar vs… Tanrı’yla
ilişkilendirilen salgınlar kimilerinin itaatlerini kimilerinin ise isyanını
artırır. Ötekilerle ilişkilendirilen salgınlar ise önce öfkeyi, kini artırır
ve ardında ötekine dönük katliamlar -en iyi ihtimalle sürgünler- başlar.
14. yüzyılda ortaya çıkan Kara Veba birçok Avrupa ülkesinde olduğu
gibi Fransa’da da Yahudilere dönük kitlesel katliamlara yol açmıştır:
“katliamcılar, o tarihte yaygın dolaşımda olan zehirleme söylentilerine
inanmış olmalılar”.17 Salgın günlerine tanıklık etmiş Fransız şair Guallaume
de Machaut, söylentileri şiirine aktarır:
“Bunun ardından geldi pislik sürüsü/Sahte, hain ve kötü ünlü:/
Yudea’ydı bu lânetli/Kötü yürekli, sadakatsiz/Kindar ve şer odağı/Onca
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Snowden, Frank M., Epidemics and Society, Yale University Press, 2019, s. 2.
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Crawford, s. 107.
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Zinsser, s. 81, 88.
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McNeill, William H., Plagues and Peoples, Achor Books Editions, 1998, 260.
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Zeldin, Theodore, İnsanlığın Mahrem Tarihi, Ayrıntı Yayınları, 2017, s. 376; Birn, s. 39.

17

Girard, Rene, Günah Keçisi, Kanat Kitap, 2005, s. 3

Covid-19 Şokunu Derinleştirmek Veya Salgın Günlerinde Günah Keçisi Olarak Öteki

altın ve gümüş verdi/Ve vaat etti sersemlere/Kuyular, nehirler ve çeşmeler/
Saf ve temiz olan her şey/Birçok yerde zehirlenecek/Birçoğu yaşamlarını
kaybedecek/Çünkü kim içse buradan/Ölüyordu aniden”18
Girard, Kara Veba ile ortaya çıkan yabancı düşmanlığı ve Yahudi
katliamını şöyle betimlemekte:
“Orta çağ toplulukları vebadan öyle korkuyorlardı ki, adı bile ürkütüyordu
onları; mümkün olduğunca uzun bir süre adını anmaktan, hatta salgınların
sonuçlarını şiddetlendirme pahasına bile olsa, gerekli önlemleri almaktan
kaçındılar. Öyle güçsüzdüler ki, hakikati kabullenmek, onlar için, durumla
yüzleşmek ve karşı koymak değil, yıkıcı etkisine kendini teslim etmek ve
normal yaşam sürüyormuş gibi yapmaktan vazgeçmek olacaktı. Tüm halk
böyle bir körlüğe seve seve katılıyordu. Gerçekliği reddetme yönündeki bu
ümitsiz irade ‘günah keçisi’ avını teşvik ediyordu”.19

Salgınlara ilişkin tarihte silik kalmış sayfalardan biri İnka ve Aztek
uygarlıklarının 16. yüzyılda yokoluş hikayesidir. Bilindiği kadarıyla İspanyol
komutan Hernando Cortes’in askerleriyle birlikte Azteklerin başkenti
Tenochtitlan’a ulaşmasıyla burada bir çiçek salgını baş göstermiştir. “Çiçek
virüsüne karşı tümüyle savunmasız olan yerliler” arasında kitlesel ölümler
meydana gelmiş, ancak virüse karşı bağışıklığı olan İspanyol askerlere bir
şey olmamıştır. Nüfusun üçte birinin yok olması, moral bozucu ve bezdirici
bir etki yapmış ve salgın hem yerliler hem de İspanyollar tarafından
geçmişte işlenen kötülüklerin neden olduğu tanrısal bir ceza olarak
algılanmıştır. Bu çiçek salgını sanki İspanyolların ahlaki üstünlüğünü
doğrulamaktaydı. Cortes’in Amerika kıtasına ulaşmasından elli yıl sonra
kıtada 30 milyon olan yerli nüfusundan geriye 3 milyon kalmıştı.21 Bunlar
elbette tarihin silik sayfalarından okunanlar. Belki de yerli soykırımı
gerçekliğini hafifletmek için salgınların etkisi abartılmış da olabilir. Ancak
eski kıta ile yeni kıta arasında dolaşan salgın tek yönlü değildir.
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Yabancılara karşı nefret salgından daha hızlı yayılmıştır: “Tarihçilere
göre, bazı şehirlerde yakınlarda bir yerde veba olduğuna ilişkin daha ilk
söylenti işitildiği anda başlamıştır Yahudi katliamı”. Salgın, uyuklayan
önyargıları alevlendirmiş. “Kıyım iştahı, dini azınlıklara ve dinsel ötekine
yönelmiştir”.20

1494’te Napoli’yi işgal eden Fransız askerleri evlerine dönerken bir
tehlikeyi de beraberlerinde götürmüştür. Frengi salgını hızlıca Avrupa’nın
her tarafına yayılmış, Rusya’ya ve Çin’e kadar ulaşmıştır. Birçok ülkede
hastalık sorumlu olduğu düşünülen milletle ilişkili olarak adlandırılmıştır.
İtalyanlar ona “Fransız hastalığı” dediler, Fransızlar, “Napoli hastalığı”,
18

Girard, s.3.

19

Girard, s.4.

20

Girard, s.5-8.

21

Crawford, s. 118-9.
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Polonyalılar “Alman hastalığı”, Ruslar “Polonya hastalığı”, Ortadoğulular
“Avrupa çıbanı”, Hindistanlılar “Frenk çıbanı”, Çinliler “Kanton ülseri”,
Japonyalılar “Tang yarası” adını verdi. Frenginin kökeni ile ilgili yorumlar
arasında Avrupa kıtasında en popüler olanı, frengi hastalığının Kolomb’un
Hispanola’daki bulunan adamlarının eski kıtaya dönüşleriyle birlikte
görülmeye başladığı yönünde.22
Salgın hastalıklar, belirsizliklerinden, yıkım gücünden ve insanları
eşitleyici özelliğinden dolayı bir topluluğun/toplumun veya insanlığın
topyekûn cezalandırılması olarak görülür. Böylesine büyük bir cezayı
gerektiren şey nedir? Antropolojinin temel kavramlarından birini devreye
sokarak bunu tabuların yıkılmasına bağlamak mümkün. Tabu, topluluğun/
toplumun korunmasına hizmet eden uzamsal sınırlardan, fiziksel
sembollerden ve sözlerden oluşan normlaştırma, kodlama pratiğidir.
“Koda riayet edilmediği takdirde, tabu belli tehlikeleri yaratma tehdidinde
bulunur. Tabu-yıkmanın getireceği tehlikelerin bazıları ayrım yapmaksızın
temas yoluyla bulaşır. Korkulan bulaşma, bir tabunun yıkılmasının
getirdiği tehlikeyi topluluğun bütününe yayar”.23
Günümüzde Salgın Şokları ve Günah Keçileri
Diğer salgın hastalıklar gibi, insanlar COVİD-19 virüsünü de bir sebepsonuç ilişkisine bağlayarak açıklamaya çalışır. Neden böyle yeni bir sorunla
karşılaştık? Bu soruya yaygın olarak “çünkü sınırları aştık” cevabı verilir.
Ceza ya Tanrı ya da doğa tarafından belirlenir. Bir toplumda tabuların
çiğnendiğine dair yaygın bir kanaat var ise salgın hastalık bir uyarıcı
olarak algılanır: Yıkılan tabuların intikamını bazen fiziksel doğanın aldığı
düşünülür: “Su, toprak, hayvan yaşamı ve bitki örtüsü toplumun kurucu
esaslarını bizatihi savunacak bir zırh gibidir ve insan kitleleri de aynı şeyi
yapmaya teşvik edilir”.24 Günümüzdeki salgınları da ekolojik faktörlerle
açıklayanlar ve “doğanın uyarısı” olarak adlandıranlar bulunmaktadır.
Günümüzün toplumsallık biçimini küresel ölçekte düşünmek
gerekiyor. Eğer salgın birtakım insanların nazarında bir küresel ceza
veya uyarı ise o zaman salgın öncesi insanlığın, dünyanın durumuna göz
atmak yararlı olabilir. Birinci dünya savaşı sonrasının liberal ütopyası
kısa sürdü. Önce 1929 krizi patlak verdi ve ardından Hitler/Alman faşizmi
yükselişe geçti. Doğu Bloğu’nun çöküşü ile başlayan liberal dalga ise 11
Eylül saldırılarıyla kırılganlaştı, 2008 mortgage krizi ile duvardan döndü.
Günümüzde insanlık geleceğe karamsar bakıyor. Ekolojik çöküşün her
geçen gün kendini daha fazla hissettirmesi, kitlesel göçlere bağlı olarak
büyüyen insani kriz, sonu gelecekmiş gibi görünmeyen küresel ekonomik
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resesyon siyasal kötülüklerin arkaplanında yer alıyor. Faşizm Amerika,
Asya ve Avrupa’da yeniden diriliyor. Bu, insanlığın hayal kırıklığı ânı.
Hayal kırıklığı kötümserliği ve hıncı sıradanlaştırıyor.25 İnsanlık bu
kötümser atmosferde COVİD-19 salgınıyla karşı karşıya geliyor. Dünyanın
içinde bulunduğu hayal kırıklığı, Koronavirüs salgınından kaynaklanan
şokun etkisini artırıcı bir etkiye sahip. Dünyanın her tarafında salgından
korunma amaçlı olarak sınırlar oluşturuluyor, küreselleşme sürecinde yok
olan veya daralan mesafeler yeniden genişletilmeye başlıyor vs. Bunlar,
herkesin iyiliğini gözeten rasyonel düzenlemeler.

Muhafazakârlar ontolojik kötülük, ilahi adalet, Tanrı’nın lâneti gibi
kavramları yeniden işe koşuyor. Bu söylemleri inandırıcı bulmayan
materyalistler ise kendilerince daha rasyonel açıklamalar yapmaya
çalışıyor. Hastalığın ilk defa görüldüğü coğrafya ve o coğrafyanın insanları
suçlu/sorumlu kategorisine yerleştiriliyor. Yedikleri, içtikleri, cinsel
pratikleri, doğayla ilişkileri mercek altına alınarak gündelik yaşamları
masaya yatırılıyor. Şok anında bilinçli hareket etme kapasitesi zayıflayan
insanlar çekmecelerde bekleyen eski düşüncelere sarılıyor.26 Mutlu ve
sağlıklı toplumu yeniden kurmak veya ikame etmek için “ödenmesi
gereken bedel çoğu zaman bir yabancının dışlanması” oluyor. Eski Yunan
ve Roma toplumlarında yaygın olan günah keçisi ilân etme kültü27 yeniden
canlanıyor.
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Tarihteki salgınlarda görüldüğü gibi irrasyonel pratikler de bir hayli
yaygınlaşmış durumda. Göçmenleri, yabancıları, azınlıkları, heretikleri
ve benzerlerini dışlayan, hatta bunları salgından sorumlu tutan kültürel
saflık arayışı salgını fırsata dönüştürerek günah keçisi avına yöneliyor.
Kötülükten ve lânetlenmişlik durumundan kurtulma imkânının birilerini
toplumun dışına çıkarmakta veya imha etmekte olduğunu düşünenler
var. Kültürler, inançlar, kimlikler, yaşam tarzı ve damak tadı, toplulukları
ve toplumları birbirinden farklılaştıran ne varsa ötekileştirme aracına
dönüşüyor. Dışlama süreci farklı biçimlerde işliyor.

İnsanlığın geride bıraktığını düşündüğümüz “barbar” ötekileştirme
pratiklerinin yeniden ortaya çıktığını görmek salgının doğurduğu şokun
etkisini daha da artırıyor. Vachuska28, Amerika’da Koronavirüsün Çinli ve
İspanyol karşıtlığını yükselttiğine dair bulguları paylaşıyor. Bu bulgularda
Hispanik karşıtlığı daha yüksek görülüyor. Amerikalılar, yabancı
doğumluları ve göçmenleri ülkelerindeki salgının kaynağı olarak görüyor.
Ancak bu süreçte Amerika’da yükselmekte olan ırkçılığın hedefine bir süre
25 Briggi, Elisabetta, “The Global Politics of Uggly Feelings”, Pessimism in International Relation:
Provocations Posibilities Potitics, Palgrave Mcmillan, 2020, s. 101-103.
26 Zeldin, s. 377.
27 Kearney, s. 41.
28 Vachuska, Karl, “Initial Effects of the Coronavirus Pandemic on Racial Prejudice in the United States”,
SocArxiv Paper, 2020.
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sonra siyahilerin de yerleştirildiği görülüyor. COVİD-19’a eşlik eden bir
yabancı düşmanlığı salgınının eşiğinde bulunuyoruz.
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Tanıklık ettiğimiz şeylerin bir kısmının “uygarlık kaybı”na işaret
ettiğini biliyoruz. Uygarlık, demokrasi ve hoşgörü gibi insancıl değerlerle
ilişkilendirilen ülkelerin, kurumların ve kişilerin salgın sürecindeki
tutumlarının pek de insancıl görünmemesi uygarlık kaybı yargımızı daha
da pekiştiriyor. Batı’da Çinlileri salgın hastalıkların müsebbibi olarak
gösteren tutumun COVİD-19 öncesinde başladığı bilinmekte. Örneğin
Dorothy Crawford, mikropların tarihini incelediği Ölümcül Yakınlıklar
kitabının son paragrafında negatif bir Çin algısı oluşturuyor: “Çin
hükümeti 2002’de Guandong eyaletindeki SARS salgınını örtbas ederek
virüse avantaj sağlamış ve dünyaya yayılmasına izin vermiştir. Dünyanın
çeşitli yerlerindeki tıp personeli daha önce görülmemiş olan bu hastalıkla
mücadele ederken, Çinli doktorların elinde virüsü kontrol altına alacak
çeşitli protokoller vardı”.29
Maruz kaldığımız COVİD-19 süreci kendimizle, toplumumuzla ve
insanlığımızla ilgili büyük sorular ortaya çıkardı. Kriz, sadece sağlık ve
ekonomi alanlarını etkilemiyor. Toplumun ve insanlığın bütünüyle etki
altında olması, bu süreçte sosyologların söylediklerinin önemini artırıyor.
Uluslararası Sosyoloji Derneği’nin internet sitesinde Nisan ayında
COVİD-19’la ilgili biri Sari Hanafi, diğeri Geoffrey Pleyers imzalı iki yazı
yayınlandı. ISA başkanı Hanafi,30 yabancılara ve göçmenlere ve mültecilere
karşı yükselmekte olan ayrımcılığı yatıştırma yollarının araştırılmasını
süreçte ivedilikle yapılması gerekenler arasında sayıyor. Çinlilerin virüsü
dünyaya yayan zanlılar olduğuna dair önyargının yükselişe geçtiğini
belirtip, ayrımcılığa karşı önlem alınmasını istiyor. Ona göre, COVİD-19
virüsü, Çinlilerin yemek kültürüyle değil küresel zenginlerin doymak
bilmez tüketim tutkusuyla ilişkili. Hanafi, farkında olarak veya olmayarak
COVİD-19’dan bir sınıfsal ayrımcılık çıkartıyor. Üst sınıf, antroposen
tutumuyla, doğaya karşı herhangi bir sorumluluk taşımadan besin değerini
ve tadını önemsemeden evcil olmayan yarasa, misk kedisi ve pangolin
gibi hayvanları tüketiyor. Burada bir çılgınlık veya doğaya karşı işlenen
suç var ve virüsün transformasyona uğramasıyla doğa kendini koruma
refleksi gösteriyor veya intikamını arıyor. O, her ne kadar Çinli göçmenlere
ve mültecilere yönelik önyargılardan rahatsız olsa da aynı zamanda Çinli
düşmanlığını da üretmiş oluyor. Hanafi’nin Çin’de yarasa, misk kedisi ve
pangolin yeme pratiğinin yeni bir şey mi yoksa bu kültürün geleneğinde
olan bir şey mi olduğu hakkında bilgi vermemesi, şaşkınlık yaratıyor.31
Pleyers’in COVİD-19 sürecinde küresel sosyoloji savunusu yapan yazısını
ise şöyle özetleyebiliriz: COVİD-19, dünya üzerindeki tüm insanların
gündelik yaşamını etkileyen ve toplumları sarsan küresel bir olay. Salgınla
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mücadelede uluslararası iş birliğinin hayati önemi bulunmakta. Bu nedenle
sosyoloji, sorunun çözümünde metodolojik ulusçuluk ve metodolojik
küreselciliği birlikte kullanarak, yerelden elde edilen bilgileri evrensel
nedenler ve sonuçlarla ilişkilendirmeli. Paris’te karantina uygulaması
olan varoşlarda ölüm oranları %70’lere ulaştı. Güney yarımkürede salgın
sorunu iki milyar insanı sefaletle yüz yüze getirdi. Salgın, sokakları ve
odaları kalabalık olan gecekondularda ve yoksulların oturduğu semtlerde
daha hızlı yayıldı. Ulus-Devletler kendilerini sorunun çözümünde ana
aktörler olarak dayattı. Popülist ve otoriter devletlerin yükselişte olduğu
bir süreçte pandemi nedeniyle devletin gücünün yeniden pekiştirilmesi,
birçok yerde sınırların kapatılması gibi sert ulusalcı pratikler doğurdu. Bu
süreçte Birleşmiş Milletler ve Avrupa Birliği gibi uluslararası örgütlerin
görev üstlenmekten kaçındığı gözlemlenmekte. Uluslararası dayanışma
pratiklerinin de güçlü olmadığı görülüyor.32

Sosyologlar, bu süreçte nadir olarak yakalama fırsatı buldukları canlı bir
laboratuvarda sosyolojik analizler yapıyor. Toplumlar bazı hipotezleri test
edebileceğimiz bir deney ortamına dönüşmüş durumda. Bu hipotezlerden
bazıları maalesef dışlama yıkıcılık üzerine: “Kötülük yabancılaşmadır, kötü
de yabancı”;33 kitlesel kıyımlar, “genellikle kriz dönemlerinde meydana
gelir; normal kurumların zayıflamasına yol açar ve sürü ya da yığın
oluşumunu teşvik eder”.34
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Hanafi’nin yazısı nedenler üzerinde odaklanıyor ve sınıfsal ayrımcılığı
körüklüyor. Pleyers’in yazısı ise sorunları gösteriyor ve insanları sorunların
çözümü üzerinde düşünmeye ve bulunan çözümleri hayata geçirmeye davet
ediyor. Pleyers’in yazısını Hanafi’nin yazısından ayıran temel farklılığın,
COVİD-19’un neden olduğu kolektif şok ve histeri durumunda herhangi
bir ayrımcılık yapmama konusundaki özenli tutumu olduğu söylenebilir.

Yabancı Düşmanlığının Sivil Görünümleri
Yukarıda salgın dönemlerinde geçmiş uygarlıkların ve kültürlerin verdiği
tepkilerin tarihsel bir özeti aktarılmıştır. COVİD-19 salgını bize insanlığın
kriz zamanlarındaki ötekileştirme tutumlarında geçmişle günümüz
arasında pek de farklılık olmadığını göstermektedir. Kriz ve salgın
zamanları insani değerlerin ve uygarlığın derin bir barometresi olarak
görülebilir. COVİD-19 salgını sürecinde tüm insanlığın ötekine ilişkin
tutum ve davranış kalıplarını hızlı ve kapsamlı bir biçimde gözden geçirme
ihtiyacının olduğu görülmektedir.
32 Pleyers, Geoffrey, “A Plea for Global Sociology in Times of the Coronavirus”, ISA Digital Platform,
2020.
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Çeşitli ülkelerdeki salgın sonrası ortaya çıkan ayrımcılık ve saldırganlık
olgularına göz atacak olursak aşağıda öncelikle ortaya çıkan ayrımcı
saldırıların ulaştığı boyut betimlenmekte; ardından COVİD-19 salgını
kapsamında özellikle Batı ülkelerinde yabancı düşmanlığının “etnik
isimlendirme”, “yemek kültürünü konuşma”, “hijyen kültürünü konuşma”
ve “yerleşiği ötekileştirme” olarak adlandırdığımız dört temel görünüm
analiz edilmektedir. Nihayetinde ise Asyalıların yükselen eşitlik talebi ve
kriz süresince inşa edilen zihinsel duvarların neden olacağı muhtemel
tehlikelere işaret edilecektir.
COVİD-19 salgını başta ABD olmak üzere diğer Batı ülkelerinde
etkilerini göstermeye başlar başlamaz yabancı düşmanlığı, salgınla
eş zamanlı bir coğrafi yayılım gösterdi. Batı ülkelerinde ilk önce Asya
kökenlilere yönelen zamanla tüm farklı grupları ve azınlıkları hedef alan
yabancı düşmanlığı, resmi söylem ve uygulamaların etkisiyle de gündelik
hayatta, sokakta, sıradan insanlar arasında somut görünümleriyle giderek
arttı. Her ne kadar COVİD-19 ırklar, topluluklar arasında ayrım yapmasa
da Batı ülkelerindeki egemen topluluk mensupları diğer topluluklara
yönelik nefret söylemi kullanmaya, tacizlerde bulunmaya başladı.
Salgının Amerika’da görülmesinden kısa bir zaman sonra Asya-Pasifik
Politikaları ve Planlama Konsülü hızla harekete geçerek saldırıya uğrayan
Amerika’daki Asya kökenlilerin kendilerine bildirimde bulunmalarını
istedi. 9 Haziran itibariyle %8’i fiziksel saldırı olmak üzere ABD’de
Asyalılara yönelik 1900 saldırı kayda geçti.35 İtalya ve Almanya’da da
sinofobik saldırılarda artış tespit edildi. Londra Üniversitesi Koleji’nde
(UCL) üçüncü sınıfta okuyan hukuk öğrencisi 23 yaşındaki Jonathan
Mok, Şubat ayında Londra’daki Oxford Caddesi’nde kendisine “korona
virüsünüzü istemiyorum” diyen bir grup tarafından saldırıya uğradı ve
öldüresiye dövüldü.36 İngiltere’de Asyalılara karşı saldırgan eylemler
2018’de toplam 360, 2019’da toplam 375 iken 2020’nin sadece ilk üç
ayında 267 olarak kayda geçti.37 Öyle ki sonunda İngiltere Başbakanı Boris
Johnson sinofobik (Çinli düşmanlığı) saldırılara karşı halkına sinofiliyi
(Çinlileri sevme) öğütledi. Bu süreçte Avustralya’da kendini güvende
hissetmeyen Asya kökenlilerin psikolojik sorunlar yaşadığı tespit edildi.38
Tüm bu gelişmeler sonucunda Birleşmiş Milletler 30 Mart 2020
tarihinde COVİD-19’a bağlı gelişen yabancı düşmanlığının yükselişine
dikkat çekerek bunun azınlıklara yönelik saldırılara dönüşeceğine dair bir
uyarı metni yayınladı. New York Eyaleti İnsan Hakları Kurulu yayınladığı
35 A3PCON, “Stop AAPI Hate Reporting Center”, A3PCON, 9 Haziran 2020.
36 Wei, Sun, “British Chinese Fight COIVD-19 Racism”, 9 Haziran 2020.
37 Wei, Sun.
38 Tian, Yang, “Chinese People Are Enduring Coronavirus Like Everyone Else. Don’t Traumatise Us
Further”, 4 Şubat 2020.
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bir bildiri ile COVİD-19 nedeniyle ayrımcılığa uğrayanları polisi aramaya
ve gerekli mercilere şikâyet etmeye davet etti. Fakat tüm iyi niyetli
beyanatlara rağmen saldırılar devam etti. Makalenin bu bölümü için yapılan
yayın taramasında sivil görünümlü saldırıların dört kategori üzerinde
şekillendiği tespit edilmiştir. Yabancı düşmanlığının farklı boyutlarını
gösteren bu kategoriler şöyledir: hastalığa etnik bir isim vererek ilgili bölge
insanının tehdit olarak algılanması, yemek kültürü üzerinden ayrımcılığı
derinleştirme, hedef gösterilen insanların temizliğini sorgulama ve kolektif
suçlama mantığı ile yerleşik unsurlar dâhil tüm bir ırkın hedef alınması.
Etnik İsimlendirme

Virüslerin sınır ve ırk tanımamasına rağmen bir yer, şehir veya ülke
ile işaretlenmesi köken bölge halkının etiketlenmesine neden olmaktadır.
Üstelik Donald Trump bu ilişkilendirmede yalnız değildi. Hindistan ve
Brezilya’da da resmi makamlarca benzeri açıklamalar yapıldı.40 ABD
Başkanı daha sonra virüsten dolayı Asya kökenlileri suçlamanın doğru
olmayacağını söylese de virüs hakkındaki popülist isimlendirmeler toplum
içindeki ırkçı militan eğilimleri güçlendirmişti bile.41
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İnsan bağışıklığını zayıflatan ve cinsel yolla bulaşan HIV, ilk kez New
York’ta tespit edilmesine ve ABD üzerinden tüm dünyaya yayılmasına39
rağmen hiçbir zaman “New York virüsü” ya da “Amerikan virüsü” olarak
adlandırılmadı. Daha önce Batı’da antibiyotiğe dirençli bakteriler ve
mutasyona uğramış virüsler çıktı ama bunların hiçbiri Batılı adlarla
isimlendirilmedi. İlk kez Çin’in Wuhan şehrinde tespit edilen korona
virüsün bu yeni türü Dünya Sağlık Örgütü tarafından çok erken bir
dönemde COVİD-19 olarak adlandırılırdı. Buna karşın kimi Batı merkezli
yayın organları ve bizatihi Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald
Trump tarafından “Wuhan virüsü” veya “Çin virüsü” biçiminde duyuruldu.

Kimi önemli basın kuruluşları (New York Times, New York Post ve
The Hill gibi) ilk evrelerde virüsün yarattığı tedirginliği anlatmak için
hazırladıkları haberlerin görsellerinde sıklıkla maske takan Asyalıları ya
da bölgedeki Çin Mahallelerini kullanmaktaydı.42 Salgınla ilgili haberlerde
Asya kökenli insanları fotoğraflarda kullanmak etnik ayrımcılığı
derinleştirdi. Bu fotoğraflar vasıtasıyla halk uyarılmak istenirken virüs
Asyalı kimliği edinmekteydi. Asyalıların bu virüsü taşımaya daha eğilimli
39 Fox, Maggie, “New Study Shows HIV Epidemic Started Spreading in New York in 1970”, 26 Ekim
2016.
40 Shropshire, Kitty, “Hate in the Time of Coronavirus”, 07 Mayıs 2020.
41

Mani, B. Venkat, “Fighting the Shadow Pandemic”, 14 Mayıs 2020.

42 Silver, Johanna “Media Outlets Criticized for Using Photos of Asians, Chinatown In Coronavirus
Articles”, 7 Mart 2020.
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olduğuna yönelik bir inanış yayılmaktaydı. Daha da kötüsünü 26 Ocak
2020 tarihinde Fransız Courrier Picard gazetesi yaptı. Gazete manşetinde
maske takan bir Asya kökenli kadının resmi üzerine “Sarı Tehlike”
yazmaktaydı.43 Siyah rengi nasıl Afrika kökenli insanları tanımlıyorsa sarı
rengi de tüm Asya kökenli toplulukları tanımlamak için kullanılmaktaydı.
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Bunun üzerine Asyalı Amerikan Gazeteciler Birliği önce 13 Şubat 2020
tarihinde virüsün isimlendirilmesi ve fotoğraf seçimlerinin etik ilkeleri
konusunda basın çalışanlarını uyaran bir metin yayınladı. Ardından 19 Mart
2020 tarihinde içinde Hispanik Gazeteciler Birliği ve Siyahi Gazeteciler
Birliği gibi çok sayıda kurumun olduğu 16 Basın Kurumu Asya-Amerikan
Gazeteciler Birliği ile birlikte ırkçılığı körükleyen bu tür uygulamalara son
verilmesi gerektiğini bildirmiştir.44 Bu ortak açıklamada Dünya Sağlık
Örgütü’nün 8 Mayıs 2015 tarihinde medyayı uyarmak için yayınladığı
metinde etnik isimlendirmelerin bölge insanlarını ötekileştirdiğine dair
vurgusuna yer verilmiştir.
Yemek Kültürünü Konuşmak
Kurumsal açıklamalar ve medya kuruluşlarının sorumsuz yayıncılığı
bunu teşvik etse de gerçekte Amerika Birleşik Devletleri’nde yükselen
sinofobik ırkçılığın kaynağı yerleşik beyaz ulusalcılığıydı. Beyaz üstünlüğü
görüşüne dayanan bu ulusalcılık türü sosyal medyada örgütlendiği için
kurumsal olarak görünür değildir. Ancak COVİD-19 sonrası Facebook
ve Youtube’da beyaz ulusalcıların Asyalılara yönelik düşmanlık içeren
paylaşımlarında artış görülmektedir.45 Bu paylaşımlarda ırkçılar Çinlilerin
yarasa çorbası içmek gibi kültürel özellikler nedeniyle salgının suçlusu
olduğunu söylüyorlardı.46 Sosyal medyada canlı sıçanlar, yarasalar ve
kurbağalar yiyen Doğu Asya halkının sansasyonel videoları dolaşıyordu.47
Örneğin beyaz bir protestocu elindeki “Çinliler, hareket eden her şeyi
yemeyi bırakın” yazılı pankartıyla bir paylaşımda bulunmuştu.48 Ülke ayırt
etmeksizin tüm Asya kökenlilere sanki sürekli yarasa çorbası içiyormuş
gibi muamelelerde bulunulmaya başlandı.49
ABD Teksas Senatörü John Corynyn beyaz ulusalcılarının sesi olarak
18 Mart 2020 tarihinde COVİD-19’un sorumlusunun Çinliler olduğunu
43
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44 AAJA, “Joint Statement Denouncing Anti-Asian Racism During Coronavirus Outbreak”, 19 Mart
2020.
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29 Mart 2020.
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söyledi. Ona göre Çinliler yarasa, yılan, köpek yediği için daha önce
SARS, MERS ve domuz gribinin sorumlusu oldukları gibi COVİD-19’un
da sorumlusu idi. Oysa MERS virüsünün ilk tespit edildiği hasta Suudi
Arabistan’da, domuz gribi ya da diğer adıyla H1N1 virüsü ise Amerika’da
ortaya çıkmıştı.50 Beyaz ulusalcılar bütün hastalıkları Çin ile ilişkilendirip
bunların kaynağının da yemek kültürü olduğunu söyleyerek kendilerine
rahatlıkla bir düşman yaratmışlardı. Oysaki burada bazı sorular vardı.
Öncelikle her hayvandan insanlara virüs bulaşma ihtimali vardı. İkinci
sorun canlı hayvan pazarları tümüyle Çin yemek kültürünü yansıtmıyordu.
Daha da önemlisi bu tür beslenme alışkanlıkları Çin’e özgü değildi.
Dünyanın her yerinde insanlar tropikal ormanlarla temas halinedir ve
oradaki vahşi hayvanlarla beslenmektedir.51

Hijyen Kültürünü Konuşmak
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COVİD-19 öncesinde Çin’in deniz ürünleri pazarlarında bulunmak
Doğu’ya yapılan egzotik bir gezi olarak görülmekteydi.52 Arkadaşları
ile beraber geldikleri Çin lokantalarında insanlar sosyal medyada
fotoğraflarını paylaşmak için bu otantik yemekleri yiyordu. Salgın sonrası
yaklaşım bir anda değişti. Kuzey İtalya’da aşırı sağcılar Çin lokantalarına
saldırdı.53 Benzer şekilde İngiltere’de Çin lokantalarına üzerinde
aşağılayıcı ifadeler yazılı olan kağıtlar asıldı.54 Asyalıların yoğun olarak
yaşadığı bir bölge olan New York Sunset Park’taki lokantalar COVİD-19
salgını sonrasında kapanmaya başladı. Bu türden lokantaların bir çalışanı
Mart ayı itibariyle müşterilerinin %90’ını kaybettiklerini, önceden Cuma
geceleri yer bulunmazken artık lokantaların Cuma geceleri dahil bomboş
kaldığını söylüyordu.55

Çin lokantalarının yaşadığı ekonomik kayıplar ve karşılaştıkları kapanma
riskinin tek nedeni servis edilen yiyeceklerde kullanılan ürünler değildi.
Ayrıca salgınla bu lokantaların temiz olmadıklarına dair söylentiler
yayıldı.56 New York’ta gerçekleşen saldırılardan birinde metroda seyahat
eden Asyalı bir kadına başka bir kadın tarafından önce küfrediliyor daha
sonra üzerine temizlik ürünü püskürtülüyordu.57
50 Mekelburg, Madlin, “Fact-check: Is Chinese Culture To Blame For the Coronavirus?”, 26 Mart 2020.
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52 Tian, Yang.
53 Shropshire, Kitty.
54 Wei, Sun.
55 Ramirez, Rachel, “How a Chinese Immigrant Neighborhood Is Struggling Amid CoronavirusRelated Xenophobia”, 14 Mart 2020.
56 Ramirez, Rachel.
57 Zhou, Marrian, Alex Fang, ve Yifan Yu, “Asians In US Torn Between Safety and Stigma Over Face
Masks”, 14 Mart 2020.
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9 Şubat 2020 tarihinde İngiltere Birmingham’da genç bir Çinli kadına
İngiliz bir erkek tarafından şöyle seslenilmişti: “Sen kirlisin, lanet olası
virüsünüzü alın ve evinize dönün.”58 Benzer bir şekilde 19 Mart 2020
tarihinde New York’ta Brooklyn metrosunda bir başka Çinliye “Sen kirlisin,
git ateşini ölçtür” sözleriyle tacizde bulunulmuştu.59 “Kirlilik” korkusu Batı
üstünlüğü inancına dayanan bir kalıp yargıdır. Bu yaklaşıma göre Batılı
insanlar temiz şartlarda yaşar ve temizliklerine dikkat ederken Batı-dışı
toplumlar hijyenden yoksundur. Bu nedenle de tüm salgın hastalıkların
sebebi Batılı olmayan unsurlardır. Kültüre gömülü olan bu kalıp yargı kriz
zamanlarında açığa çıkmaktadır.
Çinlileri “pis” ilan etme Amerika’da tarihsel bir alışkanlıktır. 20.
yüzyılın başında Kaliforniya›da yaşayan Çinlilerin hijyenik şartlarda
yaşamadığı ve “masum” Amerikalılara hastalık taşıdığı iddia edilmekteydi.
O yıllarda tüberküloz ve veba karşısında Amerikalılar anayasaya aykırı
biçimde Çinlileri yaşadıkları yerlerden tahliye ediyor ve üzerlerinde
araştırmalar yapıyordu. Çinli Amerikalıların yaşadığı yerlerde veba ve
tüberkülozu yayan şeyin kötü barınma şartları ve sağlık hizmetlerindeki
yetersizlik olduğu hep göz ardı edildi.60 Tıpkı siyahilerin kötü barınma
koşulları nedeniyle erken yaşta ölümlerinin onların kültürel alışkanlıkları
ile açıklanması gibi.
Yerleşiği Ötekileştirme
11 Eylül 2001’den sonra tüm kahverengi derili insanlara ve Müslümanlara
terörist muamelesi yapılması gibi COVİD-19 salgınıyla birlikte tüm Asya
kökenlilere hasta muamelesi yapılmaya başlandı.61 Irkçı saldırıların hedefi
tüm Asya kökenlilerdi. Asyalılar arasında ülke temelinde köken ayrımı
yapmadıkları gibi Asyalı Amerikalılar ve hatta fiziki özellikleriyle Asyalılara
benzeyen Kuzey Amerikalı yerliler de hedef alınmaktaydı. Saldırılar
sonucunda Batı ülkelerindeki Asya kökenli vatandaşlar kendilerini
ötekileştirilmiş hissetmeye başladı.
San Francisco’da Filipinli bir hemşirenin ırksal kökenini hedef alan
sözel bir saldırı gerçekleştiğinde hemşirenin o esnadaki görevi ve amacı
insanları iyileştirmekti.62 Doğrusu Kuzey Amerika’da yabancı düşmanlığı
virüsten daha hızlı yayılmıştı. ABD’de salgının ilk haftalarında Asya kökenli
58 Bains, Sanjeeta, “Shocking Attack as Woman Punched Unconscious in ‘Coronavirus Rage’ Racist
Incident”, 23 Şubat 2020.
59 Parnell, Wes, “Coronavirus-inspired Crook Robs Asian Woman of Cellphone While Spewing Hate”
22 Mart 2020.
60 Hauger, Jessica.
61

Stevens, Matt.

62 Tang, Terry, “Asian Americans Use Social Media To Mobilize Against Attacks” 4 Nisan 2020.
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biri sokakta öksürdüğünde ya da maske taktığı için doğrudan saldırıya
maruz kalıyordu. Bu nedenle zamanla Asyalılar evlerinden çıkamaz hale
geldiler. Yaşlı Asyalı Amerikalılar saldırıya maruz kalmak korkusuyla artık
kiliselere ve Budist merkezlerine daha az gider oldu.63 Çinli Amerikalılar
sadece virüsü kapmaktan korktukları için değil ırkçı bir saldırıya maruz
kalmamak için kısa bir süre içinde toplu taşıma araçlarını kullanmayı
bıraktılar.64
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Yukarıda da belirtildiği gibi ABD’de Asyalı karşıtlığının tarihsel
kökleri bulunmaktadır. II. Dünya Savaşı’nda ABD kendi vatandaşı olan
Japonları toplama kamplarında kapatmaya maruz bırakmış, 1882-1924
yılları arasında ise Çinli göçmenlerin ülkeye girişini yasaklamıştır.65
1871’de Kanada Konfederasyonu Kanada Pasifik Demiryolu’nu bitirmek
için binlerce Çinlinin işçi olarak çalıştırılmak üzere ülkeye gelmesine izin
vermişti. Üstelik Çinliler Kanadalı meslektaşlarına göre çok daha ucuza
çalışıyordu. Zamanla Çinliler pek çok başka iş yapmaya başladı ve ülkenin
batı sahillerinde kendi işlerini kurmayı başardılar. Çinlilerin yerleşik
bir halka dönüşmesi karşısında 1880’de Kanada’da Anti-Çin dernekleri
kuruldu. Bu dönemde Kanada’da Çinlilerin etkisini araştırmak için halktan
oluşan 50 kişilik bir komisyon kuruldu. Bu komisyonda sadece iki Çinli
vardı ve komisyon Çinlilerin pis yemekler yediğine, çevreyi kirlettiğine
karar verdi. Komisyon çeşitli hastalıkların beyaz halka Çinlilerden ve
Hintlerden geçtiğine emindi. Bunun üzerine Çinli göçmenlere yeni bir
vergi getirildi. 1886’da ve 1907’de Çin mahallelerine ırkçı saldırılar
düzenlendi ve Çinlilerin dükkân ve evleri ateşe verildi.66 Görüldüğü gibi
Kuzey Amerika’da Sinofobinin 150 yıla yakın bir tarihi vardır. COVİD-19
süresince de Kanada’da Asyalılara yönelik saldırganlık arttı ve Kanada
Başbakanı Justin Trudeau ülkesinde sistematik bir ırkçılık olduğunu kabul
etti.
Kriz Zamanlarında Beliren Yabancı Düşmanlığı
COVİD-19 sonrası yükselen yabancı düşmanlığı, kuşaklar boyunca
Batı ülkelerinde yaşayan ve o ülkelerdeki refahın gelişimine katkıda
bulunan Asya kökenli insanların içinde bulundukları topluma ait olup
olmadıklarını sorgulamasına neden oldu. Bu durum Asyalılarda giderek
biriken bir tepkiye yol açtı. Bundan da kötüsü zaten sistematik olarak ırkçı
baskıya maruz kalan siyahilere salgın sonrası yapılan uygulamalar daha
63 Do, Anh, “Coronavirus Means Fear And Isolation For Many Asian American Seniors” 15 Mart 2020.
64 Ramirez, Rachel.
65 Tian, Yang.
66 Khan, Stephen, “Anti-Asian Racism During Coronavirus: How The Language Of Disease Produces
Hate and Violence” 31 Mart 2020.
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da sertleşti. 2020 Nisan ayının başında Amerika’da salgınla mücadele
kapsamında alınan önlemlere uymadığı gerekçesiyle siyahilere daha fazla
ceza kesildiği ve kontrollere uymayan siyahilerin sıklıkla göz altına alındığı
ifade edilmekte ve hatta siyahilerin bu şartlarda hayatta kalabilmesi
için onlara destek fonları oluşturulması gerektiği konuşulmaktaydı.67
Siyahilere uygulanan baskının artmasıyla doğrudan bağlantısı var mıdır
bilinmez ama 25 Mayıs 2020 tarihinde siyahi yurttaş George Floyd’un
polis tarafından öldürülmesiyle birlikte ABD’de kitlesel bir ayaklanma
başladı. Bu eylemler sürerken Asyalı Amerikalılar ırk ayrımcılığının ancak
ırklar arasında dayanışma ile aşılabileceğini düşünerek beyaz üstünlüğüne
karşı eylemlere aktif katılım çağrısı yaptı. Eylemlerde siyahilerin talepleri
merkezde olsa da herkes kendi hikayesiyle sokaktaydı.
Yukarıdaki paragraflarda görüldüğü gibi Batı merkezli yayın organları
taranarak COVİD-19 salgını sonrasında açığa çıkan sivil görünümlü
yabancı düşmanlığı irdelenmiştir. Ancak elbette yabancı düşmanlığı
sadece Batı ülkelerinde olmamaktadır. Salgın süresince Asya ülkelerinde
Batılı turistlere ve hatta diğer Asyalılara yönelik ayrımcı saldırı ve
tacizlerin de olduğu haberlere yansımıştır.68 Üstelik tüm dünyada
yabancı düşmanlığının ana hedefi Çin kökenliler olmasına rağmen Çin
Cumhuriyeti’nde de turistlere, azınlıklara ve göçmen işçilere karşı ayrımcı
uygulamalar gerçekleşmiştir.
Kültürel gerilimler dini söylem üzerinden de dışa vurulmaktadır. Daha
salgının ilk zamanlarında radikal gruplar COVİD-19’un müsebbibi olarak
diğer dini grupları hedef gösterdi. IŞİD virüsün Hristiyanların yoğun olarak
yaşadığı devletlere ve onlarla iş birliği içinde olduklarını düşündükleri yerel
hükumetlere Allah’ın bir cezası olarak geldiğini söylerken, Boko Haram
virüse karşı önlemlerin Batı’nın bir oyunu olduğunu ve Müslümanların
Allah tarafından korunduğunu iddia etti.69 Tutucu Protestan din vaizi Rick
Wiles ise virüsün Trump’a karşı Yahudiler tarafından çıkarıldığını ancak
Tanrı’nın İsa’ya karşı oldukları için Yahudileri cezalandırdığını ve virüsün
daha çok sinagoglarda yayıldığını iddia etti.
Tüm bu bulgular göstermektedir ki salgın anında yabancı düşmanlığı
virüsten daha hızlı yayılmaktadır. Yabancı düşmanlığının buna maruz
kalan gruplar arasında yarattığı tahribatın virüs kadar tehlikeli olduğu
gözlemlenmektedir. Yabancı düşmanlığı egemen kültüre gömülüdür ve kriz
zamanlarında açığa çıkar. Bu tür dönemlerde kültürel üstünlük iddiasına
sahip gruplar diğer gruplara yönelik daha fazla etiket üretir. Üstelik aynı
ülkenin vatandaşı olmasına rağmen farklı etnik kökenlerden gelen insanlar
67 Maynard, Robyn, ve Andrea J. Ritchie, “Black Communities Need Support, Not a Coronavirus Police
State”, 9 Nisan 2020.
68 Goto, Shihoko, “COVID 19 and the Lessons of Xenophobia”, 15 Mayıs 2020.
69 Extremism Watch Desk, “How Extremist Groups Are Reacting to COVID-19”, 3 Nisan 2020.
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da dışlanır. Kendi kültürünü üstün kabul eden kimse, diğer kültürleri
itibarsızlaştırmak için onların yeme-içme alışkanlıklarını veya temizlik
anlayışlarını hedefe koymaktadır. Kriz süresince inşa edilen zihinsel
duvarların kolaylıkla yıkılmayacağı göz önünde bulundurulursa bunun
medeniyetler arasındaki çatışmayı besleyen bir süreç olduğu düşünülebilir.
Bu durum başka bir küresel krizin kaynağı olabilecek niteliktedir.
Devletlerin ve Uluslararası Kuruluşların Uygulama Farklılıkları

Farklılaşan Mücadele Tarzları
Dünya çapında pek çok ülkenin etkilendiği ve küresel bir olguya evirilen
Koronavirüse karşı olan mücadelede ülkelerin farklı stratejiler izlediği
gözlenmektedir. Temel yöntemlerden olan karantina süreçleri hemen
hemen tüm ülkelerde uygulanmıştır. Uygulamaların süre bağlamında
uzunlukları, katılıkları ve kapsamları değişmekle birlikte pek çok ülkede
insanlar karantinada olma durumunu deneyimlemişlerdir.
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Yukarıda Koronavirüsün körüklediği yabancı karşıtlığının dünya
çapındaki yansımaları betimlenmeye çalışılmıştır. Derlenen örnekler
göstermektedir ki esasında kültürel kodlara içkin olan ayrımcılık ve farklı
olanı suçlama eğilimi ortaya çıkan kriz anlarında görünür olmaktadır.
Çeşitli boyut ve görüntülerde ortaya çıkabilen ayrımcılığın sivil
örnekleri yukarıda tasvir edilmiştir. İzleyen sayfalarda ise virüs temelli
ayrımcılığın sivil görünümlerinden ziyade resmi politikaların, söylemlerin
ve devletler nezdindeki uygulamaların doğurduğu sonuçlar analiz
edilecektir. Bu bağlamda devletlerin ve uluslararası kuruluşların tutum
ve uygulamalarındaki benzerlikler ve değişiklikler “farklılaşan mücadele
tarzları”, “ayrımcı uygulamalar”, “göçmen politikalarının sıkılaştırılması”
ve “uluslararası kuruluşların uygulamaları” başlıkları altında ele alınacaktır.

2020 yılının Mart ayı içerisinde Avrupa ülkelerinden sırasıyla İtalya,
İspanya, Avusturya, Fransa, Belçika, Danimarka, İsviçre, Almanya,
Norveç ve son olarak da İngiltere’de kapsamlı bir sokağa çıkma yasağı
ilan edilmiştir. İngiltere Hükümeti, daha öncesinde karantina ilan etmek
niyetinde olmadığı ifade etse de 23 Mart itibariyle sokağa çıkma yasağı
ilan etmiştir. Ülkeler arası uygulamalarda kimi farklılıklar göze çarpsa da
genellikle sağlık kuruluşları, eczaneler, marketler, bankalar ve postaneler
gibi yerlerin dışında tam bir sükûnet hâkim olmuştur.70 Sokağa çıkma
yasağına uymayanlara ise (ülkelere göre farklılık gösteren) 135 Avro ile
3700 Avro arası para cezalarının uygulanması öngörülmüştür. Okulların
tatil edilmesinin yanı sıra pek çok yükseköğretim kuruluşunda da online
70

Deutsche Welle, “Coronavirus: What are the Lockdown Measures Across Europe?”, 14 Nisan 2020.
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ve uzaktan eğitime geçilmiştir. Turizm ve eğlence tesisleri kapatılmış,
havayolu ulaşımı durma noktasına gelmiştir.

TYB AKADEMİ / 2020 / 30: 33-63

Burada dikkat çekilmesi gereken bir husus karantinanın uygulandığı
ülkedeki halka nasıl anlatıldığı, sürece onların nasıl dâhil edildiği ve
insanların da hangi şartlar altında rıza gösterip, uygulamaları meşru
gördüğüne ilişkindir. Bu çerçevede Güney Kore kökenli Alman felsefeci
Byung-Chul Han’ın, Asya ve Avrupa toplumlarındaki temel kültürel
farklılıkların, virüs ile mücadelede de gözlemlenebildiğini şöyle ifade
etmektedir:
“Virüsle mücadelede Asya modeli, Batı liberalizmiyle bağdaşır
görünmüyor. Pandemi Asya ile Avrupa arasındaki kültürel farkı
barizleştiriyor. Asya’da, disiplinli toplum ve güçlü disiplin eğilimli bir
kolektivizm ağır basmayı sürdürüyor. Avrupalılar tarafından bütünüyle
karşı çıkılacak başka radikal disiplinci önlemler de uygulanıyor Asya’da.
Bu önlemler, bireysel hakların kısıtlanması gibi algılanmıyor; bilâkis,
kolektif ödevlerin yerine getirilmesi olarak görülüyor. Çin ve Singapur gibi
ülkelerde otokratik bir rejim var. Yirmi otuz yıl önceye kadar, Güney Kore ve
Tayvan’da da otokratik koşullar ağır basıyordu. Otoriter rejimler insanları
disiplinli kullar haline getirip onlara itaat terbiyesi veriyorlar. Asya,
otoriteye kayıtsız şartsız bir itaat dayatan Konfüçyüsçülüğün damgasını
vurduğu bir kıta. Asya’ya has tüm bu özellikler, pandemiyi denetim altına
almadaki sistemik avantajlardır.”71
Virüs ile mücadelede “başarılı” olarak tanımlanan ülkelerden Güney
Kore’nin uygulamalarına baktığımızda ise Chul Han’ın haklı olduğu
görülebilmektedir. 3T (test, trace, treat) metodu olarak da özetlenen test,
takip ve tedavi süreçleri ile Güney Kore, hastalığın tedavisinde görece
daha başarılı olmuştur. Bununla birlikte günlük yeni vaka sayısında
önce sabitlenme sonra da düşüş başarılabilmiştir. Güney Kore Dış İşleri
Bakan Yardımcısı Kim Gunn tarafından ifade edildiği üzere COVİD-19
tanısı konulanların sıkı takibi, temasta ve ilişkide bulundukları kişilerin
de test süreçlerine dâhil edilmeleri ile birlikte kapsamlı bir denetleme
zinciri kurulmaktadır. Böylece virüsün muhtemel yayılma alanları
önceden kestirilebilmekte ve önlem alınabilmektedir. Bunların yanı sıra
vatandaşların da yüksek sorumluluk bilinciyle hareket etmeleri, sağlık
durumları hakkında şeffaf davranmaları ve resmi kurum ve yetkililerle tam
bir bilgi paylaşımında bulunmaları sürecin düzgün ve sağlıklı işlemesinde
olumlu rol oynamaktadır.72
Salgının ilk gözlendiği ülke olan Çin’de de alınan önlemlerin sıkı bir
şekilde uygulandığı görülebilmektedir. Çin Hükümeti (Wuhan kentini
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Chul Han, Byung, “Dijital Bir Feodalizme Doğru mu Gidiyoruz?”, 11 Mayıs 2020.
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Yılmaz, Mehmet Şah, “3T Key to South Korea’s Success in COVID-19 Fight” 22 Mayıs 2020.
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Karantina ve sokağa çıkma yasakları sosyalleşme ihtiyacının uzun süre
giderilememesine sebep olmuştur. Böylelikle, kimi lokasyonlarda salgının
artış hızını tehlikeli boyutlara tekrar taşıyabilecek manzaralar görülmüştür.
Örneğin, İspanya Barcelona’daki ünlü Calella Plajı, en uzun gündüz olan
21 Haziran günü serinlemeye gelenler ile dolup taşmıştır. Yalnız sosyal
mesafe kurallarının uygulanmaması değil, büyük insan yoğunluğunun
korunmasız bir şekilde temas halinde olması İspanyol yetkilileri tedirgin
etmiştir.76 Bir diğer örnek İtalya Kupasını kazanan Napoli Futbol Takımı
taraftarlarının Napoli kentinde kutlamalara katılması, sokakların hınca
hınç dolması ve sosyal mesafenin yok sayılması, Dünya Sağlık Örgütü
tarafından “pervasızlık“olarak nitelendirilmiştir.77 Almanya’nın Göttingen
kentinde ise bir düğün organizasyonu vesilesiyle onlarca kişiye bulaşan
virüs nedeniyle iki mahallede tekrar karantina ilan edilmiştir. Söz konusu
düğüne katılanların gerekli önlemleri almadıkları ve sosyal mesafe kuralını
ihlal ettikleri Alman yetkililer tarafından paylaşılmıştır.78 Tüm bu örnekler
bağlamında hükümetlerin halk sağlığı kontrol önlemlerini etkin kılabilmek
için halkın desteğine ve uyumuna ihtiyaçları olduğu vurgulanmalıdır.
Önlemler alınmış olsa bile vatandaşların bunlara uymadığı durumlar
salgına karşı başarısızlığı kaçınılmaz olarak beraberinde getirecektir.
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de içeren) Hubei eyaletine giriş çıkışı durdurma, yerel toplu taşımayı
durdurma, okulları kapatma, çalışma saatlerini kademelendirme, evden
çıkma hareketlerini ve restoran ya da dükkânlardaki insan sayısını kesin
olarak sınırlama gibi kişisel temas ve iletişimi azaltmak için çok sıkı
halk sağlığı önlemleri uygulamaya koymuştur. Bu katı tedbirlerin işe
yaradığı ve yeni vaka sayısının önce yavaşladığı, devamında ise neredeyse
durduğu belirtilmektedir.73 Benzer şekilde Japonya, Tayvan, Tayland,
Singapur ve Hong Kong’da da az sayıda vaka tespit edildikten hemen
sonra vakit kaybetmeksizin ciddi halk sağlığı önlemlerinin alındığı ifade
edilebilmektedir. Bu ülkeler, 2002-2003 yıllarında yaşanan benzer bir
salgının (SARS) deneyimlendiği ülkelerdir ve şu ana kadar, mevcut salgını
başarıyla kontrol altına aldıkları görülebilmektedir.74 Öte yandan Amerika
Birleşik Devletleri’nin Koronavirüse karşı ulusal çapta ve yaygınlıkta bir
önlem ve tanı koyma sistemini kurmada yavaş kaldığı belirtilmektedir.
Yeterli sayıda tanı testlerini edinmede ve dağıtmada ağır kalınmasının yanı
sıra artan vaka ve ölüm sayıları ile sağlık hizmetlerine eşit olmayan erişim
eleştirilere konu olmuştur.75

73 Whitworth, Jimmy, “How Coronavirus Measures have Worked Around the World” 1 Haziran 2020.
74 Whitworth, Jimmy.
75 Whitworth, Jimmy.
76 Abboud, Leila, “France Shows Europe can Keep Covid-19 in Check After Reopening”, 21 Haziran
2020.
77

Deutsche Welle, “Coronavirus Latest: Germany Imposes Quarantines to Counter Fresh Outbreaks”
18 Haziran 2020.

78 Deutsche Welle.
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Ayrımcı Uygulamalar
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Yukarıda ele alındığı üzere, kendi ülkeleri dışında yaşayan göçmen
Asyalıların sıklıkla zenofobik ve ayrımcı uygulamalara maruz kaldığı
örneklenmiştir. Asya kökenlilerin bulundukları ülkede legal göçmen
statüsünden -veyahut vatandaş olsalar dahi fiziki görünüşlerindenötürü karşılaştıkları ayrımcı uygulamaların sadece bir ülke ya da bölgeye
has oldukları söylenememektedir. Virüsün ülkeler arasında dolaşırken
pasaporta ihtiyaç duymaması gibi, yabancı karşıtlığı olgusuyla da
coğrafi sınır ya da kültür ayırt etmeksizin yerkürenin her bir köşesinde
karşılaşılabilmektedir. Bu bağlamda Koronavirüs ile ilişkili ayrımcılık
vakalarına yalnız diğer ülkelerde yaşayan Çinliler ya da Asyalıların maruz
kaldığını düşünmek hatalı olacaktır. Virüsün ilk görüldüğü yer olan Çin
Halk Cumhuriyeti’nde Afrikalılara karşı yapılan ayrımcılığın gözlendiğine
ilişkin bulgulara rastlanabilmektedir. İnsan Hakları İzleme Örgütü’nün
(Human Rights Watch) raporuna göre Çin’de Afrikalılara karşı ayrımcı
uygulamalarda bulunulduğu ve Çin Hükümetinin COVİD-19 temelli
ayrımcı uygulamalarını durdurması gerektiği belirtilmektedir.79 Raporda
belirtildiği üzere Çin’de yaşayan Afrika kökenli insanların istihdam, barınma
ve diğer sosyal alanlarda maruz kaldıkları ayrımcılıktan korunmaları
gerektiğinin altı çizilmektedir. 2020 yılının Nisan ayı başlarında, Çin’in en
kalabalık Afrikalı popülasyonuna sahip bölgesi olan Guangdong eyaletinin
Guangzhou şehrindeki Çinli yetkililer, Afrikalıları Koronavirüs için zorla
test etmek istemelerinin yanı sıra Afrikalıların kendilerini tecrit etmelerini
veya belirledikleri otellerde karantinaya alınmalarını emretmişlerdir.
Takip eden süreçte Çinli ev sahipleri de Afrikalı sakinleri tahliye ederek,
birçoklarını sokakta uyumaya zorlamışlardır. Öte yandan çok sayıda otel,
mağaza ve restoran Afrikalı müşterilere hizmet vermeyi reddetmişlerdir.
Raporda belirtildiğine göre yalnız Afrikalılar değil, diğer yabancı kökenliler
de genellikle benzer muamelelere maruz kalmıştır.80 İnsan Hakları İzleme
Örgütü, Çin’deki Afrikalılara yönelik ayrımcılık raporlarının dünyadaki
Afrika toplulukları arasında öfkeye yol açtığını belirtmektedir. Nijerya,
Uganda ve Gana dâhil olmak üzere birçok Afrika hükümeti protesto için
ülkelerindeki Çin büyükelçilerini çağırmışlardır. Çin’deki çeşitli Afrika
ülkelerinden büyükelçiler ise Çin Dışişleri Bakanlığı ile iletişime geçerek Çin
hükümetini “zorlayıcı test, karantina ve Afrikalılara karşı gerçekleştirilen
diğer insanlık dışı muameleyi” durdurmaya çağırmıştır. Afrika’da
bulunan 300’den fazla insan hakları grubu ve yaklaşık 1.800 aktivist ise
Afrika Birliği’ne “Çin’deki Afrikalılara karşı yabancı düşmanlığı, ırkçılık
ve insanlık dışı muameleler” konusunda “derhal düzeltici aktivitelerde”
bulunması gerektiği çağrısını içeren açık bir mektup göndermiştir.81
79
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İnsan Hakları İzleme Örgütü’nün Çin’deki araştırmacısı Yaqiu
Wang, Çinli yetkililerin “ayrımcılığa karşı sıfır tolerans” uyguladıklarını
söylediğini, ancak Guangzhou’daki Afrikalılara yaptıkları davranışların
ayrımcılığın somut ve tipik bir örneği olduğunu ifade etmektedir. Ayrıca
Wang, Çin Hükümeti tarafından yapılan ayrımcılık karşıtı açıklamaların
ve stratejilerin samimi olduğunun ispatlanması isteniyorsa “Pekin’in
ilgili yetkililer ve ayrımcı muameleden sorumlu diğer kişiler hakkında
soruşturma başlatması ve ayrımcı uygulamalarla ilişkili resmi
görevlilerin bulunması gerektiğini” belirtmektedir.82 12 Nisan 2020’de
alınan bir karar doğrultusunda Guangdong’daki yetkililer, eyaletteki tüm
yabancıların “test, örnekleme ve karantina” süreçleri dâhil olmak üzere
“COVİD-19’u önleme ve sınırlama” planlarını uygulamaya başlamışlardır.
Ancak somut uygulamalarda, yetkililerin rıza olmadan test ve karantina
işlemlerinde yalnız Afrikalıları hedef aldığı öne sürülmüştür. Çin›in başka
yerlerinde de bazı Afrikalılar polis ve yerel yetkililerin onları taciz ettiğini,
hastanelerin ve restoranların ise onları geri çevirdiğini ve hizmet vermek
istemediğini de rapor etmiştir.83 Çin Hükümeti ise Guangzhou’daki
Afrikalılara karşı uygulanan “ayrımcı muamelenin varlığını reddettiğini”
ve “ayrımcılığa sıfır tolerans” politikalarının geçerli olduğunu belirterek
ayrımcılığı kabul etmediğini beyan etmektedir. Çin’in resmi medya
kuruluşları ise Çinli yetkililerin Afrikalı vatandaşlara kötü muamele ettikleri
iddialarının, “Çin ve Afrika ülkeleri arasındaki sorunları kışkırtmak”
için “Batı Medyasının” yayımladıkları haberler olduğunu ifade etmiştir.
Buna karşın Çin’deki birçok Afrikalı göçmen, kendi hükümetlerinden Çin
hükümetine Afrikalılara karşı her türlü ayrımcılığı durdurmak için çağrı
yapması talebinde bulunmuştur.
Göçmen Politikalarının Sıkılaştırılması
COVİD-19 salgınına karşı alınan önlemlerin ve uygulamaların toplumların
çeşitli kesimleri üzerindeki etkileri birbirinden farklılaşmaktadır. Toplum
içerisinde yer alan her bir kesim ya da grup değişen derecelerde mevcut
uygulamalardan etkilenmiştir. Bu çerçevede, toplumdaki en savunmasız
gruplardan olan göçmenlerin ve mültecilerin virüsle mücadele sürecinden
olumsuz olarak etkilendiklerini dile getirmek mümkün görünmektedir.
Toplumsal koşulların normal işleyişinde olduğu zamanlarda dahi diğer
gruplara nazaran (ekonomik ve sosyal olarak) daha kırılgan olan göçmenler
COVİD-19 sürecinde olumsuz durum ve uygulamalarla karşı karşıya
kalmaktadırlar.
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Örneğin ABD Merkezi Hükümeti, Meksika sınırından illegal olarak
geçen sığınmacıların standart prosedürler uygulanmadan hızlı bir şekilde
hemen iade edilmesine karar vermiştir.84 Hükümet yetkilileri, sınırı
geçen göçmenlerin çoğunun zaten hasta olduğunu veya tıbbi geçmişlerini
detaylandıran yeterli belgelere sahip olmadıklarını savunmaktadırlar.
Öte yandan ABD Başkanı Trump, yasadışı göçü azaltmak ve Meksikalı
göçmenlerin kuzey yönüne akışını engellemek için geçmişte de birçok
kez önerdiği gibi iki ülke arasındaki hududu tamamen kapatmayı
arzulamaktadır. Trump, ABD’nin Koronavirüsün sınır devriyesi görevlileri
aracılığıyla ülkeye yayılmasına izin verme riskini alamayacağını söyleyerek,
sığınmacıların ve Meksika’dan ABD’ye yasadışı yollardan girmeye
çalışan tüm yabancıların derhal geri gönderilmesi planının devreye
alındığını belirtmiştir. Bu yeni kural uyarınca, sınır devriyesi görevlileri,
güneybatı (Meksika) sınırını geçmeye çalışanları herhangi bir tutuklama
olmadan ve herhangi bir resmi işlem yapılmadan Meksika’ya hemen geri
göndermektedirler.85
Göçmen politikaları konusunda güncel ve geçerli bilgi sahibi olan
kuruluşların başında gelen Uluslararası Göç Örgütü (International
Organization for Migration, kısaca IOM) Koronavirüs sürecinde göçmenlere
yapılan ayrımcılığın ülkelerin hem sağlığını hem de ekonomilerini tehdit
ettiğini belirtmiştir.86 IOM’nin raporuna göre binlerce göçmenin sınır
kapanmaları ve seyahat kısıtlamaları nedeniyle özellikle Güneydoğu Asya,
Afrika ve Latin Amerika’da mahsur kaldığı belirtilmektedir. Pandemi
nedeniyle geldikleri ülkelere dönmek isteyen birçok göçmenin engellendiği
ve çok zor koşullarda asgari hijyenik özenle yaşamak zorunda kaldıkları
ifade edilmektedir. IOM, pek çok ülkede karşılaşıldığı üzere Koronavirüsü
yaymakla suçlanan göçmenlere karşı artan ayrımcılığa dikkat çekmektedir
ve aslında bu tip davranışların pandemi ile mücadele çabalarını olumsuz
etkilediğini belirtmektedir. IOM Genel Müdürü Antonio Vitorino
göçmenlerin varış ülkelerinde sağlık hizmetlerine olan erişimlerinin
sıklıkla reddedildiğini veya kısıtlandığını ve bu durumun virüsün bulaşma
tehlikesine yol açmakla halk sağlığını tehlikeye attığını söylemektedir.87
Bu bağlamda göçmenlerin sağlık hizmetlerine ulaşmalarının kısıtlanması
aslında tüm halkın sağlığını tehdit eden bir durum ortaya çıkarmaktadır.
Buna karşın göçmen işçiler kimi ülkelerin sağlık hizmetleri sektörlerinde
kilit rol oynamaktadırlar ve Vitorino’nun ifadesi ile İngiltere, Amerika
Birleşik Devletleri ve Kanada’daki sağlık çalışanlarının yüzde 40’ını
oluşturmaktadırlar.88
84 Kanno-Youngs, Zolan, “Crackdown on Southern Border Is Planned; U.S. Records 100th Death”, 17
Mart 2020.
85 Kanno-Youngs, Zolan.
86 Schlein, Lisa, “COVID-19 Discrimination Against Migrants Threatens Health, Economy”, 7 Mayıs
2020.
87 Schlein, Lisa.
88 Schlein, Lisa.
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Virüsün yaygınlığının artması ile devletlerin sınırlarını koruma ve
geçişkenliği azaltma yönünde tavır alma durumlarıyla karşılaşılmaktadır.
Örneğin, Rusya Federasyonu’nun Orta Asya ülkeleri ile arasında bulunan
sınırları çoğunlukla esnek ve geçişkenliği yüksek olarak tanımlanmaktadır.
Ancak Koronavirüs ile birlikte Rusya Hükümeti sınırlarını kapatmanın
yanı sıra ülkede bulunan göçmen işçilerin bir bölümünü de ülkelerine
dönmeye zorlamıştır. Yalnız işsiz kalmak değil, sınırlı birikimlerini bu
süreçte kaybetmek ve sağlık hizmetlerine ulaşamamak da göçmen işçilerin
problemleri arasındadır. Örneğin, Orenburg şehrinde 157 Kırgız işçi üç
gün boyunca iki sınır arasında kapalı kalmışlardır. 30 Mart tarihinde ise
yaklaşık 300 Özbek işçi Novosibirsk Havaalanı’nda mahsur kaldıkları için
açlık grevi yapmışlardır.89

Öte yandan tüm ülkelerin göçmenler ve onların sağlık hizmetlerine
ulaşmaları noktasında negatif örnekler oluşturduklarını söylemek,
doğru olmayacaktır. Bu noktada ayrıksı bir örnek olarak Portekiz’den
bahsedilebilir. Portekiz Bakanlar Kurulu’nun 1 Nisan 2020 tarihli kararı
ile ülkedeki tüm göçmenlere ve sığınmacılara geçici olarak tam vatandaşlık
hakları verilmiştir. Böylelikle göçmenler de vatandaşlar gibi ülkenin
sunduğu sağlık hizmetlerine tam erişime sahip olmuştur. Bu durumun
genel itibariyle halk sağlığına ilişkin riskleri azaltmanın bir yolu olarak
görüldüğü belirtilmektedir.91
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Amerika Birleşik Devletleri’nde yaşayan ve yasal prosedürleri
takip etmiş kayıtlı göçmenlerin bile gelecekteki olası vize ve çalışma
izni taleplerinin olumsuz cevaplanmaması için sağlık hizmetlerinden
yararlanmada kendilerine bir tür otokontrol uyguladıkları belirtilmiştir.
Öte yandan resmi belgeleri bulunmayan göçmenler için durum çok daha
zordur ve olası bir sağlık kuruluşu ziyaretinde sınır dışı edilecekleri
korkusuyla pandemi sürecinde sağlık servislerini kullanmaktan imtina
etmek eğilimindedirler.90

Uluslararası Kuruluşların Uygulamaları
COVİD-19 salgınının küresel bir boyut alması ve neredeyse tüm ülkelerde
görülmesi Dünya Sağlık Örgütü tarafından “pandemi” ilan edilme
durumunu beraberinde getirmiştir. Pandemi, dünyada birden fazla
ülkede veya kıtada, çok geniş bir alanda yayılan ve etkisini gösteren salgın

89 Uran Kyzy, Aruuke, “Coronavirus Exposes Central Asian Migrants’ Vulnerability”, 10 Nisan 2020.
90 Khanbabai, Mahsa “The Coronavirus Doesn’t Need a Visa: COVID-19’s Effect on Immigrant
Populations”, 13 Mart 2020.
91

Schengen Visa Info, “Portugal Grants Migrants and Asylum Seekers Full Citizenship Rights During
COVID-19 Outbreak”, 2 Nisan 2020.
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hastalıklara verilen genel isimdir.92 Bu çerçevede pek çok ülkeyi etkisi
altına alan Koronavirüs ile mücadele ülkelerin birlikte hareket etmesini;
ortak önlemler alınmasını ve iş birliği yapılmasını zorunlu kılmaktadır.
Bu sebeplerle uluslararası ve uluslarüstü kuruluşların sürece dâhiliyeleri,
eylemleri ve uygulamaları da kaçınılmaz olmaktadır.
UNICEF’in bir girişimi olan Gençlik Sesleri Organizasyonu’nun
internet sayfasında COVİD-19’un ırkçılık veya yabancı düşmanlığı için
bir enstrüman olarak görülmesine izin verilmemesi gerektiği ifadesi
yer almaktadır.93 Bununla birlikte Koronavirüs çerçevesinde yapılan
ayrımcılık ve damgalamaların önlenmesine yardımcı olunması çağrısı
da yapılmaktadır. İlgili sayfada ayrıca Dünya’nın pek çok ülkesinden
gençlerin COVİD-19 temelli ayrımcılığın durdurulması yönünde ilettikleri
mesajlar, kısa düşünce yazıları ve ayrımcılık karşıtı resim çalışmaları
da bulunmaktadır.94 Gençlerin ilettikleri mesajların ortak noktaları
değerlendirildiğinde Koronavirüs ayrımcılığının ırkçılık ve yabancı
düşmanlığını tetikleyebileceği ve bu nedenle de insanların ayrıştırıcı
değil, birleştirici bir tutum izlemesi gerektiği ifade edilmektedir. Farklı
düşünce, din ya da dile sahip olan insanlara karşı değil, insanlığın ortak
bir sorunu olan virüse karşı mücadele edilmesi gerektiği temaları ortaya
konulmaktadır.
Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) göçmen işçilerin Koronavirüse
karşı korunmaları gerektiğini, çünkü toplum içerisindeki en savunmasız
olan bireylerin göçmen çalışanlar olduğunu vurgulamaktadır.95 Birleşmiş
Milletler çatısı altındaki Uluslararası Göç Örgütü (IOM) tarafından
yapılan açıklamalarda zenofobi (yabancı korkusu/karşıtlığı) ile mücadele
etmenin COVİD-19 ile savaşmanın da anahtarı olacağı ifade edilmektedir.
Neredeyse tüm dünyayı etkileyen bir salgın olmasına karşın eski ve yerleşik
göçmenler de dâhil olmak üzere özellikle yabancı uyrukluların günah keçisi
haline getirilmesi ve virüsün yayılması konusunda suçlanmaları söz konusu
olmaktadır. Salgın sürecinde ortaya çıkan ırkçılık ve yabancı düşmanlığı
olayları yaygın olarak gözlenebilmektedir. Sözlü ve fiziki saldırılar,
sosyal dışlanma, mal ve hizmetlere erişimin kısıtlanması, göçmenlerin
çalıştırdığı işletmelerin boykot edilmesi gibi ayrımcı hareketleri Birleşmiş
Milletler Genel Sekreteri, “nefret ve yabancı düşmanlığı tsunamisi” olarak
tanımlamaktadır.96
92 Medipol Sağlık Grubu, “Pandemi Nedir? Corona Virüsü Neden Pandemi İlan Edildi?”, 21 Haziran
2020.
93 Voices of Youth, “COVID-19: Your Voices Against Stigma and Discrimination”, 26 Mayıs 2020.
94 Voices of Youth.
95 Uluslararası Göç Örgütü, “Combatting Xenophobia is Key to an Effective COVID-19 Recovery”, 22
Mayıs 2020.
96 Uluslararası Göç Örgütü.
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IOM, sağlık hakkının evrensel bir insan hakkı olduğunu, yasal durumu
ne olursa olsun her göçmenin ayrım yapılmadan bulunduğu ülkede sağlık
hizmetine ulaşabilmesinin şart olduğunu belirtmektedir. Göçmenlerin
dünya ekonomisinin dinamik ve önemli bir unsuru olduğu; bilimsel
gelişmeler, sağlık sektörü hizmetleri, tarım ve gıda üretimi gibi faaliyetlerin
sürmesinde de önemli rol oynadıklarının altı çizilmektedir.97 Özellikle
siyasi liderlerin, medyanın, dini önderlerin ve sivil toplum gruplarının
sosyal bütünlüğü artırmaya yönelik açıklamalar yapması, bilinçlendirme
kampanyaları düzenlemesi ve bu yönde aktif politikaların uygulanması
faydalı olacaktır. Ülkelerarası sınırların kapatılması nedeniyle mahsur
kalanlar da dâhil olmak üzere, bir devletin yetki alanı altında bulunan
ancak vatandaş olmayanların haklarına saygı gösterilmesi ve herhangi bir
ayrımcılık yapılmadan gerekli sağlık hizmetlerine erişimlerinin sağlanması
gerekmektedir.98

COVİD-19 sürecinin toplumlarda şok etkisi yarattığı; politika yapıcıların
ve medyanın süreci iyi yönetmediği görülmektedir. Bununla birlikte
COVİD-19, küresel bir insanlık sorunu iken toplumlar, devletler, inançlar ve
kültürler arasında bir çatışma malzemesine dönüştürülmektedir. Konunun
hassasiyetine karşın devletlerin genellikle popülist söylem ve uygulamaları
benimsemesi, süreçte yükselişte olan ayrımcılık kaygısını artırmaktadır.
Devletlerin popülist yaklaşımına karşın uluslararası kuruluşların etik
duruşu önceleyen pozisyonları, bu iki özne arasında niteliksel bir farklılık
doğurmaktadır. Öte yandan uluslararası kuruluşların salgın sürecindeki
tutumları, daha etik bir çerçevede gerçekleşse de sorunların çözümüne
ilişkin bir umut oluşturamamaktadır. Küresel bir tehdit oluşturan salgına
karşı etkin uluslararası ve ulus-üstü politikaların geliştirilmemiş olması,
BM gibi kuruluşların aktif rol alamaması, sorunun küresel; çözüm
arayışlarının ise yerel ve ulusal düzeyde kaldığını göstermektedir.
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Sonuç ve Öneriler

Devletlerin ortaya koydukları Koronavirüsle mücadele planları,
ayrımcılığa ve damgalanmaya karşı önlemleri de içermeli; göçmenlere veya
farklı etnik kökene sahip diğer gruplara karşı nefret suçlarını ve şiddeti
önleme çabalarını kapsamalıdır. Salgın sürecinde, en savunmasız olanlar
(göçmenler ve mülteciler) her zamankinden daha fazla korunmalıdır.
Yabancı karşıtlığı ve ayrımcılık, COVİD-19 mücadelesini zayıflatan her
türlü etkiden kurtarılmalıdır.
Küresel çapta bir medeniyet kaybı ve derin bir insani şok durumu
yaratan bu salgının neden olduğu ayrımcı uygulamalara karşı insan hakları
97
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mücadelesinin COVİD-19 temelli vakaları içerecek şekilde genişletilmesi
olumlu bir gelişmedir. Dünyanın çeşitli ülkelerinde sivil toplum
kuruluşlarının veya özel hukuk bürolarının ayrımcılığa uğrayan kişilere
hukuki destek sağlaması, salgın sürecinde insani eylemin öncü örnekleri
olarak okunabilir. Bu örneklerin çeşitlendirilmesi, ayrımcılığa uğrayan ya
da haksız yere işinden olanların korunmasıyla ilgili yasal düzenlemelerin
yapılması gerekmektedir. Bu bağlamda, devletlerin yeni gelişen sosyal
olguların yansımalarına ilişkin somut hukuki ve idari çözüm yollarını hayata
geçirmeleri de gerekmektedir. COVİD-19 salgınıyla birlikte ortaya çıkan
uygarlık kaybı ve küresel iletişim kaybı ciddi bir sorun oluşturmaktadır.
İnsanlığı tehdit eden bu sürecin sağlıklı yönetimi ancak “iletişimsel eylem”
ve küresel yönetişim paradigmasından hareketle mümkündür.
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Koronavirüsle Mücadelede Sosyal
Medyanın Dayanışma Amaçlı
Kullanılması: Molla Gürâni
Mahallesi Whatsapp Grubu Örneği
Using Social Media for Solidarity Purposes in Combating Coronavirus:
The Case of Whatsapp Group in Molla Gürâni Neighborhood
Enes Battal KESKİN*
Öz
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Bu çalışmanın amacı, koronavirüsle mücadelede sosyal medyanın
dayanışma amaçlı kullanılmasının mahalle ölçeğindeki etkilerini anlamak
ve yorumlamaktır. Bu bağlamda Bursa’nın Osmangazi ilçesi Molla Gürâni
Mahallesi sosyal medya hesabı örnek olarak seçilmiştir. Bu çalışmada betimsel
bir araştırma yapılmış olup, nitel yöntem kullanılmıştır. Veri toplamak için
ise doküman incelemesi ve katılımcı gözlem teknikleri kullanılmıştır. Molla
Gürâni Mahallesi WhatsApp Grubu, dört ay boyunca takip edilmiştir.
Bu çalışma için Molla Gürâni Mahallesi WhatsApp Grubu yazışmaları
incelenmiştir. Grupta paylaşılan konular doküman incelemesi tekniğiyle
analiz edilmiştir. Ayrıca araştırmacı, bir mahalleli olarak katılımcı gözlem
yapma imkanına sahip olmuştur. Araştırmacının aynı mahallede yaşıyor
ve WhatsApp Grubu’nda yer alıyor olması, gruptaki yazışmalara canlı
tanıklık ile beraber tüm süreci yakından takip etme ve değerlendirme imkanı
sağlamıştır. Çalışma bulguları sonucunda elde edilen bilgiler, koronavirüsle
mücadelede sosyal medyanın dayanışma amaçlı kullanılmasının yararlarını
göstermiştir. Bu yararların elde edilmesinde, mahallenin doğasında var olan
geleneksel özelliklerin de etkili olduğu gözlemlenmiştir.
Anahtar Kelimeler: Bursa, Molla Gürâni Mahallesi, COVID-19, Sosyal
Medya, WhatsApp.
Abstract
The purpose of this study is to understand and interpret the neighborhoodwide effects of using social media for solidarity in combating coronavirus.In
this context, the social media account of Molla Gürâni Mahallesi in Osmangazi
district of Bursa was chosen as an example. In this study, a descriptive
*
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research has been done and qualitative method has been used. Document
analysis and participant observation techniques were used to collect data.
Molla Gürâni Mahallesi WhatsApp Group was followed for four months. For
this study, correspondence of WhatsApp Group in Molla Gürâni District was
examined. The topics shared in the group were analyzed using the document
review technique. In addition, the researcher had the opportunity to observe
the participant as a local citizen. The fact that the researcher lives in the
neighborhood and is a member of the WhatsApp Group has provided the
opportunity to closely follow and evaluate the whole process, along with live
witnesses to the correspondence in the group. The information obtained as
a result of the study findings showed the benefits of using social media for
solidarity in combating coronavirus. It has been observed that the traditional
features inherent in the neighborhood are also effective in obtaining these
benefits.
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Keywords: Bursa, Molla Gürâni Neighborhood, COVID-19, Social Media,
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Giriş
Mahalle, yüzyıllardır insanların en temel yerleşim birimi olmuştur. Belli
bir kültürün ürünü olarak ortaya çıkmış olan mahalle, insanların birbirine
duydukları ihtiyacın mekandaki karşılığıdır. Mahallenin bir yönü,
yönetimle ilgili olsa da ona asıl şeklini veren insan ilişkileridir. Huzurlu bir
hayat sürmenin temel şartları olan, yardımlaşma, dayanışma, fedakarlık,
diğergamlık, işbirliği ve sorumluluk mahallede karşılık bulmaktadır.
Mahalle, sınıf ve statü kavramlarına yabancıdır. Zengin, fakir, amir, memur
mahalle ortamında bütün sıfatlarından arınmış olarak mahalle sakinidir.
Sınırlı bir alanda, sorumlu insanlardan oluşan mahalle, geçmişten
günümüze kadar belirli değişimler geçirerek varlığını devam ettirmektedir.
Hastalık ve ölümlerin yapısı insanlık tarihindeki dört büyük gelişmeden
etkilenmiştir bunlardan ilki tarım toplumlarının oluşmasıyla birlikte
insanların hayvanlardan kaynaklanan hastalıklara açık hale gelmesidir.
İkinci gelişme kentlerin kurulmasıdır, insanların bir arada yaşaması büyük
salgınların yayılmasını kolaylaştırmıştır. Üçüncü olarak dünyanın farklı
bölgelerinde birbirinden ayrı yaşayan toplumlar arasındaki iletişimin
artmasıdır ki salgınların hızını artmasında etkili olmuştur. Son olarak
da 19. yüzyılın sonunda sanayileşmiş dünyada kamu sağlığı konusunda
kaydedilen gelişmeler hastalıkların etkisini azaltmıştır. Ancak 21. Yüzyılın
sonunda hastalıkların yapısının değişmesi nedeniyle tedaviler yeni bir
sıkıntıyla karşı karşıya kalmıştır.1
Kitlesel ölümlerin sebebi olarak insanlığın tarih boyunca karşı karşıya
kaldığı doğal felaketlerden birisi de salgın hastalıklardır. Bilindiği
1
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gibi, hastalık yapıcı herhangi bir mikroorganizmanın insan vücuduna
girip, burada yerleşmesi ve çoğalmasına bulaşma/enfeksiyon, bunun
sonucu çıkan hastalığa da bulaşıcı hastalık adı verilmektedir. Bulaşıcı
hastalıkların coğrafya, iklim, sosyo-ekonomik koşullar, toplumların kültür
düzeyi ve temizlik alışkanlıkları ile yakından ilişkileri bulunmaktadır.
Bulaşıcı hastalıklar bazen salgın halini alarak, toplum sağlığını tehlikeye
düşürmüşlerdir. Bir hastalığın belli bir zaman aralığında çok fazla sayıda
görülmesi durumuna salgın/epidemi denilmektedir.2 Başka bir ifadeyle
bir hastalığın yaygınlaşması veya birçok kimselere birden bulaşması salgın
olarak adlandırılmaktadır Özetle kısa sürede yaygınlaşan ve pek çok bireyi
etkisi altına alan bulaşıcı hastalığa salgın denilmektedir.3

1. Salgınlar milyonlarca insanı ölüme sürükleyerek kitlesel ölümlere
yol açmış, genel dünya nüfusu üzerinde bir tahribat meydana getirmiştir.
Bu sebeple salgınları, demografik sonucu bakımından dünya nüfus
tarihinin, XX. yüzyıldaki dünya savaşları dahil, en büyük felaketlerinden
biri olarak kabul etmek gerekmektedir.
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Aslında biyolojik bir olaya dayansa da salgın bir hastalığın yayılışı ve
korkusu tam bir sosyolojik olay manzarası göstermektedir.4 İnsanların
yaşam biçimleri ve oluşturdukları çevre; sağlıkları, ortalama ömürleri
ve ölüm nedenleri üzerinde etkili olmaktadır. 14. Yüzyılın ortalarında
Avrupa nüfusunun hemen hemen üçte birini öldüren kara ölüm/veba
gibi son derece ölümcül salgınlar yaşanmıştır.5 Veba, her yaşta, her
cinste ve ırkta olabilir. Uygun çevre koşullarında insanlara geçer. Veba
bilhassa toplumların yoğun olarak yaşadığı, temizlik koşulları uygun
olmayan ülkelerde salgın durumda bulunur. Ulaşım araçlarıyla başka
ülkelere de geçebilir. Veba, milyonlarca insanın ölümüne sebep olmuş,
büyük göçlerle ulusları sağa-sola dağıtmıştır. Bu salgınlardan ülkemiz de
zarar görmüş, veba önemli kayıplara neden olmuştur. Veba günümüzde
dünyadan tamamen kaybolmuş da değildir.6 Veba’nın dünyada doğurduğu
sonuçlardan hareketle salgınların toplum hayatı üzerindeki etkilerini
kısaca özetleyecek olursak;

2. Salgınlar ortaya çıktıkları veya geçtikleri ülkelerin, ekonomik
düzenini sekteye uğratmış, iktisadi hayatını büyük ölçüde etkilemiştir.
Sebep olduğu insan kayıpları ve göçler dolayısıyla iş ve çalışma hayatı felce
uğramıştır. Bu durumun sonucunda, belli mallarda, temel gıda ve ihtiyaç
maddelerinde kıtlık oluşmuş ve fiyatlar aşırı derecede yükselmiştir.
2
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3. Salgınlar geçici veya kalıcı göçlere de sebep olmuştur. Herhangi bir
yerde çıkan salgınlardan korunmak amacıyla, toplu olarak yer değiştirmek
hareketleri söz konusu olmuş, halk ister istemez başka, yerlere göç etmek
zorunda kalmış, bu yüzden şehirlerin yerleri bile değişebilmiştir. Bu gibi
hareketler, dolayısıyla zaman zaman toplumsal kargaşa ve düzensizlikler
ortaya çıkmıştır.7
Yerleşik toplumların gelişmesinin ardından çok sayıda insanın bir
arada yaşadığı ilk kentlerin ortaya çıkması, hayvanlardan kaynaklanan
hastalıkların kalabalık insan topluluklarına da ulaşmasına neden olmuştur.
Büyük kentler gelişmeye başlamadan önce bulaşıcı bu hastalıklar ancak
kısa süreli ve yerel ölçekte yaşanmaktaydı. 18. yüzyılın sonlarından
itibaren Batı Avrupa ve Kuzey Amerika’da hızlı nüfus artışı, sanayileşme ve
kentleşme dalgası ortaya çıkmıştır. Bu değişimin oluşturduğu yeni çevre
ise yeni hastalıklar dalgası oluşturmuştur. Bunların en önemlilerinden
birisi de veremdir. Verem 19. yüzyılda Avrupa ve Kuzey Amerika
kentlerindeki ölümlerin en büyük nedeniydi. Pek çok insan için etkili bir
tedavi uygulanamıyor da ama zenginler dağlar da kurulan senatoryumlarda
birkaç yıl geçirip dinlenerek ve süt ürünleri ile beslenerek iyileşebiliyordu.8
Salgınların toplum hayatı üzerindeki etkilerinin en canlı şekilde
görüldüğü/anlatıldığı örneklerden biri Bağdat Kolera Salgını’na dairdir.
1889 yılında meydana gelen bu salgının tanıklarından biri kent hayatına
dair gözlemlerini şöyle dile getirmektedir; kentte korkunç bir hüzün var,
sokaklar ıssız, insanlar öğle vakti tek başına dışarı çıkmaya korkuyor.
Görülen tek manzara ücretli hamalların mezarlığa taşıdığı bitmek bilmez
cenaze konvoyu, ne bir çığlık ne bir ağlama duyuluyor. Çünkü ölüm artık
gözyaşı pınarlarını kurutmuş durumda, duygular yitirildi. Burası bir ölüler
kenti, kent sakinlerinin üçte ikisi kaçtı. Ama 15 gün boyunca ölü sayısı
günde 200-300’den aşağı düşmedi.9
COVID-19 salgını, mahalleyi bir kez daha gündeme taşımıştır. Salgının
yayılma hızı, küçük yerleşim birimlerinin önemini ortaya çıkarmıştır.
İnsanlar ne kadar kalabalık bir ortamda yaşıyorsa virüsün bulaşma oranı
o kadar yüksek olmaktadır. Modern kent yaşamı, salgının yayılması için
en müsait ortamı oluşturmaktadır. Büyük kentler, virüsün yaşaması
ve yayılması için uygun olduğu kadar, insanın virüse yakalanması ve
ölmesi için de o derece uygun şartlara sahiptir. Salgını önlemek adına
uygulanan sokağa çıkma yasakları, kent hayatının dezavantajlarını bir
kez daha göstermiştir. Bu süreçte mahalle, hala koruyabildiği özellikleri
ile umut olmuştur. Aylarca sokağa çıkma yasağı getirilen yaşlılar için
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Age., s. 32-33.

8

Clive Ponting, Dünyanın Yeşil Tarihi, s.247, 266, 267..

9

Paul Dumont, “Yahudiler, Araplar ve Kolera: 19.Yüzyılda Bağdat’ta Cemaatler Arası İlişkiler”,
Modernleşme Sürecinde Osmanlı Kentleri, (Ed.: Paul Dumont & François Georgeon), Tarih Vakfı Yurt
Yayınları, 2.b., İstanbul, 1999, s.141.
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mahalle, hayatını huzurla sürdürebilmenin adı olmuştur. Konuya Türkiye
açısından bakıldığında, Türkiye Cumhuriyeti tarihinde sosyo-ekonomik
yaşam üzerinde büyük etki bırakan bulaşıcı hastalıkların başında verem
gelmektedir. Özellikle Kurtuluş Savaşı yıllarında ekonomik kaynakların
savaşa harcanmak zorunda kalmasından dolayı verem gibi bulaşıcı
hastalıkların ön plana çıktığı görülmektedir. Bu açıdan hemen her il, ilçe
ve nahiyede en az bir verem savaş dispanseri bulunmaktadır.10
Dünyanın Salgınla Son İmtihanı: COVID-19

2020 yılı mart ayında Türkiye’de ilk kez görülen COVID-19, farklı
kıtalardaki yaygınlığı nedeniyle Dünya Sağlık Örgütü tarafından salgın
olarak nitelendirilmiştir. 21. Yüzyılda COVID-19, bilim ve teknolojik
ilerlemelerin ön plana çıktığı küreselleşmeye rağmen bir salgın hastalık
şeklini almıştır. Modern insan ortaçağda insanlığı çaresizlik içinde bırakan
veba salgınını bir masal gibi görürken ilk kez tıpkı ortaçağda insanların
yaşadıkları gibi çaresizlik içinde kalabileceğine şahit olmuştur. COVID-19,
tarih boyunca ortaya çıkan hiçbir salgın hastalıkla kıyaslanamayacak kadar
yaygın bir bulaşma riski taşımaktadır. Üstelikte insanlar tarih boyunca
hiçbir zaman bu denli metropollerde doğal yaşamdan yoksun dar alanlarda
yaşamak zorunda kalmamıştı.13 COVID-19’un bulaşma ve yayılmaz hızı,
tüm ülkeleri hayatı yavaşlatmaya dönük bazı tedbirler almaya zorlamıştır.
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Birkaç ay öncesine kadar insanların çoğu Koronavirüs’ü duymamıştı.
Ancak bugün milyonlarla ifade edilen hasta sayısı ve yüz binleri bulan can
kayıplarından sonra dünyanın gündemine yerleşmiştir.11 Koronavirüsler,
hayvanlarda veya insanlarda hastalığa neden olabilecek büyük bir virüs
ailesidir. Yeni Koronavirüs Hastalığı, ilk olarak Çin’in Vuhan Eyaleti’nde
Aralık ayının sonlarında solunum yolu belirtileri (ateş, öksürük, nefes
darlığı) gelişen bir grup hastada yapılan araştırmalar sonucunda 13
Ocak 2020’de tanımlanan bir virüstür. Salgın başlangıçta bu bölgedeki
deniz ürünleri ve hayvan pazarında bulunanlarda tespit edilmiştir. Daha
sonra insandan insana bulaşarak diğer dünya ülkelerine yayılmıştır.12
Hastalığın İngilizce ismi olan corona (CO), virus (VI) ve disease (D)
kelimelerinin kısaltılması(COVID) ile hastalığın keşif yılı olan 2019’u (-19)
ifade etmek üzere oluşturulan “COVID-19” hastalığın kısaltması olarak
kullanılmaktadır.

10 Hasan Alpago-Derya Oduncu Alpago, “Koronavirüs Salgınının Sosyoekonomik Sonuçları”, IBAD
Sosyal Bilimler Dergisi, S.8, 2020, s.104.
11

Enis Doku, “Koronavirüs Salgını Sonrası Dünya”, Lacivert Dergi, S. 68, 2020, s.76.

12

https://COVID19bilgi.saglik.gov.tr/tr/COVID-19-yeni-koronavirus-hastaligi-nedir, 13.07.2020).

13

Hasan Alpago-Derya Oduncu Alpago, “Koronavirüs Salgınının Sosyoekonomik Sonuçları”, s.99,101,
102.
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Türkiye’de salgının başından beri Sağlık Bakanı’nın başkanlığında,
hekimlerden oluşan bir “bilim kurulu” oluşturulmuştur. Bu süreçte
kurul salgının ülkedeki gidişatını takip ederek tavsiye kararları almış
ve hükümete iletmiştir. Tavsiye kararları çerçevesinde yönetim, ülke
genelinde uygulamaları hayata geçirmiştir. Bu bağlamda Türkiye, önce
uluslararası sonra ulusal ulaşıma kısıtlamalar getirerek salgının yayılımını
engellemeye çalışmıştır. Anaokulundan üniversiteye kadar 20 milyonu
aşan öğrencinin eğitim sürecinde oluşu, salgının yayılması adına büyük
tehlike oluşturmaktaydı. Yüz yüze eğitimden kaynaklanabilecek sorunlar,
online eğitime geçilerek bertaraf edilmeye çalışılmıştır. Bu sürece çok
kısa bir zamanda geçilmiş olması -gelecekteki yan etkileri saklı kalmak
kaydıyla-büyük bir başarı olarak değerlendirilmiştir. Ekonomik hayat
açısından, asgari düzeyde personel çalıştırılması, imkan dahilinde ise
çalışanlara evlerinden çalışma imkanı tanınması, hamile, engelli ve kronik
hastalara izin verilmesi, salgını önlemeye dönük önemli adımlar olmuştur.
Sağlık ve eğitim olmak üzere teknolojik donanımların hayatın akışını
kolaylaştırdığı, bu vesileyle izolasyon koşullarının salgını önlemede etkili
olduğu gözlemlenmiştir.14
Avrupa’nın birçok ülkesinde COVID-19 kaynaklı can kayıplarının
artmaya devam ettiği huzurevleri, COVID-19 ölümlerinin merkezi haline
gelmiştir. COVID-19 salgınından en fazla etkilenen Avrupa ülkelerden
biri olan Fransa’da huzurevlerinde hayatını kaybedenlerin sayısı 7 bin
896’ya (toplam ölümlerin yüzde 38’i) ulaşmıştır. 21 bin 723 huzurevi
bulunan İngiltere’de huzurevlerindeki COVID-19 ölümlerinin sayısının 1
Nisan 2020 itibarıyla yaklaşık 7 bin 500 kişi olduğu tahmin edilmektedir.
Avrupa’da en fazla COVID-19 vakasının görüldüğü İspanya’da, salgının
başlangıcından bu yana huzurevlerinde 13 bin 954 kişi (toplam ölümlerin
yüzde 67’si) hayatını kaybetmiştir. Bazı huzurevleri terk edilmiş halde
bırakılmış, Madrid’deki bazı huzurevlerinde yaşlılar yataklarında ölü
olarak bulunmuştur. Belçika’da COVID-19 nedeniyle yaşamını yitiren 6
bin 262 kişinin yüzde 52’sini, huzurevlerinde kalanlar oluşturmaktadır.
İtalya Yüksek Sağlık Enstitüsünün 17 Nisan 2020’de açıkladığı verilere
göre, 1 Şubat›tan beri huzurevlerinde 6 bin ile 7 bin arasında yaşlı hayatını
kaybetmiştir. Huzurevlerinde yakınlarını kaybedenler, sevdiklerinin
ölüme terk edildiğini, test yapılmadığını, ambulans gönderilmediğini,
doktorların ziyarete gitmediğini, hastanelerdeki kapasitelerin aşılması
nedeniyle huzurevlerindeki hastaların tedavi edilmediğini, huzurevlerinde
çok büyük bir dram yaşandığını dile getirmiştir.15 Türkiye’de ise daha ilk
günlerden COVID-19’un en fazla kronik hastalığı bulunanlar ile 65 yaş üstü
14

Hasan Alpago-Derya Oduncu Alpago, “Koronavirüs Salgınının Sosyoekonomik Sonuçları”, s.112.

15

https://www.aa.com.tr/tr/koronavirus/huzurevleri-avrupadaki-kovid-19-olumlerinin-merkez-ussuoldu/1815550, 13.07.2020).
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insanları etkilediği belirlenerek, sokağa çıkma yasağı getirilmiştir. Aylarca
süren bu yasak boyunca yaşlıların istek ve ihtiyaçlarının karşılanması
amacıyla, kamu görevlilerinden oluşan “vefa sosyal destek grupları”
oluşturulmuştur. Gönüllülerin de destek olduğu bu çalışmalar sonucunda,
oluşabilecek mağduriyetler önlenmiş, toplumsal dayanışma ruhu bir kez
daha aktif hale gelmiştir.

Mahalle Olgusu ve Türk Toplumunda Mahalle Kültürü
Her insan kendini devam ettirmek ve en üstün mükemmelliğini elde etmek
için birçok şeye muhtaç olan bir yaratılışa sahiptir. Onun bu şeylerin hepsini
tek başına sağlaması mümkün değildir. İnsan, kendisinin ihtiyaçlarını
karşılayacak birçok insana muhtaçtır. Bundan dolayı insan sahip olduğu
tabii yaratılışının kendisine verilmesinin gayesi olan mükemmelliğine
ancak birbiriyle yardımlaşan birçok insanın bir araya gelmesiyle ulaşabilir.
İnsanların büyük sayıda varlığa gelmesinin ve bazısı mükemmel, bazısı
eksik, kusurlu olan insani toplumlar kurarak dünyanın oturulabilir
kısmında bir araya gelmelerinin sebebi budur. En üstün iyilik ve en büyük
mükemmelliğe ilkin ve ancak şehirde ulaşılabilir, mahalle ise şehrin bir
parçası olarak onunla ilişki içindedir.17 Mahallenin gelişkin örneğini şehir
ortamında bulduğu ifade edilebilir.18
16

Hamit Palabıyık- Şermin Atak, “İzmir Büyükşehir Bütününde Mahalle Yönetimleri Profili”, Sosyal
Bilimler Enstitüsü Dergisi, C.2, S.3, 2000, s.151.

17

Farabi, İdeal Devlet, (Çev.: Ahmet Arslan), Divan Kitap, 7.b., İstanbul, 2015, s.97-98.
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Salgınlar, hayatın olağan akışını kesintiye uğratmaktadır. Salgın
hastalığın bulaşma riskini azaltmak adına insan hareketliliği azaltılmaktadır.
Bu bağlamda hayatı yavaşlatmak adına alınan tedbirlerden birisi de sokağa
çıkma yasaklarıdır. Kent hayatının yapaylığı ve büyüklüğü, salgın nedeniyle
alınan bazı önlemleri insanlar için trajediye dönüştürebilmektedir.
Güvenli, sıcak, ihtiyaçların yürünebilir mesafede karşılandığı bir yaşam
ortamı böyle dönemlerde önem kazanmaktadır. Geçmişten bugüne
taşımayı başarabildiği özellikleri ile mahalle, salgın günlerinde önemi
bir kez daha ortaya çıkmış bir yerleşim birimidir. Günümüzde mahalle,
komşuluk birimi kavramı ile de ilişkilendirilerek; dar bir alanda yer
alan, daha çok yüz yüze ve kişisel ilişkilerin egemen olduğu, üyelerin
yürüme uzaklığı içindeki ilkokul, çocuk oyun alanı, bakkal gibi ortak
kent kolaylıklarından güçlük çekmeden yararlanabildiği küçük yerleşim
birimi olarak da tanımlanabilir.16 COVID-19 günlerinde; yardımlaşma,
dayanışma ve işbirliğinin en güzel örnekleri geleneksel mahalle dokusunun
bulunduğu yerlerde ortaya çıkmıştır. Doğası gereği iyiliğe ve güzelliğe dair
birçok davranışı üreten ve takdir eden mahalle hayatı, bu özelliklerini
salgın günlerinde sosyal medya aracılığıyla sürdürmüştür.

18 Köksal Alver, “Mahalle: Mekân ve Hayatın Esrarlı Birlikteliği”, İdealkent Dergisi, S. 2, 2010, s.118.

71

TYB AKADEMİ / 2020 / 30: 65-87

Enes Battal KESKİN

Mahallenin en mükemmel örneklerinin Osmanlı döneminde ortaya
konulduğu söylemek hatalı bir tespit olmasa gerek. Osmanlı’da mahallenin
toplumsal yapısı, evin içindeki dayanışmanın mahalleye de sirayet
etmesiyle belirlenmiştir.19 Osmanlı şehrinde mahalle, birbirini tanıyan, bir
ölçüde birbirlerinin davranışlarından sorumlu, sosyal dayanışma içinde
olan kişilerden oluşmuş bir topluluğun yaşadığı yerdir. Bir diğer tanımıyla,
aynı mescitte ibadet eden cemaatin aileleriyle birlikte yerleştikleri şehir
kesimidir.20 Mahalle, bir üretim alanı değil, ailenin inanç-ahlak-kültür
alanıdır.21 Osmanlı’da mahallenin bir idari birim olmaktan çok bir sosyal
birim, bir dayanışma muhiti olduğunu belirtmek gerekir. Osmanlı
mahallesi, aile ile organik bir bağ içindedir. Doğum, evlenme ve ölüm
mahalleliyi ortaklaşa ilgilendiren ve dayanışmaya sevk eden olaylardır.
Ferdin doğumunda, evliliğinde ve ölümünde şahidi mahalle halkıdır,
hayatın bu üç safhası o sayede meşrulaşmaktadır.22 Osmanlı döneminde
“kadının evde oturması” büyük bir kültür havzası olan mahalle içinde
sosyalleşmesi demekti. Bu sosyallik ya mahallenin hayır işleri için olurdu,
ya ev içi üretimi gerçekleştirmeye dönük yardımlaşmaya dönüşürdü.
Mahallede üç nesil birbirine kopmaz bağlarla bağlanmıştı ve kadın itibar
sahibiydi. En fakir kadının dahi mutlaka bir yardımcısı bulunmaktaydı.23
Osmanlı toplumunda kadının toplumun esas unsuru olarak algılanması
gibi bir zihniyet vardı. Bu toplumda çocuk, ana okulunda değil mahallelerde
akraba ve komşu arasında toplumsallaşırdı.24
Mahallede toplumsal merkez, cami veya mescittir. Özellikle akşam ve
yatsı namazları mahallenin bütün erkeklerinin katılımıyla kılınmaktadır.
Mahalleli, cami veya mescidin devamlısı olduğu için, mahalle ahalisi
genellikle cemaat olarak anılmaktadır. Camiye sürekli gelme mahalleli için,
komşularının gözünde kendisinin tanınır ve güvenilir olup olmadığının
ölçüsü olmaktadır.25 Bu cemaat dinin öngördüğü sınırlar içerisinde hareket
etmeyi mübah, onun dışına çıkmanın da günah olduğunu düşünen herkes,
birbirinin yardımına ihtiyaç duyuyor ve bir kolektif çaba ortaya çıkıyordu.26
Kadınların, erkekleri evlerine almaları ya da erkeklerin, kadınların
evine girip çıkması gibi gayri meşru ilişkiler, toplumun değerlerine
aykırı davranışlar olduğu için sorumluların cezalandırılması bizzat
mahalle halkı tarafından talep edilmekteydi. Mahalle halkı kendi değer
19

Lütfi Bergen, “Medeniyetin Cüzü: Mahalle”, İdealkent Dergisi, S. 2, 2010, s.162.

20 Özer Ergenç, “Osmanlı Şehrindeki Mahallenin İşlev ve Nitelikleri Üzerine”, Osmanlı Araştırmaları IV,
Enderun Kitabevi, İstanbul, 1984, s.69.
21

Lütfi Bergen, “Medeniyetin Cüzü: Mahalle”, s.149.

22 İlber Ortaylı, Osmanlı Toplumunda Aile, Pan Yayıncılık, 5.b., İstanbul, 2002, s.22,24.
23 Lütfi Bergen, “Medeniyetin Cüzü: Mahalle”, s.152.
24 İlber Ortaylı, Osmanlı Toplumunda Aile, s.80,98.
25 Özer Ergenç, “Osmanlı Şehrindeki Mahallenin İşlev ve Nitelikleri Üzerine”, s.73.
26 Turgut Cansever, Kubbeyi Yere Koymamak, İz Yayıncılık, 4.b., İstanbul, 2010, s.27.
Beşir Ayvazoğlu, Dünyayı Güzelleştirmek, Timaş Yayınları, 2.b., İstanbul, 2016, s.94.
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yargılarına aykırı olan bu gibi eylemlerin yaygınlaşabileceği, mahallede
huzur ve güveni bozabileceği endişesiyle mahkemeye başvurarak mevcut
normlara göre bir yaptırımın uygulanmasını talep etmekteydiler.
Suçlanan şahıslar eleştirilmekle kalmayıp aynı zamanda toplum nezdinde
küçük düşürülmektedir. Uygulanan yaptırım mahalle halkı tarafından
her zaman yeterli görülmeyebiliyordu. Kimi zaman bu şahısların
mahalleden ihraç edilmesi talep edilmekteydi. Asıl önemli olan mahallede
halkın huzur ve güven içinde yaşamasını temin etmekti.27 Mahalleli
birbirini yakından tanıdığı için herhangi bir olayda, bir kişinin durumu
hakkında komşularının ve mahalle imamının tanıklığının büyük önemi
bulunmaktaydı. Bu yüzden çoğu kez, mahkemede kanıtlar ve görgü
tanıklarının sözleri değerlendirilirken, bir de sanığın mahallesinde nasıl
tanındığı araştırılmaktaydı.28

Osmanlı şehirlerinde mahalle, sadece fiziki bir ünite değil, aynı zamanda
idari ve sosyal bir birimi ifade etmektedir. Toplumsal kontrol aracı olan
mahalle halkı, mahallede yaşayanların norm ve değerlere uymasına
yardımcı olmakta ve bazen de zorlayıcı bir etkide bulunmaktadır.32
Toplumsal kontrol; grup ve toplumun bireyin davranışlarını sınırlaması
ve bu sınırlama yoluyla toplumsal değerleri benimsemesinin sağlanması
yani bireyin toplumsal kurumlar ve diğer toplumsal birimler tarafından
ortak değer ve eylemlere uygun davranışlarda bulunmaya zorlanmasıdır.
Kısacası, toplumsal sapma olarak ifade edilen davranışlara karşı
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Osmanlı mahallesi, Avrupa kent hayatının üreten kesiminin ikamet
ettiği gibi “sınıf temelli” olmamıştır. Mahallede ekonomik manada homojen
bir nüfus yapısı yoktu. Zengin tüccarlar mahallede otururlar ve mahallenin
fakirlerine hamilik ederlerdi.29 Mahallede herkes var, zengin insan da
var, çok fakir bir insan da. Çünkü o toplumda yerleşmeyi, iskanı maddi
statü ve makam tanımlamıyor, bunlarla alakası olmayan başka bir şey
tanımlıyor.30 Örneğin mahalle halkı sahip oldukları evlerin şekli ve evleri
üzerinde yapacakları değişiklikler nedeniyle de birbirine karşı sorumluluk
taşıyor. Eğer yapacakları değişiklik komşusuna zarar verecekse derhal
bu değişiklikten vazgeçiliyor ya da zarar vermeyecek şekilde yeniden
düzenleniyor.31

27 İbrahim Etem Çakır, “XVI. Yüzyılda Ayntab’da Toplumsal Kontrol Aracı Olarak Mahalle Halkının
Rolü”, Bilig Dergisi, S. 63, 2012, s.34-35.
28 Özer Ergenç, “Osmanlı Şehrindeki Mahallenin İşlev ve Nitelikleri Üzerine”, s.74.
29 Lütfi Bergen, “Medeniyetin Cüzü: Mahalle”, s.148,157.
30 Sadettin Ökten, Örselenmiş Osmanlı’dan Medeniyet Umuduna, Hayy Kitap, 3.b., İstanbul, 2015,
s.167.
31

Ömer Düzbakar, “Osmanlı Döneminde Mahalle ve İşlevleri”, Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat
Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, S.5, 2003, s.107.

32 İbrahim Etem Çakır, “XVI. Yüzyılda Ayntab’da Toplumsal Kontrol Aracı Olarak Mahalle Halkının
Rolü”, s.48.
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toplumsal tepki olarak tanımlanabilir.33 Toplumsal kontrol, toplumda
geçerli davranış kalıplarına uymayı ve kişilerin toplumsal normlardan
sapmalarını sınırlayarak sosyal düzeni sağlamaktadır. Sosyal kontrol
mekanizmalarının işleyişi otoriteye dayanmaktadır. Cezalar ve ödüllerin
yanı sıra, itibar kazanma isteği ya da itibar kaybetme korkusu, dedikodu,
ekonomik ve toplumsal baskılar kişilerin hareketlerini yönetmekte ve
kontrol etmektedir.34
Osmanlı kanununa göre mahalle yerleşikleri birbirlerine müteselsilen
kefildir. Yani yapanı belirlenememiş bir olayın aydınlatılması için
toptan sorumlu tutulmuşlardır. Bu önlemlerin alınmasında iki amaç
güdülmüş olduğu anlaşılıyor. Birinci amaç; vergi yükümlülerinin tam
anlamıyla saptanması ve vergilerin eksiksiz toplanmasının sağlanması.
İkinci amaç; merkezi otoritenin ve genel güvenliğin istenilen biçimde
gerçekleştirilmesinin sağlanması. Bu önlemler mahalleyi, şehirde temel
yönetim birimi durumuna getirmiş ve burada oturanların birbirlerini
tanıyan, birbirlerine karşı sorumlu kişiler olmasını sağlamıştır.35 Bu, her
mahallede fertlerin birbirlerine kefil olduğu yani birbirlerinin salah ve
istikamet üzere olmalarını sağlamayı taahhüt ettikleri, içlerinde yaramaz
kişi bulunmadığını kabul ederek, aksi durumun ortaya çıkması halinde
bunun getireceği sorumluluğu yüklenmeyi kabul ettikleri anlamına
gelmektedir.36
Mahalleyi ve mahalleliyi taciz edecek, sıkıntıya sokacak her eylem
mahallelinin ortak tepkisine sebep olurdu. Osmanlı kentlerinde alkol
içmekle ya da mahalle sakinleri hakkında dedikodu yapmakla suçlanan
kişilerin mahalleden söz konusu duyarlıklar ve dayanışma ruhu ile atıldığı
bilinen olaylardandır. Mahallenin bu yakın denetiminin mahalleyi bekarlar
ve yabancılar için cazip olmaktan çıkarmaktaydı.37 Mahalle evli barklı
insanların birliğidir. Osmanlı şehirlerinde konut bölgesinde bekar nüfusun
bulundurulmamasına gayret edilirdi. Müslüman veya gayrimüslim bekar
işçi, ihtiyaç için barındırılan ve cürme müsait unsur olarak gözlenen
kimselerdir.38 Mahalle halkı mahallede görevli olan kişiler üzerinde
de etkilidir. Bu kimselerin görevlerini yapmaması ya da isimlerinin
gayri meşru ilişkilere karışması durumunda mahalle halkı müdahalede
bulunarak görevlerinden alınmasını sağlamıştır.39

33 Gönül İçli, Sosyolojiye Giriş, Anı Yayınları, Ankara, 2005, s.131.
34 Sulhi Dönmezer, Sosyoloji, Beta Yayınları, İstanbul, 1999, s.262-263.
Gönül İçli, Sosyolojiye Giriş, s.131-132.
35 Özer Ergenç, “Osmanlı Şehrindeki Mahallenin İşlev ve Nitelikleri Üzerine”, s.73.
36 Tahsin Özcan, “Osmanlı Mahallesi: Sosyal Kontrol ve Kefalet Sistemi”, Marife Dergisi, S. I, 2001,
s.132.
37 İsmail Doğan, Sosyoloji-Kavramlar ve Sorunlar, Sistem Yayınları, İstanbul, 2000, s.19.
38 İlber Ortaylı, Osmanlı Toplumunda Aile, s.28,69.
39 Ömer Düzbakar, “Osmanlı Döneminde Mahalle ve İşlevleri”, s.105-106.
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Osmanlı mahallesinde, üzerinde durulması gereken, en dikkate değer
kurumlardan biri “avarız akçası vakıfları”dır. Bu kurum, aslında mahalle
yerleşiklerinin, ortaklaşa karşılaması gereken giderlerinin toplanması
için kurulmuş bir fon niteliğindedir. Ancak biriken paradan ihtiyaç
sahiplerine borç verilmesi nedeniyle, bir ölçüde sosyal yardımlaşmayı
da sağlamaktadır. Ayrıca sınırlı bir kredi kurumu görünümündedir.
Ortak harcamalar için gereken para, mahallede bulunan bina sayısına
göre bölünerek toplanmaktaydı. Hayır olsun diye ya da gerektiği zaman
kendisinden ve çocuklarından avarız akçası istenmemek koşuluyla bu
konu için kimi kişilerin nakit veya taşınır-taşınmaz mallarını vakfetmeleri
üzerine fon, vakfa dönüşmüş ve bir mütevelli yönetiminde mahallenin
sandığı haline gelmiştir. Mahallelinin ortaklaşa karşıladığı giderler
şunlardı: Mahallenin cami, mescit, sıbyan mektebi, çeşme v.b. yapılarının
onarımı ile buralara mum, kandil gibi ihtiyaçların sağlanması, imam,
müezzin, muallim gibi görevlilerin ücretleri ile vergilerin ödenmesi.45
Ayrıca bu para, borçlarına ödeyemediği için mahkum olanları kurtarmak,
yaşlılara yardım da bulunmak, mahalledeki fakirlerin dul ve yetimlerin
ihtiyaçlarını karşılamak, kimsesiz kızların evlendirilmesini sağlamak,
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İmam mahallenin temsilcisi durumundadır.40 İmamlar, mülki ve beledi
bir amir olan “kadı”nın mahalle düzeyinde temsilcisi olmaları nedeniyle
önemli bazı idari yetki ve görevlere sahip kılınmışlardır.41 İmamlar,
mahallelerinde ikamet edenler hakkında tam bilgi sahibi olmalıydılar.
Mahallede oturanların kimlik tespiti, gelen yabancıların veya yeni
taşınanların tespiti ve kayıt altına alınması işleri, yeni gelenlerin kefalete
bağlanması, mahalle sakinlerinin ikamet yeri ve sürelerinin belirlenmesi
imamlar tarafından yerine getirilirdi.42 Mahallenin yöneticisi imamdır.
İmam, camideki vazifesinin yanında, mahallenin asayişini sağlamakla ve
ihtiyaçlarını karşılamakla görevliydi. Padişah tarafından gönderilen emir
ve fermanlar, imam tarafından halka duyurulur ve takibi yapılırdı. İmam,
devlete karşı mahalleliyi, mahallede de padişahı temsil ederdi. Mahalle
imamı beratla atanır ve “vazife” denilen ücretini genellikle bir vakıftan
alırdı.43 İmamlar din, ahlâk, ve zabıta konularında yetkilerinin yanında,
mahalle sakinlerine isabet eden vergiyi salma ve toplama; mahallenin
her tür pislik ve çöpten temizlenmesinde sorumlu olma, mahallenin gece
bekçilerini görevlendirme, gece fenerlerini yaktırma, yatsıdan sonra hiç
kimsenin sokağa çıkmamasını tembihleme, Ramazan Bayramlarında davul
seslendirme, evler için içme suyu taşıtma gibi işleri de üstlenmekteydi.44

40 Özer Ergenç, “Osmanlı Şehrindeki Mahallenin İşlev ve Nitelikleri Üzerine”, s.73.
41

Bilal Eryılmaz, “Türkiye’de Köy ve Mahalle Muhtarlıklarının Ortaya Çıkışı ve Gelişimi”, Türk İdare
Dergisi, S.378, 1988, s.466.

42 Kemal Beydilli, “İmam-Osmanlı Devleti’nde İmamlık”. Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi, Diyanet
Vakfı Yayınları, C.22, İstanbul, 2000, s.181.
43 Lütfi Bergen, “Medeniyetin Cüzü: Mahalle”, s.158.
44 Adalet Bayramoğlu Alada, Osmanlı Şehrinde Mahalle, Sümer Kitabevi, İstanbul, 2008, 169-171.
45 Özer Ergenç, “Osmanlı Şehrindeki Mahallenin İşlev ve Nitelikleri Üzerine”, s.75-76.
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sahipsiz cenazelerin masraflarının karşılamak ve iş hayatına atılanların
sermaye ihtiyacını karşılamak için de sarf edilmekteydi.46
Osmanlı
şehirlerinde
mahalleli,
mahallenin
yönetiminden,
emniyetinden, sokakların bakımından ve temizliğinden, çöpün
toplanmasından ve kaldırılmasından çocukların gözetilmesinden yeni
yapıların çevre ilişkileri ile ilgili nihai kararların verilmesinden sorumludur.
Bu mahallede, fukaranın, kimsesiz çocukların, yaşlıların korunması
mahallelinin yarışarak gerçekleştirdiği görevler olarak zevkle ve adeta dini
bir coşkuyla yerine getirilirdi.47 Mahalle esas alınmak suretiyle oluşturulan
otokontrol sistemi sayesinde mahalle halkı kendi kaderi üzerinde söz
söyleyebilen, gerektiğinde olayların seyrine müdahale edebilen bir
topluluk özelliği taşımaktaydı. Birbirlerinin haklarına riayet ettikleri gibi
suçluların tespiti ve cezalandırılması, alınacak vergilerin tespiti, görevli
olan kişilerin kontrolleri, gerektiğinde bu kişilerin görevlerinden alınması,
ihtiyaç duyulan hizmetlerin yerine getirilmesi gibi pek çok konuda etkin rol
oynamaktaydılar.48 Modern zamanların kefalet, sosyal sigorta, dayanışma,
sendikal yapı ile ilgili düzenlemelerini farklı ama kesinlikle daha işlevsel
kılan yaşam alanı mahallede tesis edilmiş durumdaydı.49
II. Mahmut dönemi, Osmanlı İmparatorluğu’nun yönetim yapısı ve
anlayışında köklü değişikliklerin yapılmaya başlandığı bir dönemdir. Bu
dönemde siyasi otorite halkla olan ilişkilerini geliştirmek, iç ve dış çevrelerin
desteğini kazanmak için bir takım reformlar yapmıştır. Yönetimle halk
arasındaki ilişkilerde önemli bir yere sahip olan muhtarlık teşkilatı bu
dönemde ortaya çıkmıştır.50 Başka bir açıdan şehrin güvenlik hizmetlerini
de yürüten Yeniçeri Ocağı’nın 1826 yılında kapatılması, özellikle
İstanbul’da bir takım asayiş sorunlarının ortaya çıkmasına sebep olmuştur.
Diğer yandan taşradan İstanbul’a göçlerle gelen nüfusun oluşturduğu
güvenlik açıkları, yeni bir düzenlemeyi gerektirecek boyutlara ulaşmıştır.
Bu çerçevede 1829 yılında ilk muhtarlık İstanbul’da kurulmuştur.
Osmanlı yönetim sisteminde kadı-imam hiyerarşisinin yıkılması
Tanzimat’tan önce II. Mahmut dönemi reformlarıyla başlamıştır. “Kadı”nın
idari fonksiyonları azaltılıp elinden güvenlik ve beledi hizmet yetki ve
görevleri alınınca, mahalle imamları da yönetici olmaktan çıkmıştır.
II. Mahmut’un reformlarıyla “kadı” sadece şer’i bir hakim derecesine
inmişken, mahallelerdeki değişiklik aynı yoğunlukta olmamış ve imamlar
mahallelerde tek söz sahibi olmasalar bile belirli bir görev ve yetki sahibi
olarak kalmışlardır. 19.yüzyıl reformlarıyla mahalle ve köylerde muhtarlık
46 Osmangazi Belediyesi, Hisar Bölgesi Mollagürâni Mahallesi, Osmangazi Belediyesi Yayınları, 2006,
s.33.
47 Turgut Cansever, İslam’da Şehir ve Mimari, Timaş Yayınları, 5.b., İstanbul, 2009, s.121.
48 Ömer Düzbakar, “Osmanlı Döneminde Mahalle ve İşlevleri”, s.107.
49 Lütfi Bergen, “Medeniyetin Cüzü: Mahalle”, s.140.
50 Bilal Eryılmaz, “Türkiye’de Köy ve Mahalle Muhtarlıklarının Ortaya Çıkışı ve Gelişimi”, s.466-467.
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kurulmaya başlayınca imama göre muhtar daha yetkili bir yönetici
durumuna gelmiştir.51

Bireyciliğin ve bencilliğin öne çıktığı, insanların komşu değil ev alıp
yan komşusunu bile tanımadığı modern zamanlarda mahalle bir sığınak
işlevi görmektedir. Türkiye’nin Batılılaşma sürecinde, şehre müdahale
edilmesiyle mekana dair niteliklerini kaybeden mahalle, yönetimin
merkezileşmesi ile iç işleyişine dair özelliklerini büyük oranda kaybetmiştir.
Caminin, imamın, avarız vakıflarının, kefalet sisteminin ortadan kalkmış
olduğu günümüz mahallesi, fiziksel sınırlara indirgenmiş idari bir
birim olmayı kabullenememiştir. Çıkmaz sokakları çıkar hale getirilen,
mahrem alanı işgal edilen mahalle bu yüzyıla ancak bazı özelliklerini
taşıyabilmiştir. Mahallenin çekiciliği insanların kendilerini burada güven
içinde hissetmelerine vesile olmasıdır. Mahallede gerek sosyal gerekse
iktisadi açıdan ferdi tehdit eden meseleler kolayca savuşturulabilmekte,
kişi bu konuda yalnız bırakılmamaktadır.54
51
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Günümüzde mahallede düzen ve huzurun sağlanmasında, mahalleli
tarafından seçilmiş olan muhtar sorumludur. Muhtar aracılığıyla mahalle
sakinleri, mahalleleri ile ilgili sorun ve taleplerini ilgili merkezi yönetim
ve yerel yönetim yetkililerine ulaştırabilmektedir. Mahalle muhtarlığı
yönetimi muhtar ve azalardan oluşmaktadır. Muhtar; kamu adına mahalle
sakinlerinin sorunlarını dinleyen ve sorunların çözümü noktasında merkezi
idare ve yerel idareleri harekete geçirten bir ara mekanizmadır. Muhtarın
işlerinde kendisine yardımcı olan ve yine mahalle halkı tarafından
seçilen 4 asıl 4 yedek aza görev yapmaktadır. Muhtar ve azalar mahalle
sakinleri tarafından beş yıllığına seçilmektedirler. Mahalle yönetimleri
Osmanlı Devleti döneminde kentsel alan yönetiminin çekirdeğini
oluşturmaktaydı. Günümüzde belediye yönetimlerinin gördüğü işlevlerin
büyük bir çoğunluğu o dönemde mahalle esasında gerçekleştirilmekteydi.
1908 yılından itibaren ise mahallenin bu işlevleri peyderpey ortadan
kaldırılmıştır.52 Görevleri ve işlevsel alanları bakımından mahalle
yönetimleri dün olduğu gibi bugün de yerel ve merkezi yönetim alanlarının
kesişme noktasında yer almaktadır. Mahalle yönetiminin yerine getirdiği
görevlerin bir çoğu devletin diğer kurumları ya da belediyeler tarafından
da rahatlıkla yerine getirilebilir. Bu yüzden, mahalle yönetiminin gerekli
olmadığı ve kaldırılmasının tasarruf sağlayacağı iddia edilebilir. Ancak,
geçmişte biri Osmanlı döneminde olmak üzere iki defa kaldırılan mahalle
yönetiminin, daha sonra tekrar ihdas edilmesine ihtiyaç duyulduğu göz
önüne alınırsa; bu kurumun devam etmesi gerektiği sonucuna varılabilir.53

İlber Ortaylı, Tanzimat Devrinde Osmanlı Mahalli İdareleri (1840-1880), TTK Yayınları, Ankara,
2000, s.107-108.

52 Vedat Yılmaz-Mehmet Mecek, “Türkiye’de Mahalle Yönetimlerinin Tarihsel Gelişimi ve Hukuki
Statüsü”, İdealkent Dergisi, C.10, S. 27, 2019, s.771.
53 Yaşar Güneş, “Mahalle Yönetimi”, Türk İdare Dergisi, S. 465, 2009, ss.129.
54 Mustafa Kutlu, Şehir Mektupları, Dergah Yayınları, 8.b., İstanbul, 201, s.219.

77

Enes Battal KESKİN

TYB AKADEMİ / 2020 / 30: 65-87

Başlangıcından bu yana şehrin ana unsurlarından biri olarak varlık
kazanan mahalle, tıpkı şehir gibi zaman içinde farklı biçimlere ve içeriklere
sahip olmuştur. Ancak bütün bu değişimler mahallenin önemini ortadan
kaldıramamıştır. Dünden bugüne mahalle, ağırlıklı konumunu ve önemini
korumaktadır.55 Lütfi Bergen’e göre ise; modern toplum “mahalle”
kavramını içeren bir toplumsallığı imkansız kılmaktadır. Modern yüzyılda
şehirlerin geçirdiği değişim sebebiyle kelimenin gerçek anlamıyla “mahalle”
kalmamıştır. Modern toplum, mahalle kavramını bilmemektedir.56
Mahalle fiziki sınırları, cadde ve sokaklarla çizilen, bir merkeze sahip
yerleşim türüdür. Ancak mahalle aynı zamanda toplumsal bir birimdir.
Mahalle, ortak kültüre sahip bir cemaat yaşamını da ifade etmektedir.
Mahalle cemaatlerinin özelliği, farklı toplumsal tabaka, zenginlik
düzeylerine ve mesleklere sahip kimseleri aynı çatı altında toplamış
olmasıdır. Bireyleri kendi hallerine bırakmayan mahalle, cemaatin üyesi
olarak gördüğü bireylere bilinç aşısı yapmaktadır. Örneğin Osmanlı
döneminde mahallelerde herkes birbirini tanımaktadır. Çünkü mahalle
büyük bir aile demektir. Bir kaynaşma modeli, insanı insandan sorumlu
olmasının cisimleşmiş hali olan mahalle, gücünü de bu yönünden
almaktadır.57
Fonksiyonları farklılaşmamış eski şehirlerde mahalle, bütün toplum
fonksiyonlarını kendinde toplayan bir toplum birimidir. Kasaba veya
şehirler, her biri birer yerleşme birimi karakteri gösteren mahallelerden
oluşmaktadır. Bir mahalle ötekilerden cami, pazar, medrese vb. yapılar
ile ayrılmaktadır. Mahalle’nin muhtarı, ihtiyar heyeti, imamı, bekçisi
bulunmaktadır. Bunlar mahallenin devlet, belediye ile ilişkilerini
sağlamakta, dinî görevlerini yerine getirmektedirler. Çağdaş toplumların
şehirlerinde fonksiyonlar farklılaştıkça mahallelerin yerini apartmanlar
almıştır.58 Aktaş’a göre ise apartman hayatı, yoğunlaştırılmış bir mahallede
değil, insanları sıkboğaz eden bir labirentte yaşamak demektir.59
Mahalleler, önemli işlevleri olan şehir kesimlerindendir. Toplumsal
ilişkilerin düzenlenmesinde ve biçimlenmesinde kişilerin bir arada
yaşadıkları bu alanın etkisi büyüktür.60 Mahalle, hem bir mekân biçimi hem
de belli bir hayat tarzıdır. Mahalle kurmak, mekân üretmek olduğu kadar
çok yönlü insan ilişkilerine ortam hazırlamaktır. Mahalle, hayatın, belli bir
kültür, değer, inanç ve gelenek çerçevesinde örüldüğü, bu yönüyle kendine
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Köksal Alver, “Mahalle: Mekân ve Hayatın Esrarlı Birlikteliği”, s. 137.

56

Lütfi Bergen, “Medeniyetin Cüzü: Mahalle”, s.164,166.
Lütfi Bergen, Kenti Durduran Şehir, MGV Yayınları, 2.b., Ankara, 2016, s.179.

57

Köksal Alver, Siteril Hayatlar, Hece Yayınları, Ankara, 2007, s.58-60.

58

Hilmi Ziya Ülken, Sosyoloji Sözlüğü, s.191.

59

Cihan Aktaş, Modernizmin Evsizliği ve Ailenin Gerekliliği, Beyan Yayınları, İstanbul, 1992, s.240

60

Özer Ergenç, “Osmanlı Şehrindeki Mahallenin İşlev ve Nitelikleri Üzerine”, s.69.

Koronavirüsle Mücadelede Sosyal Medyanın Dayanışma Amaçlı Kullanılması: Molla Gürâni Mahallesi Whatsapp Grubu Örneği

özgü yapısı, kimliği, hayat tarzı ile mücehhez bir ortamdır. Bir metafor
olarak mahalle, dayanışma, komşuluk, yardımlaşma, cemaat, denetim,
kontrol, güvenlik, ortaklık, benzerlik, yakınlık, aidiyet gibi kavramları
hatırlatır. Mahalle kurmak, mekânın insan eliyle biçimlenmesine işaret
etmektedir.61 Mahalle deyince aklıma selam, kaynaşma, güvenlik ve barış
geliyor, orada insanları bilmekle kalmayıp tanıyor ve tanışıyorsunuz. Göz
aşinalığı var, selamın esenliği de esirgenmiyor. İşinden çıkıp giderken
yaşlılar ve çocuklar konusunda gözünüzün arkada kalması gerekmiyor.62
(Aktaş, 2015: 36-37).
Materyal ve Yöntem

Nitel yönteme göre gerçeklik tümüyle bilinemez. Çünkü doğa veya
toplum kanunları ile sınırlandırılamayacak bireylerin anlam dünyaları ile
yarattıkları sübjektif, göreli bir doğaya sahip bir gerçeklik bulunmaktadır.63
Bu çerçevede veri toplamak için katılımcı gözlem ve doküman incelemesi
teknikleri kullanılmıştır. Doküman incelemesi, araştırma konusuyla ilgili
basılı ve elektronik kayıt ya da belgelerin, veri kaynağı olarak ele alınıp
incelenmesidir. Bu çalışma için Molla Gürâni Mahallesi WhatsApp Grubu
yazışmaları, grubun kurulduğu 11 Nisan 2020 tarihinden itibaren, 20
Ağustos 2020’ye kadar yaklaşık dört ay süreyle takip edilerek incelenmiştir.
Nitel yöntemin en önemli veri toplama araçlarından biri olan katılımcı
gözlem ise, araştırmacının araştırdığı grubun faaliyetlerine katılarak veri
toplaması anlamına gelmektedir. Bu bağlamda araştırmacı, bir mahalleli
olarak katılımcı gözlem yapma imkanına sahip olmuştur. Araştırmacının
aynı mahallede yaşıyor ve WhatsApp Grubu’nda yer alıyor olması, gruptaki
yazışmalara canlı tanıklık ile beraber tüm süreci yakından takip etme ve
değerlendirme imkanı sağlamıştır.
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Bu çalışmanın amacı, koronavirüsle mücadelede sosyal medyanın
dayanışma amaçlı kullanılmasının mahalle ölçeğindeki etkilerini anlamak
ve yorumlamaktır. Bu bağlamda betimsel bir araştırma yapılmış olup, nitel
yöntem kullanılmıştır. Nitel yöntem; gözlem, görüşme ve doküman analizi
gibi veri toplama yön temlerinin kullanıldığı, algıların ve olayların doğal
ortamda gerçekçi ve bütüncül bir biçimde ortaya konmasına yönelik bir
sürecin izlendiği araştırmalardır.

Araştırma Bursa Osmangazi ilçesi Molla Gürâni mahallesi ile sınırlıdır.
Araştırmanın bir mahalle ile sınırlı tutulması sonuçların genellenebilirliğini
sınırlamaktadır. Nitekim nitel yöntemin dayandığı metodolojik sayıltılara
göre, toplumun hepsini kuşatıcı genel kanunlar ortaya koyan bir açıklama
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yapılamaz. Aynı sosyal dünyayı inceleyen iki araştırmacının aynı sonuçlara
varması gerekmez, zaten bu imkansızdır.64
Bulgular
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Hisar içerisinde bulunan Molla Gürâni Mahallesi, Bursa’nın Osmangazi
ilçesine bağlı eski mahallelerinden biridir. Mahalleye adını veren kişinin
Molla Gürâni lakaplı, Güranlı İsmail oğlu Şemseddin Ahmed olduğu
söylenmektedir. Molla Gürâni Bursa’da müderrislik yapmış bir Osmanlı
alimidir. Bursa Kadılığı da yapan Molla Gürâni 1488 tarihinde vefat etmiş
ve İstanbul’da Aksaray semtinde kendi yaptırdığı caminin haziresine
defnedilmiştir. Cumhuriyetten sonra Güranlı adını alan mahalle 1950’li
yıllardan sonra tekrar Molla Gürâni adını almıştır. Mahallede çoğunlukla
eski Bursalılar yaşamaktadır.65
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Yaklaşık 1.000 hanenin bulunduğu mahallede, mahallenin muhtarı
çeyrek yüzyıldan beri aynı kişidir. Muhtar, Tanzimat’ın mahalle yönetimine
getirdiği bir figürdür. Yeni düzenlemeler sonucunda mahalle yönetiminde
imamın kimi yetkilerini devralarak yönetime dahil olan muhtar, o günden
bugüne mahalle hayatının önde gelen şahsiyetlerinden biridir. Başlangıçta
imamın onayı yahut kefil olmasıyla belirlenen muhtar, daha sonraları
seçimle iş başına gelmeye başlamıştır. Sahip olduğu yetki ve mühürle
mahalle işlerinin sorumlusu haline gelen muhtar, mahallenin bilgisine
vakıf, her işe koşan, herkesle ilgilenen bir karakterdir.66
Molla Gürâni mahalle muhtarı Metin Acar, 1993 yılından itibaren girmiş
olduğu bütün seçimleri kazanmıştır. 2020 yılı itibariyle 6. döneminin içinde
bulunuyor olması, hizmetlerinin mahalleli tarafından takdir edildiğinin
bir göstergesidir. Aynı zamanda mahallenin bakkalı olan Metin muhtarın
dükkanı, hergün onlarca mahalle sakininin uğradığı bir merkezdir.
İhtiyaç sahiplerine yardım buradan örgütlenmekte, sevinçler ve kederler
mahalleye buradan yayılmaktadır. Burası mahallenin bilgi deposudur.
Havadisler orada toplanır, oradan dağılır. Dükkanında envai çeşit malı
barındıran mahalle bakkalı, bu çeşitliğe paralel bilgiye de sahiptir. Çoluk
çocuk, genç yaşlı, kadın erkek hemen tüm mahalleli bakkalın o küçücük
dükkanından içeri mutlaka girer. Dükkâna giren ise tanınır, bilinir. Sadece
alışveriş edilen değil, sohbet edilen yerdir orası. Tezgah önünde yahut
arkasında kimi zaman uzun uzadıya, kimi zaman ayaküstü sohbetlerle
mahallenin hayatı, memleketin durumu gözden geçirilir.67
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COVID-19 salgını nedeniyle, hükümetin almış olduğu, sokağa çıkma
kısıtlama ve yasakları mahallenin olağan hayatını sekteye uğratmıştır.
Hizmetlerin aksamadan sürdürülebilmesinin yanında mahallede
yaşlı nüfusun fazlalığı muhtarı, yeni hizmet mekanizmaları bulmaya
sevketmiştir. Milyonlarca öğrenciyi ilgilendiren eğitim-öğretim sürecinin
dahi, internet üzerinden yürütülmek zorunda kalındığı bu dönem, mahalle
hizmetlerinin de sanal ortama taşınmasını gerekli kılmıştır. Bu bağlamda
“Molla Gürâni Mahallesi WhatsApp Grubu’” oluşturulmuş ve işlevsel hale
getirilmiştir. Mahallenin bir nevi sanal aleme taşındığı bu süreç, özellikle
evlerinde yalnız yaşayan mahallenin yaşlı sakinleri için hayati bir işlev
görmüştür.

•

“Metin abi Allah senden razı olsun, Rabbim bu zorlu süreçte yâr
ve yardımcın olsun.”

•

“Bravo muhtarım, daima yanındayım.”

•

“Güzel bir uygulama olmuş Metin abi, teşekkür ederiz.”

•

“Bu güzel fikriniz için ailem adına teşekkür ediyorum.
Hizmetlerinizde Allah yar ve yardımcınız olsun.”

•

“Alkışlanacak uygulama muhtarım, hakkını helal et.”

•

“Helal olsun.”

•

“Teşekkürler Metin Bey.”

•

“Hayırlı uğurlu olsun. Allah yar ve de yardımcınız olsun inşallah.
Hayırlı görevler.”
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WhatsApp Grubu’, 11 Nisan 2020 tarihinde Molla Gürâni Mahalle
Muhtarı tarafından mahalledeki sorunları, eksikleri ve haberleşmeyi
sağlamak için oluşturulmuştur. Grubu’n profil fotoğrafında Molla Gürâni
olduğu düşünülen bir fotoğrafı bulunmaktadır. Grupta yer alan mahalle
sakinlerinden biri;“Mahallemiz ismini Molla Gürâni hz.lerinden almıştır,
bu nedenle onun fotoğrafını yerleştirdik.” cümlesiyle durumu izah
etmektedir. Molla Gürâni Mahallesi WhatsApp Grubu’, mahalle sakinleri
tarafından çok beğenilmiş, bu düşüncesinden dolayı muhtar tebrik ve
takdir edilmiştir:

Molla Gürâni Mahallesi WhatsApp Grubu’’na dahil olan mahalleli,
sonraki aşamada mahalle ile ilgili sorunları dile getirmeye başlamışlardır.
Ebru isimli mahalleli hijyen sağlanması adına çöp kutularının ve
mahallenin tümüyle dezenfekte edilmesini talep etmektedir. Mesajı alan
muhtar, zaman geçirmeden mahalleyi dezenfekte ettirmiş ve sonucu
WhatsApp Grubu üzerinden paylaşmıştır. Mahalle sakinlerinden birinin
talebi Gruba şöyle yansımıştır: “Metin abi, mahallede internet altyapısı
çok eski, bundan dolayı internet hızı oldukça düşük. Öğrenciler bu
dönemde eğitimlerini internet üzerinden aldıklarından bazı sorunlarla
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karşılaşmaktalar. Hatta önümüzdeki eğitim döneminde de internette
eğitim büyük önem kazanacak gibi. Bundan dolayı internet hızının
artması için bir girişimde bulunabilir miyiz?”
Molla Gürâni Mahallesi WhatsApp Grubu aracılığıyla sokak lambasının
ve mahalle parkının ışıklarının yanmaması, semt pazarının sokağa çıkma
yasağı günlerinde kurulup-kurulmayacağı, sokaklarda farelerin görülmesi,
mahalledeki boş arsaya çöp atılması, suların kesilmesi, sokaklara çöp
ve izmarit atılması, yeni çöp kutusu talepleri, çocuk parkının çimlerinin
kesilmesi ve düzenlenmesi, sokak asfaltındaki bozuklukların giderilmesi,
sokağa bırakılan eski ev eşyalarının-mobilyalarının mahalleden dışarıya
çıkartılması, internet altyapısından kaynaklı sıkıntıların giderilmesi gibi
onlarca sorun, mahalleli tarafından dile getirilmiş ve mahalle muhtarı
tarafından çözülmüştür. Sorunların iletilmesi ve çözüm sürecindeki hız,
mahalleliyi mutlu etmektedir. Bunlara örnek olarak bir mahalle sakininin
WhatsApp Grubu’na yazdıkları gösterilebilir: “Muhtarımız Metin bey
kardeşim, çok teşekkür ediyorum, saat 11.17 de aradım sizi, annemin
bahçesinde eski kanepe var aldırabilir misiniz diye. Allah razı olsun 12.45
de belediyeden arkadaşlar gelip aldılar. Bu kadar kısa sürede işimizi
hallettiğiniz için gerçekten çok teşekkür ediyorum. Değerli mahalle
komşularım, eskileri dışarıya taşıyıp boşuna kendinizi yormayın. Metin
bey sağolsun sizin adınıza yaptırıyor, hem de görüntü kirliliği olmuyor.
Ayrıca temizlik imandan gelir, her yerde temizlik lazım sadece evlerin
içini temizlemekle temiz olunmuyor, yaşadığımız nefes aldığımız her
yer önemli. Hayırlı Cumalar.” Muhtar mahallelinin tüm taleplerini
karşıladıktan ve sorunlarını çözdükten sonra, ilgili konunun fotoğrafını
çekip WhatsApp Grubu’nda paylaşmaktadır.
Mahalle kültüründen habersiz, mahalleye yeni taşınmış kimseler
tarafından, mahallenin sevgi, saygı ve anlayış üzerine dayalı huzurlu
yaşamı sıkıntıya girebilmektedir. Bu bağlamda mahallede yaşayan birkaç
gencin geceleri bilgisayarda oyun oynaması, bağırarak konuşmaları,
içtikleri sigaraları biriktirip camdan aşağıya dökmeleri mahalle sakinlerini
çok rahatsız etmekte ve mahalle muhtarından sorunun çözümü için destek
istemektedir. Mahalle yapısının bozulması olarak görülebilecek bu tarz
olaylar, mahalle sakinlerinin tümüyle tepki gösterdiği sıra dışı ve nadir
olaylardır. Mahallede yabancı birinin dolaşması hemen dikkat çekmekte,
toplumsal kontrol devreye girmekte ve mahalleli uyarılmaktadır.
“Mahalleye dadanan hırsızdan haberiniz vardı.Ayrıntılı eşkalini vereyim
30 yaşlarında uzun boylu, zayıf, çoğunlukla siyah eşofman alt üst giyiyor,
siyah şapka takıyor, sakal bıyık yok. Dikkatli olun boş evlere giriyor.”
Molla Gürâni mahallesinde, 65-85 yaş aralığında, kimisi tek
başına kimisi eşi ile birlikte 123 kişi yaşamaktadır. Bilindiği üzere
koronavirüs tedbirleri kapsamında 65 yaş üstü için sokağa çıkma yasağı
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Salgın günlerinde maske takma zorunluluğu ve hükümetin ücretsiz
maske dağıtımı da mahallenin gündemindedir. Şu anda eczanelerde ve
de marketlerde maske yok. E-devletten başvuru yapıldı ama bir haftayı
buluyor. Maske nasıl temin edebiliriz? Sorusuna muhtar; Telefonunuza
sms gelecek, daha sonra en yakın eczaneden alacaksınız. İlk aşamada
her kişi 5 adet maske alabilecek. Uygulamaya 10 Nisan’da Ankara ve
İstanbul’da başlandı. Vatandaşlarımıza SMS kodları gelmeye başladı. Çok
hızlı bir şekilde diğer illerde de uygulama yaygınlaştırılacak. Eczanelere
maskeler, depolar ve ecza kooperatifleri aracılığıyla günde 10 kutu, yani
500 adet olarak ulaştırılacak. Eczanelere verilecek maske sayısı, üretim
adedine göre Sağlık Bakanlığı’nca belirlenecek ve vatandaşa atılacak
SMS ile eczanelere gönderilen maske sayısı orantılı olacak.” yanıtını
vermektedir.
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uygulanmaktadır. Bu nedenle yaşlıların ihtiyaçlarının karşılanmasına
dönük mahalle dayanışması bu grupta kendine yer bulmaktadır. Mahalle
muhtarı “Zor zamanlarımızda birliğimizi, beraberliğimizi koruyabilmek
için hepimizin birbirimize ihtiyacı var.” mesajıyla süreci başlatmaktadır.
Ahmet isimli mahalleli, “65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı bulunan
amcalarım teyzelerim hiç çekinmeden istekleri için arayabilirler” diye
yazarken Muhammet adlı bir başka mahalle sakini “ihtiyaç dahilinde
her türlü yardıma hazırım” mesajını paylaşmaktadır. Muhtarım varol,
Cami imamı olarak emrindeyim.” “Muhtar kolay gelsin, bizlerin de
yapabileceği birşey varsa emrindeyiz.” “Muhtarım herhangi bir durumda
hazırız.” mesajlarıyla mahalledeki yaşlıların yalnız bırakılmayacağını
yüksek sesle dile getirmektedirler. Mahalleli duyarlılığı ve gayreti için
muhtara teşekkür etmeyi ve destek sözü vermeyi de ihmal etmemektedir:
“Mahallemizin duyarlı Muhtarı Metin abimiz, yine yardımseverliği ve
yöneticiliğini konuşturacak bir hareketle bu organizasyona öncülük
ediyor. Bu uygulamanın ve organizasyonun mahallemize hayırlı olmasını
diliyorum, ihtiyaç sahipleri ve yardıma ihtiyacı olanlar için 7/24 Metin
abimiz aracılığıyla/önderliğiyle destek vermeye hazırız.” Mahalle
muhtarı ile yapılan bir sohbette, sokağa çıkma yasağının sürdüğü süre
zarfında, mahallede bulunan tüm yaşlıların, pazar ihtiyaçlarından, market
alışverişlerine kadar tüm taleplerinin yerine getirildiği ve hiç kimsenin
ihmal edilmediği belirtilmiştir.

Tüm esnaf ve işletmelerin kapalı olduğu, fırıncıların ekmekleri
arabalarıyla sokak sokak dolaşarak sattığı zamanlarda WhatsApp Grubu
büyük bir işlev görmüştür. Ekmek ihtiyaçlarını ileten mahalleliye, muhtar
ekmek arabasını yönlendirerek ya da bizzat götürerek hizmet etmiştir.
Merkezi hükümetin almış olduğu ya da illere özgü olarak alınan kararlar
ve gündelik hayata dönük kısıtlamalar WhatsApp Grubu aracılığıyla
paylaşılmaktadır. Bunlara bir örnek olarak Bursa İl Umumi Hıfzıssıhha
Kurul Kararları’nın duyurulması verilebilir.
Sokağa çıkma yasağı
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olan günlerde muhtar mahalle halkına mesaj göndererek, açıklamada
bulunmaktadır. “Mahalle sakinlerimize duyurulur: 31 ilde uygulanacak
sokağa çıkma yasağının olduğu 23-24 Nisan tarihlerinde marketimiz
09.00-14.00 saatleri arasında açıktır. Bu saatler arasında evlere
servisimiz olacaktır. 25-26 Nisan tarihlerinde marketimiz kapalıdır.”
Cuma günleri, Ramazan ayı ve Bayramı, Kadir Gecesi, Anneler günü,
19 Mayıs, Babalar günü gibi dini, milli ya da özel günlerde mahalle
sakinleri birbirlerini tebrik etmekte, kutlamakta ve hayır dualarında
bulunmaktadırlar; “Yan yana olamadığımız, büyüklerimizin elini
öpemediğimiz sevgiyle kucaklaşamadığımız , sevdiklerimize tatlı
ikramlarda bulunamadığımız bir bayramı yaşasak da; ülkece, milletçe
, tüm sevdiklerimizle gönül gönüle olmanın mutluluğuyla herkese iyi
bayramlar.” Camilerde ibadet yapılmasına izin çıkması sevinçle karşılanıp,
hangi camilerde namaz kılınacağı da WhatsApp Grubu’nda paylaşılıyor.
“Yarın cuma namazı camilerde kılınacak. Camiye gelirken abdest evde
alınacak, maskeli ve seccadeli gelinecek. Maksem ve Tahtakale Bölgesi 29
Mayıs Cuma Günü Cuma Namazı Kılınacak Yerler: Abdal Murat Türbe
Cami, Üç Kuzular Cami, Alipaşa, Şehadet Cami, Doğanbey Semiha Acar
İmam Hatip Ortaokulu Bahçesi ve Pınarbaşı Parkı.”
Mahalle demek, sevginin, saygının, anlayışın, yardımlaşmanın,
dayanışmanın ve işbirliğinin sıcaklığını koruduğu yerleşim yeri demektir.
Bu özellikleri hala bünyesinde barındıran mahallelerden biri de Molla
Gürâni mahallesidir. Muhtarının özverili çalışmaları ve sakinlerinin
gayretleri ile, gündelik hayatı mahalle sıcaklığında geçiren sakinler, salgınla
birlikte telaşlanmışlardır. Özellikle yaşlı nüfusun fazla olması, tedirginliği
artırmıştır. Bu süreçte mahalle muhtarı bir WhatsApp Grubu oluşturarak
mahalle hayatının kesintiye uğramasına izin vermemiştir. Tüm canlılığıyla
mahalle, sanal ortamda hayatiyetini sürdürmüş, özellikle yaşlı mahalle
sakinleri mahallenin vefasına şahit olmuşlardır.
Sonuç ve Öneriler
Mahalle, yüzyılların imtihanından geçerek bugünlere ulaşmıştır. Mekanda
huzurla yaşamanın adı olmanın yanısıra mahalle, aynı zamanda idari bir
birimdir. Zaman içerisinde işlevlerinin büyük bir kısmını başka kurumlara
devretmiş olsa da önemini hala korumaktadır. İnsanın yardımlaşma,
dayanışma ve işbirliği ihtiyacı, mahallenin bugün de varlığını sürdürmesinin
en önemli sebebidir.
Diğer yandan tarihin hiçbir döneminde eksik olmayan salgınlar,
günümüzde de insanlığı tehdit etmeye devam etmektedir. COVID-19
salgını, yaygınlığı ve etkileri nedeniyle küresel bir salgın olarak tarihe
geçmiş bulunmaktadır. Etkileri halen devam eden koronavirüs salgını
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için tüm ülkeler en önemli tedbir olarak hayatı yavaşlatma ve insani
hareketliği azaltma tedbirlerine başvurmaktadırlar. Bazen aylarca dışarı
çıkma yasaklarını da kapsayan bu uygulamalar, işbirliği ve dayanışmayı
hayatın merkezine taşımıştır. Özellikle dezavantajlı insanlar için işbirliği
ve yardımlaşma hayati bir işlev görmüştür.
Kentlerin büyüyerek azmanlaşması karşısında gittikçe küçülen ve
yalnızlaşan insanın imdadına mahalle yetişmiştir. Sokağa çıkma yasakları
nedeniyle yüzyüze iletişimin yerini alan teknolojik aygıtlara dayalı sanal
iletişim, yardımlaşma ve dayanışma için de işlevsel bir araç olmuştur.
Konumuz bağlamında Molla Gürâni Mahalle muhtarının girişimiyle
hayata geçirilen Molla Gürâni Mahallesi Whatsapp Grubu, özellikle
mahalledeki yaşlılara can suyu olmuştur. Mahalleli tarafından, mahalleye
dair herşeyin paylaşıldığı bu grup, mahallenin işlevselliğini devam
ettirmenin, sosyal medya aracılığıyla da mümkün olduğunu göstermiştir.
Salgın günlerinde mahalle, sanal aleme taşınarak canlılığını korumuş ve
işlevini sürdürmüştür.

Sosyal medya, mekana bağlı olmaksızın insanlararası ilişkileri
sürdürmenin bir aracı olmasına karşın, bir salgın durumunda işlevselliği
mekana ihtiyaç duymaktadır. Bu bağlamda mahalle, sosyal medyanın,
toplumsal işlevini yerine getirebilmesinin mekandaki karşılığı olmaktadır.
Salgın günlerinde sosyal medyanın gerekli dayanışma işlevini yerine
getirebilmesi, mahalle ölçekli mekanı gerekli kılmaktadır.
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Çalışma bulguları sonucunda elde edilen bilgiler, koronavirüsle
mücadelede sosyal medyanın dayanışma amaçlı kullanılmasının yararlarını
göstermiştir. Bu yararların elde edilmesinde, mahallenin doğasında var
olan geleneksel özelliklerin etkili olduğu gözlemlenmiştir. Bu bilgilerden
hareketle aşağıdaki öneriler getirilmiştir:

Kentlerin büyümesi ve hızlanması karşısında mahalle, gittikçe işlevini
kaybetmekte yalnızca bir idari birim haline gelmektedir. Koronaviriüs
salgınının yayılmasını engellemek için alınan tedbirler mahalleyi, sosyoekonomik ve toplumsal bir birim olarak yeniden gündeme taşımış olup,
işlevsel hale getirilmesi için gerekli çalışmalar yapılmalıdır.
Zor zamanlarda önemi ve işlevi ortaya çıkan mahalle, bireyselleşmenin
göstergesi olarak değerlendirilen sosyal medyayı toplumsal bir amaç için
örgütleyebilmiştir. Sosyal medya bu dönemde, mahalle dinamiklerini ayakta
tutabilmiştir. Mahalle bu bağlamda bireyselleşmeye karşın sorumluluğu
merkeze alan toplumsalın yaşatılması adına sahiplenilmelidir.
Bu çalışmanın ortaya çıkardığı en önemli sonuç; onlarca kez ölümü
ilan edilen mahallenin, koronavirüsle mücadelede sosyal medyayı işlevsel
kullanarak hayatiyetini sürdürdüğüdür. Sonuç olarak mahalle, insan
doğasında var olan erdemler yaşadığı müddetçe hayatiyetini sürdürecek
gibi görünmektedir.
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İnsanlık tarihi boyunca kitle ölümlerine sebep olan salgın hastalıklar pek çok
ülkeyi derinden etkilemiş, toplumların hafızalarında derin izler bırakmıştır.
Bu izlerin edebiyata tesiri neticesinde ortaya çıkan eserlerden kimisi salgına,
şahıs kadrosunu oluşturan bir karakter gibi eser boyunca rol verirken kimisi
de kahramanlardan bazılarının çeşitli hastalıklardan dolayı vefat etmesi
esnasında salgından lokal düzeyde bahsetmektedir. Reşat Nuri Güntekin›in
Salgın adlı uzun hikâyesi ise salgını olay örgüsünün merkezine yerleştirerek
ona adeta bir kimlik veren eserlerden biri olarak karşımıza çıkmaktadır. 1935
yılında Perşembe dergisinde neşredilen bu hikâye, son derece gerçekçi bir
yaklaşım ile yazarının yaşam tecrübeleri ve bakış açısı doğrultusunda kaleme
alınmıştır. Anadolu köylerinden birinde ortaya çıkan salgın hastalığın teşhis
ve tedavisi için mücadele eden bir köy öğretmenini ve dönemin bürokratlarının
hem salgına hem de öğretmene göstermiş oldukları tepkileri ele alan eser, uzun
yıllar Anadolu şehirlerinde bulunan ve toplum yapısına aşina olan yazarının
perspektifinden sunulmaktadır. Biz de çalışmamızda, Salgın hikâyesinden yola
çıkarak bir Anadolu tasviri ortaya koymaya çalışacağız.
Anahtar Kelimeler: Salgın Hastalıklar, Türk Edebiyatı, Reşat Nuri Güntekin,
‘Salgın’, Anadolu Tasviri.
Abstract
The epidemic diseases that caused mass deaths throughout human history
have deeply affected many countries and left deep marks in the memories of
societies. While some of the works that emerged as a result of the influence of
these traces on literature play the role of the epidemic, like a character that
makes up the personal staff, some of them mention the epidemic at the local
level during the death of some of the characters due to various diseases. Reşat
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Nuri Güntekin’s long story called ‘Salgın’ appears as one of the works that gives
him an identity by placing the epidemic in the center of the plot. This story,
published in ‘Perşembe’ magazine in 1935, was written with a very realistic
approach in line with the writer’s life experiences and perspective. The work,
which deals with a village teacher struggling for the diagnosis and treatment
of the epidemic disease that emerged in one of the Anatolian villages and the
reactions of the bureaucrats of the period to both the epidemic and the teacher,
is presented from the perspective of his writer, who has been in Anatolian cities
for many years. In our study, we will try to reveal an Anatolian depiction based
on the story of ‘Salgın’.
Key Words: Epidemic diseases, Turkish Literature, Reşat Nuri Güntekin,
‘Salgın’, Anatolian depiction.
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Giriş
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Tüm dünyayı tesir altında bırakan ve son dönemde üzerine hayli araştırma ve
inceleme yapılarak pek çok yazı kaleme alınan salgın hastalıkların sadece tıp
ve fen bilimlerinde değil sosyal bilimlerde de çeşitli disiplinler bağlamında
ele alındığı bilinmektedir. Biz de çalışmamızın amacını oluşturan salgın
hastalıktan dolayı ortaya çıkan toplumsal bir sorunun doğurduğu Anadolu
toplum yapısını detaylıca ele almadan evvel, kavram olarak salgına ve salgın
hastalıkların tarihçesine kısaca değinmek gerektiği kanaatindeyiz.
Kelime itibariyle “1.Kısa zamanda çevredeki insan, hayvan veya
bitkilerin büyük bir bölümüne bulaşan, müstevli: Salgın hastalık. 2.Bir
hastalığın veya başka bir durumun yaygınlaşması veya birçok kimselere
birden bulaşması: Tifo salgını. Kumar salgını. 3.Gereğinde herkesten
para veya mal olarak toplanan geçici vergi. 4.Bir şeyin bir yere girip her
yanı kaplaması, istilâ. 5.Belli bir hareketin, davranışın, sözün toplumda
yaygınlaşması”1 şeklinde birçok anlam ile tanımlanan ‘salgın’, insanoğlunun
yerleşik hayata geçmesinin ardından toprağı sürekli işlemeye başlaması
ve buna bağlı olarak çeşitli hayvanlar ile yakın temas hâlinde bulunması
neticesinde ortaya çıkan veba, tifüs, sıtma gibi hastalıkların büyük kitlelere
yayılmasını / bulaşmasını ifade eden bir kavramdır.2 Söz konusu hastalıklar
ile ortaya çıkan salgınlar devletleri iktisadî, siyasî, sosyal ve demografik
bakımdan son derece tesir altında bırakmış ve adeta toplumların kendi
içlerinde harp yaşamalarına sebep olmuştur. O hastalıklardan biri olan
veba, pek çok devlette görülmüş ve oldukça fazla can kaybına sebep olmuş
bir salgındır. İnsanlara fare pirelerinden bulaşan veba,3 ilk olarak Mısır’da
1

“Salgın” Maddesi, Türkçe Sözlük, C. 2, Ankara 1998, s. 1896.

2

Andrew Nikiforuk, Mahşerin Dördüncü Atlısı Salgın ve Bulaşıcı Hastalıklar Tarihi, Çev. Selâhattin
Erkanlı, İstanbul 2007, s. 28, 29.

3

Hikmet Özdemir, Salgın Hastalıklardan Ölümler (1914–1918), Ankara 2005, s. 18.
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görülmüş, daha sonra İskenderiye ve Filistin üzerinden ikiye ayrılarak tüm
dünyaya yayılmıştır.4
Veba salgınının Avrupa’yı tesir altında bırakan iki aşaması mevcuttur.
Onlardan ilki 547 yılında ortaya çıkan Jüstinyen salgınıdır ki pek çok
Romalının ölmesi ile neticelenmiştir. Diğeri ise 1346 yılında Hazar Denizi
çevresinde zuhur eden veba salgınıdır.5 Bu salgın daha sonra dünyaya
yayılarak toplu ölümlerin yaşanmasına neden olmuştur.6 Osmanlı Devleti
döneminde de aralıklarla ve farklı yerleşim yerlerinde görülen bu salgından
kayıplar yaşanırken 1778-1787 yılları arası, salgının Osmanlı topraklarını
kasıp kavurduğu yıllar olarak kayıtlara geçmiştir.7 1822 yılında İstanbul’da
görülen veba salgınında ise hastalar Kız Kulesi’nde oluşturulan hastaneye
yatırılarak toplumdan tecrit edilmeye çalışılmıştır.8 Daha sonra birkaç defa
daha görülen bu salgın, can kaybı olmadan şehri terk etmemiştir.

Koleradan sonra rastlanan salgınlardan bir diğeri de sıtmadır. Bataklığın
yoğun olduğu yerleşim yerlerinde görülen bu hastalık ise ilk olarak Afrika’da
görülmüş, oradan Hindistan’a atlamıştır.12 Balkan Savaşları ve Birinci Dünya
Savaşı esnasında Osmanlı askerleri arasında da yoğun olarak görülen sıtma
salgını, savaşın bitmesinin ardından askerlerin geri dönmeleriyle birlikte
İstanbul’a yayılmış, bu nedenle sıtmayla yoğun bir mücadele içerisine
girilmiştir.13
4

Prokopius, İstanbul’da İsyan ve Veba, Çev. Adil Calap, İstanbul 2002, s. 238-239.

5

Richard Horton (1995), “Küresel Tehdit: Bulaşıcılık”, Toplumsal Tarih, C. 4, S. 22, İstanbul 1995, s. 32.

6

Hikmet Özdemir, a.g.e., s. 23.

7

Daniel Panzac, Osmanlı İmparatorluğu’nda Veba, Çev. Serap Yılmaz, İstanbul 1997, s. 36.

8

Vildan Göksoy, (1999), “Kız Kulesi ve Salgın Hastalılar”, Tarih ve Toplum, C. 32, S. 188, İstanbul 1999, s.
53.

9

Mehmet Temel, Atatürk Döneminde Bulaşıcı ve Salgın Hastalıklarla Mücadele, İstanbul 2008, s. 89.
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Vebanın ardından baş gösteren kolera hastalığı ise temizlik bakımından
özensiz olan Uzak Doğu yerleşim yerlerinde görülmeye başlanmış, 19.
yüzyıldan itibaren dünyaya yayılarak salgın hâlini almıştır.9 İstanbul’da
görülen ilk kolera vakası, 1831 yılına rastlamaktadır. Vebanın tamamen
bitmeden üzerine kolera salgının eklenmesi, İstanbul’u son derece ağır
bir yükün altında bırakmış, pek çok insanın hayatını kaybetmesine sebep
olmuştur.10 Bu sırada aralıklarla belirli yerlerde görülmeye devam eden salgını
tetikleyen olay ise 1893 yılında Mekke’de yaşanmıştır. Hac vazifesi esnasında
ortaya çıkan kolera salgını nedeniyle kırk bin kişi hayatını kaybetmiş, oradan
kurtulup İstanbul’a dönenlerin burada yaşayanlara bulaştırmasıyla da ölüm
vakaları sayıca artmıştır.11 Aynı zamanda bu süreçte devam eden savaşlarda
da salgından dolayı birçok asker vefat etmiş, salgının Anadolu’nun farklı
şehirlerine sıçramasının önüne geçilememiştir.

10 Nuran Yıldırım, “Kolera ve İstanbul Suları”, Toplumsal Tarih, S. 145, İstanbul 2006, s. 20.
11

Cem Emrence, “İstanbul’da Kolera Salgını (1893–1894)”, Tarih ve Toplum, C. 32, S. 188, İstanbul 1999,
s. 46.

12

Andrew Nikiforuk, Mahşerin Dördüncü Atlısı Salgın ve Bulaşıcı Hastalıklar Tarihi, s. 36.

13

Nuran Yıldırım, “Salgınlar”, Dünden Bugüne İstanbul Ansiklopedisi, C. 6, İstanbul 1994, s. 424.
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Tifüs ise pek çok devleti etkileyen bir başka salgın hastalıktır. 1489 yılında
İspanya’da görülen bu salgın on yedi bin askerin hayatını kaybetmesine
sebep olmuştur.14 Oradan çeşitli savaşlar neticesinde farklı ülkelere yayılan
tifüs, 1877-1878 Osmanlı-Rus Harbi esnasında kırk bin askeri canından
etmiştir.15 Birinci Dünya Savaşı’nın ilk yıllarında Erzurum ve çevresinde baş
gösteren tifüs vakası ise askeriyeyi tesir altına almış, Sarıkamış Harekâtı
sırasında birçok askerin soğuk ve tifüsten dolayı hayatını kaybetmesine
sebep olmuştur.16
Çiçek hastalığı ise diğerlerine nazaran daha etkili olmuş bir salgındır. 17.
yüzyılın sonlarına doğru Avrupa›ya yayılan bu salgın, çocukların üçte birinin
ölüm sebebi iken17 18. yüzyılda altmış milyon kişinin çiçek salgınından
dolayı vefat ettiği bilinmektedir.18 Osmanlı Devleti’nde de zaman zaman
çiçek salgını görülmüş, tedavisi için de İstanbul’un belirli semtlerinde aşı
istasyonları kurulmuştur. Solunum yolu ile buluşan salgın hastalıklardan
biri ise veremdir. Osmanlı Devleti döneminde Sultan II. Mahmud ile Sultan
Abdülmecid’in ölüm sebebi de olan bu hastalığın tedavisi için Sultan II.
Abdülhamid çeşitli girişimlerde bulunmuştur.19
Osmanlı Devleti döneminde görülen salgınlar arasında humma-yı racia,
tifo, nezle ve dizanteri gibi hastalıklar da mevcuttur. Yaşanan siyasî süreç
ile birlikte ortaya çıkan savaşlardan dolayı özellikle cephedeki askerler
arasında görülen bu hastalıklar, daha sonra erlerin şehirlerine dönmeleri
ile yayılmıştır.20 Hastalara uygulanan tecritler ise hastalığın yayılıp salgın
hâlini almasına engel olamamıştır. Dolayısıyla yaşanan tüm salgın vakaları,
toplumu her türlü alanda son derece tesir altında bırakmış, devletin bilhassa
iktisadî ve siyasî anlamda zorlu bir süreç içerisine girmesine sebep olmuştur.
Salgın ve Edebiyat
Toplumların kimi zaman tanıklık ettiği kimi zaman da yaşadığı salgınlar,
hafızalarda silinmeyecek izler bırakırken edebî eserlerin sayfalarında da
kendilerine yer bulmuştur. Nitekim yaşanan salgın vakaları, hayatın olağan
gidişatını kendi seyrine göre çevirmeyi başarmış ve edebiyatı, özellikle de
roman ve hikâyeyi etkileyerek onların konuları arasında kendisine yer
edinebilmiştir.
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14

Hikmet Özdemir, a.g.e., s. 41.

15

Ramazan Çalık, Muzaffer Tepekaya, (2006), “Birinci Dünya Savaşı Esnasında Anadolu’daki Salgın
Hastalıklar ve Ermeniler”, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, S. 16, Konya 2006, s.
208.

16

Nuran Yıldırım, “I. Dünya Savaşında Tıbbiyeliler ve 14 Mart’ın Tıp Bayramı Oluşu”, Toplumsal Tarih, S.
171, İstanbul 2008, s. 43.

17

Andrew Nikiforuk, Mahşerin Dördüncü Atlısı Salgın ve Bulaşıcı Hastalıklar Tarihi, s. 96-97.

18

Hikmet Özdemir, a.g.e., s. 44.

19

Nuran Yıldırım, “Salgınlar”, s. 424.

20

Hikmet Özdemir, a.g.e., s. 222, 223, 267.
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Sözgelimi ortaya çıktığı tarihlerden itibaren milyonlarca kişinin hayatını
kaybetmesine sebep olan veba salgınını konu alan eserlerden biri Daniel
Defoe’nun 1722 yılında yayımlanan Veba Yılı Güncesi’dir. Eser, 1664-1665
yıllarında Londra’da yaşanan ve yüz bin insanın can kaybıyla sona eren
salgını pek çok bakımdan ele almaktadır. Aynı hastalığın konu edinildiği
diğer eserlere ise Albert Camus Veba (1947), Edgar Allen Poe Kızıl Ölümün
Maskesi (1842), Alessandro Manzoni Nişanlılar (1827), Charles Dickens
Kasvetli Ev (1853), Jack London Kızıl Veba (1912), Giovanni Boccaccio
Decameron (1349-1353) ile Thomas Mann’in Doktor Faustus (1947)’u frengi
hastalığı; Venedik’te Ölüm (1912) ve Büyülü Dağ (1924) adlı eserleri ise
verem salgını, Gabriel Garcia Marquez’in Kolera Günlerinde Aşk (1985) adlı
romanı ise kolera hastalığına örnek olarak verilebilir.21

Aynı zamanda salgın hastalığın şahıs kadrosundan biri gibi, romanın ya
da hikâyenin başından sonuna kadar yer alarak konuyu oluşturduğu görülen
eserler de mevcuttur. Hüseyin Rahmi Gürpınar’ın Hakk’a Sığındık (1919) ile
Onur Gürleyen’in Hastalık (2018) adlı eserleri örnekler arasında sayılabilir.
Hakk’a Sığındık’ta, Birinci Dünya Savaşı’nın hemen ardından ortaya çıkan
ve Avrupa’da yirmi milyon insanın can kaybına sebep olan İspanyol nezlesi
salgını ele alınırken Hastalık’ta ne olduğu bulunamayan ve salgın hâline
gelen bir hastalık konu edinilir. Bu bağlamda, Reşat Nuri Güntekin’in Salgın
adlı uzun hikâyesini ise salgını ele alan eserler listesinin başında zikretmek
elzem olacaktır.
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Türk edebiyatında ise salgın hastalığa yakalanarak vefat eden
kahramanların yer aldığı pek çok eser kaleme alınmıştır. Bunlara Şemseddin
Sami’nin Taaşşuk-ı Talat ve Fitnat’ında Talat’ın sıtmadan, Reşat Nuri
Güntekin’in Çalıkuşu’nda Munise ile Hüseyin Rahmi Gürpınar’ın İffet’inde
Sadık’ın kuşpalazından ve Halide Edip Adıvar’ın Mev’ud Hüküm’ünde
Hayri’nin tifodan vefat etmesi örnek olarak verilebilir.

Reşat Nuri Güntekin ve Anadolu
“Cumhuriyet devri Türk edebiyatının en çok okunan, en çok sevilen,
eserleri en çok baskı yapan romancısı [olan Reşat Nuri Güntekin], küçük
dereceli memurdan devlet ve hükûmet başkanına, lise öğrencisinden,
hatta o devirde ilkokul mezunundan ve ilkokul öğretmeninden üniversite
profesörüne kadar Türkiye’de okuma-yazma bilen farklı sosyal grupların
ve kültür tabakalarının roman okuyucusu sıfatıyla üzerinde birleştikleri
tek romancı[dır].”22 Doğum tarihi ile ilgili çeşitli rivayetler bulunan Reşat
Nuri’nin “doğum gününün 25 Kasım 1889 olduğu[nu]”,23 yaptığı araştırmalar
21

A. Ömer Türkeş, “Destanlardan modern romanlara salgın edebiyatı”, Hürriyet Kitap Sanat, 09.04.2020.
https://www.hurriyet.com.tr/kitap-sanat/destanlardan-modern-romanlara-salgin-edebiyati-41490716

22 Birol Emil, Türk Kültür ve Edebiyatında Şahsiyetler 2, Ankara (?), s. 285.
23 Cevdet Kudret, Türk Edebiyatında Hikâye ve Roman II 1859-1959, İstanbul 1970, s. 256.
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neticesinde Cevdet Kudret ortaya çıkarmıştır. Askerî doktor olan babası
İbrahim Nuri Bey ve annesi Lütfiye Hanım ile birlikte yaşayan Reşat Nuri,
babasının mesleğinden dolayı eğitimine farklı şehirlerdeki okullarda devam
etmiş, 1912 yılında İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesinden mezun
olmuştur. Ertesi yıl Bursa’da başladığı öğretmenlik mesleğini ise çeşitli
okullarda sürdürmüş, 1931 yılında Millî Eğitim müfettişliği, 1933-1943 yılları
arasında Çanakkale milletvekilliği ve 1954 yılında da Paris Kültür Ataşeliği
görevini yaparak bu meslekten emekli olmuştur. Kanser tedavisi için gittiği
Londra’da, 1956 yılında vefat etmiştir.24
Reşat Nuri, kitaplar arasında büyüyen bir çocukluk geçirir. Zira geniş bir
kütüphanesi bulunan babasının kitap yelpazesi, Reşat Nuri’nin edebiyata
olan ilgisinde son derece etkilidir. Kütüphanede bulunan divanlar, çeşitli
şerhler ve dönemin yazarlarına ait eserler ile birlikte Balzac, Voltaire, Emile
Zola, Taine, Renan gibi isimlerin eserlerinin yer alması, onun Doğu ve Batı
kültürünü bir arada özümsemesine vesile olur. Dolayısıyla “Reşat Nuri
iki büyük kaynaktan beslenir: Kültür ve Medeniyet”.25 Ayrıca babasının
kütüphanesi dışında, lalası Şakir Ağa’nın anlattığı masallar ile dinlediği
romanlar da edebî ve kültürel kimliğinin inşasında rol oynamaktadır.26
Edebiyat dünyasına Birinci Dünya Savaşı yıllarında giren Reşat Nuri;
Aile, Akbaba, Ana Yurt, Ayda Bir, Büyük Mecmua, Cumhuriyet, Diken,
Şair, Nedim, Kelebek gibi daha pek çok dergide çeşitli yazılar neşrederken27
bir yandan da roman yazmaya devam eder. 1922 yılında Vakit gazetesinde
tefrika edilmeye başlanan Çalıkuşu romanı ile şöhret kazanıp ‘Çalıkuşu
yazarı’ olarak anılmaya başlanır.28 Romanın yazıldığı dönem dikkate
alındığında, toplum ve edebiyat dünyasında uyandırdığı yankının sebebini
Birol Emil şöyle açıklar:
“Millî Mücadele Anadolu’nun sadece dış düşmanlara karşı değil,
İstanbul’a karşı da savaşıydı. Oradan kaçan pek çok Türk aydını ateş
hatlarından Anadolu’yu ilk defa görüyordu. Sosyal plandaki bu değişmenin
edebiyatta akissiz kalması mümkün değildi. Esasen Tanzimat’tan beri
cemiyette, insanda ve fikirlerde başlayan değişmeler önce edebiyatın
dışında hazırlanmış, daha sonra edebiyata mal olmuştur. Bu itibarla Türk
romanını, hatta bir zihniyet ve muhteva meselesi olarak Türk edebiyatını
İstanbul’dan dışarı çıkarmak, ona yeni bir dinamizm vermek için ancak
Çalıkuşu çapında, o genişlik, o yoğunluk ve kesinlikte bir çıkış, böyle bir
hamle, tek kelimeyle Çalıkuşu gibi bir aksiyon lâzımdı. Reşat Nuri işte buna
24 Behçet Necatigil, Edebiyatımızda İsimler Sözlüğü, İstanbul 2004, s. 197.
25 Birol Emil, “Edebiyatımızın Her Zaman Yaşayacak Adlarından Biri, Reşat Nuri Güntekin”, Gösteri,
Aralık 1989, S. 109, s. 3.
26 Hilmi Yücebaş, Bütün Cepheleriyle Reşat Nuri, İstanbul 1957, s. 41.
27 Birol Emil, “Edebiyatımızın Her Zaman Yaşayacak Adlarından Biri, Reşat Nuri Güntekin”, s. 3.
28 Behçet Necatigil, a.g.e., s. 197-198.
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muvaffak olmuştur. Türk edebiyatında ‘Anadoluculuk’ yahut ‘Memleket
edebiyatı’ çığırının başında Reşat Nuri Güntekin vardır.”29
Edebiyatın İstanbul’dan Anadolu’ya geçişine önayak olan Reşat Nuri’nin
bu eseri ile birlikte roman, dışarıdan bakılan gerçekliğin değil, bizzat
yaşanılan gerçekliğin bir ürünü olmaya başlar.30 Reşat Nuri de neşrettiği
diğer eserlerinde aynı gerçekliği en derin ve titizlik ile inci gibi işlemeye
devam ederek “hayatın ve insanın bir kesitini ortaya çıkarır.”31 Bu kesit ise
okuyucuyu son derece tesir altında bırakır. Nitekim onun “anlattıkları hep
hayatın kendisi[dir].”32 Dolayısıyla eserleri uzun yıllar severek okunmuştur
ve okunmaya devam etmektedir. Fethi Naci ise bu durumu iki sebebe
bağlamaktadır. Onlardan ilki, kendisini halktan soyutlamadan halkın
değerlerine sahip çıkması ve onları koruması; diğeri toplumsal sorunları ele
alırken gerçeklikten sapmamasıdır.33
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Eserlerinde tercih ettiği şahıs kadrosu ise Anadolu insanının ta
kendisidir. Öyle ki “köylü, çiftçi, küçük memur ve aydın günlük geçim
derdindeyken, bunların kaderiyle meşgul olan öğretmen, doktor, asker
gibi meslek mensubu aydınlar hem onlar gibi geçim derdindedirler hem
de onların hayatında kurtarıcı rol oynarlar.”34 Şahıs kadrosunun bu
çeşitliliği, yazarın Anadolu’ya ve Anadolu’da yaşayan insanların hayatlarına
uzanması ile doğrudan ilişkilidir. Zira “babasının subay olması sebebiyle
Anadolu’da dolaşmış, bir eğitimci olarak da hayatı hep Anadolu’nun içinde
geçmiş”35 olan Reşat Nuri, Anadolu ile iç içe bir hayat yaşamıştır. Dolayısıyla
şehir ile köy hayatı arasındaki farkı bizzat müşahede etmiş, Anadolu şehir
ve köylerinde yaşanan tabloları son derece yetkin bir üslûp ve gerçekçi bir
anlatım ile gözler önüne sermiştir. Reşat Nuri’nin Anadolu’yu tanımasına
imkân sağlayan bu durum, onun gözlem yeteneğinin geniş bir perspektiften
bakarak “ülkemizden ‹insan manzaraları› çizme başarısına”36 ulaşmasına
vesile olmuştur. Bu başarıyı yakaladığı eserlerinden biri ise Salgın adlı uzun
hikâyesidir.

29 Birol Emil, Türk Kültür ve Edebiyatında Şahsiyetler 2, s. 288-289.
30 Fatih Kanter, Reşat Nuri Güntekin’in Romanlarında Yapı ve İzlek, Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler
Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Ana Bilim Dalı Doktora Tezi, Elazığ 2008, s. 18.
31

İnci Enginün, Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı, İstanbul 2005, s. 260.

32 Ahmet Hamdi Tanpınar, Edebiyat Üzerine Makaleler, İstanbul 2005, s. 458.
33 Fethi Naci, Yüzyılın 100 Türk Romanı, İstanbul 2010, s. 22-23.
34 İnci Enginün, a.g.e., s. 260.
35 Alemdar Yalçın, Siyasal ve Sosyal Değişimler Açısından Cumhuriyet Dönemi Türk Romanı 1920-1946,
Ankara 2012, s. 199.
36 Şükran Kurdakul, Çağdaş Türk Edebiyatı II, Ankara 1992, s. 111.
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Salgın Hikâyesi
Reşat Nuri’nin bu hikâyesi, 1935 yılında Perşembe dergisinde neşredilmiş,
2005 yılında da İnkılâp Yayınevi tarafından Bütün Eserleri 25 üst başlığı
ve Madalyonun Ters Tarafı hikâyesi ile birlikte kitap olarak basılmıştır.
Her ikisi de uzun hikâye olan bu eserlerden Salgın37, bir öğretmenin görev
yaptığı köyde baş gösteren hastalık nedeniyle çocukların ölmesinin ardından
hastalığın salgın olabileceği endişesi ile kaymakamlığa mektup göndererek
yardım istemesini, mektubu alan kaymakam başta olmak üzere diğer
yetkililerin öğretmene ve duruma karşı tutumları ile öğretmenin göstermiş
olduğu duyarlılığın neticelerini konu almaktadır. Olay örgüsü bu şekilde
vuku bulurken yazar hem babası hem de kendi mesleği sayesinde uzun yıllar
yaşadığı Anadolu şehirleri ile ilgili edindiği izlenimlerden yola çıkarak Salgın
hikâyesine yaklaşmakta, kimi zaman sözü eserin kahramanlarına emanet
ederek kimi zaman da anlatıcının direkt olayın akışına müdahale etmesini
sağlayarak bir Anadolu portresi çizmektedir. Bunu gerçekleştirirken hâkim
bakış açısı ile kaleme aldığı eseri anlatıcıya yüklemekte, kahramanların
betimlemelerini de anlatıcının bakış açısından yola çıkarak okuyucu ile
buluşmasını sağlamaktadır.
Hikâyede yer alan kahramanlar; kaymakam, yazı işleri müdürü, nahiye
müdürü, il sağlık müdürü, müfettiş, Öğretmen Cevdet, Doktor Remzi ve
köylülerdir. Eserlerinde değişik karakter ve meslekteki kişilere yer veren
Reşat Nuri, bu hikâyede de daha çok memur tipleri şahıs kadrosuna dâhil
etmiştir. Hikâyede yer alan memurlardan öğretmen dışındakiler menfi bir
portre ile çizilirken kimisi göz boyamak ve baştan savmak için iş tutan, kimisi
menfaati doğrultusunda hareket eden, kimisi de memuriyet hayatının ve
Anadolu insanının vermiş olduğu bezginlik ile her türlü sorundan başkasını
sorumlu tutup kendisini kurtarmaya çalışan kişiler olarak betimlenmiştir.
Tüm memurların belirli bir tedrisattan geçtikleri aşikârken öğretmen
dışındakilerin menfi bir hâl üzere tasvir edilmeleri, şüphesiz Reşat Nuri’nin
öğretmenlik mesleğine yüklediği anlam ile yakın ilişkilidir. Ona göre II.
Meşrutiyet ile birlikte, İstanbul’dan Anadolu’ya doğru gerçekleşen yönelişin
temelinde yatan Anadolu halkını aydınlatma isteğini yerine getirebilecek
yegâne kişi, öğretmendir. Dolayısıyla Anadolu’da yaşanan trajediyi ortaya
koyup çare bulmaya çalışacak olan kişi de yine öğretmen olacaktır. Ayrıca
öğretmen, Anadolu’da yer alan kültürlerin homojen olarak tüm ulusa
yayılmasını sağlayıp38 halkın ‘millet’ kavramı ile özdeşleşmesine imkân
oluştururken39 omzuna yüklendiği bu vazife, dönem itibariyle okuma-yazma
oranlarının sınırlı olması göz önüne alındığında, son derece ehemmiyetli
hâle gelecek ve aydın kimliğinin somutlaştığı yegâne kişi olmasının önünü
açacaktır. Tüm bu sebeplerden dolayı kendisi de öğretmen olan Reşat
37 Reşat Nuri Güntekin, Salgın - Madalyonun Ters Tarafı, İstanbul 2005.
38 Saime Tuğrul, Canım Sana Feda – Yeni Zamanların Kutsallık Biçimleri, İstanbul 2014, s. 146.
39 Eric J. Hobsbawn, Milletler ve Milliyetçilik – Program, Mit, Gerçeklik, Çev. Osman Akınhay, İstanbul
2010, s. 115.
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Nuri’nin öğretmenlik mesleğini ‘kutsal’ olarak nitelemesi, son derece
normal karşılanmalıdır.

Salgın ve Anadolu Tasviri
Hikâyenin kahramanlarından olan Gökpınar kaymakamı, şiir ve güzel
yazı meraklısı biridir. Okuduğu ya da duyduğu bütün güzel sözleri
not ederek çalışma odasının çekmece gözünde biriktiren kaymakam,
gezmeye çıktığında çok sevdiği ağaçlar olan servi ve söğüdü seyre dalmak
için ya dere kenarına ya da mezarlığa gider. Mezarlıkta dikkatini çeken
şeylerden biri, mezar taşlarıdır. Zira mezar taşlarındaki beğendiği yazıları
kaydetmeyi adet hâline getirmiş olan kaymakama göre bu ağaçlardan
biri sevinci diğeri hüznü temsil etmektedir. Hüznü temsil eden söğüt
yapraklarını dünya zevkinin gelip geçiciliği ile bağdaştıran kaymakam,
dünya hayatına dair bakış açısını da bu şekilde ortaya koymaktadır. Bu
dünya bakışı ve taşrada geçen otuz küsur yıllık memuriyet hayatının vermiş
olduğu bezginlik ile halktan uzaklaşarak kendine yönelen kaymakam,
karar verme yetisinden uzaklaşmış, kendi vazifesini adeta yazı işleri
müdürünün üzerine zimmetlemiştir. Kaymakam kadar memuriyet hayatı
olan yazı işleri müdürü ise “kaymakam gibi yaşlı başlı bir adamdı[r].
Hatta ondan da büyüktü[r]. Fakat çok dinç bir adam olduğu için yaşını
gösterme[mektedir]. Beylerbeyi’nde orta halli bir ailenin çocuğu[dur].
Ali Suavi vak’asında bu kasabaya sürülmüş, o vakitten beri İstanbul’a
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Hikâyede öğretmen, görev yaptığı köyde ortaya çıkan ve sebebi
bilinmeyen bir hastalığın salgın olabileceği endişesi ile yetkilileri haberdar
edip çözüm bulmak adına mücadele içine girerken diğer kahramanlar
tarafından çeşitli vesileler ile aşağılanır, menfi hakaret ve söylemlere
muhatap bırakılır. Tüm bunlara rağmen yılmadan çözüm aramaya devam
ederken mevcut olan sorundan dolayı hayatını kaybeder. Diğer memurlar
ise konuya son derece ilgisiz davranır. Başlarına bir iş açılmasından
korkarak birkaç girişimde bulunsalar da önlerine çıkan engelleri bahane
ederek geriye dönmeyi vazifelerini yapmış olmanın gönül rahatlığı olarak
kabul ederler. Bu durum, öğretmeni kutsallaştırırken Anadolu’daki
memuriyet hayatının olumsuz bir çerçevede çizilmesine sebep olmaktadır.
Memurların salgına ve öğretmene dolayısıyla insan ölümlerine karşı
takındıkları bu tavrın farklı bir hâlini köylü halkın tutumlarında da
görmek mümkündür. Nitekim köyde yaşayan insanlar, yaşanan salgın
hastalığa ecel ve kader bağlamında bakmakta, tedbir ve tedavisi için hiçbir
girişimde bulunmamaktadır. Bu durum da yazarın köylü halkını bilinçsiz
ve temelsiz bir din inancına sahip olmaları bakımından eleştirmesine
sebep olmaktadır. Dolayısıyla hikâye boyunca kahramanların hastalığa ve
birbirlerine olan bakış açıları, kurulan diyaloglar ve anlatıcının yorumu ile
birleşerek Reşat Nuri’nin Anadolu tasvirini somutlaştırmaktadır.
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dönememişti[r].”40 Edindiği tecrübeler sayesinde hem alt hem de üst
görevde çalışan kimseleri gözü açıklığı ile idare edebilmekte mahir olan
yazı işleri müdürü, kaymakama bırakmadan pek çok işi halledebilmektedir.
Kaymakam, yılda iki kere çalışma masasının gözlerini temizler. İçerisinde
biriktirdiği pek çok mektup ve yazıyı mahiyetine göre ya saklamaya devam
eder ya da çöpe atar. Temizliğe başladığı günlerden birinde her zaman
yaptığı gibi odasının kapısını içeriden kilitleyip, hademelere gelenler ile
yazı işleri müdürünün ilgilenmesi talimatını verir. Çekmecesinde bulunan
yazıları ve mektupları atmadan önce tekrar gözden geçirir ve kimilerine
cevap vermediği için hayıflanırken kimilerine de beklenilen taleplere dair
memnuniyetsizliğinden dolayı kızar. Üzüle sıkıla açtığı eski mektuplar
arasından eline resmî bir yazı geçtiğinde ise şaşkınlığını gizleyemez. İçinde
ince yazı ile yazılmış uzunca bir mektup olan zarf, Karlıbel köyü ilkokulu
Öğretmeni Cevdet›e aittir. Zarfın yırtık olmasından daha önce okunduğu
anlaşılsa da kaymakam bu zarfı okuduğunu hiç hatırlamaz. Tarihine
baktığında ise mektubun yirmi bir günlük olduğunu anlar ve hemen
mektubu okumaya başlar:
“Kulunuz Karlıbel köyü ilkokulu öğretmeniyim. Köyümüzde bir
salgın baş gösterdi. Hastalar şiddetli baş, arka ağrıları ve kusmalarla
yatağa düşüyorlar. Sıcaklıkları artıyor; birkaç saat içinde kendilerini
kaybediyorlar; durmadan inleyip sayıklıyorlar. Ara sıra öksürdükçe
ağızlarından parça parça kan geliyor. Üç dört gün bu halde can
çekiştikten sonra ölüp gidiyorlar. Doktor olmadığı için bu hastalığın
ne olduğunu tabii bilemem. Yalnız size gördüklerimi yazıyorum. Bir de
elli evlik bir köyde şimdiye kadar altı kişinin ölmüş olmasına göre bu
hastalığın bulaşıcı bir salgın olduğunu zannediyorum. Köylüler cahil
insanlar, hastalıktan sakınmasını, korunmasını bilmiyorlar. ‹Aman
çoluk çocuğunuzu kollayın. Belki geçer.› Diyecek olursam kızıyorlar.
‹Biz çok şükür Müslüman insanlarız. Hastadan iğrenmek günahtır.›
Diyorlar. Okulun eski öğretmeni olan ihtiyar imam da onları benim
aleyhime kışkırtıyor. ‹İmanımızı bütün tutalım. Allah›a yalvaralım. Bir
suçumuz, günahımız varsa affetsin. Kim bilir ne kusurlarımız var ki Allah
bu belayı gönderdi› diyor. Bu dağ tepesinde bütün dünya ile alakasını
kesmiş garip, fakir köylülerin cehaletlerinden başka ne günahları olur?
Halbuki o suçun sorumlusu da kendileri değil.
Şimdiki halde bu salgın karşısında yapılan tedbir hastaları hocaya
nefes ettirmekten ve köyün başından bu belayı defetmek için akşam
namazlarında Kunut duasını okumaktan ibarettir.
İki defa bin zahmetle dağdan kasaba merkezine indim; hali yana
yakıla müdüre anlattım. Birincisinde: ‹Bugünlerde ilçe doktoru devre
gelecek. Bir kolayını bulursak oraya da göndeririz.› Dedi.
40
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‘Bekleyecek vakit yok, bey… Elli haneli köyde ölenlerin sayısı altıyı
buldu’ dedim. Çatık bir çehre ile: ‘Peki peki… Sen git; işinle meşgul ol.
Biz icabına bakarız.’ Dedi. İki gün sonra jandarma ile köye solfato ilacı
geldi. Birkaç gün doktoru bekledikten sonra dayanamadım; yağışlı bir
havada canımı dişime takarak tekrar kasaba merkezine indim. ‘Bey,
ayaklarını öpeyim. Bilmediğimiz bir hastalığa solfato ilacı kâr eder
mi?’ dedim. Müdür bu defa hiddetlendi. ‘Ne diye üstüne lazım olmayan
şeylere karışıyorsun? Ne diye izin almadan işini bırakıyorsun?’ diye beni
azarladı.
Nahiye Müdürü’nden ümit kalmadığı için bu defa sizin merhamet ve
şefkatinize sığınmaktan başka çare göremedim.
Meşrutiyet idaresi zamanında bir köyün böyle öksüz evlad gibi yüz
üstü bırakılmasına ve hastalıktan kırılmasına ne kanun ne de vicdanınız
razı olmayacaktır…”41

Durumla ilgili ne yapacağına tam olarak karar veremeyen kaymakam,
yazı işleri müdürünü çağırarak mektubu bir de ona okutur. Yazılanlara
sinirlenen yazı işleri müdürü ise öğretmen ile ilgili şu yorumu yapar ve
ardından kaymakamın da aklına ilk gelen çareyi, yani mektubu yırtıp atma
teklifini dile getirir:
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Mektup bittiğinde “çam sakızı gibi parmaklarına yapışan bu mektubu
bir türlü [elinden] bırakam[ayan]”42 kaymakam, mektubun dikkatinden
nasıl kaçtığını anlayamamanın şaşkınlığı içinde çareler düşünmeye başlar.
Bu çarelerden biri mektubu yırtıp atmaktır. Anlatıcıya göre yapılabilecek
en doğru davranış budur; lakin kaymakam durumun ciddiyetinden ziyade
öğretmenin yapmış olduğu ithaflardan etkilendiği için bu düşünceden
uzaklaşır. Nitekim “kendisine birçok insanların ihmal yüzünden ölmekte
oldukları haber veriliyor, vicdan ve vazifeden bahsediliyordu. Namuslu
bir idare adamı böyle şikâyete kulak tıkayamazdı.”43

“İstanbul öğretmen okulunun başımıza bela ettiği kişilerden… Yani
ilçede bunun gibi on öğretmen olsa taş üstünde taş kalmaz…
Arz ettiğim gibi kendisini gayet iyi tanırım. Huysuzdur, geçimsizdir,
ukaladır. Anarşist gibi bir adamdır. Köylü ile daima hır çıkarır. Olur
olmaz şeyler için ikide bir de Nahiye Müdürlüğü’nü, kaymakamlığı
rahatsız eder. (…) Zımba ile delik deşik edilmiş gibi uğursuz bir surat…
Bu suratta adamdan hayır gelir mi efendim!.. Bizim beğenmediğimiz o
eski sarıklı hocalar böyle heriflerin yanında gülsuyu gibi kalır.”44
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Yazı işleri müdürünün bu yorumu ve yaptığı teklifi bir an düşündükten
sonra kabul etmeyerek olayın mahiyetine dair nahiye müdüründen bilgi
alınması ve doktorun köye gönderilmesi talimatını veren kaymakam,
önüne gelen olay ile ilgili bir çözüm girişiminde bulunmanın ‘iç huzuru’
ile rahatladığını hisseder ve kendisi ile meslektaşlarını mukayese ettiğinde
doğru bir iş yaptığı kanaatine varır. Bu durum, anlatıcı tarafından şöyle
ifade edilir:
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“Yazı işleri müdürü odadan çıktıktan sonra kaymakam geniş bir
‘oooh’ çekti. Vazifesini yapmak ne tatlı şeydi. (…) Onun yerinde bir başka
kaymakam olsa bu mektubu burup burup kâğıt sepetine atıverirdi. Fakat
zavallı halk, memura Allah’ın ve devletin bir emanetiydi. Vicdan sahibi
bir adamın emanete hıyanet etmesi yakışık almazdı.” 45
Kaymakam aslında vicdanlı biridir; fakat hem memuriyet yılı hem de
sürekli Anadolu şehirlerinde bulunma durumu onun bir yılgınlık / bıkkınlık
içerisine girmesine sebep olmuştur. İlçede yaşanan vakalara karşı verdiği
talimat ve gösterdiği tutumlar ile gelen ziyaretçileri yazı işleri müdürüne
havale ederek psikolojik olarak kendisini sorumluluktan azat etmesi ise
onun, ikilem içerisinde kalmış olan ruh hâlini somutlaştırmaktadır.
Yazı işleri müdürü ise kaymakamdan daha yaşlı ve tecrübeli olmasını
bir üstünlük olarak görerek hareket etmekte, kaymakamla çoğu zaman
sıradan biri gibi konuşmakta, kendi düşünceleriyle onu yönlendirmektedir.
Söz konusu mektuba karşı kaymakamın vicdanlı davranarak işinin
gereğini yapmak için talimat vermesi ile yazı işleri müdürünün mektubu
gönderen öğretmen hakkındaki son derece rahat edici yorumları, onların
karakteristik özelliklerini de ortaya koymaktadır.
Kaymakamın talimatından bir hafta sonra nahiye müdürünün cevabı
gelir. O cevapta Öğretmen Cevdet’in köylü ile anlaşamayan geçimsiz ve
fazla vehimli biri olduğu, üzerine vazife olmayan şeylere müdahil olarak
okulu ve öğrencileri ihmal ettiği, hastalığı bilinçli olarak mübalağalı
anlatıp yetkilileri zor durumda bırakmaya çalışan art niyetli bir kimse
olduğu yazılmaktadır.46 Yazıda yer alan bu düşünceler ile nahiye müdürü
ve yazı işleri müdürünün öğretmen hakkındaki düşüncelerinin paralellik
gösterdiği anlaşılmaktadır. Hikâye boyunca da hem yazı işleri müdürünün
hem de nahiye müdürünün söz konusu düşüncelerinde herhangi bir
değişiklik meydana gelmeyecektir.
Nahiye müdürünün bu cevabının ve köye doktor gönderilmesi
talimatının ardından bir süre unutulan salgın vakası, on iki gün sonra
mutasarrıflıktan kaymakamlığa gelen resmî yazı ile tekrar gündeme gelir.
Yazıda, öğretmenin salgını önce nahiye müdürüne sonra da kaymakamlığa
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bildirmesine rağmen bir netice alamaması üzerine mutasarrıflığa ihbarda
bulunması sonucunda yazıldığı belirtildikten sonra, yapılan muamelenin
ivedilikle kendilerine bildirilmesi istenir.47 Bunun üzerine telaşa kapılan
kaymakam, yazı işleri müdüründen doktorun dokuz gün önce köye
gitmek için yola çıktığı bilgisini alır. Lakin doktor köye doğru yola çıktığı
vakit, köye en yakın olan Ihlamur kasabasına ulaştığında kasabada bir
yaralanma vakası meydana gelmiş, yaralılardan birisinin durumu ağır
olduğu için doktor da kasabada kalmaya devam etmiştir. Bu durumu da
öğrenen kaymakam, mutasarrıflığa verilecek müspet bir cevabın olmaması
üzerine endişelenir ve bir an önce köye gidip gerekli incelemeyi yapması
için doktora telgraf çektirir.

Telgrafı alan doktor, yoğun kış şartlarına rağmen köye gitmek için
hazırlıklara başlar. Bu sırada yanında bulunan nahiye müdürü ise hava ve yol
şartlarının uygun olmadığından dolayı yola çıkmasının risk oluşturduğunu
söyler; fakat doktor “Birader bunağın ne kadar titizlendiğini bilmiyor
musunuz? Eli kulağındadır. Neredeyse yine telgraf başında sorguya
çağrılırız. Bir ayak evvel gideyim”49 diyerek hazırlıklarını bitirir ve yola
çıkar.
Burada yer alan doktorun kaymakam için kullanmış olduğu ‘bunak’
ifadesi, memurların birbirleri ile ilgili menfi bakış açılarına sadece bir
örnektir. Zira yazı işleri müdürü de kaymakam için benzer düşünceler içinde
bulunmakta, kaymakam da yazı işleri müdürünün tavır ve davranışlarını
‘lakayt’ bulmaktadır. Ayrıca, doktorun bu davranışından insan canına
yeteri kadar değer vermediği, yalnızca görev olarak tebliğ edildiğinden
dolayı kendisini yola çıkmak zorunda hissettiği anlaşılmaktadır.
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Kaymakamın bu telaşı, yazı işleri müdüründe mevcut değildir. O,
zaman zaman kendisine ve akrabalarına yardımcı olan doktoru dostu
olarak gördüğü için menfi bir eleştiri yapmaktan kaçınarak kaymakamı
sakinleştirmeye çalışır “Hiç yoktan bir zevzeklik için birbirimize mi
gireceğiz Allah aşkına?”48 diyerek öğretmenin yapmış olduğu şikâyeti
‹zevzeklik› olarak değerlendirir ve fikirlerinde hiçbir değişiklik olmadığını
ispat eder.

Doktor, kar hızını arttırınca yol üzerindeki Erenler köyünde konaklamak
zorunda kalır. Orada bulunan köylülerden bilgi toplamaya çalışırken
onların bunu sadece bir ecel ve kader meselesi olarak değerlendirdiklerini,
fazla telaşa lüzum görmediklerini, hastalığın bahane olduğunu, vakit
geldiğinde ölümün insanı nerede olursa olsun bulduğuna inandıklarını
öğrenir. Erenler köyünde yaşayan insanların bu bakış açısı, Karlıbel
47
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köyü sakinlerinin yaşananlara verdikleri tepkiler ile örtüşmektedir. Öyle
ki köylünün salgın vakası ve neticesinde ortaya çıkan ölümlerin sebebini
kadere bağlaması, hastalığın geçmesi için sadece dua okumaları ve yakın
köylerinde yaşanan bu olayın kendilerine sıçramasına dair herhangi bir
endişe içinde olmamaları, anlatıcının onları vurdumduymaz ve temelsiz
bir dinî inanca sahip oldukları yönünde betimlemesine sebep olmaktadır.
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Doktorun konakladığı köyün ihtiyar öğretmeni ise Öğretmen Cevdet’in
kendi köyünde gözü olduğu düşüncesiyle onu sevmemekte, “hastalık
mastalık hep uydurma efendim… Onun maksadını biliyorum ben… Böyle
dedikodularla ortalığı birbirine katarak göze girecek, aşağı köylerden
birinin öğretmenini attırıp yerine geçecek”50 diyerek Öğretmen Cevdet’i
eleştirmektedir.
Bir süre kaldığı bu köyde, halkın umursamazlığından dolayı Karlıbel
köyüne dair bilgi edinemeyen doktor, çetin kış şartlarının elverişsiz
olmasından ve hastalanmasından dolayı nahiyeye geri dönmek durumunda
kalır. Ona göre kaymakamın verdiği vazife yerine getirilmiştir. Nitekim
nahiye müdürü ile konuşmalarında bu durumu ifade eden doktor, aynı
zamanda yöneticilerin kendisi gibi yaşlı olan doktorlar için düşüncelerinden
sitem ile şöyle bahseder:
“Kaymakam bugün yarın telgrafla bilgi isteyecek, dedi; vazifemi
yaptığımı, köyün ta yakınlarına kadar çıktığımı ve maddi imkânsızlıktan
dolayı ne halde döndüğümü bildiriniz. Hastalığımın ehemmiyetsiz
olduğunu söyleyiniz… Zaten de öyle ya… ‘Efendim ihtiyar hükümet doktoru
olmaz. Gençler gibi çalışamıyorlar. Onları çıkarıp yerine yenilerden
almalı’ diye bir terane tutturmuşlar. Hatta mümkünse hastalandığımı
bile bilmesinler. Ne çare daha birkaç sene çalışmaya mecburuz.”51
Doktor; yaşadığı yerin şartlarından, verilen talimatlardan ve yetkililerin
yaşlı doktorlar ile ilgili düşüncelerinden son derece mustariptir.
Emekliliğine az bir süre kalmasından dolayı rahatsız olduğu hiçbir konuyu
dile getirmeyen doktorun verilen görevlerden kimisini yapması kimisini
de -salgın vakasında olduğu gibi- şartları bahane ederek elinden geleni
yaptığına kendisi ve çevresini inandırması, onun şahsî geleceğinden başka
kimseyi önemsemediğini göstermektedir.
Doktordan gelen telgrafın ardından fırtınanın dinip köy yollarının
açılması beklenirken tekrar unutulan salgın, Tanin gazetesinde çıkan
haber üzerine valinin tahkikat yapması için gönderdiği il sağlık müdürünün
ilçeye gelmesi ile hatırlanır. Gazetede Karlıbel köyünde bir salgın çıktığı, on
beşten fazla vatandaşın telef olduğu, vakanın sırasıyla bütün makamlara
bildirilmesine rağmen kimsenin ilgilenmediği yer almaktadır. Gazetede
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yer alan bu yazıyı ve ilçeye sağlık müdürünün geldiği haberini yazı işleri
müdüründen öğrenen kaymakam, salgın olayının iyice ortalığı karıştırdığı
kanaatine varır. Bu kanaate vesile olan ise yazı işleri müdürünün öğretmen
Cevdet hakkındaki «O çopur Cevdet haininin işi olduğuna ne şüphe… Baş
münafık teres memleketi birbirine kattı…”52 yorumu olur.

“Tahkikatın nasıl yapılması, kimlerden neler sorulması lazımsa
beraberce kararlaştıralım. Şu sıkıntılı meseleyi bir hale yola koyalım.
Zaten biraz evvel buyurduğunuz gibi bu iş bir toy ilkokul öğretmeninin
ukalalığından ibaret… Tevekkeli dememişler ‘bir deli bir kuyuya taş atar,
kırk akıllı çıkaramaz’ diye. Evet açık söylüyorum. Öyle idare işlerine,
tahkikat muamelelerine aklım ermez… Şimdiye kadar ne kimse hakkında
tahkikat yaptım. Ne de Allah bundan sonra da saklasın, benden kimse bir
şey sordu. Ne sorulacaksa beraberce yazarız, sorarız, olur biter.”53
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Gelen il sağlık müdürü ise bu zihniyetten farklı bir bakış açısına sahip
değildir. Nitekim konuyu soruşturmak adına kaymakam ile görüştüğü
vakit, edebiyat ve güzel yazı üzerine konuşarak vakti dolduran sağlık
müdürü, kaymakam ve yazı işleri müdürüne abartılı iltifatlar etmekten de
geri durmaz. Ardından akrabasının evinde tertip edilen eğlenceye katılan
sağlık müdürü, davetli olarak gelen kaymakama olay ile ilgili konuşmak
istediğini; fakat bir türlü fırsat bulamadığını anlatır. Katıldığı eğlence
programlarından arta kalan vakitte ise olayı araştırıyormuş gibi yapıp işi
güzellikle başından savmaya çalışan sağlık müdürü, köy yolunun fırtınadan
dolayı kapalı olduğunu resmî olarak kayıtlara geçirip araştırmayı neticeye
bağlamak ister. Bu düşüncesinin temelinde ise kendisinin bir fen adamı
olması, idare işlerinden anlamaması ve vazife olduğu için yapmak zorunda
kalması yatmaktadır. Tahkikat ile ilgili planını ise kaymakam ve yazı işleri
müdürü ile şöyle paylaşır:

Sağlık müdürünün bu teklifi, olayın kendisine sıçramadan ve uzamadan
bitmesi, öğretmen dışında kimsenin canının yanmaması amacıyla yapılmış
bir tekliftir. Teklifin ardından son bir kez daha olay ile ilgili yazı işleri
müdürü ile konuşan sağlık müdürü, zihni karışmaya başlayınca köye
gitmeye karar verir ve vakit kaybetmeden hazırlıklara başlayarak doktor ile
yola çıkar. Tahkikat iki gün sürer. Hava ve yol şartlarından dolayı Karlıbel
köyüne ulaşamadan civar köylerdeki kişiler ile salgın hakkında konuşan
doktor ile köylü arasındaki diyalog şöyle gerçekleşir:
“-Karlıbel’de salgın varmış diyorlar, dedi, doğru mu? Kaç kişi
hastalandı, kaç kişi öldü?
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Köylü: -Ölmüş bir iki üç beş kişi dirler ama doğru mu yalan mı? Eh
insanın eceli geldi mi ölür. Allah taksiratlarını affetsin, dedi.
-Yahu arkadaş! İki saatlik bir yerde salgın var derler de insan merak
etmez mi? ‘Ya bizim köyümüze de gelirse’ diye korkmaz mı? Bu ne
gamsızlık böyle?
-Eh ecel geldi mi Azrail Alehisselam hani söz temsili iğnenin
deliğinden… Doktor ötekine döndü:
-Arkadaş köye uğramışsın, iki gün de misafir kalmışsın. Hastalık ne
halde?
-Hasta olmaz mı bir köyde efendi?
-Hiç hastaya tesadüf etmedin mi?
-Ettik ya… Bizim bir tapocu vardır onun babası…
TYB AKADEMİ / 2020 / 30: 89-107

-Gördün mü?
-Gördüm.
-Nasıl gördün?
-Yanıyor.
-Çok ateşi var mı? Böğrüme bir şeyler batıyor falan diyor mu? Titreme
geliyor mu? Öksürüğü nasıl? Nefes alırken hırlıyor mu? Tıkanıyor mu?
Balgamlarında kan var mı?
-Vallahi o kadarını bilmem… İki yıldan beri yatar… Yatalaktır…
-Hay Allah müstahakını versin…”54
Civar köylerdeki kişilerin alıntıdaki gibi salgına son derece
vurdumduymaz yaklaşması, salgın olan köyde birkaç gün kalan köylünün
dahi hastalıktan bîhaber olması, ölümlerin kader ve ecele bağlanması
-daha önce de zikredildiği gibi- hikâye boyunca köylünün dine ve hastalığa
bakış açısını somutlaştırmaktadır.
Köylülerden istediği yanıtı alamayan sağlık müdürü, köyde ciddi bir
hastalık vakasının olmadığı kanaatine varır ve Öğretmen Cevdet’e olan
kızgınlığı artar. Olayın kimseye sıçramadan kapanması için bir rapor
düzenler. İlçeden ayrılacağı vakit ise bir mülkiye müfettişinin ilçeye geldiği
haberini alır ve düzenlediği rapordan dolayı telaşa kapılarak ne salgından ne
de tahkikattan haberi olan, ilçeye farklı bir amaçla ziyarete gelen müfettişe
her şeyi açıkça anlatır. Duyduklarını önce önemsemeyen müfettiş, daha
sonra pürdikkat dinlediği konu hakkında notlar almaya başlar. Yaşanan bu
trajediyi ise şöyle özetler ve hem olayı çözmek ister hem de çözdüğü vakit
kazanacağı itibarı düşünerek kendisiyle gurur duyar:
54
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“Bir facia, bir rezalet karşısında bulunuyoruz, dedi, bir okul hocası
köyünde halkın bulaşıcı bir hastalıktan kırıldığını haber veriyor. İlk önce
kimse kulak asmıyor. Sonra yangın saçağı sarınca harekete geliyorlar;
köye bir doktor göndermeye kalkıyorlar; kış geldiği, yollar kapandığı
için mümkün olmuyor. Bu budala ne yapacağını kestiremiyor; suçlular
etrafını alarak bir kat daha zihnini karıştırıyor. Nihayet öteden beriden
alınan yarım yamalak haberlere dayanarak tahmini bir rapor yazılıyor,
doktorlar görmedikleri bir hastalık için bu yüksek dağ köylerinde her
zaman görülen mevsim hastalıklarından biridir diyorlar.

Müfettiş, yaşananları özetlediği bu düşüncelerinden sonraki gün
diş ağrısı ile uyanır. Hem diş ağrısının tesiri hem de olayın vahameti
nedeniyle bir an önce İstanbul’a dönme kararı alan müfettişe göre “bu
Karlıbel işine el koymak tehlikeli bir şey[dir]…”56 İstanbul’a döndüğünde
gereğini yapacağını belirtip sağlık müdürü ile vedalaşarak ilçeden ayrılan
müfettişin ardından bir süre sonra ilden beklenen karar gelir. Kararda “Adi
bir mevsim hastalığını helak edici bir salgın şeklinde haber vererek halkı
dehşete düşürdüğü, devlet dairelerini ihmal ve salgının yayılmasına
meydan vermekle itham eylediği, bu dairelerin başındaki kişileri üst
makamlara şikayet suretiyle fitne ve fesat çıkarmaya çalıştığı ve bunlara
sırf yaradılışındaki karıştırıcılık ve intikamcılık, meyillerinin sebep ve
etkili olduğu belirmiş bulunan Karlıbel öğretmeni Cevdet efendiye kat›i
bir ihtar ve on beş gün maaş kesme”57 cezası verilir.
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Fakat rezalet bununla da kalmıyor. İddiayı çürütmek için o iddiayı
ortaya atan ilkokul öğretmenine çullanıyorlar. Onun mübalağacı,
yalancı, ortalığı karıştıran bir adam olduğunu ispat için adeta resmî
belgeler yapıyorlar; sayfalar dolusu yazılar yazıyorlar. Hesap fena
değil. Meseleyi kapatmak ve bir daha hortlatmamak için bu zavallı
adamı mutlaka yakmak lazımdır. Bereket versin ki ben buradayım.
Ne çare yarından tezi yok yine çizmeleri çekeceğiz. İnceleme şekli ve
rapor hakkında doktordan öğrendiğim şeylere göre bu işteki rezaleti,
sahtekârlığı meydana çıkarmak benim için çocuk oyuncağı gibi bir şey
olacak… Neyse yine öğretmenin şansı varmış!”55

Cezanın gönderildiği zarf kasaba postanesinde haftalarca bekler. Bir
süre sonra yıpranmış ve sararmış bir şekilde üzerinde “Muallim Cevdet
efendinin bir buçuk ay evvel bilinmeyen bir hastalıktan dolayı vefat ettiği
anlaşılmış olmakla iade kılındı.”58 yazısıyla ile geri gönderilir ve hikâye
burada sona erer.
55

A.g.e., s. 74-75.

56

A.g.e., s. 75.

57

A.g.e., s. 76.

58

A.g.e., s. 77.
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Babası ve kendisinin mesleğinden dolayı Anadolu’nun birçok şehrinde
yaşamış olan Reşat Nuri Güntekin, Salgın hikâyesinde belirli bir Anadolu
tasviri ortaya koymaktadır. Bu tasvire göre, şahıs kadrosunun seçimi ve
betimlemelerinde yapılan tercihlere bakıldığında, yazarın Anadolu’yu
tanıdığı ve bilinçli bir tavır ile esere yaklaştığı görülmektedir. Öyle ki
hikâyede yer alan memurlardan görevini bihakkın yerine getiren tek kişi
olarak Öğretmen Cevdet idealize edilirken kaymakam her ne kadar salgın
vakasına karşı duyarlı davranmaya çalışsa da karşısına çıkan engellere baş
eğmekten de kendisini alamayarak irade sahibi olmadığını ispat eden biri
olarak tasvir edilmekte, diğer memurlar ise sorumluluktan uzak olmanın
yanında işini yapanları da son derece aşağılayıcı ifadeler ile eleştirerek
önlerine set çekmekte ehil olmuş kimseler olarak betimlenmektedir.
Dolayısıyla kaymakam, yazı işleri müdürü, nahiye müdürü, sağlık müdürü
gibi tahsil görmüş kişilerin yine tahsilli bir öğretmenin düşünce, talep ve
beklentilerine karşı göstermiş oldukları bu mukabele ise son derece dikkat
çekici bir detay olarak verilmektedir.
Anadolu tasvirini oluşturan bir diğer durum ise köylü halkın umursamaz
tutumları ile inançları doğrultusunda olayları değerlendirmeleridir.
Nitekim hem yakın köydekiler hem de salgının yaşandığı köydeki kişiler
hastalığı önemsemeyerek gamsız davranmakta, salgının sebebini ya kendi
hatalarıyla ya da ecel vaktiyle bağdaştırarak kadere bağlamaktadırlar.
Bu durum ise yazarın köylü halka eleştirel yaklaşmasına sebep olurken
Öğretmen Cevdet dışındaki tüm kahramanların vurdumduymaz kişiler
olarak karakterize edilmiş olmaları, yazarın öğretmenlik mesleğine
vermiş olduğu önemi somutlaştırması bakımından önem arz etmektedir.
Dolayısıyla hikâyenin başından sonuna kadar yazar, yaşanan salgın
vakasından yola çıkarak şahıs kadrosunu ‘kendi’ perspektifindeki portreler
ile sentezleyip ‘kendi’ Anadolu tasvirini okuyucuya sunmaktadır.
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İçinde bulunduğumuz bu tarihi süreçte, COVID-19 pandemisi gündelik
hayata dair pratiklerimizi oldukça derinden etkilemiş, gelecekte ise birçok
alanda uzun vadede önemli yapısal değişikliklere yol açacağının emarelerini
vermiştir. Şimdiye ve geleceğe dair bilinmezliklerin galebe çaldığı, insan
olmanın tabi bir neticesi olan hazırlıksız yakalanmayı tecrübe ettiğimiz,
takip edilen sosyal, ekonomik, mimari, vb. yaşam tarzlarının küresel ölçekte
tehdit edildiği bu dönemde sanata, bilhassa edebiyata dönülmesi üzerinde
durulması gereken bir konudur. En geniş ifadeyle toplumsal olayların birey
üzerindeki etkilerini çeşitli açılardan ele alan edebiyat; geçmişte olduğu
gibi yaşamakta olduğumuz pandemi sürecinde de bizlere hızla değişen bir
ortamda tanıdık bir alan, başımıza gelenlere dair sorular sorarak alternatif
projeksiyonlarda bulunmamıza olanak sağlayan önemli bir faaliyete tekabül
eder. Bu bakımdan edebiyat bir haritacılık faaliyeti olarak ele alınabilir.
Birtakım edebi eserler her ne kadar geçmişte yaşanılan salgınlara ve genel
olarak kriz anlarına dair insanların tepkilerine yönelik önemli ipuçları verse
de COVID-19 pandemisi geniş bir mekân ve zaman dilimine yayılmış, küresel
ölçekli, oldukça girift ve yıkım gücü yüksek uzun soluklu bir süreç ve risk
olarak ele alınmalı; bu doğrultuda politikalar ve planlar geliştirilmelidir.
Bu bağlamda, Carolyn See’nin yaşanıp bitivermiş bir felaketten daha
ziyade mahiyeti tam olarak bilinmeyen bir felaketin özellikle devlet ve
medya tarafından öngörülmesini konu edinen There Will Never Be Another
You isimli romanı tahlil edilecek, eserde değinilen ve içinde bulunduğumuz
pandemi sürecini etraflı bir şekilde yorumlanmasında katkıda bulunacak
hususlar ortaya konulacaktır.
Anahtar Kelimeler: Kriz, salgın edebiyatı, belirsizlik, risk, edebi haritacılık
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Abstract
During this historical process that we are all going through, the COVID-19
pandemic has already proven itself to be a paradigm-shifting event affecting
everyday practices deeply and promising further structural changes in
various realms. Due to its uncertain, anthropogenic, causally complex,
catastrophic and global characteristics, the pandemic has distinguished
itself from plagues of earlier times and natural hazards, and thus it marks
a new form of crisis requiring novel ways of framing and action. Rather
than a spectacular, instantaneous and catastrophic moment of calamity, the
pandemic is to be considered in terms of a more complex, gradual process
dispersed across time and the entire globe. Understanding such a novel
type of crisis as comprehensive as possible and coping with it challenge past
epistemes and practices of management and necessitate the participation of
different disciplines. Especially in times of crisis and cultural uncertainty,
literary works function as critical maps charting social, psychological,
economic processes in intersectional and relational ways. They can offer
significant insights especially in regard to the effects of “choices” concerning
the definition, representation and management of COVID-19 on individuals
and their everyday lives. The present study will examine Carolyn See’s 2006
novel There Will Never Be Another You as a text engaging with the ironic,
gradual, power-related dimensions of “dwelling in crisis” that are largely
overlooked in mainstream media, political discourse and other disciplines.
Keywords: Crisis, Pandemic Literature, Uncertainty, Risk, Literary
Cartography

“Ours is indeed an age of extremity. For we live under continual threat
of two equally fearful, but seemingly opposed, destinies: unremitting
banality and inconceivable terror. It is fantasy, served out in large rations
by the popular arts, which allows most people to cope with these twin
specters. For one job that fantasy can do is to lift us out of the unbearably
humdrum and to distract us from terrors, real or anticipated—by an
escape into exotic dangerous situations which have last-minute happy
endings. But another one of the things that fantasy can do is to normalize
what is psychologically unbearable, thereby inuring us to it. In the one
case, fantasy beautifies the world. In the other, it neutralizes it.”1
From ancient cave paintings and mythological tales to today’s sciencefiction movies, storytelling has been fundamental for human beings in
their attempts to position themselves in the world and make sense of
the phenomena around themselves. In the well-known One Thousand
and One Nights, Scheherazade, for instance, holds to the magical power
1
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Susan Sontag, “The Imagination of Disaster”, Against Interpretation and Other Essays, New York
1964, p. 224-25.
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2

For instance, it has been reported that fictional texts on epidemics have enjoyed top places in bestsellers
list. Similarly, a solid number of online events, as a quick YouTube or Google search might reveal
easily, have been organized to discuss the role of literature, and art in general, in times of pestilence.
Also, many journals, like the present one, have published issues exploring the question what literature
can teach us about crisis.

3

Ulrich Beck. “Living in the World Risk Society”, Economy and Society, 35.3 2006, 9-10.
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of storytelling to ensure her survival once threatened by the monarch
Shahryar. Similarly, Giovanni Boccaccio’s The Decameron (1353) narrates
how ten characters flee plague-ridden Florence and seclude in a villa where
they imagine a new beginning through a collection of 100 novellas they tell
each other in the aftermath of the Black Death which caused the death of
dozens of millions in Medieval Europe. Both frame narratives from two
different historical, socio-cultural contexts demonstrate how storytelling
provides real-world guidance on individual and social levels, a fact which
has been re-emphasized recently when the COVID-19 has become a major
driving force in social and cultural change. Interestingly, as the human
condition has been increasingly marked with alienation, uncertainty and
a so-called “new normal” due to the paradigm-shifting novel coronavirus,
there is an identifiable turn to literature.2 Some literary responses to
past pandemics have been re-visited in order to explore the pivotal roles
of literature in exploring the times of pestilence. For instance, fictional
texts such as Daniel Defoe’s A Journal of Plague Year, Albert Camus’ The
Plague, Katherine Anne Porter’s Pale Horse, Pale Rider and Dean Koontz’s
The Eyes of Darkness have been reconsidered both by reading public
and literary scholars during this historic moment that we have faced an
unknown malice altering our everyday lives and proving to be a life-altering
event already. As I seek to examine in the present study, literature, in such
times of crisis when human beings have faced the ultimate fate of being
unprepared and uncertainty has been a central condition, has appeared
to be an already familiar sphere functioning as a space of solace and
enabling humans to reflect on the past, present and future. This potential
and privileged role of literature is especially relevant to the COVID-19
pandemic. Unlike natural disasters and hazards, this pandemic, I argue,
is to be considered in terms of a new, global phenomenon that can best
be characterized by its ontological uncertainty, anthropogenicity, causal
complexity, socially constructed, anticipatory and catastrophic features,
which conjures up Ulrich Beck’s notion of “risk”. Beck, in his “world
risk society thesis,” argues: “Risk is not synonymous with catastrophe.
Risk means the anticipation of catastrophe. […] Risks are always future
events that may occur, that threaten us. But because this constant danger
shapes our expectations, lodges in our heads and guides our actions, it
becomes a political force that transforms the world”.3 More precisely, the
COVID-19 has already distinguished itself from catastrophic events such
as earthquakes, avalanches or externally caused crises that are relatively
easy to know and cover. Despite various attempts to know and explain this
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new crisis particularly by the modern institutions such as states, science
and mass media, the pandemic still remains an uncharted territory. As
I propose to investigate in the present study, literature, in this regard,
plays a crucial, cartographic function in representing, exploring, and
questioning a more ambivalent, complex, long-term “dwelling in crisis,”
to borrow Frederick Buell’s formulation.4 In so doing, I will first discuss
the possibility of approaching literary works as a cartographic practice
by referring to the potential uses especially when human beings have to
navigate the uncharted times of crisis and uncertainty. To examine such
theoretical considerations further, I will discuss Carolyn See’s 2006 novel
There Will Never Be Another You as a cartographic work dealing with
uncertainty and global risks, such as international terrorism, bioterrorism
and epidemics.

112

Literature, in general terms, engages with the question how profound
social changes influence individual(s), and thereby has the potential of
offering comprehensive, complex insights into the human condition.
Without having to be “factual” in the sense modern sciences are required
to be, literature enjoys a privileged status in enquiring social phenomena
from simultaneously real and imagined perspectives. Being a contested site
itself, it empowers human beings in terms of asking questions concerning
what has already happened, what is happening and what may happen
next. In so doing, literary works challenge their readers to go beyond the
perspectives that are made available for them, particularly in mainstream
media and political discourse. Especially in times of crisis and uncertainty
of various sorts, literature, aside from providing human beings with some
distraction from the new condition and with a sense of familiarity, can
become a source for information to search for orientation and draw some
conclusions by comparing the past happenings with the on-going crises.
In this regard, the common patterns in capturing the experience of similar
pestilences such as the so-called Black Death of the fourteenth century, the
Great Plague of 1665 and the notorious “Spanish Flu” of the early twentieth
century have been studied, and issues such as the initial denial, widespread
rumors, ascribing the threat an outsider, foreign status have been identified
in the literary responses dealing with them.5
4

Here, I owe to Sylvia Mayer’s insightful article entitled “Dwelling in Crisis”: Terrorist and
Environmental Risk Scenarios in the Post-9/11 Novel,” which analyzes See’s novel and Jonathan
Raban’s Surveillance as risk narratives engaging with a variety of risks. Referring to risk research and
risk theory, Mayer convincingly argues that the concept of dwelling in crisis “means living in the world
risk society where it has become necessary to live with, and often to adjust to, various risk scenarios”
(p. 81).

5

For instance, in an article published in New York Times on April 23, 2020, the Nobel laureate Orhan
Pamuk, affirming there are many similarities between past plagues and the current pandemic,
suggests: “Throughout human and literary history what makes pandemics alike is not mere
commonality of germs and viruses but that our initial responses were always the same”. Pamuk points
towards denial, “an anger against fate, against a divine will that witnesses and perhaps even condones
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all this death and human suffering, and a rage against the institutions of organized religion,” creating
rumors, accusations and the spread of misinformation, the plague’s “foreign” status and “malign
intent,” “unexpected and uncontrollable outbursts of violence, hearsay, panic and rebellion” as some
common themes in the pandemic-related literary works. As in the fictional texts he examines in his
article, Pamuk points towards the role of crisis in reminding us of the fragility of human life, “shared
humanity” and the fact that “a similar anguish” brings human beings together. Similarly, in her
online piece entitled “Pandemics from Homer to Stephen King: What We can Learn from Literary
History,” Chelsea Haith suggests that literary works have “a vital role to play in framing our responses
to the COVID-19 pandemic” and explains how pandemic literature, ranging from classical texts to
contemporary novels, might help us “mitigate racism, xenophobia and ableism (discrimination
against anyone with disabilities) in the narratives that surround the spread of this coronavirus. In her
reference to Camus’ The Plague, Haith underlines the value of human contact “the value of human
contact and relationships in the citizens of the plague-stricken Algerian city of Oran”.
6

Robert Tally, “Adventures in Literary Cartography: Explorations, Representations, Projections”,
Literature and Geography: The Writing of Space throughout History, Ed. Emmanuelle Peraldo,
Newcastle upon Tyne 2016. p. 26.

7

Robert Tally, Spatiality, Oxon 2013, p.25.

8

Likewise, Aritha van Herk claims: “Mapping, like language, is creation more than representation, and
so it is not illogical to think of fiction as cartography. The only way a country can be truly mapped is
with its stories,” p. 80.

9

Fredric Jameson, Postmodernism, or, The Cultural Logic of Late Capitalism. Durham 1991, p. 51.
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Especially because of the above-mentioned status of literature, it can
be approached as a form of mapmaking. In the same way that cartography
(literally, earth-writing) can be seen as a way of narrating a story, a literary
work, in both written and oral forms, is indeed a “cartographic practice,”6
a fact which has recently been explored by what I prefer to call spatially
oriented literary studies systematically. Investigating the interdisciplinary
work done with the participation of disciplines including but not
limited to literary studies, geography and sociology, spatially oriented
literary approaches such as geocriticism, literary geography and literary
cartography have pointed towards the ways that literary texts function as
spatial practices and metaphorical maps that represent social phenomena.
Literary cartography, in particular, can be defined as “the practice by
which writers figuratively represent, or attempt to represent, the social
space of the narrative or text, as well as the relationship of the individual
or collective subject to a larger spatial, social, and cultural ensemble”.7, 8
Based largely on Fredric Jameson’s writings on the concept of “cognitive
mapping” which refers to the “process by which the individual subject
situates himself within a vaster, unrepresentable totality, a process that
corresponds to the workings of ideology,”9 Tally suggests that “exploratory,
representational, and projective features”10 are common to both narratives
and map-making enterprises. More precisely, literary productions can
both map the world, provide the readers with clearer sense of happenings
and enable them project possible, alternative new worlds.11 In this regard,

10 Tally, “Adventures in Literary Cartography: Explorations, Representations, Projections”, p. 20.
11

For instance, at the beginning of 19th century, Mary Shelley’s Frankenstein responded to the unleashed
modernity and it bore witness to the modern emphasis on reason and progress once not controlled by
questions of ethics and morality. The novel functioned as an alternative projection into the zeitgeist
through speculating what the idea of progress without emotions and morality could bring to humanity.
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narrating a story or a poem is also “a form of world-making, at least as
much as it is a mode of world-representing”.12
Such spatially oriented approaches highlighting the cartographic
function of literary works offer a useful interpretative framework to think
about the relevance and significance of literature especially in exploring the
times of crisis, disorientation and cultural uncertainty caused by important
social changes. Unlike the mainstream news reporting that focuses
largely on the instantaneous, visibly spectacular moments of destruction
or infection, such as natural disasters, most literary works, combining
individual perspectives with social ones, engage more with the processes
of imagining, anticipating, navigating a crisis and re-structuring life albeit
with the calamitous repercussions of this new reality. Moreover, a great
number of literary works have mapped human condition in alternative,
simultaneously real and imagined ways by asking urgent questions that are
largely overlooked in many scientific disciplines, such as political sciences
and statistics. In the following, I propose to approach Carolyn See’s There
Will Never Be Another You from a literary cartographic perspective and
investigate how the novel, without questioning the “reality” or objectivity
of international terrorism and epidemics, explores the processes in which
risks are made real and sheds light on the psychological, individual and
socio-cultural effects of government and media-driven anticipation of an
uncertain catastrophe on characters’ lives and society as a whole.
There Will Never Be Another You (published in 2006) is a cartographic
novel mapping the intricacies of living in the post 9/11 American society
by bringing a number of individual and global risks such as international
terrorism, viral epidemics and toxic pollution. The novel begins with Dr.
Phil Fuchs’ phone call and instruction her mother Edith Fuchs to open the
television set and watch the media coverage of the catastrophic destruction
of the World Trade Center. Having just lost her second husband after
months of illness, Edith, who is also the homodiegetic narrator in some
parts, sees the “[b]uildings on fire”.13 Thus, the initial part, named “Ain’t
Nothin’ We Can Do,” brings together personal tragedies with large-scale
Similarly, the human condition especially in the European continent as the waste land of horrendous
world wars in the twentieth century was mapped by writers such as T. S. Eliot, Virginia Woolf, Albert
Camus and Thomas Beckett. More recently, Toni Morrison’s work has re-visited the grand narratives
concerning the beginning of America, racism, and it has drawn attention to the untold (hi)stories of
African American experience. Correspondingly, Morrison, in explaining the status of her art, suggests
that she “want[s] to draw a map of a critical geography and use that map to open as much space for
discovery, intellectual adventure and close exploration as did the original charting of the New World—
without the mandate for conquest” (p. 3), a project which can be extended to the aforementioned
writers as well. The “literary maps” such writers came up with, I argue, differed significantly from the
political, ideological and scientific “narratives” of the time and offered more complex, intersectional,
deeper pictures of human condition.
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“Davenport had taken off his mask and hood. He looked at them, held
them up to the fluorescent light. ‘Where’s the filter?’ he asked. ‘How do we
breather in these things?’
‘It’s taken care of,’ the camouflage guy said. “It’s experimental. It’s in
there. It’s timed to activate in a timely fashion.’

TYB AKADEMİ / 2020 / 30: 109-121

events such as the destruction of the Twin Towers on September 11, 2001.
The second part, named “The Lonesome Road,” is set mostly in the waiting
room of the UCLA Medical Center in the year 2007. Being already immersed
in the government and media driven risk discourse on international
terrorism and bioterrorism and feeling entrapped in his unhappy marriage
with Felica, Dr. Fuchs comes across the corpses of three feral cats on
UCLA campus, which makes him more anxious and uneasy about the
rumors that the government conducts secret tests on the campus, where
he works as a dermatologist. One day, he gets called by Colonel Robert
Davies, who is a government officer dressed “in a military uniform with a
fair amount of ribbons”14 and leads a confidential research team set up by
the government. Dr. Fuchs receives an invitation from the Colonel to meet
him in an unnumbered room in the UCLA Medical Center. The Colonel
asks Dr. Fuchs to be part of the government’s task force, offering him the
“real opportunity to serve the country and perhaps humanity itself”.15 He
accepts the offer unwillingly and attends the mandatory training sessions
held in the UCLA Med Center. Yet, both Dr. Fuchs and other scientists in
the team are only instructed to be ready for the unknown yet anticipated
catastrophe without being provided with any further information about it.
In a conversation between a so-called “camouflage guy” and Mr. Davenport,
a scientist taking part in the confidential research team, the latter voices
his concerns about this ironic act of getting prepared for something they
do not know yet:

‘I don’t think so,’ Davenport said. ‘There’s nothing here, that I can see.’
This ticked the camouflage guy off. ‘You’re not paid to think, soldier!
You’re here to do what we tell you to do! The future of the country depends
on your getting the picture the way we tell it. This is the possible end of the
world we’re talking about, and there’s no joke to it.’
‘There’s no filter here,’ Davenport said. ‘You want to let us in on what
you’re doing?’
‘This is a test. And you flunked it!’
[…] ‘Just one squirt in the air vents. Or someone lights up a piece
of artificial wood for a backyard barbecue or squirts some shit on some
charcoal, and there goes the party! Someone drops a teaspoon of something
14

See, There Will Never Be Another You, p. 96.

15

Ibid, p. 97.
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in your cafeteria steam table, and the building goes toxic within ten
minutes!’
‘But you must think it dissipates fairly quickly,’ Davenport persisted. ‘It
must. Because there’s no breathing apparatus here.’

TYB AKADEMİ / 2020 / 30: 109-121

‘Get it through your head, soldier. You flunked the test. You weren’t
even halfway there. You’re dead.’”16
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During such so-called information sessions, all the team members are
asked to behave like responsible soldiers. As part of the scientists’ training,
a few guided tours to the strategically important areas in Los Angeles area
17
are organized particularly to increase the team members’ risk awareness
and help them internalize the manufactured reality positing the nation as
being at risk. Again, in such trips, any information concerning the “nature”
of threat is withdrawn, and the participants are instructed to be prepared
for some forms of terrorist attacks or epidemics: “Something terrible was
going to happen. That was all they needed to know. They were told to be
vigilant, that an event of some kind was pending”.18 As a result, Dr. Fuchs,
like many other team members, becomes more anxious, disillusioned and
even paranoid.
Amid the narrative’s dystopian atmosphere, a subplot thematizing the
love story between Andrea and Danny, an American girl and a Chinese
immigrant boy, is introduced in the third part, which is entitled “The Way
Young Lovers Do”. They notice one another first in a poetry class, and meet
once again in the cafeteria of the UCLA Med Center. Both Andrea’s father,
who suffers renal failure and Danny’s uncle are hospitalized in the UCLA
Med Center. Despite socio-economic differences and mutual prejudices
between the two, Andrea and Danny persist in their love in this dystopic,
sullen atmosphere. The next part, named “Be Thou My Vision,” begins with
Dr. Fuchs’s breaking up with his wife. Furthermore, two immigrant sisters
die contentiously in the UCLA Med Center. Besides, a few environmental
disasters such as “a three-hundred-mile fire line”19 and serious fevers
that “flare up all over the southern part of the state”20 are mentioned by
the heterodiegetic narrator, but the causes of them remain unknown:
“So, was it Muslim fanatics? Ecoterrorists? Or just plain arsonists?”.21 In
the meantime, the schools get closed earlier than the planned time, the
walls of public buildings such as The UCLA Med Center are covered with
16

Ibid, p. 106-07.
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Ibid, p. 108.
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posters reading “LOOSE LIPS SINK SHIPS” or “WASH YOUR HANDS”,
and shops and restaurants become empty.22 Towards the end of Part 4,
the narrative brings together all the major characters in the UCLA Med
Center where a security drill, or a rehearsed catastrophe, takes place.
Danny’s hospitalized uncle dies, and his kidney, after overcoming cultural
prejudices, is transplanted to Andrea’s father. Simultaneously, Dr. Phil,
getting extremely anxious and neurotic due to the institutionalized risk
discourse, takes along his son and joins a freighter named Andorra to work
as a doctor at sea for the rest of his life.

As this brief summary may already suggest, See’s novel explores
the implications of living with the institutionalized risk discourse that
anticipates a particular catastrophe caused by international terrorism as
the only risk and thereby legitimizing its precautionary security measures
at the expense of curbing individuals’ rights and bringing socio-cultural
processes to a standstill.25 Functioning as an alternative map charting the
post 9/11 American society, the narrative demonstrates how individual
characters get ironically more anxious and scared as they become immersed
in the particular risk discourse as defined, staged and represented by the
government and mainstream media. Both Dr. Fuchs’ family life and his
22

Ibid, p. 181.

23

Ibid, p. 240-41.

24

Ibid, p. 242.

25

Elsewhere, I examined why and how risk definitions should be considered in terms of power relations.
The question “who has the power to define certain phenomena as risk, ascribe criticality or nonurgency and take respective preemptive action?” is indeed related to certain political, ideological
choices. For more about this, see Tabur, pages 185-88. Similarly, Ulrich Beck, in his article entitled
“Living in the World Risk Society,” argues that “[r]isk definition, essentially, is a power game [and] [t]
his is especially true for world risk society where Western governments or powerful economic actors
define risks for others” (p. 333). For him, “even the most restrained and moderate objectivist account
of risk implications involves a hidden politics, ethics and morality” (p. 333).
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The novel’s last part, entitled “Into the Mystic” covers a time span
between 2007 and 2016, describes how Dr. Fuchs and Vernon re-establish
a father-son relationship on Andorra. The novel ends with Edith and Phil’s
email and letter correspondence through which the reader is informed
about Andrea and Danny’s happy marriage and the overall condition
in Los Angeles area. Apparently, the catastrophe as anticipated by the
institutions such as the government, security experts and the media has
not taken place: “The ‘real war’ hasn’t happened yet. Many little ones have.
Epidemics and chemicals and explosives have ravaged certain parts of the
globe—the trick, I suppose, is to stay off the beaten track, whatever the track
may be. The talk is mostly about China now. The ‘yellow menace’ all over
again […] Not dead yet is the category by which we describe ourselves”.23
The homodiegetic narrator notes that “there is terror and war somewhere,
and sure, we all will die [..] but we’re not dead yet!”.24
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flat, in which his wife Felicia feels claustrophobic and depressed, seems
to be pervaded by anxiety, fear, and crisis. The reader is told that their
flat, just like many other physical locales in the narrative, has a television
set, and the news reportings such as “FOUR SUSPECTED TERRORISTS
CAPTURED ON THE GROUNDS OF SAN ONOFRE NUCLEAR PLANT.
ALL REPORTS OF POSSIBLE RADIO-ACTIVE LEAKS DENIED”26 or
“Chemical weapons, another SARS-like case in Malaysia that sent the stock
market down, flu in northern Europe, bubonic plague in one of the stans
—Tajikistan?—pneumonia in Egypt, another chase on the 405, with the
driver holding a gun to his own head. That security-level thing gone up a
notch again, but they wouldn’t say why,”27 broadcasted programs such as
“police drama,”28 “medical shows,”29 and medical drama all contribute to
the characters’ anxiety. Similarly, as a telling example of this heightened
fear among citizens in the public space, the protagonist, Dr. Fuchs,
accidentally hits a Mexican woman while driving in the Meadow Oaks
parking lot. The woman’s sons immediately circle the car and threaten
Dr. Phil who, in turn, “[takes] a look around for the security guard”.30 He
expects the supermarket guard to come his aid in vain, and admits: “You
couldn’t blame the guy for not coming over. Everybody was afraid now, of
everything. Anybody could be armed, or have a bomb. Or a disease. Or all
three”.31 Similarly, at a crucial point in the narrative, Phil and Jack, another
scientist in the confidential team, feel “like they couldn’t go home” after
a task-force meeting at the UCLA, visit a club named Palomino. While
drinking there, they witness to a guy’s shouting at “a pudgy man with fat
cheeks and a pursy little mouth”.32 This “pudgy man” appears familiar to Dr.
Phil as well: “He was a security guy all right, the guy in charge of carrying
out some Plan. [...] And which one was he? The Homeland Security guy?
The Born Again guy? Or the new Intelligence guy? They look alike, Phil
thought”.33 The man’s shouting reveals how the government’s security
measures cause individuals to be more anxious and cause other forms of
risks and negative effects on individuals: “You took away my civil rights.
My civil rights. […] That’s no security. That’s only security for you”.34
See’s novel thus points towards the discrepancy between
institutionalized, mainstream assessment of risks and the individuals’
experience of them. The initial reference to the 9/11 attacks, in this regard,
is of pivotal importance, for it informs the ways the government approaches
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other risks. More precisely, the institutionalized discourse as practiced by
the government and represented in the mass media reduces all kinds of
individual and social relations to security concerns and thereby justifies
its “choices” of preemptive action in the name of avoiding the anticipated
catastrophe that is thought to be coming from outside the nation. The
novel’s references to myriad individual perspectives and responses to the
discourse of international terrorism, bioterrorism and epidemic conjures
up Ulrich Beck’s notion of “dark irony”.
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It has been already suggested that literary works have the potential of
mapping social phenomena in diverse, alternative ways. Correspondingly,
There Will Never Be Another You represents other forms of crises or
risks depending on one’s point of view and socio-cultural background.
For instance, when Andrea visits Danny’s flat located in Chinatown, the
reader is informed about this disadvantaged area where immigrants
predominantly live and the cultural prejudices between different social
groups within the city are charted by the narrator. When Andrea and
Danny walk to visit the former’s house, the latter notices how all the
students keep looking at him and experiences “a tomb feeling” in that upper
middle-class neighborhood. Danny’s sister concern about Americans’
xenophobic attitude towards immigrants can be seen as a critique of the
post 9/11 security-driven society. Additionally, the passages describing the
task force’s guided city tours reveal environmental degradation and other
forms of risks that are largely absent in the expert discourse and mass
media. For instance, in Marina del Rey, the beach is slick with oil and it,
according to their leader, is “so polluted that terrorists wouldn’t even have
to do anything; just stand back and wait five years and kids would start to
be born with three eyes”.35 Furthermore, the heterodiegetic narrator notes
San Luis Obispo, “where the atomic plant made the population goners for
a hundred miles in every direction”.36 Besides, the narrator point towards
briefly to the “unseasonably hot” weather 37 and some fevers “that flared
up all over the southern part of the state”.38 Such references to climate
change and epidemics are largely unnoticed. In short, the novel, referring
to such diverse non-spectacular processes and risks affecting individuals’
everyday experiences, goes beyond the dominant discourse that represents
and practices the whole city as the monolithic background of international
terrorism. In so doing, it adds to the visibility of “slow,” accretive forms of
violence, crisis and problems that are out of sight and underrepresented in
mainstream political discussions and media.
As I hope to have shown in my analysis of Carolyn See’s novel, literary
texts can be approached as maps exploring the complex, relational and
intersectional processes in which important phenomena are both socially
35
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and individually experienced. The majority of broad, large-scale social
approaches either limit their foci to the instances of calamity or bring
systemic explanations, and thus subjective perspectives as well as processes
dispersed across time and space are often overlooked. Literature, without
having to be entirely fact-based or exclusively fictional, offers more nuanced
insights into the times of crises. In so doing, literary works do not offer any
universally valid prescriptions. On the contrary, they pay attention to the
diverse, complex processes, such as social, economic, psychological and
cultural ones, in negotiating a crisis situation. Considering Orhan Pamuk
and other literary scholars’ observations in regard to the common elements
in “the great pandemic novels,” such as denial, panic, accusing others, mass
hysteria and circulating rumors already inform us about the ways pestilence
should not be responded. See’s There Will Never Be Another You however
sets in a different historical, socio-cultural context and maps how risks,
or “the anticipation of catastrophe” to use Beck’s distinction once again,
are made real discursively and socio-spatially. Instead of thematizing
a spectacular, catastrophic moment of destruction, it represents the
complexities of “dwelling in crisis” by neither denying nor getting hysteric
about it, a condition which characterizes the COVID-19 as well. Because
of its uncertain, complex, anthropogenic, global and catastrophic features,
the current pandemic differs from earlier viral pestilences and such crises
as earthquakes or tsunamis, and thus it requires new ways of framing and
action. To refer back to Susan Sontag’s insightful comment on the functions
of fantasy in “times of extremity” as ours, literature, as a simultaneously
real and imagined space, has the power of representing, speculating and
questioning the social phenomena as well as exploring and projecting
alternatives.
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Pandemi bir hastalığın çok sayıda insanı etkilemesi ve birden fazla ülkeye
ve kıtaya yayılması durumudur. Pandemi dönemlerinde yetkililer öncelikli
olarak hastalığın yayılmasını önlemeye ve fiziksel sağlığı korumaya
odaklanmaktadır. Ancak pandemi dönemleri sadece fiziksel sağlığı değil
aynı zamanda ruh sağlığını da etkilemektedir. Hatta pandemi sürecinin
ruh sağlığı üzerindeki olumsuz etkileri, fiziksel sağlık üzerindeki etkisinden
daha çok ve daha uzun süreli olabilmektedir. Bu nedenle pandemi sürecinin
toplumlarda yarattığı psikolojik sonuçları anlamak önemlidir. Pandemi
sürecinin psikolojik etkilerinin anlaşılması önleyici ve iyileştirici müdahale
stratejileri geliştirebilmek açısından yararlı olacaktır. Bu derlemede,
mevcut literatür ışığında, pandemi sürecinin ruh sağlığı üzerindeki etkileri,
pandeminin psikolojik etkileri açısından riskli gruplar, pandemi sürecinde
ruh sağlığını koruma yolları ve pandemi sürecinden psikolojik olarak
olumsuz etkilenen bireylere yönelik müdahale stratejileri anlatılmaktadır.

Abstract
A pandemic occurs when a disease affects a large number of people spreading
over multiple countries and continents. During the pandemic, the authorities
primarily focus on preventing the spread of the disease and protecting
physical health. However, pandemic affects both physical health and mental
health. Moreover, the negative effects of the pandemic on mental health
could be stronger and could last longer than the effects on physical health.
Therefore, it is important to understand the psychological consequences of
the pandemic in societies. Understanding the psychological effects of the
pandemic would be beneficial in terms of developing preventive and curative
intervention strategies. In accordance with the current literature, this
compilation study describes the effects of the pandemic on mental health, the
*

Dr. Öğr. Üyesi, Kilis 7 Aralık Üniversitesi Muallim Rıfat Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık ABD., esraasici01@gmail.com. ORCID ID: 0000-0003-08729042

Geliş tarihi: 03.05.2020 / Kabul Tarihi: 22.07.2020

123

Esra ASICI

risk groups in terms of the psychological effects of the pandemic, methods
for protecting the mental health during the pandemic, and intervention
strategies for individuals who experience negative psychological effects due
to the pandemic.
Keywords: Pandemic, outbreak, mental health, the psychology of pandem
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Giriş
Pandemi; insanların bağışıklığının düşük düzeyde olduğu, ciddi sonuçları
olan yeni bir hastalığın, bulaşıcılık özelliği nedeniyle, bir yerden başka
bir yere hareket ederek geniş bir coğrafyaya yayılması ve bir anda yüksek
oranda insanı etkilemesi durumu olarak tanımlanmaktadır.1 Bir virüsün
pandemiye neden olması için (1) popülasyonun önemli bir oranının virüse
karşı bağışıklığının olmaması, (2) virüsün hastalığa yol açması ve (3)
virüsün insandan insana hızlı bir şekilde geçmesi olmak üzere üç koşulu
sağlaması gerekmektedir.2
İnsanlık tarihi boyunca dünyada pek çok pandemi görülmüştür.
Bunlara HIV/AIDS (1981-halen), İspanyol gribi (1918-1920), Asya gribi
(1957-1958), Hong Kong gribi (1968-1970), domuz gribi (2009-2010) ve
Zika virüsü (2015-2016) örnek verilebilir.3 İspanyol gribi tarihteki en ciddi
pandemi olarak kayıtlara geçmiş ve yaklaşık 40-50 milyon insanın ölümüne
yol açmıştır. Daha yakın tarihli olan domuz gribi ise yaklaşık 57500 kişinin
ölümüne neden olmuştur.4 2019 yılında ortaya çıkan koronavirüs ile dünya
pandemi tarihine bir yenisi daha eklenmiştir. İlk olarak Çin’in Wuhan
eyaletinde 2019 Aralık ayında ortaya çıkan koronavirüs, hızla tüm dünyaya
yayılmış ve 2020 Mart ayında Dünya Sağlık Örgütü (WHO) tarafından
küresel pandemi olarak ilan edilmiştir. 20 Temmuz 2020 tarihi itibariyle
dünyada 14 milyondan fazla koronavirüs vakası tespit edilmiş ve 600
binden fazla kişi koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetmiştir.5
Pandemi dönemleri sağlık, ekonomi, toplum, ulusal ve küresel iletişimin
güvenliği üzerinde olumsuz etkiler yaratmakta ve bu nedenle de bir kriz
durumu olarak değerlendirilmektedir.6 Pandemi kriz dönemlerinde,
hastalığın bulaşma sürecini kontrol altına alabilmek için çeşitli yöntemler
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uygulanmaktadır. Bu yöntemler (1) risk iletişimi, (2) aşılar ve antiviral ilaçlar, (3) hijyen uygulamaları ve (4) sosyal izolasyondur. Risk
iletişimi topluma sağlıklarını korumak için ihtiyaç duydukları doğru
bilgiyi vermeyi içermektedir. Etkili risk iletişimi hastalığın yayılmasını
mümkün olduğunca hızlı bir şekilde kontrol altına alabilmek açısından
son derece önemlidir. Aşılar ve anti-viral ilaçlar hastalığın tedavisi ve
önlenmesinde kullanılmaktadır. Hijyen uygulamaları ellerin sık sık
sabunlanmasını, el dezenfektanlarının kullanılmasını, gözlere, ağza ya da
burnuna dokunmamaya özen göstermeyi, maske kullanılmasını ve evin
temiz tutulmasını içermektedir. Sosyal izolasyon ise hasta olan ya da hasta
olduğundan şüphelenilen kişinin karantina altına alınması, okulların ve iş
yerlerinin kapatılması, seyahatler, konserler, gösteri ya da maçların iptal
edilmesi gibi uygulamaları içermektedir.7
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Pandemi döneminde öncelikli olarak odaklanılan konu hastalığın
yayılmasını önlemek yani fiziksel sağlığı korumaktır. Ancak pandemi
süreçleri sadece fiziksel sağlığı değil aynı zamanda ruh sağlığını da
etkilemektedir. Pandeminin fiziksel sağlık açısından oluşturduğu tehdidin
yanı sıra, süreci kontrol altına almak için uygulanan yöntemler de bireylerin
ruh sağlığı üzerinde olumsuz etkiler oluşturmaktadır. Özellikle de kişinin
evinde kalması, kalabalık yerlerden, büyük toplantılardan ve risk taşıyan
kişilerle iletişim kurmaktan kaçınmasını içeren sosyal izolasyon, sosyal bir
varlık olan insanın doğası ile çeliştiği için önemli ruh sağlığı problemlerinin
gelişimine yol açabilmektedir.8 Pandemi süreci ruhsal problemleri olmayan
genel popülasyonda yeni psikiyatrik semptomların gelişimini tetiklerken;
hali hazırda bir ruh sağlığı problemi olanların ise durumunun daha da
kötüye gitmesine yol açabilmektedir. Dolayısıyla pandemi dönemlerinde
toplumlarda çeşitli psikolojik problemlerde artış görülmektedir.9,10 Üstelik
pandeminin yarattığı bu olumsuz psikolojik sonuçlar pandemiden bir iki
yıl sonrasında bile etkisini sürdürmektedir.11
Görüldüğü üzere, pandeminin ruh sağlığı üzerindeki olumsuz etkileri,
fiziksel sağlık üzerindeki etkisinden daha çok ve daha uzun süreli
olabilmektedir. Bu nedenle pandemi dönemlerinin toplumlarda yarattığı
7

Steven Taylor, “The Psychology of Pandemics:Preparing For the Next Global Outbreak of Infectious
Disease. UK, Cambridge Scholars Publishing, 2019, s.15-22

8

Hemavathi Shanmugam ve ark., “Impacts of COVID-19 Pandemic on Mental Health in Malaysia: A
Single Thread of Hope”, Malaysian Journal of Psychiatry Ejournal, 29, 1, 2020.

9

Cyrus SH Ho, Cornelia YI Chee ve Roger CM Ho, “Mental Health Strategies to Combat the Psychological
Impact of COVID-19 beyond Paranoia and Panic”, Ann Acad Med Singapore, 49, 1, 2020, s. 1-3.

10 Jianyin Qiu ve ark., “A Nationwide Survey of Psychological Distress among Chinese People in the
COVID-19 Epidemic: Implications and Policy Recommendations”, General Psychiatry, 33,2, e100213,
2020, s.1-3.
11

William J. Lancee, Robert G. Maunder ve David S. Goldbloom, “Prevalence of Psychiatric Disorders
among Toronto Hospital Workers One to Two Years After the SARS Outbreak”, Psychiatric
Services, 59, 1, 2008, s. 91-95.
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psikolojik sonuçları anlamak önemlidir. Pandeminin psikolojik etkilerinin
anlaşılması önleyici ve iyileştirici müdahale stratejileri geliştirebilmek
açısından yararlı olacaktır. Bu derlemede, mevcut literatür ışığında,
pandemi sürecinin ruh sağlığı üzerindeki etkileri, pandeminin psikolojik
etkileri açısından riskli gruplar, pandemi sürecinde ruh sağlığını koruma
yolları ve pandemi sürecinden psikolojik olarak olumsuz etkilenen bireylere
yönelik müdahale stratejileri anlatılmaktadır.
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Pandemi karşısında toplumlarda görülen en temel duygular, korku, kaygı
ya da endişedir. İnsanlar bu süreçte virüsün kendilerine ya da sevdiklerine
bulaşmasıyla ilgili ciddi endişeler yaşamaktadırlar. Pandemiyle ilgili
yaşanan bu korku ve kaygı insanlar için bunaltıcıdır ve bu nedenle de stresi
arttırmaktadır. İnsanlar bir yandan dünya ile bağlantılı olmayı isterken bir
yandan da virüs ile karşılaşmamayı istedikleri için, bu süreçte uygulanan
sosyal izolasyon yaşanan korku ve kaygıyı daha da şiddetlendirmektedir.
Günlük yaşamda önemli değişimler yaratan sosyal izolasyon uygulaması
kişiyi kullandığı stresle başa çıkma mekanizmalarından yoksun
bırakmaktadır.12 Bu nedenle de pandemi süreci toplumun büyük bir
kesimini psikolojik olarak etkilemektedir. Örneğin, COVID-19 pandemi
sürecinin başlangıç evrelerinde Çin’de yapılan bir çalışmada 1210
katılımcının %24.5’inin minimum, %21.7’sinin hafif, %53.8’inin ise orta ya
da ciddi düzeyde psikolojik olarak etkilendikleri saptanmıştır.13
Pandemi karşısında insanların en sık gösterdikleri psikolojik
tepki anksiyetedir. Pandemi sürecinde toplumlarda anksiyete düzeyi
artış göstermektedir.14 Örneğin, domuz gribi pandemisinin başlangıç
evresinde yapılan bir çalışmada katılımcıların %26’sının hastalanmakla
ilgili çok endişeli oldukları belirlenmiştir.15 COVID-19 sürecinde yapılan
araştırmalarda, koronavirüsün ilk kez ortaya çıktığı Wuhan şehrinde, orta
ya da ciddi düzeyde anksiyete yaşayanların oranının %32.716; İngiltere’de

12

Hemavathi Shanmugam ve ark., “Impacts of COVID-19 Pandemic on Mental Health in Malaysia: A
Single Thread of Hope”, Malaysian Journal of Psychiatry Ejournal, 29, 1, 2020.

13

Cuiyan Wang ve ark., “Immediate Psychological Responses and Associated Factors During the Initial
Stage of the 2019 Coronavirus Disease (COVID-19) Epidemic among the General Population in
China”, International Journal of Environmental Research and Public Health, 17, 5, 2020, s. 1729

14

Sijia Li ve ark., “The Impact of COVID-19 Epidemic Declaration on Psychological Consequences:
A Study on Active Weibo Users”, International Journal of Environmental Research and Public
Health, 17, 6 , 2020, s. 2032

15

Robin Goodwin ve ark., “Initial Psychological Responses to Influenza A, H1N1 (“ Swine flu”)”, BMC
Infectious Diseases, 9, 2009, s.166

16

Mengcen Qian ve ark., “Psychological Responses, Behavioral Changes and Public Perceptions
During the Early Phase of the COVID-19 Outbreak in China: A Population Based Cross-Sectional
Survey”, medRxiv, preprint version, 2020, s. 1-25.
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yaşanan anksiyete oranının ise %21.6317 olduğu saptanmıştır
Pandemi sürecinde insanların yaşadığı anksiyete sadece kendilerinin
hastalanmasıyla ilgili değildir. Pek çok kişi aile üyelerinin ya da sevdikleri
bir kişinin hastalanmasıyla ilgili de yoğun endişeler duymaktadır. Örneğin,
Wang ve arkadaşlarının (2020) yaptıkları çalışmada katılımcıların
%75.2’sinin diğer aile üyelerinin COVID-19’a yakalanacağından çok
fazla endişe duydukları görülmektedir.18 Pandemi sürecinde özellikle de
ön saflarda mücadele veren sağlık çalışanları, kendileri hasta oldukları
takdirde hastalığı diğer aile üyeleri ve çocuklarına da bulaştırma korkusu
nedeniyle hastalanma kaygısı yaşamaktadır.19

17

Mark Shevlin ve ark., “Anxiety, Depression, Traumatic Stress, and COVID-19 Related Anxiety in the
UK General Population During the COVID-19 Pandemic”, PsyArXiv Preprints, preprint version,
2020, s. 1-27.

18 Cuiyan Wang ve ark., “Immediate Psychological Responses and Associated Factors During the Initial
Stage of the 2019 Coronavirus Disease (COVID-19) Epidemic among the General Population in
China”, s.1729
19
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Fiziksel sağlık için oluşturduğu tehdit nedeniyle pandemi dönemlerinde
anksiyete yaşanması normal olarak değerlendirilmekte ve bireylerin
koruyucu davranışları uygulaması açısından yararlı görülmektedir. Ancak
anksiyete aşırı boyutlara ulaştığında kişinin işlevselliğini bozmakta ve bir
ruh sağlığı problemi haline gelmektedir.20,21 Sağlıkla ilgili duyulan aşırı
endişe ve kaygının hipokondria22,23, obsesif kompulsif bozukluk24, bipolar
bozukluk, agorafobi, panik bozukluk ya da genelleştirilmiş anksiyete
bozukluğu25 ile ilişkili olduğu dikkate alındığında; pandemi dönemlerinde
yaşanan aşırı anksiyetenin toplumda bu psikolojik bozuklukların artmasına
yol açacağı düşünülebilir. Nitekim, yapılan bir çalışmada COVID-19
pandemi sürecinde her üç kişiden birinde anksiyete bozukluğu olduğu
belirlenmiştir.26

Haozheng Cai ve ark., “Psychological Impact and Coping Strategies of Frontline Medical Staff in Hunan
between January and March 2020 During the Outbreak of Coronavirus Disease 2019 (COVID19) in
Hubei, China”, Medical Science Monitor, 26, e924171, 2020, s.1-16

20 Steven Taylor, “The Psychology of Pandemics:Preparing For the Next Global Outbreak of Infectious
Disease. UK, Cambridge Scholars Publishing, 2019, s.24
21

Michael G. Wheaton ve ark., “Psychological Predictors of Anxiety in Response to the H1N1 (Swine Flu)
Pandemic”, Cognitive Therapy and Research, 36, 3, 2012, s. 210-218.

22

Jonathan S. Abramowitz, bunmi O. Olatunji ve Brett J. Deacon, “Health Anxiety, Hypochondriasis,
and the Anxiety Disorders”, Behavior Therapy, 38, 1, 2007, s. 86-94.

23 S. Rachman, “Health Anxiety Disorders: A Cognitive Construal”, Behaviour Research and Therapy, 50,
7-8, 2012, s. 502-512.
24 Jonathan S. Abramowitz, Bartholomew Brigidi ve Edna B. Foa, “Health Concerns in Patients with
Obsessive-Compulsive Disorder”, Journal of Anxiety Disorders, 13, 5, 1999, s. 529-539.
25 Matthew Sunderland, Jill M. Newby ve Gavin Andrews, “Health Anxiety in Australia: Prevalence,
Comorbidity, Disability and Service Use”, The British Journal of Psychiatry, 202, 1, 2013, s. 56-61.
26 Yeen Huang ve Ning Zhao, “Generalized Anxiety Disorder, Depressive Symptoms and Sleep Quality
During COVID-19 Epidemic in China: A Web-Based Cross-Sectional Survey”, medRxiv, Preprint
version, 2020, s.1-18.
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Pandemi karşısında ortaya konulan bir diğer psikolojik tepki strestir.
Wang ve arkadaşları (2020) COVID-19 salgınının başlangıç evrelerinde
aşırı ya da ciddi düzeyde stres belirtileri gösterenlerin oranının %2.6
olduğunu rapor ederken27; COVID-19 pandemisinin başlamasından bir ay
sonra yapılan bir çalışmada travma sonrası stres bozukluğu yaygınlığının
%7 olduğu bildirilmektedir.28 Pandemi sürecinde yaşanan stres sağlık
çalışanlarında daha da yoğundur. Örneğin Singapur’da yapılan bir
çalışmada COVID-19 pandemisinde sağlık çalışanlarının %6.6’ının stres,
%7.7’sinin ise travma sonrası stres bozukluğu yaşadığı görülmüştür.29
Pandemi karşısında ortaya konulan bir başka psikolojik tepki
depresyondur. Pandeminin kişinin günlük yaşam dengesini bozması,
sosyal, ekonomik, eğitim ya da iş yaşamına yansımaları ve süreçte
yaşanan belirsizlik; umutsuzluk, çökkünlük, üzüntü, suçluluk, çaresizlik
ya da yalnızlık gibi depresyonla ilişkili duyguları ortaya çıkarabilmektedir.
Dolayısıyla, pandemi sürecinde toplumda depresyon belirtilerinde de
artış meydana gelmektedir. Örneğin, COVID-19 pandemisinin başlangıç
evrelerinde Çin’de ciddi ya da aşırı düzeyde depresyon belirtileri
gösterenlerin oranı %4.3 iken30; pandeminin ilerleyen süreçlerinde
depresif semptomların yaygınlığı %18.1’e kadar ulaşmıştır.31 COVID-19
pandemisinin başlangıç evrelerinde İngiltere’de yapılan bir çalışmada ise
depresyon belirtileri gösterenlerin oranının %22.12 olduğu belirlenmiştir.32
Dünyadaki intihar vakalarının yaklaşık %90’ının depresyonu olan
bireylerde görüldüğü dikkate alındığında; pandemiyle birlikte ortaya çıkan
depresif duyguların intihar düşüncelerini de tetikleyeceği söylenebilir.33
Nitekim, 2003 yılında Hong Kong’taki SARS salgınında yaşlı insanlar
arasında intihar oranlarının arttığı görülmüştür.34 Benzer şekilde
27 Cuiyan Wang ve ark., “Immediate Psychological Responses and Associated Factors During the Initial
Stage of the 2019 Coronavirus Disease (COVID-19) Epidemic among the General Population in
China”, International Journal of Environmental Research and Public Health, 17, 5, 2020, s. 1729
28 Nianqi Liu ve ark., “Prevalence and Predictors of PTSS During COVID-19 Outbreak in China Hardesthit Areas: Gender Differences Matter”, Psychiatry Research, 112921, 2020, s. 1-7.
29 Benjamin Y. Q. Tan ve ark., “Psychological Impact of the COVID-19 Pandemic on Health Care Workers
in Singapore. Annals of Internal Medicine, M20-1083, 2020, s.1-3.
30 Cuiyan Wang ve ark., “Immediate Psychological Responses and Associated Factors During the Initial
Stage of the 2019 Coronavirus Disease (COVID-19) Epidemic among the General Population in
China”, s. 1729
31

Yeen Huang ve Ning Zhao, “Generalized Anxiety Disorder, Depressive Symptoms and Sleep Quality
During COVID-19 Epidemic in China: A Web-Based Cross-Sectional Survey”, medRxiv, Preprint
version, 2020, s.1-18.

32 Mark Shevlin ve ark., “Anxiety, Depression, Traumatic Stress, and COVID-19 Related Anxiety in the
UK General Population During the COVID-19 Pandemic”, PsyArXiv Preprints, preprint version,
2020, 1-27.
33 Mohammed A. Mamun ve Mark D. Griffiths, “First COVID-19 Suicide Case in Bangladesh due to Fear of
COVID-19 and Xenophobia: Possible Suicide Prevention Strategies”, Asian Journal of Psychiatry, 51,
102073, 2020, s.1-2.
34 Paul S F Yip ve ark., “The Impact of Epidemic Outbreak: The Case of Severe Acute Respiratory
Syndrome (SARS) and Suicide among Older Adults in Hong Kong”, Crisis: The Journal of Crisis
Intervention and Suicide Prevention, 31, 2, 2010, s. 86–92.
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COVID-19 korkusu nedeniyle görülen intihar vakaları da mevcuttur.
Pandemi sürecinde görülen intihar vakalarının altında sosyal izolasyon,
ekonomik çöküş, stres, anksiyete ve baskı, hastalığa yakalanmış olması ya
da yakalandığı şüphesi nedeniyle kişiye uygulanan ayrımcılık gibi faktörler
yatmaktadır.35
Pandemi sürecinin obsesif kompulsif bozukluğunun gelişimini ya
da halihazırda var olan hastalığın daha da kötüye gitmesini tetiklemesi
de olasıdır. Kontrol etme, biriktirme ve el yıkama ile ilgili zorlantılarıyla
bilinen obsesif kompulsif bozukluğu olan bireyler, pandemi sürecinde
yüksek risk altındadır. Kişisel hijyene dikkat edilmesi yönündeki tavsiyeler,
bu kişilerin hastalığın bulaşacağıyla ilgili obsesyonlarının ve el yıkmayla
ilgili zorlantılarının, maske, sabun ya da dezenfektanların stoklanması gibi
biriktirme davranışlarının artmasına yol açabilir.36,37
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Artan anksiyete, depresyon, stres belirtileri ve sosyal izolasyon
uygulaması nedeniyle pandemi dönemleri, bağımlılık davranışları üzerinde
de etkili olabilir. Halihazırda madde kullanımı olan bireylerin; okulların,
kafelerin, restoranların, barların, marketlerin kapalı olması ve evde kalma
zorunluluğu nedeniyle maddeye ulaşma ihtimali düşük olacağından bu
süreçte madde kullanımı azalabilir. Bununla birlikte, bireyler pandemi
sürecinde televizyon ve dijital araçlarla büyük zaman harcamaya
başlarlar. Televizyon karşısında uzun süre vakit geçirmek ve sürekli olarak
dijital araçlarla meşgul olmak davranışsal bağımlılıkların gelişimine
neden olabilir. Özellikle de gençler pandemi dönemlerinde davranışsal
bağımlılıklar açısından risk taşırlar.38 Pandeminin tetikleyebileceği
davranışsal bağımlılıklardan biri çevrimiçi oyun oynama bağımlılığı
olabilir. Amerika’daki bir telekomünikasyon sağlayıcısı olan Verizon,
COVID-19 pandemisi nedeniyle evde kalma süreciyle birlikte çevrimiçi
oyun oynama aktivitesinin %75 oranında arttığını rapor etmiştir.39
Benzer şekilde İtalya’da da COVID-19 sürecinde oyun oynamayla ilgili
internet yoğunluğunun %70 düzeyinde olduğu bildirilmiştir.40 Pandemi
dönemlerinde sosyalleşmek ve stresi azaltmak açısından çevrimiçi oyun
oynama pek çok insan için sağlıklı olabilirken; bazı savunmasız kişiler
35 Vikram Thakur, ve Anu Jain, “COVID 2019-Suicides: A Global Psychological Pandemic”, Brain,
Behavior, and Immunity, preprint version, 2020, s. 1-2.
36 Debanjan Banerjee, “The Other Side of COVID-19: Impact on Obsessive Compulsive Disorder (OCD)
and Hoarding”, Psychiatry Research, 288, 112966, 2020, s.1-2.
37 Seshadri sekhar Chatterjee, Barikar C. Malathesh ve Abir Mukherjee, “Impact of COVID-19 pandemic
on pre-existing mental health problems”, Asian Journal of Psychiatry, 51: 102071,2020, s. 1-2.
38 Sujita Kumar Kar ve ark., “COVID-19 Pandemic and Addiction: Current Problems and Future
Concerns”, Asian Journal of Psychiatry, 51,102064, 2020, s.1-2.
39 Patrick Shanley, “Gaming Usage Up 75 Percent Amid Coronavirus Outbreak, Verizon Reports”,
Hollywoodreporter, Web. 21 Temmuz 2020
40 Daniele Lepido ve Niclas Rolander, “Housebound Italian Kids Strain Network with Fortnite Marathon.
Bloomberg, Web. 21 Temmuz 2020
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için risk taşıması ve problemli bir boyuta ulaşması da mümkündür.41
Pandeminin tetikleyebileceği davranışsal bağımlılıklardan bir diğeri
çevrimiçi pornografi bağımlılığıdır. COVID-19 sürecinde pornografik
yayınların izlenme oranın tüm dünyada artmış olması çevrimiçi pornografi
bağımlılığının bir göstergesi olabilir.42
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Son olarak pandemi nedeniyle bireylerin sürekli evde kalmalarının aile
içi şiddet ve çocuk istismarında bir artışa yol açması da mümkündür.43
Peterman ve arkadaşlarına (2020) göre, ekonomik belirsizlik, sivil
itaatsizlik ve afet zamanları kadına ve çocuklara yönelik şiddetin artışı
açısından önemli risk dönemleridir.44 Korku ve belirsizlikle ilişkili olan
pandemiler de bu dönemlerden biridir. COVID-19 sürecinde İngiltere
hükümetinin sosyal izolasyon ve sokağa çıkma yasağını sıkı bir şekilde
uygulamaya başlamasından sonraki yedi gün içerisinde aile içi şiddet
yardım hattına başvuru oranının %25 artmış olması45 pandeminin aile işi
şiddet vakalarını arttırdığını ortaya koymaktadır.
Pandeminin psikolojik etkileri açısından riskli gruplar
Pandemi sürecinde özellikle risk altında olan üç grup vardır. Bunlardan
ilki hem virüs ile doğrudan karşı karşıya olan hem de iş yükü artan sağlık
çalışanlarıdır. İkinci grup, sevdiği bir kişiyi kaybetmesi ya da sağlığı, işi
ve yaşamıyla ilgili tehditler gibi nedenlerle travmatik olaylara maruz
kalma potansiyeli olan kişilerdir. Üçüncü grup ise, pandemi öncesinde bir
psikiyatrik bozukluğu olan kişilerdir.46
Yukarıda sayılanlara ek olarak, çeşitli bireysel özellikler de bireyi
pandemiden psikolojik olarak daha çok etkilenmeye yatkın hale getirebilir.
Pandeminin psikolojik etkileriyle ilişkili olan bu özellikler aşağıda ele
alınmaktadır.
Cinsiyet: Kadın ya da erkek olmanın pandeminin psikolojik etkileri
açısından risk oluşturup oluşturmadığı konusunda kesin bir bilgi vermek
41

Daniel L. King ve ark., “Problematic Online Gaming and the COVID-19 Pandemic”, Journal of
Behavioral Addictions, Epub ahead of print, 2020.

42 Gemma Mestre-Bach, Gretchen R. Blycker ve Marc N. Potenza, “Pornography Use in the Setting of the
COVID-19 Pandemic”, Journal of Behavioral Addictions, 1(aop), 2020, s.1-3.
43 Sandro Galea, Ralna M. Merchant ve Nicole Lurie, “The Mental Health Consequences of COVID-19
and Physical Distancing: The Need for Prevention and Early Intervention”, JAMA Internal Medicine,
online version, 2020, s.1-2.
44 Amber Peterman ve ark., “Pandemics and Violence against Women and Children”, CGD Working
Paper 528. Washington, DC: Center for Global Development, 2020
45 Caroline Bradbury-Jones ve Louise Isham, “The Pandemic Paradox: the Consequences of COVID-19
on Domestic Violence”, Journal of Clinical Nursing, 2020, s.1-2.
46 Felix Inchausti ve ark., “Psychological Intervention and COVID-19: What We know So Far and What
We Can Do”, Journal of Contemporary Psychotherapy, Epub ahead of print, 2020, s.1-8.
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mümkün değildir. Bazı çalışmalarda kadınların pandemi sürecinden
psikolojik olarak daha çok etkilendikleri47,48, pandemiyle ilgili daha
çok korku ve endişe yaşadıkları49,50, pandemi dönemlerinde olumsuz
duygularının daha çok arttığı51 ve travma sonrası stres bozukluğu
semptomlarını daha çok gösterdikleri52 belirtilmesine rağmen; pandeminin
psikolojik etkilerinin cinsiyete göre değişmediğini gösteren çalışmalar
da vardır.53,54,55 Bununla birlikte, kadınların hastalığa yakalanacakları
konusunda daha hassas olmaları nedeniyle pandemi dönemlerinde tavsiye
edilen davranışları uygulama eğilimlerinin erkeklerden daha yüksek
olduğu bilinmektedir.56 Tavsiye edilen davranışları uygulama eğiliminin
yüksek anksiyete düzeyi ile ilişkili olduğu57 dikkate alındığında kadınların
pandemi sürecinden daha çok etkilendikleri düşünülebilir.

47 Jianyin Qiu ve ark., “A Nationwide Survey of Psychological Distress among Chinese People in the
COVID-19 Epidemic: Implications and Policy Recommendations”, General Psychiatry, 33,2, e100213,
2020, s.1-3.
48 Cuiyan Wang ve ark., “Immediate Psychological Responses and Associated Factors During the Initial
Stage of the 2019 Coronavirus Disease (COVID-19) Epidemic among the General Population in
China”, International Journal of Environmental Research and Public Health, 17, 5, 2020, s. 1729
49 Gabriele Prati, Luca Pietrantoni ve Bruna Zani, “A Social - Cognitive Model of Pandemic Influenza
H1N1 Risk Perception and Recommended Behaviors in Italy”, Risk Analysis: An International
Journal, 31, 4, 2011, s. 645-656.
50 Mark Shevlin ve ark., “Anxiety, Depression, Traumatic Stress, and COVID-19 Related Anxiety in the
UK General Population During the COVID-19 Pandemic”, PsyArXiv Preprints, preprint version,
2020, s. 1-27.
51
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Yaş: Bir pandemi virüsünün belirli yaş grubundaki kişilerde daha
olumsuz ya da ölümcül sonuçlar ortaya çıkarması durumunda, yaşın
pandeminin psikolojik etkileri açısından risk oluşturması beklenebilir. Barr
ve arkadaşları (2008) tarafından yapılan bir çalışmada, olası bir influenza
pandemisinde yaşlı insanların hastalığa yakalanacakları konusunda daha
hassas oldukları belirlenmiştir.58 Ayrıca, aksini gösteren örnekler olsa da

Jian-Bin Li ve ark., “Chinese public’s knowledge, perceived severity, and perceived controllability of
the COVID-19 and their associations with emotional and behavioural reactions, social participation,
and precautionary behaviour: A national survey”, BMC Public Health, under review, 2020, s.1-23.

52 Nianqi Liu ve ark., “Prevalence and Predictors of PTSS During COVID-19 Outbreak in China Hardesthit Areas: Gender Differences Matter”, Psychiatry Research, 112921, 2020, s. 1-7.
53 Wenjun Cao ve ark., “The Psychological Impact of the COVID-19 Epidemic on College Students in
China”, Psychiatry Research, 112934, 2020, s. 1-5.
54 Yeen Huang ve Ning Zhao, “Generalized Anxiety Disorder, Depressive Symptoms and Sleep Quality
During COVID-19 Epidemic in China: A Web-Based Cross-Sectional Survey”, medRxiv, Preprint
version, 2020, s.1-18.
55 Mengcen Qian ve ark., “Psychological Responses, Behavioral Changes and Public Perceptions
During the Early Phase of the COVID-19 Outbreak in China: A Population Based Cross-Sectional
Survey”, medRxiv, preprint version, 2020, s. 1-25.
56 Alison Bish ve Susan Michie, “Demographic and Attitudinal Determinants of Protective Behaviours
During a Pandemic: A Review”, British Journal of Health Psychology, 15, 4, 2010, s. 797-824.
57 G. James Rubin ve ark., “Public Perceptions, Anxiety, and Behaviour Change in Relation to the Swine
Flu Outbreak: Cross Sectional Telephone Survey”, Bmj, 339, b2651, 2009, s. 1-8.
58 Margo Barr ve ark. “Pandemic Influenza in Australia: Using Telephone Surveys to Measure Perceptions
of Threat and Willingness to Comply”, Infectious Diseases, 8, 2008, s. 117–130.
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pek çok çalışma artan yaşın pandemi sürecinde tavsiye edilen davranışları
yerine getirme ile ilişkili olduğunu göstermektedir.59 Bu durum yaşlıların
pandemi sürecinden psikolojik olarak daha çok etkilendikleri şeklinde
yorumlanabilir; ancak yaşın pandeminin psikolojik etkileri üzerindeki
rolü konusunda kesin bir çıkarımda bulunmak mümkün değildir. Dünya
pandemi tarihinin sonuncusu COVID-19 döneminde, yaşlı bireylerin
olumlu duygularında azalma olduğunu60 ve onların pandemi sürecinden
psikolojik olarak daha çok etkilendiklerini61 gösteren çalışmaların yanı sıra;
anksiyete bozukluğu ve depresyon açısından 35 yaş altındaki bireylerin
daha çok risk taşıdığını ortaya koyan çalışmalar da vardır.62 Ayrıca bazı
çalışmalarda COVID-19 sürecinde yaşanan depresyon, anksiyete ve stres
üzerinde yaşın etkili olmadığı görülmektedir.63,64
Eğitim düzeyi: Eğitim düzeyinin pandeminin psikolojik etkileri
üzerindeki rolü de belirsizdir. Örneğin, COVID-19 pandemisiyle ilgili
yapılan bazı çalışmalarda eğitimsiz bireylerin65, bazılarında ise eğitim
düzeyi yüksek olan bireylerin66,67 süreçten psikolojik olarak daha çok
olumsuz etkilendikleri görülmektedir. Ayrıca, COVID-19 sürecinde
yaşanan anksiyete ile eğitim düzeyinin ilişkili olmadığını gösteren bulgular
da mevcuttur.68

59 Alison Bish ve Susan Michie, “Demographic and Attitudinal Determinants of Protective Behaviours
During a Pandemic: A Review”, British Journal of Health Psychology, 15, 4, 2010, s. 797-824.
60 Jian-Bin Li ve ark., “Chinese public’s knowledge, perceived severity, and perceived controllability of
the COVID-19 and their associations with emotional and behavioural reactions, social participation,
and precautionary behaviour: A national survey”, BMC Public Health, under review, 2020, s.1-23.
61

Jianyin Qiu ve ark., “A Nationwide Survey of Psychological Distress among Chinese People in the
COVID-19 Epidemic: Implications and Policy Recommendations”, General Psychiatry, 33,2, e100213,
2020, s.1-3.

62 Yeen Huang ve Ning Zhao, “Generalized Anxiety Disorder, Depressive Symptoms and Sleep Quality
During COVID-19 Epidemic in China: A Web-Based Cross-Sectional Survey”, medRxiv, Preprint
version, 2020, s.1-18.
63 Mengcen Qian ve ark., “Psychological Responses, Behavioral Changes and Public Perceptions
During the Early Phase of the COVID-19 Outbreak in China: A Population Based Cross-Sectional
Survey”, medRxiv, preprint version, 2020, s. 1-25.
64 Cuiyan Wang ve ark., “Immediate Psychological Responses and Associated Factors During the Initial
Stage of the 2019 Coronavirus Disease (COVID-19) Epidemic among the General Population in
China”, International Journal of Environmental Research and Public Health, 17, 5, 2020, s. 1729
65 Cuiyan Wang ve ark., “Immediate Psychological Responses and Associated Factors During the Initial
Stage of the 2019 Coronavirus Disease (COVID-19) Epidemic among the General Population in
China”, s. 1729
66 Jianyin Qiu ve ark., “A Nationwide Survey of Psychological Distress among Chinese People in the
COVID-19 Epidemic: Implications and Policy Recommendations”, s.1-3.
67 Jian-Bin Li ve ark., “Chinese public’s knowledge, perceived severity, and perceived controllability of
the COVID-19 and their associations with emotional and behavioural reactions, social participation,
and precautionary behaviour: A national survey”, BMC Public Health, under review, 2020, s.1-23.
68 Mengcen Qian ve ark., “Psychological Responses, Behavioral Changes and Public Perceptions During
the Early Phase of the COVID-19 Outbreak in China: A Population Based Cross-Sectional Survey”, s.
1-25.
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Medeni durum/Çocuk sahibi olma: Medeni durum ve çocuk sahibi
olmanın pandeminin psikolojik sonuçlarını nasıl etkilediğini araştıran
sınırlı sayıdaki araştırma sonuçlarına göre, bireyin evli ya da bekâr olması
ve çocuk sahibi olup olmaması pandemi sürecinde yaşanan anksiyete,
depresyon ve stres üzerinde etkili değildir.69,70

Fiziksel sağlık koşulları: Bireyin fiziksel sağlığı pandeminin
psikolojik etkileri açısından oldukça belirleyicidir. Sağlık durumunu zayıf
ya da kötü olarak değerlendiren ve kronik hastalığı olan bireyler salgından
psikolojik olarak daha çok etkilenmekte, daha yüksek depresyon, anksiyete
ve stres göstermektedirler.73 Aksine, fiziksel sağlığını iyi olarak algılayan
bireyler pandemi sürecinde olumsuz duygulara daha az kapılmaktadır.74
Kitle iletişim araçları ve sosyal medya: Pandemi dönemlerinde
kitle iletişim araçları ve sosyal medya ağları insanlar için önemli bir
bilgi kaynağıdır. Pek çok televizyon programı bu süreçte pandemiye
odaklanmakta, sosyal medya ağları pandemiyle ilgili bilgilerle dolup
taşmaktadır. Dolayısıyla insanların kitle iletişim araçları ve sosyal
medya ağları aracılığıyla elde ettikleri bilgiler onların pandemiye ilişkin

TYB AKADEMİ / 2020 / 30: 123-142

Çalışma durumu/Kazanç. Pandemi dönemlerinin ekonomik yaşamı
olumsuz etkilemesi nedeniyle, bu süreçte yaşanan anksiyetenin bireyin
çalışma durumu ya da gelir düzeyi ile ilişkisi olması mümkündür. Bununla
birlikte sınırlı sayıdaki araştırma sonuçları, çalışma durumunun pandemi
sürecinde yaşanan anksiyete ile ilişkili olmamasına rağmen; geliri düşük
olan bireylerin daha çok anksiyete yaşadığını ortaya koymuştur.71 Ayrıca
Wang ve arkadaşlarının (2020) bulgularına göre, öğrenci olmak COVID-19
sürecinden psikolojik olarak daha çok etkilenmek, anksiyete, depresyon ve
stres belirtilerini daha çok göstermek anlamına gelmektedir.72 Öğrencilerin
bu süreçten daha çok etkilenmesinin eğitim sürecindeki aksamalarla ilgili
olduğu düşünülebilir.

69 Mengcen Qian ve ark., “Psychological Responses, Behavioral Changes and Public Perceptions
During the Early Phase of the COVID-19 Outbreak in China: A Population Based Cross-Sectional
Survey”, medRxiv, preprint version, 2020, s. 1-25.
70 Cuiyan Wang ve ark., “Immediate Psychological Responses and Associated Factors During the Initial
Stage of the 2019 Coronavirus Disease (COVID-19) Epidemic among the General Population in
China”, International Journal of Environmental Research and Public Health, 17, 5, 2020, s. 1729
71

Mengcen Qian ve ark., “Psychological Responses, Behavioral Changes and Public Perceptions During
the Early Phase of the COVID-19 Outbreak in China: A Population Based Cross-Sectional Survey”, s.
1-25.

72 Cuiyan Wang ve ark., “Immediate Psychological Responses and Associated Factors During the Initial
Stage of the 2019 Coronavirus Disease (COVID-19) Epidemic among the General Population in
China”, s. 1729
73 Cuiyan Wang ve ark., “Immediate Psychological Responses and Associated Factors During the Initial
Stage of the 2019 Coronavirus Disease (COVID-19) Epidemic among the General Population in
China”, s. 1729
74 Jian-Bin Li ve ark., “Chinese public’s knowledge, perceived severity, and perceived controllability of
the COVID-19 and their associations with emotional and behavioural reactions, social participation,
and precautionary behaviour: A national survey”, BMC Public Health, under review, 2020, s.1-23.
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tutumlarını ve tepkilerini şekillendirmektedir. Wheaton ve arkadaşları
(2012), pandemi dönemlerinde kitle iletişim araçlarının kullanılmasının
kitle histerisi ve korkuya neden olabildiğine dikkat çekmektedir.75 Yapılan
bir çalışmada da 2005 yılında görülen kuş gribi salgınında televizyonda
kuş gribi ile ilgili programları izlemenin hastalıkla ilgili daha çok
korkuya yol açtığı belirlenmiştir.76 COVID-19 pandemisiyle ilgili yapılan
çalışmalar insanların %93.5’inin bilgi kaynağının internet olduğunu77,
%82’sinin sıklıkla sosyal medyayı takip ettiğini göstermiştir.78 Pandemi
ile mücadele sürecinde virüsün yayılmasını önleyebilmek için toplumsal
bir bilinç oluşturabilmek açısından sosyal medya ağlarındaki bilgi
hareketliliği yararlı olarak değerlendirilebilir. Ancak ne yazık ki sosyal
medya platformlarında sıklıkla yanlış bilgilerin yayılması ve bilimsel
bilginin inkâr edilmesi durumları da görülmektedir. İyi ya da kötü niyetli
olsun yanlış bilginin yayılması pandemi sürecinde olumsuz duygu ve
davranışları arttırmaktadır.79 Pandemiyle ilgili yanlış bilgi bombardımanı
insanların kafasının karışmasına ve onların ruh sağlığının zarar görmesine
neden olabilir. Ayrıca insanların pandemiyle ilgili korku, kaygı, endişe gibi
duygularını sosyal medya üzerinden paylaşmaları, bu duyguların başka
insanlara da bulaşmasına yol açarak olumsuz ruhsal sonuçlar doğurabilir.
Nitekim pandemi sürecinde kişinin sosyal medyaya maruz kalma oranı
arttıkça anksiyete ve depresyon belirtileri de artmaktadır.80
Risk algısı: Bir hastalıkla ilgili risk algısı yüksek olan bireyler,
hastalığa karşı savunmasız olduklarını ve hastalığın sonuçlarının abartılı
bir biçimde kötü olacağını düşünürler.81 Domuz gribi döneminde yapılan
çalışmalar bireylerin domuz gribinin bulaşma olasılığına ilişkin risk
algıları arttıkça salgınla ilgili yaşanan korku, endişe ve anksiyetenin de

75 Michael G. Wheaton ve ark., “Psychological Predictors of Anxiety in Response to the H1N1 (Swine Flu)
Pandemic”, Cognitive Therapy and Research, 36, 3, 2012, s. 210-218.
76 Jan Van den Bulck ve Kathleen Custers, “ Television Exposure is Related to Fear of Avian Flu, An
Ecological Study Across 23 Member States of the European Union”, The European Journal of Public
Health, 19, 4, 2009, s. 370-374.
77

Cuiyan Wang ve ark., “Immediate Psychological Responses and Associated Factors During the Initial
Stage of the 2019 Coronavirus Disease (COVID-19) Epidemic among the General Population in
China”, International Journal of Environmental Research and Public Health, 17, 5, 2020, s. 1729

78 Junling Gao ve ark., “Mental Health Problems and Social Media Exposure During COVID-19
Outbreak”, Plos One, 15, 4, e0231924, 2020, s. 1-10.
79 Hans Rosenberg, Shahbaz Syed ve Salim Rezaie, “The Twitter Pandemic: The Critical Role of
Twitter in the Dissemination of Medical Information and Misinformation During the COVID-19
Pandemic”, Canadian Journal of Emergency Medicine, 2020, s.1-7.
80 Junling Gao ve ark., “Mental Health Problems and Social Media Exposure During COVID-19
Outbreak”, s. 1-10.
81 Steven Taylor, “The Psychology of Pandemics:Preparing For the Next Global Outbreak of Infectious
Disease. UK, Cambridge Scholars Publishing, 2019.
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arttığını göstermektedir.82,83 Benzer şekilde COVID-19 salgını döneminde
de kişinin algıladığı risk düzeyinin artmasının olumsuz duygularda artış,
olumlu duygularda ise azalma ile ilişkili olduğu bulunmuştur. Ayrıca
salgını kontrol edilebilir olarak algılamak olumsuz duyguların azalmasını
sağlamaktadır.84
Pandemi sürecinde ruh sağlığını koruma yolları
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Pandemi sürecinin olumsuz psikolojik etkilerinden kaçınmak için insanlar
öncelikle belirsizlik durumlarında kaygı, korku ve stres gibi olumsuz
duygular yaşamanın normal olduğunu kabul etmeli ve bu duyguların geçici
olduğunu kendilerine hatırlatmalıdır. Sosyal izolasyon ve sokağa çıkma
yasağı nedeniyle alıştıkları günlük yaşam düzeni bozulan bireylerin yeni
yaşam düzeniyle ilgili bir plan ve günlük bir rutin oluşturmaları yararlıdır.
Bu günlük planda uyku-uyanıklık ritmine dikkat edilmeli, rahatlamak
için egzersiz ya da meditasyon yapma gibi aktivitelere yer verilmelidir.
Pandemi sürecinde olumlu düşünmek, umutlu olmayı sürdürmek ve
sağlıklı beslenmek önemlidir. Pandemiyle ilgili bilgilere aşırı derecede
maruz kalmak kişinin olumsuz duyguları daha çok yaşamasına yol açtığı
için, televizyon ya da internet aracılığıyla pandemiyle ilgili bilgi edinmek ve
gelişmeleri takip etmek için gün içinde ayrılan süreye sınır konulmalıdır.
Ayrıca hatalı bilgiler içerme olasılığı nedeniyle pandemiyle ilgili bilgilerin
ve gelişmelerin sosyal medya ağları yerine Dünya Sağlık Örgütü ya da
sağlık bakanlığı gibi resmi kaynaklardan alınması önerilmektedir. Pandemi
sürecinde uygulanan sosyal izolasyon ve sokağa çıkma yasağı insanların
birbirinden sadece fiziksel olarak uzak olmasını gerektirmektedir.
Dolayısıyla bu süreçte kişinin arkadaşları, aile ya da akrabalarından
duygusal olarak da uzak olmaktan kaçınarak sanal da olsa bir sosyal destek
sistemine sahip olmayı sürdürmesi önemlidir. Bu süreçte yaşanan kaygı ya
da üzüntü gibi duyguların paylaşılması da yararlıdır.85,86

82 Gabriele Prati, Luca Pietrantoni ve Bruna Zani, “A Social-Cognitive Model of Pandemic Influenza H1N1
Risk Perception and Recommended Behaviors in Italy”, Risk Analysis: An International Journal, 31,
4, 2011, s. 645-656.
83 Michael G. Wheaton ve ark., “Psychological Predictors of Anxiety in Response to the H1N1 (Swine Flu)
Pandemic”, s. 210-218.
84 Jian-Bin Li ve ark., “Chinese public’s knowledge, perceived severity, and perceived controllability of
the COVID-19 and their associations with emotional and behavioural reactions, social participation,
and precautionary behaviour: A national survey”, BMC Public Health, under review, 2020, s.1-23.
85 Kaushal Shah ve ark., “Focus on Mental Health During the Coronavirus (COVID-19) Pandemic:
Applying Learnings from the Past Outbreaks”, Cureus, 12, 3, e-7405. 2020, s.1-8.
86

Felipe Ornell ve ark. “Pandemic Fear” and COVID-19: Mental Health Burden and Strategies”, Brazilian
Journal of Psychiatry, 42, 3, 2020, s. 232-235.
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bireylere yönelik müdahale stratejileri
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Yukarıda da bahsedildiği gibi pandemi sürecinin toplumlarda ortaya
çıkardığı psikolojik sonuçlar çok çeşitlidir. Bu nedenle pandemi nedeniyle
psikolojik güçlükler yaşayan bireylere psikolojik destek sunmayı hedefleyen
uzmanların sağlık psikolojisi, krize müdahale, yas süreci, anksiyete
bozuklukları, depresyon ve travma sonrası stres bozukluğu gibi konularda
etkili olarak hizmet sunabilmek için bilgi ve becerilerini arttırmaları bir
gerekliliktir.
Önemli bir halk sağlığı sorunu olan pandeminin psikolojik etkileriyle
mücadele sürecinde farklı çalışma alanlarının işbirliği içinde hareket etmesi
gerekmektedir. Orru, Ciacchini, Gemignani ve Conversano (2020) pandemi
sürecindeki psikolojik müdahalelerin psikologlar, psikiyatrlar, sağlık
çalışanları ve polisleri de içerecek şekilde organize edilmesi gerektiğine
dikkat çekmektedir.87Pandemi sürecindeki psikolojik müdahalelerin
evrelerini gösteren aşağıdaki tabloda, her bir evrede uygulanması önerilen
psikolojik müdahaleler, müdahalelerin amaçları ve müdahale sürecinde
görev alması gereken gruplar yer almaktadır.
Evreler

Dahil edilmesi gereken
profesyoneller

Müdahaleler

Amaçlar

a. Psikologlar ve sağlık çalışanları

a. Hasta yönetiminden sorumlu olan sağlık
çalışanlarının eğitimi ve desteklenmesi

a. Korku tepkisinin önlenmesi ve acil duruma
daha iyi uyumun sağlanması

I. Evre

b. Psikologlar

b. Psikolojik sıkıntı ve semptomları
belirlemek için çevrimiçi ölçme
araçlarının yapılandırılması

b. Geçici müdahaleler geliştirmek için
karantinadaki kişilerin ihtiyaçlarının bir veri
tabanında toplanması

II. Evre

Psikolog ve psikiyatrlar

III. Evre

IV. Evre

Sağlık çalışanları, hastalar, bakıcılar ve
genel popülasyon için açık çevrimiçi
psikolojik destek kanallarının açılması

a. Psikologlar

a. Karantinadaki geneş popülasyon için
psikoeğitsel bilgi materyalinin üretilmesi
ve yayılması

b. Psikologlar ve polis

b. Aile içi şiddet mağdurlarını desteklemek
için ücretsiz servis numaralarının
etkinleştirilmesi

Psikolog ve psikoterapistler

Acil durum sağlık çalışanları ve genel
popülasyondaki psikopatolojik sonuçları
(TSSB, depresyon, madde kullanımı) için
yönetim müdahalelerinin tasarlanması
ve uygulanması

İlgili psikolojik semptomların ve durumsal
stresin önlenmesi
a. Obsesif/kaygılı belirtilerin (düşünce
ve davranışlar gibi azaltılması, sağlık
anksiyetesinin sınırlandırılması ve ruh
halinin dengede tutulması
b. Aile içi şiddet suçlarının önlenmesi

Acil durumun travma sonrası etkisinin
azaltılması

Tablo 1. Pandemi sürecindeki psikolojik müdahalelerin evreleri88
87 Graziella Orrù ve ark., “Psychological Intervention Measures During the COVID-19 Pandemic”, Clinical
Neuropsychiatry, 17, 2, 2020, s.76-79.
88 Graziella Orrù ve ark., “Psychological Intervention Measures During the COVID-19 Pandemic”, s.77.
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Pandemi sürecinde psikolojik destek hizmeti sunan uzmanlar hastalığa
yakalanan, hastalığa yakalandığından şüphe duyulduğu için karantinaya
alınan, bir yakını hastalığa yakalanmış ya da hastalık nedeniyle ölmüş
olan, pandemi ile ön saflarda mücadele eden, pandemiyle birlikte varolan
psikiyatrik semptomları artış gösteren ya da pandemiyle birlikte psikolojik
semptomlar göstermeye başlamış olan pek çok danışan ile karşılaşabilirler.
Bu nedenle, pandemiyle ilgili psikolojik güçlükler yaşayan bir danışanın
psikososyal değerlendirmesi yapılırken aşağıdaki konularda bilgi
alınmalıdır:89
•• Pandemiyle ilgili stres kaynakları (virüsle ya da bir hasta ile temas
etmiş olmak, bir aile üyesinin enfekte olması, sevilen bir kişinin
kaybı ya da fiziksel uzaklık gibi)
•• Pandemin ortaya çıkardığı ikincil güçlükler (ekonomik kayıplar
gibi)

•• Kişiyi ruh sağlığı açısından savunmasız bırakan ek özellikler
(öncesinde var olan fiziksel ya da psikolojik koşullar gibi)
Yapılan psikososyal değerlendirme sonucunda, bazı hastaların formal
ruh sağlığı değerlendirmesi ve bakımı için sevk edilmesi gerektiği,
bazılarının ise başa çıkma becerilerini geliştirmeye ve iyi oluşu arttırmaya
yardımcı olan destekleyici müdahalelerden yarar göreceğine karar
verilebilir. Örneğin, pandemiyle birlikte ortaya çıkan ekonomik kriz ve
sayısız belirsizlik nedeniyle intihar düşüncelerine sahip olduğu belirlenen
bir danışanın acilen psikiyatri servisine yönlendirilmesi gerekirken; pek
çok danışana pandemi sürecinde stres tepkileri göstermenin normal olduğu
bilgisinin verilmesi ve kişinin kendi uygulayabileceği bazı yöntemler ile bu
stresi yönetebileceğine dikkat çekilmesi yeterli olabilir. Bu danışanlara bir
rutin oluşturarak bu rutinin korunması ya da televizyonda pandemiyle
ilgili izlenen yayınlara sınırlama getirilmesi gibi öneriler sunulabilir.90
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•• Pandeminin psikososyal etkileri (depresyon, anksiyete,
psikosomatik şikayetler, uykusuzluk, artan madde kullanımı ve
aile içi şiddet gibi)

Inchausti ve arkadaşları (2020) pandemi sürecinde farklı gruplara
sunulacak psikolojik müdahalelerin terapötik hedeflerini aşağıdaki şekilde
açıklamışlardır:91
Sağlık çalışanlarına yönelik müdahaleler: Pandemi sürecinde
sağlık çalışanlarına yönelik psikolojik müdahalelerin temel amacı
89 Betty Pfefferbaum, B. ve Carol S. North, “Mental Health and the Covid-19 Pandemic”. New England
Journal of Medicine, 2020, s.1-3.
90 Betty Pfefferbaum, B. ve Carol S. North, “Mental Health and the Covid-19 Pandemic”. s.1-3.
91

Felix Inchausti ve ark., “Psychological Intervention and COVID-19: What We know So Far and What
We Can Do”, Journal of Contemporary Psychotherapy, Epub ahead of print, 2020, s.1-8.
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psikolojik dayanıklılığın maksimum düzeye çıkarılması olmalıdır. Bu
temel amaç doğrultusunda, sağlık çalışanlarına sunulan eğitim ve destek,
sağlık hizmeti sunmayı engelleyen duygusal tepkilerin belirlenmesi
ve yönetilmesine odaklanabilir. Bunun için anksiyetenin, bulaşma
korkusunun, akut stres epizotlarının yönetilmesi, öz bakımın arttırılması ya
da tükenmişliğin azaltılması hedeflenebilir. Pandemi tepe noktasındayken
çalışanların duyguları ya da düşünceleri hakkında konuşmalarını zorunlu
kılan psikolojik bilgilendirme ve anlamlandırma (debriefing), kritik olay
stresi bilgilendirmesi ya da herhangi bir özel bilgilendirmenin yapılması
önerilmemektedir.
Duygusal olarak savunmasız ve hastalığa yakalanmış kişilere
yönelik müdahaleler: Pandemi öncesinde psikopatolojisi olan, hastalığa
yakalanmış duygusal olarak savunmasız gruplara yönelik psikolojik
müdahalelerde amaç, kişinin hastalıkla ilgili devam eden tedavisini ya
da karantina sürecini desteklemektir. Hastalığa yakalanan bu kişilerin
psikolojik belirtilerinin takip edilmesi gerekir; ancak karantina odalarında
ruh sağlığı çalışanlarının bulunması desteklenmemektedir. Bu nedenle
psikolojik belirtilerin takip edilmesinde sağlık çalışanlarının sorumluluk
üstlenmesi ya da tele bakım sistemlerinin kullanılması önerilmektedir.
Bununla birlikte saldırganlık, kendini yaralama ya da intihar girişimleri
gibi acil psikiyatrik durumların ruh sağlığı çalışanları tarafından bizzat ele
alınması gerekmektedir.
Ayakta tedavi edilen hastalara yönelik müdahaleler: Ayakta
tedavi edilen hastalara yönelik psikolojik müdahaleler dijital ortamda
gerçekleştirilebilir. Telefon ya da internet aracılığıyla psikolojik destek
sunmak mümkündür. Öncesinde psikiyatrik bozukluğu olan bireyler için
karantinaya uyumun bir parçası olarak sosyal izolasyon ve sosyal uzaklığın
ruh sağlığı üzerindeki etkisiyle ilgili bilgilendirmeler için standart bir ruh
sağlığı hizmeti sunmak önemlidir.
Virüs nedeniyle hastalanan ya da ölen kişilerin akrabalarına
yönelik müdahaleler: Pandemi sürecinde virüs nedeniyle bir yakını
hastalanan ya da ölen kişilerin verdikleri normal duygusal tepkiler patolojik
hale getirilmemelidir. Bu süreçte bir müdahalenin gerçekleştirilmesinin
mi yoksa gerçekleştirilmemesinin mi daha uygun olduğunu belirlemek için
ilgili profesyonellerle açık ve uzlaşmacı kriterler oluşturmak önemlidir.
Geçmiş çalışmalar bilişsel davranışçı terapilerin kanser hastalarının
depresyon ve anksiyete düzeyi üzerinde etkili olduğunu göstermektedir.92
Benzer şekilde bilişsel davranışçı grup terapilerinin travma sonrası stres

92 Cem Soylu, “Bilişsel Davranışçı Terapi Tekniklerinin Kanser Hastalarında Depresyon ve Anksiyete
Üzerindeki Etkinliği”, Bilişsel Davranışçı Psikoterapi ve Araştırmalar Dergisi, 1, 2015, s. 54-63.
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bozukluğu semptomlarının tedavisinde etkili olduğu bilinmektedir.93
Anksiyete, depresyon ve travma sonrası stres bozukluğunun tedavisinde
bilişsel davranışçı terapilerin etkililiği dikkate alındığında; pandemi
sürecinde hastalanan ya da pandemi nedeniyle travma sonrası stres
bozukluğu yaşayan bireylerin tedavisinde bilişsel davranışçı terapilerin
etkili olabileceği düşünülmektedir. Dolayısıyla pandemiyle ilgili güçlükler
yaşayan bireylerle çalışırken bireysel ya da grupla bilişsel davranışçı terapi
tekniklerinden yararlanılabilir.
Sonuç

TYB AKADEMİ / 2020 / 30: 123-142

Fiziksel sağlık için önemli bir tehdit unsuru olan pandemi sürecinin
ruh sağlığı üzerinde de önemli derecede ve uzun süreli olumsuz etkileri
vardır. Geçmiş bulgulardan pandemi dönemlerinin toplumlarda anksiyete,
depresyon, travma sonrası stres bozukluğu, obsesif kompulsif bozukluk
ve davranışsal bağımlılık semptomlarının ve aile işi şiddet olgularının
artması ile sonuçlanabileceği anlaşılmaktadır. Ek olarak fiziksel sağlığın
kötü olması, pandemiyle ilgili bilgi ve haberleri televizyon ve sosyal medya
aracılığıyla yakından takip etme ve hastalığa yakalanma olasılığının
yüksek olduğuna inanma bireyi pandeminin psikolojik etkilerine karşı
daha savunmasız hale getirmektedir. Bu bilgilerden pandemiye hazırlık
ve faaliyet planlarında pandeminin fiziksel sağlık üzerindeki etkilerinin
yanı sıra ruh sağlığı üzerindeki etkilerinin de dikkate alınmasının önemli
olduğu sonucuna ulaşılmaktadır. Bu bağlamda, pandemiye hazırlık ve
faaliyet planlarında pandemi sürecinde ruh sağlığını korumaya yönelik
etkili yöntemler konusunda toplumun doğru bir şekilde bilgilendirilmesi,
pandeminin psikolojik etkileri açısından risk taşıyan gruplara yönelik
önleyici stratejiler geliştirilmesi ve pandemiyle mücadele sürecinde görev
alan sağlık çalışanları ve polislerin de eğitilmesi konularına yer verilmesi
gerektiği düşünülmektedir. Ayrıca, pandemiden psikolojik olarak
etkilenen bireylere etkili psikolojik destek hizmetlerinin sunulabilmesi
için ruh sağlığı uzmanlarının yetiştirildiği eğitim programlarında pandemi
psikolojisi konusunda derslerin eğitim programlarına dâhil edilmesi
yararlı olacaktır.

93 Seda Tokgünaydın ve Serap Tekinsav Sütcü, “Travma Sonrası Stres Bozukluğunun Tedavisinde
Bilişsel Davranışçı Grup Terapisinin Etkililiği: Sistematik Bir Gözden Geçirme”, Psikiyatride Güncel
Yaklaşımlar, 8, 1, 2016, 95-107.
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Sosyal sermaye, bireyselleşen insan ilişkilerine bir çözüm önerisi sunarak,
birliktelik duygusunu ön plana çıkartan bir kavramdır. Bu kavram, aslında
bir grubu tanımlamaktan ziyade, bir grubun ortaya çıkardığı ürünlere
yönelik anlayışı ifade etmektedir. Sosyal sermaye ile daha çok güven, iş birliği
gibi soyut ilişkiler anlatılmaktadır. Bu soyut ilişkilerin kurulmasında da
hemen hemen her toplumda öncelikli olarak dezavantajlı gruplara yönelim
söz konusudur. İş birliğinin, aidiyet duygusunun etkisiyle, kriz dönemlerinde
sosyal sermaye, dezavantajlı gruplar için önemlidir.
Covid-19 Salgını ve pandemi, yalnızca Türkiye’yi değil tüm dünyayı etkileyen
küresel bir kriz olarak Mart 2020’den itibaren etkisini sürdürmektedir. Bu
süreçten en çok zarar görenler ise dezavantajlı gruplar olmuştur. Bu çalışma
da sosyal sermayenin kamu ve sivil toplum tarafından değerlendirilme
sürecine yönelik bir sorgulama yapmak amaçlanmıştır. Vefa Sosyal Destek
Grubu ve AHBAP örnekleri bağlamında iki farklı yaklaşımın, sosyal medya
ağları ve web haber içerikleri vasıtasıyla analizi, Van Dijk’ın söylem
çözümlemesi modelindeki şematik yapı çerçevesinde yapılmıştır.
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Abstract
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Social capital is a concept that offers a solution proposal to individualized
human relations and highlights the sense of togetherness.This concept
expresses an understanding of the products that a group creates instead
of defining a group.Intangible relations such as trust and cooperation are
explained with the concept social capital.In the establishment of these
intangible relations, there is a priority to disadvantaged groups in almost
every society.Social capital is important for disadvantaged groups in times
of crisis with the effect of cooperation and sense of belonging.
The epidemic of Covid-19 and pandemic, not only as a global crisis affecting
the entire world continues to affect Turkey from March 2020.Disadvantaged
groups are the ones that suffer the most from this process.In this study, it is
aimed to make an inquiry about the process of evaluating social capital by
public and civil society.In the context of the examples of Vefa Social Support
Group and AHBAP Platform, the analysis of two different approaches
through social media networks and web news content was made within the
framework of the schematic structure of Van Dijk’s discourse analysis model.
Key words: Covid-19, Social Capital, Vefa Social Support Group, AHBAP

Giriş
Kriz dönemleri toplumsal yaşamın olağan akışını bozan ve olağanüstü
önlemlerin alındığı bir süreçtir. Bu dönemde uygulanan stratejiler,
krizi aşmaya yönelik çabalar olarak daha ciddi ve önemlidir. İçinde
bulunduğumuz zamanda da hem ülkemizi hem de dünyayı etkisi altına alan
Covid-19 salgını toplumsal, siyasal ve ekonomik bir krize neden olmuştur.
Salgın Aralık ayında Çin’de başlamış, Türkiye’de ise virüse yönelik ilk
vaka Mart ayında görülmüştür. İlk vakanın görülmesi ile birlikte önleyici
tedbirler alınmaya başlanmıştır. Salgına yönelik alınan tedbirler halk
sağlığını korumaya yönelik olurken, bu durum toplumsal yaşamı idame
ettirmede birtakım sorunları beraberinde getirmiştir. Bu sorunların
çözümünde hem devlet organları hem de sivil toplum kuruluşları çözüm
önerileri üreterek faaliyette bulunmuşlardır. Bu faaliyetlerin temel amacı
ise toplumsal alanda bireyselleşmeden kaynaklanan güven, iş birliği,
yardımlaşma gibi toplumsal hayatın soyut normlarının üretilmesine katkı
sağlamak olmuştur. Dolayısıyla toplumsal alanda sosyal sermaye üretimi
yoğunlaşmıştır.
Sosyal sermaye kamu yararına ve sosyal ilişki ağlarına önemi
vurgulayan yeni bir kavram olarak ortaya çıksa da toplumsal yaşamla
birlikte var olmuştur. Kavram özellikle pandemi sürecinde, neoliberal
politikaların ortaya çıkardığı toplum yapısının böylesi kriz döneminde
işlerliğini yitirdiğine dair görüşlerle birlikte, daha da önem kazanmıştır.
İnsanların olağan yaşam biçimlerinde ortaya çıkan olağanüstü durumlar,
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yerleşikleşmiş anlayışları değiştirmiştir. Toplumda oluşan panik havasının
yalnızca fiziki sermaye ile giderilmesi mümkün olmadığından sosyal
sermaye üretimine önem verilmiştir.
Bu amaçla sosyal sermaye üretilmesinde iki önemli aktör, kamu ve
sivil toplum birtakım faaliyetlerde bulunmuşlardır. Özellikle pandemi
sürecinden en çok etkilenen dezavantajlı kesimlere yönelik faaliyetler ön
plana çıkmıştır. Bunun için devlet eliyle oluşturulan Vefa Sosyal Destek
Grubu yeni bir oluşum olarak karşımıza çıkmış ve 65 yaş üstü sokağa
çıkma kısıtlaması olan vatandaşların her türlü ihtiyacını karşılamayı
hedeflemiştir. Bunun yanı sıra farklı sivil toplum kuruluşları da faaliyetlerde
bulunmuştur. Bunlardan biri ise sosyal medyada aktif olarak faaliyette
bulunan AHBAP’tır. Çalışmada, sosyal sermayenin üretilme sürecinde bu
iki yapı incelemeye alınmıştır.

Sosyal Sermaye Hakkında
Sosyal sermaye kavramı, sermaye vurgusundan dolayı ekonomik bir
anlam taşıdığı düşünülse de sosyal ve politik anlamlar da içermektedir.
Bu nedenle sadece Ekonomi biliminin değil Sosyoloji, Siyaset Bilimi gibi
bilim dallarının da araştırma konusuna dâhil olmuştur. Sosyal sermayenin
kavramsallaştırılması konusundaki çalışmaların çok da eski olmaması, bu
kavramın literatürde yeni bir kavram olarak değerlendirilmesine neden
olmaktadır. Ancak yüzyıllar öncesinden var olan adı konulmamış bir
içeriğe sahiptir.
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Çalışmanın amacı bir tarafta devlet eliyle oluşturulan Vefa Sosyal Destek
Grubu, diğer yanda ise AHBAP’ın sosyal sermaye oluşturma süreçlerinin
söylem analizi yöntemi ile ortaya konulmasıdır. Bu amaçla ortaya
konulan çalışmada öncelikle, sosyal sermaye kavramına yönelik teorik
çerçeve oluşturulmuş daha sonra sosyal medya ve haber içeriklerinden
faydalanarak araştırmanın yöntem ve bulgular kısmı tamamlanmıştır.
Çalışmada ortaya çıkan bulgularla sosyal sermayenin üretim sürecinde
kamu ve sivil toplum yaklaşımlarının hem bir karşılaştırmasını sunmak
hem de bu sürecin yönetilmesi ve üretilmesinde ortaya çıkan sorunlara
yönelik çözüm önerileri üretmek hedeflenmiştir.

Literatürde sosyal sermaye konusunda çalışma yapan üç önemli
isim karşımıza çıkmaktadır. Bunlar Bourdieu, Coleman ve Putnam’dır.
Bourdieu ekonomik sermayenin yanı sıra kültürel ve sosyal sermaye
türlerini belirtmekle kavramı açıklar. Ona göre, bu sermaye türleri ikincil
sermayeyi ifade etmektedir. Kültürel sermaye eğitim dereceleri, kitaplar
gibi fiziki koşulların yanı sıra bireyin yetiştirilmesi ile ortaya çıkan kişiliği
de içermektedir. Sosyal sermaye ise sosyal ilişkiler alanında ortaya çıkar
ve bu ilişkilerden ortaya çıkan yükümlülükleri içerir. Daha spesifik olarak,
sosyal sermaye, belirli bir gruba üyeliğe bağlı olan kaynakların toplamıdır
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ve grubun kendisi bu kaynakları sağlar.1
Putnam ise sosyal sermayenin kolektivist özelliğini ön plana çıkararak
kavramı, katılımcıların paylaşılan hedefleri gerçekleştirmek için birlikte
daha etkin hareket etmelerini sağlayan sosyal yaşamın özellikleri, ağlar,
normlar ve güven anlamında tanımlamaktadır2.
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Sosyal sermaye konusundaki çalışmalarında Coleman kavramın
işlevini açıklarken “sosyal yapı aktörlerine çıkarlarına ulaşmak için
kullanabilecekleri kaynak” şeklinde bir değerlendirme yapmaktadır. Ona
göre fiziksel sermaye ve beşerî sermaye yanında sosyal sermayede üretim
etkinliğini kolaylaştırır. Örneğin, geniş bir güvenilirlik üzerine kurulu
ilişkilerin olduğu bir grup, bu güvene sahip olmayan diğer bir gruptan
çok daha fazlasını başarabilir. Bu örnekten yola çıkarak sosyal sermaye
kavramı açısından güvenin en asli unsurlardan biri olduğunu belirtmek
doğru olacaktır3.
Güven unsurunun yanı sıra sosyal sermayeyi “karşılıklılık, sosyal ağlar,
birlikte davranış normları ve son olarak da angajman ve aidiyet duygusu”
ile birlikte beş temel kavram çerçevesinde ele almak mümkündür4.Sosyal
sermayeyi, fizikî sermayeden ayıran en temel özellik, üretilen şeyin
faydasıdır. Fizikî sermaye, genellikle özel bir maldır ve mülkiyet hakları
nedeni ile fiziksel sermayeye yatırım yapan kişinin faydaları elde etmesini
mümkün kılar. Ancak sosyal sermayenin çoğu biçimi böyle değildir.
Örneğin, sosyal normları mümkün kılan sosyal yapı türleri ve onları
uygulayan yaptırımlar, öncelikle onları getirmek için çaba göstermesi
gereken kişi veya kişilere değil herkese fayda sağlar5. Toplumsal alanda
bireysel çıkarlardan vazgeçip toplumsal çıkarlara yöneliş ve toplumda
ortaya çıkan güven, beraberinde büyük ve ölçülebilir bir ekonomik değer
de sosyal sermayenin yarattığı savunulan düşünceler arasındadır6.
Sosyal sermayenin çoğu biçimi tarafından paylaşılan ve onu diğer
sermaye biçimlerinden ayıran kamu yararına yönelik özelliği ile sosyal
sermaye üreten aktör veya aktörler, faydalarının sadece küçük bir kısmını
elde ederler. Sosyal sermayede sosyal ilişkilerden miras kalan bilgi
potansiyeli önemli bir etkiye sahiptir. Eylemin gerçekleştirilmesinde
bilgi önemlidir ancak bilgiye ulaşma maliyeti yüksektir. Bu nedenle bilgi

146

1

Pierre Bourdieu, “The Forms of Capital”, Handbook of Theory and Research for The Sociology of
Education, Ed. John G. Richardson, New York, Greenwood Press, 1986, 241-258.

2

Robert D. Putnam, “Bowling Alone: America’s Declining Social Capital”, Journal of Democracy, 6 (1),
1995, 65-78.

3

James Coleman, “Social Capital in the Creation of Human Capital”, American Journal of Sociology,
94, 1988, 95-120.

4

Muhammed Yıldız,“İletişim Sürecinde Sosyal Medya ve Sosyal Sermaye”, The Journal of Social
Science, 1 (2), 2017, 71-82.

5

James Coleman, a.g.e, s.116.

6

Francis Fukuyama, Güven, Çev. Ahmet Buğdaycı, 3. Baskı, İstanbul, Türkiye İş Bankası Kültür
Yayınları, 2005, s.26.

Salgında Sosyal Sermayenin Üretilmesinde Kamu ve Sivil Toplum: Vefa Sosyal Destek Grubu ve Ahbap

edinmede sosyal ilişkiler bilgi edinmenin önemli bir yoludur7. Günümüzde
özellikle bilginin üretilmesi ve paylaşılmasında çevrimiçi ağlar önemli bir
etkiye sahip olmaya başlamıştır. Çevrimiçi sosyal etkileşimler yoluyla,
bireyler ilişkilerini özellikle etkileyen ve genişleten sosyal sermayeye sahip
olurlar. Bu durum da yeni bir sosyal sermaye biçimi olan dijital sosyal
sermaye kavramını ortaya çıkarır8. Dijitalleşme süreci, demokrasinin
özellikle katılım unsuruna katkı sağladığı da savunulan düşünceler
arasındadır. Dolayısı ile dijitalleşmenin, demokrasilerde katılımın önemli
bir unsuru olan ve sosyal sermayenin en önemli üreticilerinden biri olan
sivil toplumun güçlenmesine katkı sağlaması muhtemeldir.

Fukuyama sosyal sermayeyi, en az iki birey arasındaki iş birliğini
destekleyen somutlaşmış gayri resmi form olarak tanımlamaktadır.11 Bu
sayede bireylerin üyesi olduğu toplumdan soyutlanmasının engellenerek,
güven anlayışının gelişebileceğini söylemektedir. Ona göre liberal devlet
anlayışı bireyin toplumdan soyutlanmasına neden olmuştur. Çünkü liberal
devlet anlayışı neticesinde, aşırı bireycilik kültürü ve bu kültüre bağlı olarak
da ahlakî değerlerde zayıflama meydana gelmiştir. İşte bu durum bireyin
toplumdan soyutlanmasına neden olmuştur. Bunu ortadan kaldırabilecek
olan sosyal sermayedir. Sosyal sermaye ekonomi alanı dışındaki bir sivil
toplum oluşumuna katkı sağlamaktadır.12 Bu düşünceye karşı çıkan Fine13,
sosyal sermayeyi neoliberalizmin daha insanî şekilde biçimlendirilmesine
7

James Coleman, a.g.e, s.104-118.

8

Chris Julien, “Bourdieu, Social Capital and Online Interaction”, Sociology, 49(2), 2015, 356 –373.

9

Robert D. Putnam, “Tuning in, Tuning Out: The Strange Disappearance of Social Capital in America”.
PS: Political Science and Politics, 28, 1995, 667–683.
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Son yıllarda ortaya çıkan yeni demokrasilerin birçok savunucusu, güçlü
ve aktif bir sivil toplumun, demokrasinin sağlamlaştırılmasındaki önemini
vurgulanmaktadır. Özellikle komünizm sonrası ülkelerle ilgili olarak, bilim
adamları ve demokratik aktivistler, bağımsız sivil katılım geleneklerinin
yokluğunu veya yok edilmesini ve devlete pasif bağımlılığa yönelik yaygın
bir eğilimi göz ardı etmişlerdir. Gelişmekte olan veya komünizm sonrası
dünyada sivil toplumların zayıflığı ile ilgilenenler için, gelişmiş Batı
demokrasileri ve hepsinden önemlisi ABD tipik olarak taklit edilecek
modeller olarak alınmıştır. Sivil katılım normları ve ağları da temsili
hükümetin performansını güçlü bir şekilde etkilemiştir9.Bu nedenle sivil
katılım, genelleştirilmiş normlar ve sosyal güven ilişkileri10 günümüz
demokrasileri içinde önemlidir. Bunun yanı sıra liberal devlet anlayışının
bireyci yapılanmasının sonuçları sosyal sermayenin önemini daha da
arttırmıştır.

10 Joe Wallis and Brian Dollery, “Social Capital and Local Government Capacity”, Australian Journal of
Public Administration, 61(3), 2002, 76–85.
11

Francis Fukuyama, “Sosyal Sermaye ve Sivil Toplum”, Sosyal Sermaye – Kuram, Uygulama, Eleştiri,
Der. M. Murat Şahin ve A. Zeki Ünal, İstanbul: Değişim Yayınları, 2010.

12

Francis Fukuyama, Büyük Çözülme, Çev. Hasan Kaya, İstanbul: Profil Yayınları, 2009.

13

Ben Fine, (2010). “Sosyal Sermaye”, Sosyal Sermaye – Kuram, Uygulama, Eleştiri –, Der. M. Murat
Şahin ve A. Zeki Ünal, İstanbul: Değişim Yayınları, 2010, 309-314.
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uzlaştırıcı, tatsız, tuzsuz bir alternatif sunduğunu ifade eder.
Tüm bu tartışmaların ortak paydası, aslında toplumda var olan sosyal
sermeyenin unsurlarına yönelik sorunlardır. Bu sorunların çözümünde
ise sosyal sermayenin bu unsurlarının güçlendirilmesi önemli bir etkiye
sahiptir. Bazı sosyal yapı türleri de bazı sosyal sermaye biçimlerinin kolaylaştırılmasında özellikle önemlidir. Toplumda oluşturulacak güven, aidiyet
gibi unsurların kamu ve sivil toplum iş birliğine yönelik yapılarca güçlendirilmesi toplumsal güven ve aidiyet gibi unsurlarının güçlendirilmesine
katkı sağlayacaktır.
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Küresel Salgında Dezavantajlı Gruplar
Yeni Koronavirüs Hastalığı (COVID-19), 13 Ocak 2020 tarihinde
tanımlanan ve ilk olarak Çin’in Vuhan Eyaleti’nde görülen bir virüstür.
Virüs başlangıçta deniz ürünleri ve hayvan pazarında bulunmuş olanlarda
tespit edilmiş ve daha sonra insandan insana bulaşarak Çin Halk
Cumhuriyeti’nden tüm dünyaya yayılmıştır.14
Hastalığın Avrupa, Kuzey Amerika, Asya-Pasifik ülkeleri ve tüm
dünyaya yayılması ile birlikte 11 Mart 2020’de salgın dolayısıyla Dünya
Sağlık Örgütü tarafından pandemi ilan edilmiş ve 13 Mart 2020 tarihi
itibariyle, koronavirüs salgınının merkez üssü Avrupa olarak değişmiştir15.
Türkiye’de ise ilk vaka 10 Mart 2020 tarihinde görülmüştür. Dünya Sağlık
Örgütü’nün 21 Haziran 2020 tarihi itibari ile verilerine göre, dünyada
toplam 8.570,008 onaylanmış vaka ve 461,715 toplam ölüm gerçekleşmiştir.
Türkiye’de ise 186,493 vaka ve 4.927 ölüm gerçekleşmiştir16 ve bu sayı
artmaya devam etmektedir. Türkiye’de ilk vakanın görülmesi ile birlikte
birtakım önlemler alınmaya başlanmıştır.
Alınan önlemler daha çok salgından en çok etkilenecek olan kesime
yönelik olmuştur. Dezavantajlı gruplara yönelik olarak alınan önlemlerin
başında, yaşlı ve çocuklar için sokağa çıkma kısıtlaması ve çalışan
dezavantajlı gruplara yönelik izinler yer almaktadır.
Dezavantajlı gruplar toplumsal yaşama ait faaliyetlerden ve iş
olanaklarından faydalanabilme durumundan, toplumun diğer bireylerine
göre kısmen ya da tamamen yoksun olan kişi ya da gruplardır.17 Bir diğer
ifade ile içinde bulundukları toplumun sosyal, ekonomik ve kültürel
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kaynaklarından mahrum kalan grup ve bireyler olarak ifade edilebilir.18
Caillods19 dezavantajlı grupları topluma ekonomik ve sosyal olarak
eklemlenme durumlarının; dil, din, etnik yapı, ekonomik durumları,
cinsiyetleri ve politik pozisyonları nedeniyle kısıtlı olan gruplar olarak
ifade etmiştir. Yapılan bu tanımlamada kısıtlı grupların temel özellikleri
de belirtilmiştir. Dezavantajlı grupları Barrett20 ise; 50 yaş üstü bireyler,
engelliler, çocuklarını tek başına büyütmek zorunda kalan ebeveynler,
düşük nitelikli bireyler ve yardıma muhtaç yoksullar olarak kategorize
etmiştir.
Dezavantajlı gruplar kategorisinde olan yaşlılar, sağlık sorunları nedeni
ile riskli grupta yer almaktadırlar. Özellikle kalp hastalıkları, tansiyon,
diyabet gibi kronik hastalıkları olanlar virüs karşısında daha zayıf
olmaktadır21. Bu nedenle sadece sağlık konusunda değil hayatlarını idame
etme noktasında da sıkıntı yaşamaktadırlar.22
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Bir diğer dezavantajlı grup engelli bireylerdir. Engelli bireylere sunulan
hizmetlerin aksaması, engelleri bireylerde görülen kronik rahatsızlıklar
ve mal ve hizmetlere erişim ve bilgilendirmede aksamalar gibi birtakım
sorunlar bu bireylerin virüs riskinden daha fazla etkilenmelerine yol
açabilmektedir.23 Kadınlar da dezavantajlı grup olarak görülmektedir.
Virüsün kadınlar üzerinde iki türlü etkisi ortaya çıkmaktadır. Birincisi,
bakım kurumlarında ve sağlık sektöründe çalışanların yüzde 70’ten
fazlasını kadınların oluşturmasıdır.24 Bu nedenle virüs konusunda en
riskli gruplardan birini kadınlar oluşturmaktadır. Bir diğer sorun ise
çocukların virüs sebebi ile evde kalmaları ve kadınların hane içi bakım
sorumluluklarının artmasıdır.25 Dolayısı ile çalışan kadınlar virüs
konusunda hem risk taşırken hem de kadınların pandemi sürecindeki
sorumlulukları artmıştır.
18 Abdullah Tamer Yılmaz, “Türkiye İş Kurumu Tarafından Dezavantajlı Gruplara Yönelik Uygulanan
Mesleki Eğitim Kurslarının Etkilerinin İncelenmesi ve Faaliyetlerin Çeşitlendirilmesine Yönelik
Öneriler”, T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Uzmanlık
Tezi, 2016, 4.
19

Françoise Caillods, (1998). “Education Strategies for Disadvantaged Groups”, UNESCO Working
Documents in the Series IIEP Contributions, 1998, 10.

20 Ruth Barret, “Disadvantaged Groups in The Labour Market”, Economic & Labour Market Review, 4,
2010, 18- 24.
21
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22 United Nations, “Older Persons and Covıd-19”, Erişim: https://www.un.org/development/desa/
ageing/wpcontent/uploads/sites/24/2020/04/POLICY-BRIEF-ONCOVID19-AND-OLDERPERSONS.pdf, (25.06.2020).
23 WHO, “Older people and COVID-19” Erişim: shorturl.at/aeiL2(15.06.2020).
24 U. Cattaneo and E. Pozzan, “Women Health Workers: Working Relentlessly in Hospitals and at Home”
Erişim:https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/newsroom/news/WCMS_741060/lang--en/index.
htm, (15.06.2020).
25 World Economic Forum. “The Coronavirus Crisis May Hit Women Harder Than Men”. Erişim:
https://www.weforum.org/agenda/2020/03/thecoronavirus-fallout-may-be-worse-for-womenthan-menheres-why/, (15.06.2020).
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Tüm bu gruplarla ilgili olarak Türkiye’de birtakım tedbirler alınmıştır.
Özellikle 65 yaş üstü vatandaşlar için kronik rahatsızlığı olanlara yönelik
olarak riski azaltmak adına 21.03.2020 tarihinde sokağa çıkma yasağı
uygulanmıştır. 65 ve üzeri yaşlardaki ve kronik rahatsızlıkları olan
vatandaşlar, büyük risk altında olmalarına rağmen toplumsal hareketliliğin
içinde yer almaktadır. Bu durum hem kendileri hem de toplum sağlığı
açısından risk oluşturduğundan sokağa çıkma kısıtlaması getirildiği İçişleri
Bakanlığınca bildirilmiştir.26
Tedbir amaçlı uygulanan sokağa çıkma yasağı, bir sorunu da beraberinde
getirmiştir. 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşların sokağa
çıkma kısıtlamasından dolayı yaşamsal ihtiyaçlarını karşılamada
zorlanması özellikle tek başına yaşayanlar için büyük sıkıntı doğurmaktadır.
Bu duruma çözüm olarak 21.03.2020 tarihli İçişleri Bakanlığı’nın genelgesi
ile “65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı olan vatandaşlarımızın mağdur
olmaması; temel ihtiyaçlarını karşılamak için vali/kaymakamların
başkanlığında Vefa Sosyal Destek Grubu oluşturulacağı” bildirilmiştir.27
Pandemi Günlerinde Devlet Eliyle Sosyal Sermaye: Vefa Sosyal
Destek Grubu
Vefa Sosyal Destek Grubu, Bilim Kurulu ile Sağlık Bakanlığının önerisi ile 22
Mart 2020’de Bakanlığın yayımladığı genelgeyle faaliyetlerine başlamıştır.
Vefa Sosyal Destek grubu; “il/ilçe emniyet müdürü, il/ilçe jandarma
komutanı, vali/kaymakamlar tarafından belirlenecek kamu kurum ve
kuruluşlarının temsilcileri, yerel yönetimler, AFAD, Kızılay ve ihtiyaç
duyulacak sivil toplum kuruluşları temsilcilerinden oluşturulmuştur.28
Oluşturulan grup, illerde valiler, ilçelerde kaymakamlar tarafından 65
yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlığı olan vatandaşların sağlık başta olmak
üzere tüm temel ihtiyaçlarının karşılanmasını sağlamayı amaçlamıştır. Bu
amaçla dezavantajlı vatandaşların ulaşabileceği iletişim ağları kurulmuş ve
bu iletişim ağları sayesinde onların ihtiyaçlarına yönelik hizmet sunumu
gerçekleşmiştir.29
Vefa Sosyal Destek Gruplarında 119 bin 216 kişi görev yapmaktadır. Bu
gruplardan din görevlisi, öğretmen, okul müdürü, Sosyal Yardımlaşma ve
26 İçişleri Bakanlığı,“65 Yaş Üstü ile Kronik Rahatsızlığı Olanlara Sokağa Çıkma Yasağı”, Erişim: https://
www.icisleri.gov.tr/65-yas-ve-ustu-ile-kronik-rahatsizligi-olanlara-sokaga-cikma-yasagi-genelgesi,
(15.06.2020).
27 İçişleri Bakanlığı, “Vefa Sosyal Destek Grupları 6.649.461 Haneye Ulaştı”, Erişim: https://www.
icisleri.gov.tr/vefa-sosyal-destek-gruplari-6649461-haneye-ulasti, (25.06.2020).
28 İçişleri Bakanlığı, “Vefa Sosyal Destek Grupları 6.649.461 Haneye Ulaştı”, Erişim: https://www.
icisleri.gov.tr/vefa-sosyal-destek-gruplari-6649461-haneye-ulasti, (25.06.2020).
29 İçişleri Bakanlığı, “Yüzde 92’si Karşılandı”, Erişim: https://www.icisleri.gov.tr/yuzde-92si-karsilandi,
(25.06.2020).
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Dayanışma Vakfı çalışanı, polis, jandarma, bekçi, muhtar ve diğer kamu görevlisi olmak üzere toplam 108 bin 673 kamu personeli ve 1204’ü motorsiklet ekibi, 3 bin 612’si Kızılay, 5 bin 727’si diğer sivil toplum kuruluşlarından
olmak üzere 10 bin 543 gönüllü yer almıştır. Vefa Sosyal Destek Gruplarına,
22 Mart-13 Mayıs tarihlerinde 112 üzerinden 2.561.283 arama, 155 üzerinden 858.686 arama, 156 üzerinden 373.310 arama, diğer numaralardan 3.339.174 arama olmak üzere toplam 7.132.453 arama gerçekleştirilmiştir. Bu aramalarda 6.649.461 kişinin ihtiyacı sosyal destek grupları tarafından karşılanmıştır. Vefa Sosyal Destek Gruplarına, 1 Mayıs 2020 itibarıyla
1389 belediyenin 1119’u yani yüzde 80,56’sı araç, personel, gıda, temizlik ve
diğer konularda yardımda bulunmuştur.30

Sosyal sermayenin unsurları olan güven, iş birliği, aidiyet gibi unsurların
özellikle kriz anlarında pekiştirilmesini sağlamak amacı ile oluşturulan Vefa
Sosyal Destek grubu, dezavantajlı grupların hizmetlerden faydalanmasında
önemli bir katkısı olmuştur. Sosyal sermeyenin üretim sürecine katkı
sağlayan bu gruplar pandemi sürecinde birçok habere de konu olmuştur. Bu
haberlerde genellikle dezavantajlı grupların bu dönemdeki güven unsurunu
pekiştirdiğinin altı çizilmiştir.
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Oluşturulan bu gruplar devlete bağlı bir kamu kurumu niteliğinin dışında
gönüllü ekiplere de yer vermesi açısından bir anlamda kamu sektörü ve
sivil toplumun ortaklaşa oluşturduğu bir yönetişim örneğidir. Tekeli31,
“Yönetişimin varlığı daha desantralize bir siyasal ekonomik güç öngörüsüne
dayandığı için bu sistemin işleyişinin de daha eşitlikçi bir toplum ortaya
çıkartacağını” ifade ederek yönetişimin eşitlikçi boyutuna değinmiştir. Bu
tanım doğrultusunda Vefa Sosyal Destek Grubu değerlendirildiğinde pandemi
sürecinde ortaya çıkan sorunlarda sosyal eşitliği sağlamak adına kurulmuş
kamu ve sivil toplum kuruluşları ortaklığına dayalı bir yapıdır. Bu çalışmada ise
Vefa Sosyal Destek Grubu, devlet eliyle gerçekleştirilen yardımların temsilcisi
olarak değerlendirilmiştir.

Pandemi Günlerinde Sivil Girişim ve Sosyal Sermaye: AHBAP
Covid-19 salgını nedeni ile birçok sivil toplum kuruluşunun yanı sıra
özellikle sosyal medyada aktif olarak faaliyette bulunan AHBAP (Anadolu
Halk ve Barış Platformu) Platformu da etkin olarak faaliyette bulunmuştur.
AHBAP Türkiye’de uzun yıllardır müzikle uğraşmayı meslek edinmiş Haluk
Levent tarafından kurulmuştur. Levent, sosyal medyada başlayan yardım
30 İçişleri Bakanlığı, “Yüzde 92’si Karşılandı”, Erişim: https://www.icisleri.gov.tr/yuzde-92si-karsilandi,
(25.06.2020).
31

İlhan Tekeli, Modernite Aşılırken Siyaset, İmge Yayınları, Ankara, 1999, 253.
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kampanyalarını resmi bir platforma taşıyarak AHBAP’ı kurmuş ve
Türkiye’nin neredeyse her ilinde örgütlenmiştir.
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AHBAP, resmi internet adresinde kendisini “Anadolu kültür hazinesinin
birleştirici ve dönüştürücü birikimini, çağdaş bilgi ve teknolojinin
olanaklarıyla geliştirerek geleceğe taşımak üzerine kurulu, dayanışmaya,
paylaşıma ve sevgi üzerinden aidiyete dayalı değer sistemleri ile çalışan,
bir iş birliği hareketi” olarak tanımlamıştır.32 Platformun vurgu yaptığı
konu Anadolu kültürüdür. Bu kültürün dijital ortamda aktarılmasının
aracılık edeceğini vurgulayan platformun, Anadolu geleneklerinde var olan
imece kültürünü yaşatmayı hedeflediği görülmektedir. Bu hedefle özellikle
genç nüfusa hitap eden dernek şehir ve üniversite örgütlenmesine sahiptir.
Türkiye genelinde belirledikleri amaca yönelik olarak çalışmalarını
bölgelerde kurulan şehir yönetimleri ve üniversite yönetimleri ile
yürütmektedir.33 Üye kabulüne ilişkin süreçte belirli kriterler ve eğitim
süreci belirleyen dernek, bu süreçleri başarı ile tamamlayanları AHBAP
üyesi olarak kabul etmektedir. 47 günlük oryantasyon süreci içinde
belirli etkinlik ve testlere tabi tutulanlar bu eğitimler sonunda üye olarak
kabul edilmektedir. Bunun yanı sıra AHBAP üyelerinin platformun
kuruluş amacına yönelik olarak adalet, sevgi, üretkenlik, hayvan sevgisi,
yardımseverlik ve siyasi kimliğinden arınmış olmak gibi belirli özelliklere
sahip olmaları da beklenmektedir.34
Dernek ve dernek kurucusu Haluk Levent hem dernek web sayfasında
hem de sosyal medyada özellikle siyasi kimliklerinden arınmış olduklarını
özellikle vurgulamaktadırlar. Bu durum platformun web sayfasında da
“Gücünü, cinsiyet, dil, din, ırk, siyasi düşünce ayırt etmeksizin her insanla
eşit dayanışma anlayışından alır” şeklindeki ifade ile yansıtılmıştır.35
AHBAP, web sayfasında Covid-19 ile ilgili bir portal da açılmıştır.
Bu portalda uzman görüşleri, kişisel önlemler, evde aktiviteler, uzaktan
eğitim gibi pandemi sürecine yönelik bilgilendirmeler yer almaktadır.
Ayrıca özellikle bu süreçte en riskli kesim olan sağlık personeline yönelik
konaklama haritası da bu portalda yer almaktadır.36
AHBAP sivil toplum kuruluşu olarak çalışma sistemi farklı alanlarda
ayrılmış kurullar şeklinde gerçekleştirilmektedir. Sanat çalışma grubu,
insanlık çalışma grubu, eğitim çalışma grubu, medya kurulu, yardımlaşma
çalışma grubu, çevre çalışma grubu, ağ çalışma grubu, bilim teknoloji
çalışma grubu ve şehriler genel kurulu şeklinde oluşan kurullar, gelen talep
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32

AHBAP, “Ahbap Nedir?” Erişim:https://ahbap.org/ahbap-nedir, (01.07.2020)

33

AHBAP, “Ahbap Şehirleri” Erişim: https://ahbap.org/ahbap-sehirleri, (01.07.2020)

34

AHBAP, “Ahbap Değerleri” Erişim:https://ahbap.org/ahbap-degerleri, (01.07.2020)

35

AHBAP, “Ahbap Nedir?” Erişim:https://ahbap.org/ahbap-nedir, (01.07.2020)

36

AHBAP, “Covid-19”, Erişim: https://covid19.ahbap.org/, (01.07.2020)
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ve sorunları ilgili alanlarda çözüme kavuşturmaya yönelik faaliyetlerde
bulunmaktadır.
Bir sivil toplum kuruluşu olarak AHBAP tamamen gönüllülerden
oluşmakta ve bu gönüllülere ahbap denilmektedir. Derneğe göre “Üye tanımı
sadece AHBAP Derneği’nin yasal üyeleri için kullanılacaktır. AHBAP’taki
tüm Ahbaplar yasal olarak ‘Gönüllü’ statüsünde” olacaklardır.37 Tamamen
bir gönüllülük platformu şeklinde işleyen dernek sosyal medyayı aktif
olarak kullanmaktadır. Platformun ilk oluşum aşamasının sosyal medya
vasıtası ile gerçekleşmesi bu duruma etki eden önemli nedenlerden biridir.
Platform kurucusu Haluk Levent sosyal medyayı aktif olarak kullanmakta
ve bu alanda kendisine iletilen talep ve sorunları yine sosyal medya vasıtası
ile cevaplandırmaktadır.
Yöntem

Medya haberlerine yönelik hem geleneksel hem de daha yeni
yaklaşımlarda göz ardı edilen veya ihmal edilen bu haberlerin en
belirgin özelliklerinden biri ister gazetede ister televizyonda olsun, haber
raporlarının belirli bir söylem türü oluşturmasıdır. Yakın zamanda haber
içeriklerine yönelik gerçekleştirilen içerik analizi biçimleri, bağlamsal
çıkarımlar yapabilmek için medya mesajlarının seçilen özelliklerinin
metodolojik olarak yeterli bir şekilde tanımlanmasını amaçlamıştır.
Medya içeriği ve özellikle haber içeriği pratik, gözlemlenebilir ve sayılabilir
olmakla birlikte, kaynakların özellikleri veya üretim koşulları ile medya
kullanıcılarının veya etkilerinin özellikleri arasındaki değişkenler dikkate
alınarak incelenmelidir. Genel olarak medya söylemleri ve özellikle haber
söylemleri de belirli dil kullanımı veya metin türleri ve belirli sosyokültürel
uygulama türleri olarak dikkate alınmalıdır. Bu, medya söylemlerinin
yapıları açısından çeşitli açıklama seviyelerinde analiz edilmesi gerektiği
anlamına gelir. Böyle bir yapısal analiz, izole edilmiş kelimelerin, kelime
gruplarının veya cümlelerin fonolojik, morfolojik, sözdizimsel veya
37
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Kitle iletişim araçlarında yer alan içeriği, pozitivist paradigmadan farklı
bir yaklaşımla, eleştirel bakış açısına yönelik şekilde analiz etmek, bu
içeriğin toplumsal düzlemdeki bağlamını da anlamaya yardımcı olacaktır.
Bu çalışmada da pandemi günlerinde, kullanım yoğunluğunun arttığı
geleneksel ve yeni medya içeriğine yönelik söylem analizi, Türkiye’nin
toplumsal zemini doğrultusunda gerçekleştirilmiştir. Vefa Sosyal Destek
Grubu’nun salgının ilerleyen sürecinde, devlet desteği ile yardımı sembolize
eden söylemi, diğer tarafta uzun zamandır sosyal medya aracılığı ile sesini
duyurmayı başaran AHBAP’ın sivil toplumu temsil eden söylemi bu
çalışmanın araştırma sürecindeki verilerini oluşturmaktadır.

AHBAP, “Ahbap Nasıl olunur?”, Erişim:https://ahbap.org/nasil-ahbap-olunur, (01.07.2020)
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anlamsal yapılarının yapısal veya üretken dilbiliminde alışılmış olduğu
gibi gramatik olarak tanımlanması ile sınırlı değildir. Söylemler ayrıca
tutarlılık gibi daha karmaşık, daha üst düzey özelliklere de sahiptir. Cümle,
genel konular ve şematik formlar arasındaki ilişkilerin yanı sıra üslupsal
ve retorik boyutlar arasındaki ilişkiler söylemlerin analizinde son derece
önemlidir38.
Özellikle haber içeriklerinde dil ve söylemin ideolojik analizi için söylem
analizi yaygın olarak uygulanmaktadır. Söylem analizi bu yönüyle, beşerî ve
sosyal bilimlerde bilimsel ve eleştirel bir çaba olarak değerlendirilmelidir.
Bu tür analizlerin ön varsayımı, eğer dil kullanıcıları ideolojilerini dil ve
iletişim yoluyla açıkça veya farkında olmadan ifade ederse, konuşmacıların
veya yazarların ideolojilerinin yakın okuma, anlama veya sistematik analizle
ortaya çıkarılabileceğidir. Ancak söylem çalışmalarında, bilişsel ve sosyal
psikolojide veya sosyal bilimlerde, ideolojilerin söylem tarafından veya
söylem yoluyla nasıl geliştirildiği, bir yandan metni nasıl kontrol ettikleri
veya başka şekilde etkiledikleri hakkında da araştırmalara ihtiyaç vardır39.
Bu çalışmada da özellikle pandemi günlerinde toplumsal yaşamdaki
değişimlerin de etkisiyle, salgın sebebiyle ihtiyaç sahibi olan dezavantajlı
gruplara yönelik gerçekleştirilen yardım faaliyetlerinde devlet ve sivil
toplum söyleminin izleri de araştırılmıştır. Kullanılan medium, içerik
ve buna bağlı ayrıntılar, Van Dijk’ın söylem çözümlemesi modelindeki
şematik yapı çerçevesinde yapılmıştır.
Van Dijk’ın söylem analizinde şematik analiz, durum ve yorumlarla
ilgilenmektedir. Bu kapsamda, haber içeriğindeki incelenmek için seçilen
unsurlar, arka plan bilgisi, olayın gerçekleştiği ve haberin yapıldığı tarihler,
içerikte yer alan sonuçlar ve kaynaklar şeklinde belirtilebilir40. Şematik
yapı ve bu çalışmada seçilen içeriğe yönelik olarak yapılacak analiz
tablolaştırılarak aktarılmıştır (Tablo 1).

38 Teun A Van Dijk, News Analysis: Case Studies of International and National News in The Press.
Routledge, 2013.
39 Teun A. Van Dijk, “Ideology and Discourse Analysis”, Journal of Political Ideologies, 11(2), 2006, 115140.
40 Tuğrul Çomu ve İslam Halaiqa, “Web İçeriklerinin Metin Temelli Çözümlemesi”, Yeni Medya
Çalışmalarında Araştırma Yöntem ve Teknikleri, Der. Mutlu Binark, İstanbul, Ayrıntı Yayınları,
2015, 26-87.
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Tablo 1. Söylem Çözümlemesinde Şematik Yapı41
Durum
Ana Olayın Sunumu
Sonuçlar
Ardalan Bilgisi
Bağlam Bilgisi
Yorum
Haber Kaynakları
Olay Taraflarının Yorumları

Bulgular ve Tartışma
Türkiye’de Covid-19 virüsü ile ilgili ilk vakanın görüldüğü 11 Mart 2020
tarihinden itibaren toplumsal düzeyde önemli değişiklikler yaşanmaya,
resmî kurumlar tarafından düzenlemeler yapılmaya başlanmıştır. Bu
düzenlemeler içerisinde sosyal sermayenin de üretilmesinde önemli bir
adım olarak değerlendirilecek Vefa Sosyal Destek Grubu’nun oluşumu
dikkat çekmektedir. Bu kapsamda, oluşumla ilgili medyada haberler
yer almaya başlamıştır. Bu çalışma için ilk vakanın görüldüğü 11 Mart
2020 tarihinden itibaren, bir aylık süre içerisinde, yani 11 Nisan 2020
tarihine kadar Vefa Sosyal Destek Grubu hakkında yapılan haber içerikleri
taranmıştır. Rastlantısal olarak seçilen üç haber, Van Dijk’ın söylem
çözümlemesindeki şematik yapı dikkate alınarak analiz edilmiştir.

41
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Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi ilan edilmesinin ardından,
Türkiye’de salgından etkilenen dezavantajlı gruplara yönelik yardım
faaliyetlerini gerçekleştirmek üzere teşkilatlandırılan Vefa Sosyal Destek
Grubu’na yönelik haberler, şematik yapı çerçevesinde durum başlığı altında
analiz edilmek için rastlantısal olarak seçilmiştir. Vefa Sosyal Destek
Grubu’nun kurumsal anlamda içerik üreten ve paylaşan bir sosyal medya
hesabı bulunmamaktadır. Bu nedenle, çalışmada ulusal basında yer alan
haberler, şematik yapının durum başlığı altında analiz edilmiştir. AHBAP
ise özellikle sosyal medyadaki aktif ve güncel paylaşımları ile bu çalışmada,
sosyal medya içeriği yönünden incelenmiştir. Benzer kapsamdaki haberler,
sosyal medyanın etkileşimli yapısı çerçevesinde, şematik yapının yorum
başlığı altında analiz edilmiştir.

Tuğrul Çomu ve İslam Halaiqa, 2015, a.g.m., s.49
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TRT Haber: “Vefa Sosyal Destek Grubu Nedir?” (23 Mart 2020)
Konuyla ilgili yapılan, kapsam ve sınırlar içerisindeki haber taramasında
ilk olarak 23 Mart 2020 tarihinde TRT Haber tarafından yapılan haber
dikkat çekmektedir42.
a. Durum
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1. Ana olayın sunumu: Haberde virüs salgını sonrasında İstanbul
Valiliği tarafından yapılan yazılı bir açıklama hakkındaki bilgiler
aktarılmıştır. “Koruyan, sahiplenen” devlet vurgusu haber metninde
ağırlık şekilde yer almaktadır. “İstanbul’umuzda koronavirüs salgını ile
mücadele etmeye devam ediyoruz…” ve “Devletimiz gerekli tedbirleri
aldı, almaya devam ediyor” şeklindeki ifadeler, devletin güçlü ve
koruyan elini haber metni vasıtasıyla aktaran bir söylemsel yapıdadır.
2. Sonuçlar: Haberde, özellikle 65 yaş üstü vatandaşların
yardımlarına koşmak üzere kurulan Vefa Sosyal Destek Grubu ve Vefa
İletişim Merkezi hakkında bilgi verilmiştir. İstanbul Valiliği tarafından
yapılan duyuruların görsellerinin de yer aldığı haberde İstanbul
İlçelerindeki grupların iletişim bilgilerine yer verilmiştir.
3. Ardalan Bilgisi: Haberde önceki olaylarla ağlantı kuran
ifadelerde, “tüm dünyanın bu virüsten etkilendiği” belirtilmiştir. 65
yaş üstü vatandaşlara getirilen sokağa çıkma yasağından da bahsedilen
haberlerde, bu zorluklar karşısında ve neticesinde Vefa Sosyal Destek
Grubu’nun önemli bir konumu olduğu vurgulanmaktadır.
4. Bağlam Bilgisi: Devletin güvenli eli, yardıma ihtiyacı olanlara, zor
günlerde uzanır. Vefa Sosyal Destek Grubu, Valilik gibi güven duyulan
resmi makamların altında yapılanmıştır. Özellikle yakını bulunmayan,
kronik rahatsızlığı olan 65 yaş üstü vatandaşlar artık yalnız değildir.
Vefa Destek Grupları ayrıca, devletin diğer önemli kurumlarıyla
(Kızılay, güvenlik güçleri, AFAD, muhtarlar) da iş birliği halindedir.
Anadolu Ajansı: “Hayırseverlerin Desteğiyle Hazırlanan ‘Vefa’
Kolileri Yola Çıktı” (30 Mart 2020)
Salgının giderek tüm Türkiye’yi etkisi altına almaya başladığı Mart ayının
son günlerinde, İstanbul valisi tarafından yapılan bir açıklama, Anadolu
ajansı tarafından haber yapılmıştır43.

42 TRT Haber, “Vefa Sosyal Destek Grubu Nedir?” Erişim: https://www.trthaber.com/haber/
koronavirus/vefa-sosyal-destek-grubu-nedir-vefa-iletisim-merkezleri-65-yas-ustu-sokaga-cikmayasagi-469528.html (10.07.2020).
43 Anadolu Ajansı, “Hayırseverlerin Desteğiyle Hazırlanan ‘Vefa’ Kolileri Yola Çıktı”, Erişim:
https://www.aa.com.tr/tr/koronavirus/hayirseverlerin-destegiyle-hazirlanan-vefa-kolileri-yolacikti/1784926 (10.07.2020).

156

Salgında Sosyal Sermayenin Üretilmesinde Kamu ve Sivil Toplum: Vefa Sosyal Destek Grubu ve Ahbap

a. Durum
1. Ana olayın sunumu: Haberde, Vefa Sosyal Destek Gruplarının
devletin gözetiminde ve koordinatörlüğünde yardım çalışmalarını
sürdürdüğü, bizzat devleti temsilen İstanbul Valisi tarafından yapılan
bir açıklama ile belirtilmektedir. Haberin sunumunda, devletin gücü,
Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı, İstanbul Valiliği, İçişleri
Bakanlığı ve Cumhurbaşkanlığı’nın vurgulanması ile net şekilde
hissedilmektedir. Bunun yanı sıra haberin ana temasını da oluşturan
hayırseverlerin de salgından etkilenen yardıma muhtaç vatandaşlara
yönelik bağışları, isimleri vasıtasıyla aktarılmıştır.

3. Ardalan Bilgisi: Habere konu olan hayırseverlerin bağışları,
özellikle salgının ilk gününden itibaren ilan edilen 65 yaş üstü
vatandaşların sokağa çıkma yasağına yönelik, onlara bir vefa örneği
olarak değerlendirilmesi gerektiği belirtilmiştir. Yasakla ilgili bilgiler,
bu yasağa uyan 65 yaş üstü vatandaşların sabrı ve anlayışı haberin
ardalan bilgisi olarak değerlendirilebilir.
4. Bağlam Bilgisi: Devlet, vatandaşların sağlığını korumak için
seferber olmuş ve bunu en yetkili ağızlardan ilan etmiştir. Vatandaşlar
da bu zor günler de evde kalarak, sokağa çıkmayarak, devletin gücüne
güvenmiştir. Aynı zamanda bağış yapan hayırseverler de kendi
imkanlarını devletin gücü ile birleştirerek bu birlik ve beraberliğe
katılmıştır.
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2. Sonuçlar: İstanbul Valisi yaptığı açıklamada, “tarihi bir
dönemden geçildiğini, dünyayı ve Türkiye’yi tehdit eden görünmez bir
düşmanla mücadele edildiğini ama bu zor günlerin geride kalacağını”
belirtmektedir. Bu zor günler sonucunda devlet milletinin yanındadır.
Vali bu vurguyu “Müsterih olun. Devletimiz milletinin, milletimiz de
devletinin yanındadır” ifadeleriyle yapmıştır.

Hürriyet: “Vefa Sosyal Destek Grubu Üyeleri Gönüllere
Dokunuyor” (10 Nisan 2020)
Salgının ilk bir ayında Vefa Sosyal Destek Grubuna yönelik olarak yapılan
ve ulusal basında yer verilen haberlerden bir diğeri, 10 Nisan 2020
tarihinde Hürriyet Gazetesi’nde yer alan haberdir44.
a. Durum
1. Ana olayın sunumu: Haberde Türkiye’nin farklı illerindeki Vefa
Sosyal Destek Gruplarının 65 yaş üstü vatandaşlara yönelik yardım
44 Hürriyet, “Vefa Sosyal Destek Grubu Gönüllere Dokunuyor”, Erişim: https://www.hurriyet.com.tr/
gundem/vefa-sosyal-destek-grubu-uyeleri-gonullere-dokunuyor-41491917 (10.07.2020).
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faaliyetleri aktarılmıştır. Zor günlerde ihtiyacı olan vatandaşların
“yardımına koşulduğu” ifade edilen haberde, “tüm taleplerin”
karşılandığı vurgusu yapılmaktadır. “Aralıksız” çalışan Vefa Sosyal
Destek Grubu üyelerinin, 7/24 vatandaşa destek olduğu belirtilmektedir.
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2. Sonuçlar: Batman, Bingöl ve Siirt’te Vefa Sosyal Destek
Grubu’nun yardımlarını alan 65 yaş üstü, yardıma muhtaç vatandaşlara
temizlik malzemeleri de temin edilmektedir. Vefa Sosyal Destek
Grubu üyelerinin tanıklığına da yer veren haber metninde, 1000’e
yakın ailenin yardımına koşulduğu, covid-19 karşısında halkın yalnız
olmadığı sonucu belirtilmektedir.
3. Ardalan Bilgisi: Haberin önceden gerçekleşen olay/olaylarla
bağlantısı kapsamında, covid-19 salgınından sonra, vatandaşların ihtiyaç
duyacağı her türlü malzemenin Vefa Sosyal Destek Grubu tarafından
temin edildiği belirtilirken, kolonya, sıvı sabun, el dezenfektanı
dağıtımının önemi vurgulanmıştır. Böylece, salgının başlangıcından
sonra geçen sürede virüsle mücadele konusunda temizliğin öneminin,
Vefa Sosyal Destek Grubu tarafından da anlaşıldığı ve bu yönde önlem
alındığı belirtilmektedir.
4. Bağlam Bilgisi: Türkiye’nin neresinde olursa olsun, valiliklerin
güvencesi ile çalışmalarını sürdüren Vefa Sosyal Destek Gruplarına
yönelik halkın tepkisi de oldukça olumludur. 75 yaşındaki bir vatandaşın,
yardımlar karşısında dua ederek yanıt vermesi, özellikle zor günlerde
böyle bir güçlü elin varlığına duyulan ihtiyacı betimlemektedir.
Bu bölüme kadar olan şematik yapıya ilişkin analizde, Vefa Sosyal
Destek Grubu’nun yardım faaliyetlerine ilişkin, 11 Mart 2020 ile 11 Nisan
2020 tarihleri arasında yapılan ve ulusal basında yer bulan haber metinleri
değerlendirilmiştir. Ana olayın sunumu, sonuçlar, ardalan bilgisi ve
bağlam bilgisi çerçevesinde haberlerin söylem yapıları çözümlenmek
istenmiştir. Bu bölümden sonra, yine şematik yapıya uygun olarak
AHBAP’ın yoğun olarak kullandığı Twitter sosyal medya ağlarında yer
alan ve yine aynı tarih aralığında yayınlanan kendi haber içerikleri haber
kaynakları ve yorumları bağlamında analiz edilmiştir.
@ahbapplatformu: #virüstürkiyede (11 Mart 2020, ös 4:07)
AHBAP kurumsal Twitter sosyal medya ağı vasıtasıyla, il temsilciliklerindeki
faaliyetleri ve genel duyuruları, haberleri paylaşmaktadır. Covid-19
salgınının Türkiye’de ilk vakasının görüldüğü 11 Mart 2020 tarihinde bu
hesaptan ilk paylaşım gerçekleştirilmiştir45. Bu paylaşım 1000’in üzerinde
beğeni alırken, paylaşıma 19 kişi yorum yapmıştır.
45 AHBAP Twitter, “Virüs Türkiye’de”, Erişim:
https://twitter.com/ahbapplatformu/status/1237726954977218560 (10.07.2020)
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b. Yorum
1. Haber kaynakları: Türkiye’de ilk vakanın görüldüğü gün olan
11 Mart 2020 tarihinde AHBAP Twitter hesabından gerçekleştirilen
paylaşımda, covid-19 karşısında fiziksel sağlığın yanı sıra mental
sağlığında korunması yönünde bir uyarıda bulunulmuştur. Bu içerikte
bir infografik vasıtasıyla bilgilenin-bilgilendirin, duyarlı olun,
çevrenizle bağlantı kurun, yardım edin, stres yönetimi başlıklarında,
maddeler halinde bilgiler paylaşılmıştır. Bu bilgilerin ve içeriğin
kaynağı AHBAP’tır.

Yine aynı içeriğe yönelik diğer bir yorumda da “Sosyal medyada
eleştiri, tepki, bilgi talebi veya ön yargılara karşı da sakin, soğuk kanlı
ve nezaketli davranmalı bütün ahbaplar. Bir önceki yorumun aksine
bir uyarıda bulunulmuş ve sosyal medyaya yönelik temkinli yaklaşım
vurgulanmıştır. Sosyal medyanın etkileşime açık yapısı bu iki farklı
yorumla net şekilde görülmektedir.
@ahbapplatformu: #Ahbapiyilikbulaştırır (18 Mart 2020, ös
10:58)
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2. Olay taraflarının yorumları: Bu paylaşıma yapılan yorumlar
içerisinde özellikle paylaşımın içeriğinde de yer alan duyarlı olun
başlığı ile ters düşen bir yorum dikkat çekmektedir. Bu paylaşım altında
aktarılan, virüsün yayılımının kaynağı olarak gösterilen, Çin’e ve Çin
vatandaşlarına yönelik ırkçılık temelli yaklaşımların önüne geçilmesi
için duyarlı olunması çağrısı yapılmıştır. Ancak “Köpek fare yarasa
yine Çinliler bu virüsün yaratıcısıdır ki İtalya da ki ani vaka artışı
da Çinli turist çokluğundan oldu, barındırmayalım” şeklindeki nefret
söylemi, Çin vatandaşlarını hedef göstermektedir.

Yardım platformunun kurumsal Twitter hesabından yapılan ve Covid-19
ile mücadele sürecindeki çalışmaları aktaran diğer içerik 18 Mart 2020
tarihinde #Ahbapiyilikbulaştırır etiketi ile paylaşılmıştır46. 3000’in
üzerinde beğeni alan paylaşıma 712 kişi yorum yapmıştır.
b. Yorum
1. Haber kaynakları: Ahbaplık iyilik bulaştırır şeklindeki vurgu
ile bulaşıcı virüse farklı bir yaklaşımla hazırlanan içerikte, AHBAP’ın
hesabındaki 976 bin liralık meblağın, işten çıkarıldığını belgeleyen
2000 aileye erzak desteği için kullanılacağı bildirilmiştir. Paylaşımın
kaynağı olan AHBAP, kurumsal logosuna maske simgesi ekleyerek
Covid-19 salgınına yönelik aldığı önlemi aktarmıştır.
46 AHBAP Twitter, “AHBAP İyilik Bulaştırır” Erişim:
https://twitter.com/ahbapplatformu/status/1240367091787747329 (10.07.2020).
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2. Olay taraflarının yorumları: İşten çıkarılanlara yönelik olarak
yapılacak yardımı duyuran bu içeriğe karşı yapılan yorumlarda dikkat
çeken nokta, takipçilerin psikolojik açıdan olumsuz duygular ve şüphe
ile karşılık vermeleridir. “Bu işte bir iş var. Fazla iyi olmaya başladınız
siz” şeklindeki yorum, iyiliğe karşı temkinli yaklaşımı ifade ederken,
“Bence biraz daha bekleyin. Daha kötü günler bekliyor olabilir. Çok
daha muhtaç olacağımız günler için beklemeniz lazım” yorumu ise
salgın psikolojisinin, bireylerde daha kötüyü beklemeye yönelik olarak
yarattığı şüpheyi açığa çıkartmaktadır.
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@ahbapplatformu: “Sağlık Çalışanları için Konaklama Noktaları
Haritası Kullanıma Açıldı” (27 Mart 2020, ös 9:00)
AHBAP kurumsal Twitter hesabından yapılan paylaşımlarda, yapılan
yardımlar, ihtiyaç sahiplerine ulaştırılan koliler, gündemde yer alan ve
devlet kurumları tarafından alınan önlemlere ilişkin haberler, kişisel
temizliğe yönelik uyarılar ve yönlendirmeler, çocuklar, hayvan severler,
sanat severler gibi özel gruplara yönelik mesajlar yer almaktadır. Bunların
yanı sıra AHBAP tarafından Covid-19 salgını süresince gerçekleştirilen
farklı uygulamalara yönelik paylaşımlar da dikkat çekmektedir. Bunlardan
bir tanesi de 27 Mart 2020 tarihinde paylaşılan sağlık çalışanları için
konaklayabilecekleri merkezleri gösteren ve AHBAP tarafından geliştirilen
bir haritaya yöneliktir. Bu paylaşım 1000’in üzerinde kişi tarafından
beğenilmiş ve 566 kişi tarafından yorumlanmıştır47.
b. Yorum
1. Haber kaynakları: Bu haberin kaynağı AHBAP’ın kurumsal
web sayfasıdır. Salgın sırasında hastanelerde görev yapan sağlık
çalışanlarına kapısını açan konaklama noktalarını gösteren haritada,
kontenjanı dolu oteller, koşullu alım yapan oteller ve müsait oteller
ayrı ayrı renklendirilerek belirtilmiştir. AHBAP ayrıca haberde, sağlık
çalışanlarına ücretsiz konaklamaları için kapılarını açacak konaklama
tesislerine de bir duyuru yaparak yönlendirmede bulunacaklarını
belirtmiştir.
2. Olay taraflarının yorumları: Sosyal medya paylaşımlarında
okuyucuların içeriklere yorum yapmaları, farklı görüşlerin yansıtılması
açısından oldukça önemlidir. Bu içeriğe yönelik olarak da eleştirel dilin
hâkim olduğu yorumlar dikkat çekmektedir. Hazırlanan haritadaki
konaklama tesislerinin sayısını az bulan takipçiler “Bu kadar mı? Yazık
ki ne yazık. Diğer illerdekiler uyuyor mu?”, “Bu kadarcık otel mi? Ayıp
bu topluma” şeklindeki yorumlarla bu eleştirilerini aktarmışlardır.
47 AHBAP Twitter, “Sağlık Çalışanları için Konaklama Noktaları Haritası Kullanıma Açıldı”, Erişim:
https://twitter.com/ahbapplatformu/status/1243598703128129541 (10.07.2020).
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Sonuç

Vefa Sosyal Destek Grubuna yönelik haberlerde virüsün bir düşman
olarak tasvir edilmesi de dikkat çeken önemli bir sonuçtur. Bu durum
devletin vatandaşlarına karşı koruyucu kollayıcı bir rolü üstlendiğinin
açıkça ifadesidir. Ayrıca virüsün bir düşman olarak tasvir edilmesi,
düşmana karşı bir taraf oluşturmak kaydıyla devlet ve vatandaş arasında
güçlü bir bağ kurmaktadır. Bu durum sosyal sermayenin karşılıklılık ve
birlikte davranış unsurlarının temellendirildiğinin göstergesidir.
AHBAP ise sosyal medya ağını kullanarak pandemi döneminde sosyal
sermaye üreten bir sivil toplum kuruluşudur. AHBAP sosyal medya içerikleri
incelendiğinde bireysel önlemlere önem verdiği ortaya çıkan önemli
bir sonuçtur. Bireysel önlemlerle ilgili olarak sürekli bir bilgilendirme
ağı oluşturmuştur. Bu durum sosyal sermayenin sosyal ağlar unsuruna
vurgu yaptığının da göstergesidir. Sosyal medyayı aktif olarak kullanan
AHBAP, sosyal sermaye üretimine bireyler arası iş birliği çerçevesinde
yaklaşmaktadır. Ahbap iyilik bulaştırır etiketi ile sosyal medyada yardım
kampanyaları üreten dernek, bireysel iş birliğini ve toplumda kendiliğinden
oluşan sosyal sermayeyi desteklediğini yansıtmaktadır.

TYB AKADEMİ / 2020 / 30: 143-164

Çalışmada sosyal sermayenin üretilmesinde kamu ve sivil toplum tabanlı
örgütlerin faaliyetleri araştırılmıştır. Bu araştırma sonucunda hem
grupların oluşum biçimleri hem de faaliyetlerini yürüttükleri alanların
farklı olması sonuçları da etkilemiştir. Vefa Sosyal Destek Grubu her ne
kadar devlet ve sivil toplum ortaklığı şeklinde bir örgütlenme temelli
olsa da kamu yönü ağır basan bir gruptur. Grup gönüllü üyeliği kabul
etse de organizasyon kamu kesimi tarafından gerçekleştirilmektedir.
Bu nedenle haber analizlerinde “devlet” vurgusu ön plana çıkmıştır. Bu
vurgu kapsamında, pandemi sürecinde yer alan haberlerde “koruyan
sahiplenen” devletin ön plana çıkarak, Vefa Sosyal Destek Grubu’nun
özellikle sosyal sermayenin güven ve aidiyet unsurunu pekiştirmeyi
hedeflediği görülmektedir. Bu hedef doğrultusunda resmi makamların
güvenli oluşu vurgusu da dikkat çeken sonuçlar arasındadır. Bu durum,
Vefa Sosyal Destek grubunu kamu ve sivil toplum ortaklığının dışında bir
kamu organı görüntüsüne ulaştırmaktadır. Kamu organı niteliği ile de
sosyal devlet anlayışının özellikle pandemi sürecinde daha fazla ön plana
çıktığı görülmektedir.

AHBAP, sosyal medyayı kullanmaktadır ve bu alanda iletişim
karşılıklıdır. Dolayısı ile bireylerin geri bildirimleri de sosyal medyada
yer almaktadır. Bu geri bildirimlerden ortaya çıkan sonuç ise bireylerin
toplumda oluşan iş birliği ve yardımlaşmaya karşı temkinli oluşudur.
Toplumda oluşan bu algının farkındalığı da Vefa Sosyal Destek Grubunda
toplumsal güvenin inşası şeklinde karşılığını bulmuştur.
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Vefa Sosyal Destek Gruplarının sosyal medya ağlarını kullanmaması
geri bildirim mekanizmasının eksikliğini göstermektedir. Sosyal sermaye
üretiminde önemli bir aktör olan bu gruba yönelik olarak karşılıklı ilişkileri
destekleyen sosyal medyanın da aktif olarak kullanılması bu çalışmanın
sonucunda bir öneri olarak sunulmaktadır.

TYB AKADEMİ / 2020 / 30: 143-164

Sonuç olarak, aynı amaçla pandemi döneminde faaliyet gösteren
bu iki oluşum karşılaştırıldığında Vefa Sosyal Destek Grubunun sosyal
sermeyeninin güven, karşılıklılık ve birlikte davranış normlarına
vurgu yaptığı görülmektedir. Vefa sosyal destek grubunun refah devleti
anlayışının bir yansımasını oluşturduğu ve devlet-vatandaş ilişkisinin
güçlendirilmesini misyon edindiği görülmektedir. AHBAP ise sosyal
sermaye üretimine iş birliği ve yardımlaşma unsurları çerçevesinde
yaklaşmakta ve toplumda kendiliğinden oluşan sosyal sermayeye aracılık
etmektedir.
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“Koronavirüs”ün Uluslararası Hukuk Gündemine Gelmesi Hakkında Bir Değerlendirme
Araştırma Makalesi / Research Article

“Koronavirüs”ün
Uluslararası Hukuk
Gündemine Gelmesi Hakkında
Bir Değerlendirme
An Assessment on The Agenda of International
Law Effects of The “Coronavirus”
Cüneyd ALTIPARMAK*

Koronavirüs hayatımızı etkiledi. Bu etki sadece sağlık alanıyla ilgili değil.
Sosyal hayatımız, yeme alışkanlıklarımız, toplanma biçimlerimiz, eğitim
hayatımız, çalışma türlerimiz başta olmak üzere eski alışkanlıklarımız yerini
yeni şeylere bıraktı. Birlikte yaşamanın temel kurallarını düzenleyen hukuk
da bundan nasibini aldı. Dünya yeni bir dönüm noktasında. Hukuk da bu
değişimin bir parçası olacak. Devletlerin yasaları “pandemi” gündemiyle
yeniden düzenlenecek. Toplumu tehdit eden unsurlar arasında “biyoloijk
saldırı” meselesi belirsiz olmaktan çıkıp, toplumum başından geçmiş bir olay
olarak belirecek. Bu değişim döngüsünün uluslararası ilişkileri etkilemesi de
olasıdır.
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Öz

Uluslararası hukukta bu konu sebebiyle gündeme gelecek davalar
olacaktır. Yine devletlerin bu konuda yapacakları başvurular uluslararası
mahkemeler ve kurumların gündemini işgal edeceğe benziyor. Bu makalede,
olası durumları mevcut uluslararası hukuk düzeni üzerinden değerlendirmeye
çalışacağız.
Anahtar Kelimeler: Koronavirüs, Pandemi, Uluslararası Hukuk, AİHM,
Uluslararası Ceza Mahkemesi, Uluslararası Adalet Divanı, BM, Dünya
Sağlık Örgütü
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Abstract
The coronavirus affected our lives. This effect is not only related to the field
of health. Our old habits, especially our social life, eating habits, ways of
gathering, our education life, our types of work, have been replaced by new
things. The law that regulates the basic rules of living together also got its
share. The world is at a new turning point. Law will be a part of this change.
The laws of the states will be reorganized with the “pandemic” agenda. The
issue of “biological attack” among the elements that threaten the society will
not be uncertain, and my society will appear as an incident. This cycle of
change is also likely to affect international relations.
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In international law, there will be cases that will come to the agenda due to
this issue. Again, the applications to be made by the states on this issue seem
to occupy the agenda of international courts and institutions. In this article,
we will try to evaluate possible situations through the current international
legal order.
Keywords: COVİD-19, Pandemic, International Law, ECHR, Internatiol
Criminal Court, International Court of Justice, UN, World Health
Organization

1. Giriş
Hukuk canlı bir disiplindir. Güncel gelişmelerden etkilenir. Korona
meselesi de hayatımızı çok değiştirdi. Bu değişiklik, beraberinde hukuki
tartışmaları, mevzuat eksikliklerini, hızlı biçimde karar alınması gereken
durumları ortaya çıkardı. Bir yanıyla hukukumuzdaki eksikleri görmemizi
sağladı. Devletler, karantinaya alma, uçuş yasağı getirme, uçuşları
iptal etme, erteleme, yurt dışına çıkışı yasaklama veya yurda girişe sınır
getirme, sokağa çıkma yasağı, bazı malların satışının yasaklanması
gibi tedbirlere başvurdular, hatta bir kısmına halen devam etmekteler.
Bu bağlamda, uluslararası hukuku da etkileyecek bir takım gelişmeler
yaşandı. Bu yazımızda, belirli gelişmeleri ele alarak uluslararası hukukun
bu süreçten nasıl etkilendiğini ve bu etkilerin ilerleyen zamanlarda nasıl
bir hale dönüşebileceğine değinmek istiyoruz. Bu bağlamda yazımızda,
konunun teorisinden ziyade güncel pratiği üzerine yoğunlaşacak biçimde
koronavirüsün uluslararası hukuktaki etkileri üzerine bir değerlendirme
yapılacaktır.
John Gray’in dediği gibi “bu kriz tarihte bir dönüm noktasıdır,
liberalizm deneyi miadını doldurdu” belki de1. Ama bu “miat” süreci bile
ister istemez doğacak sorunlara gebe… “Pandemi” yeni bir çağ açabilir.
1
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GRAY, John, “Why this crisis is a turning point in history” https://www.newstatesman.com/
international/2020/04/why-crisis-turning-point-history, 01.04.2020
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Ancak bu süreçte tüm dünyayı bekleyen zorlukları oluyor. Bir çok alandaki
“algı” kırılıyor, değişiyor. Korona, Dünya Sağlık Örgütü’nce “Pandemi”
yani küresel salgın olarak ilan edildi ve bu durum tüm ülkeleri teyakkuza
geçirdi. Ülkelerce uygulanan tedbirler, hukuk alanına -özelde kişi hak ve
özgürlüklerine- müdahale edilmesi sonucunu doğurdu. Bu kısıtlamalar
sadece kamusal alanı ilgilendiren kısıtlamalar olarak kalmadı, dolaylı veya
doğrudan olmak üzere özel hukuka tabi iş ve işlemleri de etkiledi.
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Bu süreçte ülkelerin Sağlık Bakanlıklarının başat belirleyici rol oynadığı
bir döneme girildi. Böylece Sağlık Bakanlıkları ve yetkili kurulların çizdiği
çerçeve ile bağlı kalarak, bu mücadeleye dâhil olmak durumunda kalındı.
Bu da salgınla mücadelenin mevzuattaki karşılığını bir başka ifade ile salgın
hukukunun neler olduğunu akla getirdi. Bu haliyle, salgın nedeniyle tatbik
edilen kurallar bu bağlamda salgının hukukunu teşkil ederken, bu kere
başta ülkemiz olmak üzere birçok ülke salgın sebebiyle yeni düzenlemelere
gittiler. Adeta eksik mevzuatlarının tamamladılar. Bu noktada, Özalp’ın
bir tespitine yer vermek isteriz: “Hükümetler bireyler nezdinde güven
kazanmak zorundadır. Çünkü olağanüstü şartlarda krizlerin yönetilmesi
hükümetlerin geleceğini ve liderlerin halkın nezdindeki karizmalarını
doğrudan etkilemektedir. 1990’larda Ebola ve Veba krizinde, 2003’te
ise SARS hastalığının yayılmasında salgın hastalığın ulusal güvenlik
ve istikrara olan potansiyel etkisinden dolayı özellikle Batı devletlerinin
endişeleri artmıştır. Bu nedenle devletlerin küresel sağlık örgütlerinde
faal bir şekilde bulunmaları, salgın öncesinde gerekli tedbirleri almaları
uluslararası sorumluğu oluşturmaktadır2”. Özalp’ın bu görüşü aşağıda
çerçevesinin çizeceğimiz uluslararası yükümlülüklerin kapsamını, bu
yükümlülükleri uygulayan veya düzenleyen kurumların kimliğine ve ayrıca
devletlerin bu konuya yaklaşımlarını ortaya koymayı gerekli kılmıştır.
2. Devletlerin Yükümlülüklerinin Çerçevesi
Bir çok ülkenin anayasasında, genel sağlığın korunması ve planlanmasının
devletlerin kendilerine biçtiği ödev olarak ortaya çıktığını söyleyebiliriz3.
Bunlara ek olarak, ülkeler uluslararası alanda da kamu sağlığının
korunmasına dönük adımlar atmıştır4. Bu konudaki temel belge,
Uluslararası Sağlık Tüzüğü’dür (UST). Bunun dışında da sağlık alanında
belgeler oluşmuştur. Bunlardan Alma-Ata, Lizbon, Kopenhag, Amsterdam
2

ÖZLAP, Zeynep, “Covid-19 Bağlamında Devletlerin Hak ve Sorumlulukları” Social Sciences Research
Journal, 9 (2), s.128

3

Bkz. Karşılaştırmalı Anayasa Çevirileri, TBMM Araştırma Merkezi Yayını, Haziran 2012,
(Erişim:https://www.tbmm.gov.tr/yayinlar/anayasa_calismalari.pdf). Avrupa Birliği Ülkelerinin Anayasa tercümeleri için bkz.: https://acikerisim.tbmm.gov.tr/xmlui/bitstream/handle/11543/2778/201104868.pdf?sequence=1&isAllowed=y

4

Devletlerin sorumluluğuna dair tespitler için bkz: ÖZLAP, Zeynep, “Covid-19 Bağlamında Devletlerin
Hak ve Sorumlulukları” Social Sciences Research Journal, 9 (2), 127-132.
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ve Bali Bildirgeleri ile Adelaide, tavsiyeleri ve Ottawa şartının da çeşitli
konuları içeren metinler olduğunu belirtmek gerekir. Ancak UST, geniş
ve kapsayıcı durumu ile diğerlerinden farklıdır. Özellikle kamu sağlığı ve
salgın boyutu itibarıyla önem arz eder5.
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Dünya Sağlık Kurulu tarafından kabul edilen bu tüzük kamu sağlığının
korunması ve salgının önlenmesine ilişkin hususları içeren temel bir
belgedir6. Önceleri veba, humma, çiçek hastalığı, tifüs, tekrar eden ateş
ve veba gibi hastalıkları kapsıyorken, SARS’ın 2005 yılında dünyayı kasıp
kavurmasından sonra, grip başta olmak üzere bir çok hastalık türü bu metne
derç edildi7. UST’nin “halk sağlığı riskleri ile orantılı ve bunlarla sınırlı olan
ve uluslararası trafik ve ticaret ile gereksiz müdahaleden kaçınacak yollarla
hastalıkların uluslar arası bir şekilde yayılmasını engellemek, kontrol
altına almak ve halk sağlığını koruyucu tedbirler almak” biçiminde ifade
edilecek bir kapsamı vardır8.
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UST, tüm dünyayı saran ve acil duruma haiz halk sağlığı sorunlarında
ve hastalıklarında uygulanmaktadır. Buna göre “uluslararası önemi haiz
halk sağlığı acil durum” evrensel düzeydeki hastalık yayılması durumunda
devletlere halk sağlığı sorunu doğurduğunda veya koordinasyonu zorunlu
kılan olağanüstü durumlarda söz konusu olmaktadır (UST m.1).
UST’nin ‘Her Taraf Devlet, Ek-2’de belirtilen karar aracını kullanarak
kendi ülkesi dahilinde meydana gelen olayları değerlendirecektir. Her
Taraf Devlet, karar aracı uyarınca kendi ülkesi içindeki uluslararası önemi
haiz halk sağlığı acil durumuna yol açabilecek tüm olayları ve aynı zamanda
bu olaylara yanıt olarak uygulanan herhangi bir sağlık önlemini, Ulusal
UST Odak Noktası aracılığıyla ve halk sağlığı bilgilerinin değerlendirildiği
24 saat içinde, mümkün olan en etkin haberleşme araçları ile DSÖ’ne
bildirecektir” şeklindeki 6.maddesine göre, ülkelere, kendi ülkelerinde
meydan gelen ve belirttiğimiz riskleri haiz durumları, bu durumlara karşı
alınan tedbir ve gelişen olayları, bunlara dair halk sağlığı bilgilerini Dünya
5

KIVANÇ, Meral Madenoğlu, “Evrensel Sağlık Bildirgeleri ve Türkiye’de Sağlık Reformları”, Sağlık ve
Hemşirelik Yönetimi Dergisi, Sayı 3. Cilt.2 Yıl.2015, s.162-166, https://www.journalagent.com/shyd/
pdfs/SHYD_2_3_162_166.pdf, s.163

6

SAMANCI, Uğur, “Uluslararası Sağlık Tüzüğü (2005) ve Hukuki Niteliği, D.E.Ü. Hukuk Fakültesi
Dergisi Cilt: 16, Sayı: 2, 2014, s. 113-169 (Basım Yılı: Şubat 2016) s.135.

7

Bu durum UST’e 58.Sağlık Asamblesi sonucunda; “…Milletler Genel Kurulunun, Uluslararası Sağlık
Tüzüğünün önemini vurgulayan ve bunların revizyonuna öncelik verilmesini isteyen, küresel halk
sağlığında kapasite oluşturmayı zenginleştiren 58/3 kararını memnuniyetle karşılayarak; DSO’nun
küresel salgın alarmındaki rolünün ve yükümlülükleri ile ilgili bir şekilde halk sağlığı durumlarına
yanıtlarının devam eden önemini vurgulayarak; Uluslararası Sağlık Tüzüğünün hastalıkların
uluslararası salgınına karşı koruma için kilit küresel araç olarak devam eden öneminin altını çizerek;
Uluslararası Sağlık Tüzüğünün Revizyonunda Hükümetler Arası Çalışma Grubunun elde ettiği başarılı
sonucu takdir ederek, Bundan sonra “Uluslararası Sağlık TÜZÜĞÜ (2005)” olarak anılacak olan ve bu
karara eklenmiş olan revize edilmiş Uluslararası Sağlık Tüzüğünü KABUL ETMİŞTİR” ibaresi ile derç
olunmuştur. (Bkz. Tüzüğün “Revizyon” Bölümüne)

8

Bkz. Tüzüğün EK.1 bölümüne.
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Sağlık Örgütü’ne bildirmesi yükümlülüğü yüklemiştir. DN bunun doğal
sonucu olarak elde edilen bilgi ve bulguların tüm detayları ile DTS’ye
bildirilmesi, raporlanması yükümlülüğü de bulunmaktadır. Bunların
derhal ve makul zaman içinde ilgili yerlere bildirilmesi Tüzüğe göre bir
yükümlülüktür. Buna göre halk sağlığı acil durumları hakkında uluslararası
topluma bilgi vererek, hastalığın yayılmasının önlenmesi ve halk sağlığının
korunması için gerekli önlemleri almasını devletlere yüklemiş ve buna dair
mekanizmaların harekete geçirilmesini sağlamıştır9. Aslında şu soruyu
sormak gerekir: Uluslararası örgütlerin yetki ve sorumlulukları nelerdir?
Bu sorunun cevabının bulabilirsek, gelecekte yaşanacak olası salgın vakaları
için önleyici tedbirleri daha güçlü biçimde alma imkânı bulabileceğiz.
3. Dünya Sağlık Örgütünün (DSÖ) Sorumluluğu Mümkün mü?

DSÖ; “Dünya Sağlık Örgütü Anayasası12” (DSÖAY) kurallarına bağlı
olarak görevini icra eder. Tüm üyelere açık bu yapı (DSÖAY m.3 ve m.4)
kararlarını Dünya Sağlık Asamble marifetiyle alır, yönetim kurulu ve
sekreterlik marifetiyle icra eder. (DSÖAY m.9 vd)

9
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Dünya Sağlık Örgütü, BM tarafından oluşturulan diğer örgütlenmelerden
farklı olarak, çok daha bağımsız bir görünüm arz eder. Kuruluş amacı tüm
insanların, olabilecek en üst düzey sağlık hizmetine erişmesini sağlamaktır.
Halen de gündemde olan (ABD’nin çekilmesi vb) ve geçmişten gelen bir
takım eleştirilere ve işlevini yitirdiğine dair fikirler ileri sürülse de10, DSÖ,
koronavirus sebebiyle ortaya çıkan süreçte, önemli bir rol oynadı ve halen
bu rolü devam etmektedir11. SARS ve benzeri deneyimler geçiren DSÖ,
koronavirüs sebebiyle bilinirliği artmış bir kurumdur.

Bu konuda ayrıca bkz: KARAKAŞ, Berkay, “Covıd-19 Salgını Çerçevesinde Uluslararası Sağlık Tüzüğü
(2005) Hakkında Kısa Bir Değerlendirme” https://d1wqtxts1xzle7.cloudfront.net/63748068/
COVID-19_SALGINI_CERCEVESINDE_ULUSLARARASI_SAGLIK_TUZUGU-Berkay_
Karakas20200626-96297-13zkr9t.pdf?1593180774=&response-content-disposition=inline%3B+file
name%3DCOVID-19_SALGINI_CERCEVESINDE_ULUSLARARA.pdf&Expires=1594240462&Sign
ature=ZjLCwh2RSVaVd7GXe297dvGoaMdSSFiIbOqSKtDc0eLWWqHoyFpn-OTlyn7nIn4PM4HYeG
TGrbWsqYofifqAmte9eLNYi80HJvQOQGfM7UzWeseeJFgdOHw-27eBeqfO55WK5T8yJUlp4CDkRJ
CekowGYhB50SapKP9JNwcs9cxvcVjGDyn65f7451gUpNvNWSQo~KCUdtOz3nYNw0iT4xtZ3htSVG
flrn-XRF5IWiX0Z1XAuwxlQ6rCc95cJp4vmc0a78H0Q67lJEIrBJCHxaZ5VA9KDY84LBW5Ux0Mzf2
ooTRjgGczbkuRea2eRRJv5tkLcMgXiZkc5oTNSju4Lg__&Key-Pair-Id=APKAJLOHF5GGSLRBV4ZA

10 AKSAKOĞLU, Gazanfer. Dünya Sağlık Örgütü ve Sağlık Politikalarında Değişim. Sol, 2003, 199: 4145.
11

DSÖ’nün normatif işlevi hakkında bkz: SAMANCI, Uğur, DÜNYA SAĞLIK ÖRGÜTÜ VE NORMATİF
İŞLEVİ, Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Cilt: 18, Sayı: 1, Yıl: 2016, Sayfa:
55-89 (pdf: https://www.researchgate.net/publication/301645544_DUNYA_SAGLIK_ORGUTU_
VE_NORMATIF_ISLEVI)

12

Metne ulaşmak için : http://www.tiphukuku.org.tr/icerik.php?gid=169&cat=29
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DSÖ’nün Anayasasına göre “tüm insanların mümkün olan en yüksek
sağlık düzeyine ulaşmaları” amacıyla kurulmuş uluslararası bir örgüttür
(DSÖAY, m.1) . DSÖ, bu gaye ile uluslararası sağlık çalışmalarının yönetimi
ve eşgüdümünü sağlama hedefindedir13. DSÖ’nün kendi anayasası vardır.
DSÖ çalışanları anayasasının “Bölüm XV14” uyarınca ve Birleşmiş Milletler
Ayrıcalıklar ve Dokunulmazlıklar Sözleşmesi uyarınca çeşitli muafiyetlere
sahiptir15. Bu hak ve imtiyazlar, uluslararası anlamda, DSÖ’nün
sorumlu tutulamayacağı bir tablo karşımıza çıkmaktadır. Zira, DSÖ’nün
üyeleri, görevlileri, teknik ve idari personeli, iş gördürdüğü kimseler bu
imtiyazlara sahiptir. Yine bu kimseler her türlü yasal işlemlerden doğan
sorumluluklardan muaftırlar.
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4. Uluslararası Yargı Kurumları
Uluslararası mahkemeler denilince, konumuzla ilintili olarak Adalet
Divanı, Uluslararası Ceza Mahkemesi ve bölgesel olarak da Avrupa İnsan
Hakları Mahkemesi yönünden meseleye bakabiliriz:
A.Uluslararası Adalet Divanı (UAD)
Birleşmiş Milletler Anlaşması’nın 14. Bölümü uyarınca, tüm üyeler BM’nin
ana yargı organı olarak Uluslararası Adalet Divanı Statüsü’ne taraftırlar.
BM Anlaşmasının 94.maddesine göre de, BM üyeleri taraf olduğu tüm
uyuşmazlıklarda Uluslararası Adalet Divanı’nın (UAD) kararlarına
uymakla yükümlüdürler. Anlaşma aynı zamanda, ilgili devletin Uluslararası
Adalet Divanı’nın kararı uyarınca kendisine düşen yükümlülükleri yerine
getirmemesi halinde uygulanacak mekanizmayı düzenler. Bu durumda,
uyuşmazlığın diğer tarafı Güvenlik Konseyi’ne başvurabilir. Güvenlik
Konseyi gerekli görürse, hükmün yerine getirilmesi için tavsiyelerde
bulunabilir ya da alınacak önlemleri kararlaştırabilir. Ancak, söz konusu
düzenlemeden, sorumlu bir devletin rızası olmadan uluslararası bir
mahkemede yargılanmaya zorlanabileceği sonucuna varılmamalıdır.
13

http://www.mfa.gov.tr/who.tr.mfa

14

Yasal Yetki, İmtiyazlar ve Dokunulmazlık
Madde 66- Örgüt’ün her Üye Devletin alanı içine amacını gerçekleştirebilmesi ve fonksiyonlarını
yapabilmesi için gerekli derecede kanuni yetkisi olmalıdır.
Madde 67- a) Örgüt, her Üye Devletin alanında amacını gerçekleştirebilmesi ve fonksiyonlarını
yapabilmesi için gerekli derecede imtiyaz ve dokunulmazlığa sahip olmalıdır. b)   Üye Devletlerin
temsilcileri, Yönetim Kurulu’nda hizmet etmek üzere seçilen kimselerle Örgüt’ün teknik ve yönetimsel
elemanları, Örgüt’e ilişkin görevlerini bağımsız bir şekilde yapabilmeleri için gerekli olan imtiyaz ve
dokunulmazlıktan aynı şekilde yararlanırlar
Madde 68- Bu yasal yetki, imtiyaz ve dokunulmazlık, Örgüt’ün Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri ile
beraberce hazırlayacağı ve Üye Devletler arasında akdedilecek olan ayrı bir anlaşma ile belirtilir.

 	

15
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https://www.tbmm.gov.tr/tutanaklar/KANUNLAR_KARARLAR/kanuntbmmc032/
kanuntbmmc032/kanuntbmmc03205598.pdf
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Belirttiğimiz üzere UAD, BM’nin başlıca adli organıdır. Burada davalar
devletler tarafından açılabilir. Yani, UAD’a başvuru ancak bir devlet
marifetiyle yapılabilir. Burada, antlaşmaların yorumlanması, uluslararası
hukuktan doğan haklar ve uluslararası hukuka aykırı eylemlerden dolayı
tazminat vb. konularında kararlar verilir16.

Kurallar bu duruma paralel olarak sorumlu devlet için bir tazminat
mekanizmasını düzenlemektedir. Buna göre, sorumlu devlet uluslararası
haksız fiil ile neden olunan bütün zararı onarmak yükümlülüğü
altındadır. Zarar kavramı, devletin söz konusu uluslararası haksız fiilinin
sonucu olan maddî ve manevi bütün zararı kapsayacak şekilde geniş
biçimde tanımlanmıştır. Yani uluslararası insan hakları belgeleri, sağlık
antlaşmaları, tüzükler ve benzeri belgelerdeki aykırılıklar için UAD’a
başvurulması mümkündür. Henüz bir devletin Çin’i UAD’a taşıdığı vaki
değildir. Böyle bir başvuru yapmak sonucu itibarıyla hukuki olsa da, aslen
siyasi bir karardır. Gidildiği zaman da özetle; Çin’in imzacısı olduğu
uluslararası belgelerdeki korona (yani salgın hastalık) yükümlülüklerinde
neyi hatalı yaptığına bakılacaktır. UAD açısından bir devletin başvurusu
halinde korona konusunun “devletin tüm uluslararası haksız fiilleri,
sorumluluğunu doğurur” ilkesince ele alınabilecektir.

16
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Koronavirus noktasında meseleye bakınca UAD, Uluslararası Hukuk
Komisyonu tarafından kabul edilen 2001 tarihli “Uluslararası Haksız
Fiilden Ötürü Devletin Uluslararası Sorumluluğu Kuralları” (Kurallar)
bağlamında meseleyi ele alacaktır. Söz konusu kurallar uyarınca, bir
devletin icrai veya ihmali bir fiilinden kaynaklanan uluslararası haksız
fiilin uluslararası hukuka göre ilgili devlete isnat edilebilir olma ve ilgili
devletin uluslararası bir yükümlülüğünün ihlali oluşturma olmak üzere iki
unsura sahiptir. Kurallar gereği, genel olarak devletin “fiilinin” kapsamını
geniş bir şekilde tanımlamakta ve devlet otoritesinin unsurlarını kullanma
yetkisine sahip bir devlet organı, kişi veya kurumun fiilini devletin fiili
olarak kabul etmektedir. Öte yandan, bir devletin bir haksız fiilden
doğan yükümlülüğünün, uluslararası haksız fiilden kaynaklanan zararın
giderilmesi bakımından bazı yasal sonuçları bulunmaktadır. Kuralların
30. maddesi, uluslararası haksız fiilden sorumlu devletin, bu tür bir ihlalin
tekrar edilmeyeceğine dair uygun güvenceleri ve garantileri sunması
gerektiğini beyan eder. Bu nedenle, her ne kadar uluslararası toplum,
bu aşamada devletlerin virüsünün yayılması ile ilgili tüm ihmallerini
belirleyemese de, tüm dünya ülkelerinin böyle bir salgın hastalık krizinin
tekrarlanmamasından sorumlu olduğunda şüphe bulunmamaktadır.

Bkz. ÇELEBİ, Mustafa Burak, İnsan Haklarının Uluslararası Düzeyde Korunması ve Birleşmiş
Milletler Sistemi, Selçuk Üniversitesi SBE, 2012, Konya (Yüksek Lisans Tezi) s.86 vd.
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B. Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM)
UCM, başta BM’nin, uluslararası diğer teşkilatların, çeşitli sivil toplum
yapılarının arayış ve çalışmaları sonucunda kurulmuş uluslararası
bir mahkemedir17. Mahkeme, “Roma Statüsü” gereğince faaliyet
göstermektedir18. Roma Statüsü’nün, “Önsöz Bölümü” UCM’nün
uluslararası boyuttaki “ciddi suçları” yargılama yetkisinin olduğunu
belirtmekte, soykırım, insanlığa karşı suçlar, savaş suçları ve saldırı suçları
gibi suçları yargılayacağını kayıtlamıştır19.
Roma Statüsü’nde, UCM’nin görev alanındaki bir durumla ilgili olarak
nasıl sürece müdahil olacağı “Yargı Yetkisinin Uygulanması” başlıklı
(m.13) maddede ele alınmıştır. Buna göre üç ihtimal söz konusudur:
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1.

İhtimal; taraf devletlerin UCM’ye başvurmasıdır. Bu halde
müracaat savcılığa yapılacaktır (m. 13/a).

2. İhtimal ise; BM Andlaşmasının VII. Bölümünde belirtilen
durumdur. Bu halde, Güvenlik Konseyi harekete geçmekte ve
durumu savcıya bildirmektedir. (m.13/b)
3. Son ihtimal ise, resen bir soruşturma başlatılmasıdır. Bu halde,
kişilerden gelen “suç duyurusu” türündeki başvurularda bu
bağlamda ele alınabilir. (m. 13/c)20
Koronavirus konusunda eylemin kasti gerçekleşmiş olmasının
insanlığa karşı suç kapsamında ele alınması mümkündür. Nitekim
Statünün 7.maddesinde “…bir sivil topluluğa karşı geniş çapta ve
sistematik bir saldırının bir parçası olarak… öldürme, toplu yok
etme,…uluslararası hukukun temel kurallarının ihlali sonucu…fiziki
özgürlüğünün kısıtlanması…” eylemi suç olarak kabul edilmiştir. Yine
Statünün 8.maddesine göre “…biyolojik deneyler dahil işkence ve insanlık
dışı muamele…” “Cenevre Sözleşmelerinin21 ciddi şekilde ihlali…” “zehir
veya zehirli silah kullanılması” gibi eylemler ise “savaş suçu” olarak kabul
edilmiştir. Tüm bunlar kasten yapıldığının tespit edilmesi halinde Çin’in
hakkında davaları gündeme getirebilir. Fakat, koronavirus konusunda,
devletlerce ve BMGK tarafından meselenin UCM’ye taşındığı vaki değildir.
17

Detaylı bilgi için: GÜNAL, Kurşun, 101 Soruda Uluslar Arası Ceza Mahkemesi, 2011, Ankara, İnsan
Hakları Gündemi Derneği Yayını.

18 Konunun tarihi gelişimi için bkz: ÇINAR, M.Fatih, Uluslararası Ceza Mahkemelerinin Gelişimi
Işığında Uluslararası Ceza Divanı, Çanakkale, 2004, s.119– 202. GÜNDÜZ, Aslan Milletlerarası
Hukuk Temel Belgeler–Örnek Kararlar, BETA, 5. Bası, İstanbul, 2003.
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19

Saldırı suçlarının tanımı noktasında düşünlen tereddüt, bu bağlamdaki suçlara dair yargılama
yetkisini sonraya bıraktırmıştır: ACER, Yücel, Uluslararası Hukukta Saldırı Suçu, Roma, Ankara,
2004

20

BAYILLIOĞLU, Uğur; “Uluslararası Ceza Mahkemesi ve Türkiye”, AÜHF Dergisi 56 / 1 (Mart 2007):
51-121.

21

Uluslararası hukukta insan hakları üzerine yapılmış ve 1949 yılında imzalanmış önemli
sözleşmelerdendir ve uluslararası olan veya olmayan çatışma durumunlarında silahlı güçler ve insani
yardım örgütleri tarafından uyulması beklenen standartları belirler.
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Resen bir soruşturmada söz konusu olmayıp, bazı ülke vatandaşlarının
UCM’ye başvurusu söz konusudur, ki buna (ABD bahsinde) değineceğiz22.
C. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM)

5. Bazı Ülkeler Açısından Olası Durumları
Hukukçu olsun veya olmasın herkesin yaşananlardan çıkardığı sonuç
şudur: Uluslararası hukuk açısından, “güçlü” olmak çok önemli
bir durum. Özünde siyasi yönü ağır basan, gücün hak doğurduğu
bir mecradır. Açılan ve açılacak davaların mahiyeti hukuken (de jure)
elverişli olmasına rağmen, fiilen (de facto) icrası belki de hiç mümkün
olmayacak türden olabilir. Bu konuda birkaç ülkenin durumu açısından
değerlendirmelerimizi arz etmek isteriz.
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Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), uluslararası bir teşkilat
olan Avrupa Konseyi’ne bağlı olarak 1959 yılında kurulmuş uluslararası
bir mahkemedir. Mahkeme, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve ek
protokolleriyle güvence altına alınmış olan temel hakların çiğnenmesi
durumunda bireylerin, toplulukların, tüzel kişilerin ve diğer devletlerin,
belirli usul ve kurallar dahilinde başvurabileceği bir yargı merciidir23.
Buraya kişiler ve devletler başvuru yapabilir. Avrupa İnsan Hakları
Sözleşmesine (AİHS) taraf olan devletler “yaşama hakkını” güvence
altına aldılar. Bu konuda yani üye devletlerin buna dikkat edip etmediği
noktasında yargılama yapıp haklarında karar verecek AİHM’dir. Sağlık
konusunda pandemi ilan ettirecek kadar önemli bir durum, AİHS’in ihlali
olarak ele alınması gündeme gelebilir. Ancak Çin bu konuda taraf olmadığı
için, bu mahkemede yargılanması “yargı yetkisi” bakımından mümkün
değildir. Ancak bir Avrupa ülkesi ve AİHS’e taraf diğer ülkeler için bu
mümkün ki buna ülkeler açısından değineceğiz.

A. Avrupa Ülkeleri: İtalya, İspanya, İngiltere, Fransa…
İtalya, Korona’nın “Avrupa’daki üssü” haline gelen ve bu krizden henüz
kurtulamamıştır. İtalya’nın bu biçimde bir üsse dönüşmesinin temel
sebebi ise yetkililerin olayı “hafife” alması ve geç müdahale etmesi olarak
22 Bkz. AKSAR, Yusuf, “Uluslararası Ceza Mahkemesi ve Amerika Birleşik Devletleri (ABD)”, AÜHFD.
52 (2). S.125-139. https://dspace.ankara.edu.tr/xmlui/bitstream/handle/20.500.12575/48628/2571.
pdf?sequence=1&isAllowed=y , ŞİMŞEK, Murat, “Uluslararası Ceza Mahkemesinin Taraf Olmayan
Devletler ve Devlet Başkanları Üzerindeki Yargı Yetkisi: Sudan Örneği”, IV. Türkiye Lisansüstü
Çalışmaları Kongresi - Bildiriler Kitabı II, s.151-163.
23 KOCABAŞ, Sadık, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin Taraf Devletlere Yüklediği Pozitif
Yükümlülükler, Süleyman Demirel Üniversitesi SBE, 2009, Isparta, s. 3-12
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değerlendiriyor. Hatta ülkede, sosyal medya üzerinden örgütlenen bir
kitlenin “Noi Denunceremo24”sloganı bu süreçte “ihmal ve yetersizlikle
suçladıkları yetkililer hakkında dava açmaya hazırlandığı” bir dönem
yaşanıyor25. Durumun İspanya içinde aynı olduğunu söyleyebiliriz26.
Konunun bu yönünün öncelikle iç hukuk sisteminde ele alınacaktır. Ancak
sonrasında, meselenin AİHM gündemine taşınması olasıdır.
Nitekim, AİHM Başkanı, Robert Spano verdiği bir mülakatta ülkelerin
tutumlarına dair şu hususlara değinmektedir: “…Önlemlerin mahremiyet
hakkı, yaşam hakkı, serbest dolaşım hakkı ve toplanma özgürlüğüne
etkileri olduğu aşikâr. Ancak bundan etkilendiğini düşünenler önce
ulusal mahkemelerine başvurmalı ve iç hukuk yollarını tüketmeli, eğer
Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi (AİHS) uyarınca insan haklarının ihlal
edilmesi söz konusuysa. Nihayetinde Avrupa’daki halklar için yolumuz
açık. Ancak şu anda Strasbourg’a gelip gelemeyecekleri konusunda bir
değerlendirme yapamam. Toplumda kriz olduğunda kişisel çıkarlarla
toplumsal çıkarlar arasında bir gerilim yaşanıyor. Bu da zaten AİHS’nin
temelini oluşturuyor”… “Tek tek ülkeler üzerinden konuşamam, bu uygun
olmaz. Ama AİHS’nin uygulanışına ilişkin farklı aşamalar içinde olan 47
üye ülke söz konusu olduğunu söyleyebilirim. Bunun da tarihi ve kültürel
nedenleri var. AİHS’nin olumlu etkileri oldu, ancak bazı ülkelerde belirli
siyasi hedefler, yargının reformdan geçirilmesi ya da hukuk devleti ilkesi
söz konusu olduğunda gerilimler yaşandığını görüyoruz. Üye ülkeler ve
nihayetinde mahkeme de siyasi önlemlerle AİHS’nin birbirine uyumlu
olup olmadığı konusunda karar vermek zorunda”27. Bu durumda, Avrupa
ülkelerinin AİHM gündeminde olma ihtimali hayli yüksek görünmektedir28.
Fransa Cumhurbaşkanı Macron’un “nous somme en guerre29” şeklindeki
ilanı ile insan hakları anlamında, Avrupa’nın sınırlarını zorlayacağı bir
dönemin ortada olduğunu söyleyebiliriz. İnsan hakları anlamında bunca
yıllık süreçteki kazanımların oluşturduğu çerçeve ve bunları bırakma
arasına sıkışma durumunun doğdurduğu sonuç gerçekten, AİHM ve
Sözleşme bağlamında yeni bir tablo karşımıza çıkarabilir30.
24 “Şikayet Edeceğiz!”
25 “İtalya›da korona mağdurları dava açıyor”: https://p.dw.com/p/3dUP7
26 “İspanya hükümetine toplu korona davaları”: https://p.dw.com/p/3dUP7
27 Bernd Riegert’in Robert Spano ile yaptığı Deutsche Welle’de (Türkçe) “Salgın AİHM’nin iş yükünü
artırabilir” başlığı ile yayımlanan mülakatı: https://p.dw.com/p/3cnw3, 26.05.2020
28 Bkz. Martin Scheinin’in “ COVID-19 Symposium: To Derogate or Not to Derogate?” başlığı altında
yaptığı sunum özeti için : http://opiniojuris.org/2020/04/06/covid-19-symposium-to-derogate-ornot-to-derogate/, 06.04.2020
29 “Savaştayız”
30 SPADORO, Alessandra “COVID-19: Testing the Limits of Human Rights” European Journal of Risk
Regulation, Vol. 11:2, 2020, s.317-325
İndirme Bilgileri: https://www.cambridge.org/core. IP address: 176.40.228.1, on 09 Jul 2020 at
21:16:48, subject to the Cambridge Core terms of use, available at https://www.cambridge.org/core/
terms. https://doi.org/10.1017/err.2020.27
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İngiltere içinse bir ihmalden ziyade, tercihten doğan bir sorun söz konusu
olabilecektir. İngiltere bilineceği üzere; İspanya ve İtalya›nın aksine salgına
hazırlanmak için zamanı olmasına rağmen «sürü bağışıklığı» stratejisi
takip etmeyi tercih etti. Bunun sonucu olarak uçuşlar yasaklanmadı, okullar
kapanmadı, işyerleri açık tutuldu, kısacası “bulaşma” ihtimalini ortadan
kaldıracak tedbirler alınmak yerine bilinçli olarak tercih edilmedi31. Aynı
durum ve yaklaşım Hollanda içinde geçerli olmuştu. Nitekim Hollanda
Başbakanı bu durumu, “Hollanda halkının büyük bir kısmının önümüzdeki
süreçte enfekte olacağı bir gerçek” sözleriyle savunduğu görüldü32. Ancak
bilimsel olarak “sürü bağışıklığı” durumunun “başarısız” bir yaklaşım
olduğu ortaya konulunca, ortada ağır ihmal olarak da niteleyebileceğimi
bir durum ortaya çıktı33.

B. Amerika Birleşik Devletleri
ABD’de, Çin’e karşı dava süreçleri daha somut düzeyde seyretmektedir.
Hali hazırda, Çin devletine karşı ABD’de yüklü bir tazminat davası
açılmıştır. Bu davanın durumu biraz ilginçtir. Zira, pratik olarak böyle
dava mevcut ise de, uluslararası hukuk kurallarına göre, bir devletin,
kendi ülkesindeki mahkemelerinde bir başka devleti mahkum etmesi veya
tazminat ödemesine hükmetmesini bir yana bırakalım, yargılaması bile
çok ciddi bir kriz sebebi olabilecek düzeydedir. Basına “Çin’e 20 Trilyon
Dolarlık Dava” manşeti ile yansıyan36 dava ABD’de “Freedom Watch”
31
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Meselenin AİHM boyutunda, yukarıda da değindiğimiz üzere “bireysel
başvuru34” durum mümkündür35. Yani konuya ilişkin devletlerin meseleyi
yargı birimlerine taşıması gibi bir zorunluluk yoktur. Yine konunun bir
başka yönüyle Avrupa ülkeleri bağlamında UAD gündemine (ancak bir
ülkenin başvurusu ile) taşınması da teorik olarak olasıdır.

Bkz: “İngiltere›nin Kovid-19 mücadelesi ‹sürü bağışıklığıyla› başladı, ölümlerde Avrupa›nın zirvesine
tırmandı”, https://www.aa.com.tr/tr/dunya/ingilterenin-kovid-19-mucadelesi-suru-bagisikligiylabasladi-olumlerde-avrupanin-zirvesine-tirmandi/1867431 , 06.06.2020

32 ‘Sürü bağışıklığı’ çöktü
https://www.birgun.net/haber/suru-bagisikligi-coktu-292678, 22.03.2020
33 Epidemiyolog Gideon Meyerowitz-Katz, Science Alert için kaleme aldığı yazıda sürü bağışıklığının
corona virüse karşı neden etkisiz kaldığını açıkladı: https://www.sabah.com.tr/galeri/dunya/
suru-bagisikligi-corona-virusu-covid-19-karsi-neden-etkisiz-kaldi-bilim-dunyasindan-cevap-geldi,
31.03.2020
34 Konuyla ilgili olarak bkz: NALBANT,Atilla, “Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ve Anayasal Bireysel
Başvuru” Anayasa Yargısı 32 (2015), s.423-442 (Basım: Kasım 2016, Anayasa Mahkemesi Yayınları)
(Anayasa Mahkemesi’nin 53. Kuruluş Yıldönümü Nedeniyle Düzenlenen “Bireysel Başvuru
Kararlarının Değerlendirilmesi; Sorunlar ve Çözüm Yolları” Konulu Sempozyumda Sunulan Bildiriler)
35 DUTERTRE, Gilles, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi İçtihatlarından Alıntılar, Avrupa Konseyi
2005, (Printed at the Council of Europe, April 2005), s.406 vd.
36 “$20 trillion lawsuit against China!”, https://www.businesstoday.in/current/world/usd-20-trillionlawsuit-against-china-us-group-says-coronavirus-bioweapon/story/399071.html, 02.04.2020
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isimli bir yapı tarafından “class aciton”37 yani topluluk davası olarak
Kuzey Texsas Bölge Mahkemesinde açıldı. Davalı olarak ise Çin Halk
Cumhuriyeti, Çin Özgürlük Ordusu, Wuhan Ensitüsü, Enstitü Direktörü
Shi Zhengli, Tümgeneral Chen Wei’ gösterildi. Davacıların iddiaları şöyle
sıralanabilir38:
i.

“Korona virüsü Çin yetkililerce hazırlanan bir biyolojik bir silah”.

ii. Virüs, Wuhan Enstitüsü’nden çıktı”.
iii. “Virüs ile Çin Hükümetince toplu ölümler tasarlandı”.
iv. “Bu durum hükümetçe örtbas edilmek istendi”.
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v.

“Bunun için Çinli doktorlar ve araştırmacılar tehdit edildi”.

Dava dilekçesinde “JASTA39” ( “Justıce Against Sponsors of Terrorism
Act”, yani “Teröre Yardım Edenlerin Yargılanması Hakkında Kanunun”)
atıf yapılması, konuya ilişkin “yargı yetkisi” ve “uluslararası etki” kazanması
bağlamında farklı bir noktaya taşıyor. JASTA, diğer devletlerin ABD’nin
tanımladığı ve listesine aldığı uluslararası terör unsurlarına ilişkin olarak
yükümlükler yükleyen bir içeriğe sahiptir (Bkz. JASTA m.3). Bilineceği
üzere, bir ülkenin diğer ülkeyi normal şartlar altında, yargılayıp tazmin
yükümü altına sokması “teorik” olarak bile çok mümkün görünüyor.
Ancak, suçlu “gerçek kişileri” yargılaması olasıdır. Zira, bir ülkede işlenen
veya etkisi o ülkede devam eden eylemler için ülkelere faillerini yargılama
yetkisi uluslararası kabul gören bir durumdur40. Bu bağlamda dava
dilekçesindeki “terör”, “biyolojik saldırı” konuları davayı yetki yönünden
ABD mahkemelerinin bakabileceği duruma taşımaktadır. Verilecek kararın
hukuki niteliğinden ziyade siyasi sebep-sonuç ilişkisi doğuracağı da açık
bir biçimde ortada durmaktadır.
Bu izaha paralel olarak bir noktayı daha ilave edelim: Freedom Watch,
aynı Uluslararası Ceza Mahkemesine de bir başvuru yapmış yani ortada bir
suç olduğunu bildirmiştir. Bu başvuru da şüpheli olarak Çin Devlet Başkanı
ve Politbüro üyelerine ek olarak Çin Ordusu, Wuhan Ensitüsü, Enstitü
Direktörü Shi Zhengli, Tümgeneral Chen Wei gösterilmiş durumdadır.
Hatta bu başvuru ile iktifa edilmeyerek, yakın bir tarihte “güncellenmiş/
37 Açılan dava olarak Mahkeme bu konuda dava açmak isteyenleri bu dosyada toplayıp karar
verebilecek… Ölümler arttıkça bu davaya da talep artacağa benziyor. Hatta başka ülke yurttaşlarının
dahi davaya müdahil olmaları gündeme gelebilir. Bu konuda bkz: M. Diaz, Jr.; M. Colomar-Garcia;
B.C. Hadaway; G.E. Davidson; X.J. Zhao; J. Coronado; Z. Pan (2020, forthcoming) “The Façade
of COVID-19 Class Action Litigation Against China Under the Foreign Sovereign Immunities Act”
(TDM, ISSN 1875-4120) May 2020, www.transnational-dispute-management.com
38 Dilekçe ve eklerine şu sayfadan ulaşabilirsiniz: https://www.freedomwatchusa.org/freedom-watchand-klayman-file-class-action-suit-vs-china-ov
39 JASTA’nın metni için bkz: https://www.congress.gov/bill/114th-congress/senate-bill/2040/text
40 Bu konudaki değerlendirmeler için : KILIÇ, Ali Şahin, “Uluslararası Ceza Mahkemesi Ve Devletlerin
Egemenliği Üzerine Ulusal Egemenlik Odaklı Bir İnceleme”, AÜHF Dergisi, C.58 S.3, s.615-657
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genişletilmiş” iddiaları içeren bir dilekçe ile UCM nezdindeki girişimini
sürdürmüştür41. Yukarda UCM’nin yapısını izah ederken anlattığımız
üzere; UCM, “insanlığa karşı suç” işlenmiş olması halinde, savcılık
tarafından araştırma yapılarak, konuyu mahkemeye taşıyabilmektedir.
Dilekçede kimyasal, biyolojik silah ve zehirli gaz kullanımı yasaklayan
ve Çin’in taraf olduğu sözleşmelere42, korona hakkında basına yansıyan
haberlere, yetkililerin açıklamalarına yer verilmiş, gayet uzun sayılabilecek
bir biçimde kaleme alınmıştır. Böylece durum ABD tarafından (devlet
olarak değil ve fakat) vatandaşları aracılığı ile uluslararası yargıya taşınmış
durumdadır.

41
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ABD’de açılan davanın uluslararası hukuk kurumları açısından
ele alınması mümkün gözükmüyor ama farklı bir hazırlık için zemin
oluşturabilecek mahiyette olduğunu düşünmemiz mümkündür. Missouri
Eyaleti Başsavcısı Eric Schmitt’in Çin’in ilk aşamada bilgi saklamasının,
aslında önlenebilir olan bir salgının “gereksiz yere tüm dünyada yayılmasına
yol açtığını” belirterek yaptığı başvuru43, New Jersey’de (NJ) market
görevlisinin yüzüne “Corona virüslüyüm” diyerek öksüren kişinin Adalet
Bakanlığı’na göre “biyolojik savaş maddesi” olarak değerlendirilen korona
nedeniyle üçüncü derece terör tehdidinden yargılanacak olması ve NJ
Eyalet Savcılığı emniyet birimlerine gönderdiği de yazıda, bu tip konulara
özellikle dikkat edilmesinin, bu tür hareketlerin virüsün biyolojik madde
olarak değerlendirilmesi sebebiyle federal terör kapsamında olabileceğini
belirtmesi 44 bir markette korona olduğu konusunda şüphe duyulan
kişinin temas ettiği ürünlerin (yaklaşık 35 bin dolarlık) market tarafında
çöpe atılması gibi 45 konular, ABD’den çıkan ve uluslararası hukukun
gündemine gelecek yeni durumlara işaret ediyor.

Güncellenmiş dilekçe için: https://www.freedomwatchusa.org/klaymanfreedom-watch-updatecomplaint-at-intl-criminal-cou

42 İnsanlığa karşı işlenen suçlar, 2002’den beri yürürlükte bulunan Uluslararası Ceza Mahkemesi
Statüsü’nün 7. maddesinde ayrıntılı düzenlenmiştir. Öldürme, toplu yok etme, köleleştirme vb
eylemleri içermektedir
43 https://edition.cnn.com/2020/04/22/us/missouri-lawsuit-china-coronavirus/index.html
44 “COVID-19: Terror charge for N.J. man who allegedly coughed on supermarket worker, said he had
virus”,
https://nationalpost.com/news/world/covid-19-terror-charge-for-n-j-man-who-allegedlycoughed-on-supermarket-worker-said-he-had-virus, 26.05.2020
“A Man Coughed on a Wegmans Employee. Now He’s Charged With a Felony”, https://www.nytimes.com/2020/03/25/us/coronavirus-terrorism-nj.html, 25.03.2020
45 ABD’de bir market, müşterinin üzerine öksürdüğü 35 bin dolarlık ürünü Covid 19 şüphesiyle çöpe attı,
https://tr.euronews.com/2020/03/27/abd-de-bir-market-musterinin-uzerine-oksurdugu-35-bindolarl-k-urunu-covid-19-suphesiyle-c, 27.03.2020
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C. Türkiye Açısından
Ülkemiz, süreci bilim kurulu ve buna uyumlu yürütme iradesi ile
yönetti. Bu konuda bir çok ülkeden iyi ve başarılı düzeyde bir süreç
yönetildi. Bu süreçte hukuki olarak bir çok düzenleme yapıldı. Özellikle
yargılamada sürelerin durdurulması, vergi yükümlülüklerine dair
düzenlemelere gidilmesi, sokağa çıkmanın kısıtlanması ve dönem dönem
yasaklanması, uçuş kısıtlamamaları, okulların tatil edilmesi, esnek
çalışmanın uygulanması, iş hukukuna ilişkin diğer düzenlemeler ile
süreç yönetilmiştir46. Özellikle sağlık alanında meselenin ele alınması,
ilaç teminin ve özellikle “koronavirus hastalığı ile mücadele kapsamında,
herhangi bir sosyal güvencesi olup olmadığına bakılmaksızın tüm
kişilere47” ücretsiz tanı, tedavi ve ilaç sağlanacağının bildirilmesi devletin
sorumluluğu anlamında, dünyada benzeri nadir bulunacak düzeydedir.
Anayasının 56.maddesindeki “Devlet, herkesin hayatını, beden ve ruh
sağlığı içinde sürdürmesini sağlamak; insan ve madde gücünde tasarruf ve
verimi artırarak, işbirliğini gerçekleştirmek amacıyla sağlık kuruluşlarını
tek elden planlayıp hizmet vermesini düzenler” hükmü, UST’nin bulaşıcı
hastalıklarının bildirilmesine dair “Her Taraf Devlet, karar aracı uyarınca
kendi ülkesi içindeki uluslararası önemi haiz halk sağlığı acil durumuna yol
açabilecek tüm olayları ve aynı zamanda bu olaylara yanıt olarak uygulanan
herhangi bir sağlık önlemini, Ulusal UST Odak Noktası aracılığıyla ve
halk sağlığı bilgilerinin değerlendirildiği 24 saat içinde, mümkün olan en
etkin haberleşme araçları ile DSÖ’ne bildirecektir” şeklindeki 6.maddesi,
DSÖ Anayasının halk sağlığı ve salgın nedeniyle gerek burada ve gerekse
alt düzeydeki düzenlemelerdeki yükümlülüğüne riayetle48, devlet olarak
hukuki taahhütlerini yerine getirmiştir. Bunun en yakın örneği, Geri
Gönderme Merkezi’nde tutulan Rusya Federasyonu vatandaşı beş kişinin,
koronvirus bulaşma riski altında olduklarını iddia ederek haklarındaki
idari gözetim kararının kaldırılmasına ilişkin tedbiren tahliye talebiyle
AİHM’e başvurması üzerine mahkemece verilen karardır. Başvurucuların,
merkezin fiziksel koşullarının kötü olduğunu, uzun süredir bahçeye ve
havalandırmaya çıkamadıklarını, sık sık hastalandıklarını, tedavilerinin
tam olarak yapılmadığını öne süren başvurucular, kendilerine yeterli
temizlik maddelerinin, bulaşıcı hastalıklardan koruyucu malzemelerin
46 Daha detaylı bilgi için: BUDAK, Fatih/ KORKMAZ, Şükrü, “COVID-19 Pandemi Sürecine Yönelik
Genel Bir Değerlendirme: Türkiye Örneği. Sosyal Araştırmalar ve Yönetim Dergisi,” 2020, (1), 62-79.
47 Cumhurbaşkanı
Kararı,
Karar
eskiler/2020/04/20200414-16.pdf

No.2399,

14.04.2020

https://www.resmigazete.gov.tr/

48 DSÖ Avrupa Bölge Direktörü Dr. Hans Kluge: “Bugün sizlerle paylaşmak istediğim üç ana kilit
mesajım olacaktır. Türk halkına, Türk yetkili makamlarına pandemiye karşı verdiği yanıt ülke ve
ülke sınırlarını aşacak şekilde dayanışma sergiledikleri için, acil sağlık durumuna karşı böylesine
bir tavır sergiledikleri için içten takdir ve teşekkürlerimi sunmak isterim.” , https://tr.euronews.
com/2020/07/09/dso-direktoru-dr-hans-kluge-ilk-yurt-d-s-ziyareti-icin-turkiye-de-istanbul-ofisiyak-nda-a, 09.07.2020
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verilmediğini, çocuklarının yeterli şekilde beslenemediğini, merkezin
kalabalık olduğunu ileri sürdükleri başvuruda, AİHM “başvurucuların
iddialarını soyut bularak tedbiren tahliye talebini reddetti, başvuruyu
da açıkça dayanaktan yoksun olması nedeniyle kabul edilemez olduğuna
karar verdi49”

6. Çin Açısından Durumun Geleceği

TYB AKADEMİ / 2020 / 30: 165-184

Ülkemizde, Çin hakkında bireysel bir takım girişimlerde oldu. Bir
doktor, Wuhan Enstitüsünün, viroloji ve immünoloji alanında birinci
sınıf araştırma yapan dünyaca ünlü bir enstitü olduğunu ve buradaki
araştırmalardan koronavirusün sızdığını iddia ederek, bu davranışın suç
oluşturduğunu, ilgililerin cezalandırılması için suç duyurusunda bulundu50.
Yine avukat, Çin Halk Cumhuriyeti Devlet Başkanı Şi Cinping hakkında,
‘koronavirüs salgınının dünyaya yayılmasında ihmali olduğu’ gerekçesiyle
suç duyurusunda bulundu. Dilekçesinde “Türk Ceza Kanunu’nun 77.nci
maddesiyle insanlığa karşı işlenen suçlar ve uluslararası ceza mahkemesi
statüsü 7.nci maddesinde düzenlenmiştir. Söz konusu düzenleme ile
herhangi bir sivil nüfusa karşı yaygın veya sistematik bir saldırının parçası
olarak işlenen öldürme, toplu yok etme suçları kapsamında yargılanmaları”
gerektiğini serdetmiştir51. Bu ceza hukuku bağlamındaki girişimlere ek
olarak, Çin aleyhine Ankara’da tazminat davaları da açıldı. Davayı açan
avukat “haksız fiilin ortaya çıktığı ülkenin Çin, zararın meydana geldiği
ülkenin Türkiye olduğu ve Türk yargısının söz konusu zararlarda yetkili
olduğu hususunu değerlendirerek 5718 sayılı Milletlerarası Özel Hukuk
ve Usul Hukuku Hakkında Kanun kapsamında tazminat davası” açtığını
belirtmektedir 52.

Vakanın dünyaya yayıldığı Çin, uluslararası toplumun “olağan şüphelisi”
konumundadır. Çin’in de kendi içinde ilk günden bu yana yaşamış
olduğu bu sağlık krizi siyasal ve ekonomik bir krize dönmüştür. Peki
davalı konumuna düşme ihtimali beliren Çin’in durumu hukuki açıdan
nasıldır? Bu sorunun cevabı “uluslararası ilişkiler” bağlamında daha geniş
biçimde ele alınacaktır, şüphesiz. Ancak hukuki açıdan, meselenin başat
faktörlerine değinmek gerekir.
49 Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin 19.05.2020 tarihli 17872/20 başvuru numaralı Hakim
K.Ryngielewicz imzalı K.M ve diğerleri/ Türkiye Başvurusu Kararı (Başvurucular: Khaton,
Mukhammed, Umar, Anel, Khava MAZIEVA)
Karara ilişkin habere:https://www.trthaber.com/haber/gundem/aihmden-turkiye-aleyhine-yapilankoronavirus-basvurusuna-ret-486707.html linkinden ulaşabilirsiniz.
50 https://www.memurlar.net/haber/903649/doktordan-cindeki-enstitu-hakkinda-suc-duyurusu.
html, 05.05.2020
51

https://www.haberturk.com/sirnak-haberleri/77037664-sirnakli-avukat-cin-devlet-baskanihakkinda-suc-duyurusunda-bulundu, 09.04.2020

52 https://www.cnnturk.com/turkiye/turk-avukatlardan-koronavirusun-yayildigi-cine-dava,
14.05.2020
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Sağlık yönünden Çin’in uluslararası antlaşmalarla kayıt altında
olduğu açıktır. UST’nin Çin Halk Cumhuriyeti Hükümeti, Hong Kong
Özel İdare Bölgesi, Makau Özel İdare Bölgesi ve Tayvan Eyaleti dahil
olmak üzere bütün Çin Halk Cumhuriyeti topraklarına uygulanmasına
karar vermiştir53. Sağlık Bakanlığını, UST uyarınca “Ulusal Odak
Noktası” olarak kabul etmiştir54. UST’nin uygulanması gerekliliklerinin
karşılanması için, Çin Halk Cumhuriyeti Hükümeti Çin Halk Cumhuriyeti
Hudut Sağlık ve Karantina Kanunu’nu revize etmeyi, uluslar arası ilgiye
sahip kamu sağlığı tehlikeleri ve kamu acil sağlık durumlarına hızlı ve
etkili yanıt vermeyi sağlayacak çekirdek kabiliyet oluşturma, geliştirme,
güçlendirme ve sağlama işlemlerini yerine getirip, bunu adapte etmeyi55,
“59. Dünya Sağlık Kurulunun üye devletleri gönüllü bir şekilde, UST’nin
kuş gribi ve pandemik grip riskleri ile ilgili hükümleri ile hızlı bir şekilde
uyum sağlama çağrısını56”, kabul etmiştir. Yine Çin’in imza ettiği biyolojik
silahların kullanımına ilişkin akitler ve UCM Tüzüğü bağlamındaki
yükümlülükleri bir kül halinde ele alınmak gerekir. Bu tablo karşısında,
Çin’in girdiği yükümlülükler anlamında şayet belirtildiği gibi ihlalleri
varsa bundan yukarda belirttiğimiz ilke ve çerçevede sorumluluğu
doğabilecektir. Ancak şunun bilinmesi gerekir ki, ancak konu BM Güvenlik
Kurulu’na gelse bile Çin’in tek başına bile veto ederek yaptırımlardan
kurtulabilmesi mümkündür57. Kısmen de olsa benzeri hal UCM içinde
geçerli olabilecektir58. Bölgesel nitelikli yargılama yetkisi haiz kurumlardan
(AİHM gibi) “taraf olmadığı” için sorumlu tutulması da hukuken mümkün
değildir. Ancak, uluslararası düzlemde, Çin firmalarının ve gerçek kişiler
aleyhine dava açılması mümkündür. Bunlar, tazminat ve ceza davaları
görünümü arz edebilir. Bu halde, suçların ve haksız fillerin vasfı gereği
ülkelerin yargılama karar verme yetkilerinin haiz olduğu söylenebilir.
Ancak şu öngörüyü ortaya koymak gerekir:
i.

İddiaların ispat edilmesi çok zordur. İhmal, sızma, saldırı gibi
iddiaların “somutlaştırılması” çok mümkün görünmemektedir.

ii. Çin hakkında verilecek ulusal yargı kararlarının bağlayıcılığı
mümkün görünmediği gibi, ismi geçen (devlet başkanı, diplomat,
asker vb) gerçek kişiler hakkındaki kararların uygulanmasının
sonucunun “büyük bir kriz” doğuracağı açıktır.
53 UST, III.Beyanlar ve Bildirimler, 1.paragraf
54 UST, III.Beyanlar ve Bildirimler, 2.paragraf (Bu tüzüğe göre gerekli yükümlülükleri yerine getirmesi
için belirlenen birim)
55 UST, III.Beyanlar ve Bildirimler, 3.paragraf
56 UST, III.Beyanlar ve Bildirimler, 4.paragraf
57 BM Antlaşması, m.23 vd.
58 UCM Tüzüğü m.16, 53/3,
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iii. Çin, bu konuda tam tersi bir iddia ile gündeme gelerek, ABD ve
bir başka devletin sorumluluğu gerekçesi ile hukuki girişimler
yapabilir ki, dünyada yeni bir kutuplaşmanın da habercisi
olabilecek nitelikte bir sürecin başlayacağını akla getirmektedir.
Sonuç
Korona, uluslararası hukuka yeni bir “dizayn” getirecek potansiyele haiz bir
meseledir. Herkesin bir diğerini siyaseten suçladığı bir zemininden, hukuk
kurumlarını işletmesi aşamasına geçmesi olasıdır ki bu yönde her ne kadar
“kişisel” adımlar gibi görünse de, gelişen sürecin bir hukuki hesaplaşma
da doğuracağı, yada hesabın görülmek üzere hukuk kurumlarına havale
edilmesini yaşayacağımızı değerlendirmekteyiz.

i.

İlki, ABD’deki davaların “terörizm” üzerinden yürümesidir ki bu
noktada Çin ile ilişkilerin telafisi güç düzeyde gerginlik doğurması
sonucunu görebiliriz.

ii. İkincisi ise konunun UAD’da taşınması ihtimalidir. Bu halde de
BM Güvenlik Konseyinin devreye gireceğini, ancak her halukarda
olası bir tazminat kararının “infaz edilsin veya edilmesin” Çin’i
uluslararası alanda zora sokacağı bir dönemi görebiliriz. Aynı
durumun UCM’nin konuyu ilişkin dava açmasında da vaki
olacağının değerlendirmekteyim.

TYB AKADEMİ / 2020 / 30: 165-184

Birçok devlette bu tip tartışmalar yapılıyor ve dava girişimleri söz
konusudur. Tüm ülkelerde (ülkemiz de dahil) “manevi zarar” yönünden
Çin hükümetine karşı davalar ve suç duyurularının, dünyada ciddi bir
kamuoyu oluşturma süreci yavaş yavaş devreye girmiştir. Bu yoğunluklu
durum Çin’in bu konuda (teorik olarak) tazminata mahkum edilmesi
noktasına da varabilir. Ya da Çin bu davalara gerek kalmadan bir tazminat
paketi açıklayabilir. Fakat burada her şeye rağmen hukuki açıdan ve
bunun yansımaları noktasında aşağıdaki üç konunun doğuracağı sonuçları
yadsıyamayız:

iii. AB açısında ise AİHM’in kendini test edeceği ve siyasi baskıyı en
net biçimde yaşayacağı bir döneme girdiğimizi düşündüğümüzü
belirtmek isteriz.
Tüm bu devletler için yapılan değerlendirmelerin yanı sıra ve bizce en
büyük sorunun, gerek uluslararası hukukun, toplum sağlığının korunması
ve özellikle salgınlar bakımından, söz konusu salgından ciddi ve olumsuz
şekilde etkilenenler için güçlü bir yargılama ve yaptırım mekanizması
öngörme konusunda yetersiz kaldığının altını çizmekte fayda vardır.
Yukarda atfını yaptığımız tüm metinler böylesine büyük etki doğuran bu
olaydan öncedir. Görüldüğü kadarıyla, tüm dünya devletlerinin birlikte
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hareket etmesi noktasında sorunlar doğurmakta, bölgesel ligleri bile
çatırdatan bu durum, “yeni bir uluslararası hukuk sistemi” üzerinde
düşünülmesini gerektirmektedir. Gelişmemiş ülkelerin “denek”; gelişmiş
ülkelerin “ilaç satan” konumu değişmek zorundadır. Kamu sağlığı gibi
en önemli konuda bile, durumun ne olacağı noktasındaki belirsizlik
meselenin ciddi olarak ele alınmadığını gözler önüne sermektedir. Belki bu
noktada sorulacak en doğru soru şudur: Halk sağlığı nedeniyle doğan
sorunları çözmek için en etkin, adil ve orantılı mekanizma ve
statü nedir?
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Kovid 19 salgını tüm dünyayı tesiri altına alan küresel
bir salgın. Bundan ötürü her ülkenin salgınla mücadelesi
ve salgına karşı almış oldukları tedbirler tüm dünyanın
dikkatini çekiyor. Türkiye, hem salgına ilişkin mücadelesi,
aldığı tedbirler ve yürüttüğü politikalarla bu anlamda
dünya kamuoyunun saygısına mazhar oldu. Gerek sürecin
başında gerekse sürecin devamında meselelere ilişkin oldukça
kontrollü, tam anlamıyla insan merkezli, en ince ayrıntısına
kadar düşünülmüş profesyonel ve şeffaf bir süreç yönetimi
gerçekten hayranlık ve saygı uyandırıcı görünmektedir.
Diğer ülkeler, yalnızca virüsün yayılımını engellemeye ya
da hastanedeki şartları kontrol altına almaya çalışırken
siz, bunların haricinde hassaten evde kalan kitleyi de kaygı
ve endişelerinden uzaklaştırıp rahatlatabilecek hususları
düşündünüz. Karşımızda başlı başına başarılı, tüm dünyaya
örnek teşkil eden bir süreç yönetimi duruyor. Bu profesyonel
süreç yönetimini nasıl planladınız, süreçte nelere, niçin dikkat
ettiniz?
Öncelikle kavram açısından bir açıklamayla konuya girmek isterim. Malum
bulaşıcı hastalıkların önemli bir kısmı salgın haline dönüşme potansiyeli
taşımaktadır. Bu salgın bir bölgede, bir ülkede olabileceği gibi, bir kıtaya
ya da kıtaları aşan bir coğrafyaya yayılabilir. COVID-19 salgını kıtaları aşıp
tüm dünyayı saran bir salgın olduğu için uluslararası literatürde “pandemi”
diye adlandırıyoruz. Çin’de başlayan salgının hızla dünyaya yayılma eğilimi
gösterdiğini fark edip, ulaşım kısıtlamasını en erken yapan ülkelerden biri
olduk. İlk etapta bu politikamız eleştiri konusu oldu. Ancak çok geçmeden
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) bu salgının “pandemi” olduğunu ilan etti. Öyle
ki, DSÖ pandemi ilanında geç kaldığı gerekçesiyle ithamlara maruz kaldı.
Ülke olarak bizim en kritik adımımız, sınırlarımızda güvenlik önlemlerini
erkenden hayata geçirip hastalığın ülkemize girişini geciktirmek oldu. Hem
doğu, hem de batı komşularımızda hastalık yayılırken, üç aya yakın bir
*
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süre korunmayı başardık. Bu süre bizim için çok önemli bir kazanım oldu.
Son dönem sağlık reformlarıyla birlikte yapılan yatırımların kazandırdığı
yenilenmiş hastaneler, artırılan nitelikli yataklar, yoğun bakım servislerimiz
gibi alt yapılarımız vardı. Bununla yetinmeyip, eksiklerimizi gözden
geçirme, “elektif” dediğimiz ertelenebilir hastalarımızın tedavilerinin
ertelenmesi, hastanelerimizin gelmekte olan salgına karşı mekan ve
donanım açısından hazır hale getirilmesi gibi birçok hazırlığımızı bu
sürede yapma imkanı bulduk.
İlk vakanın görüldüğü andan itibaren, ülkemizin önde gelen
akademisyenlerinin katılımıyla genişletilmiş Bilim Kurulumuzun destek
ve yönlendirmeleri elimizi güçlendirdi. Korunma, tanı ve tedaviye yönelik
rehberler hazırlayıp yayınladık. Hastalık hakkındaki bilgilerimiz net
değildi. Önceleri Çin’den gelen bilgilerle hareket ediyorduk. Daha sonra
kendi hastalarımız üzerinden tecrübeler edindik. Tedavi yaklaşımımız
değişti. Daha sonra dünyada da yaklaşım farklılıkları ortaya çıkmaya
başladı.
Genelde birçok ülke hastaneye başvuran hastalara test uygulayıp onların
tedavisi ile ilgilenirken, biz temas taraması ekipleri oluşturup, tespit
ettiğimiz her hastanın temaslılarına ulaşma ve onları yakın takibe
alma çabası içinde olduk. Nadir bazı ülkelerde yaygın test yapıldı ise
de genel yaklaşım bunun anlamlı olmadığı yönünde idi. Bu arada test
kapasitemizi artırdık. Tanı kitlerimizi yerli olarak üreterek kullanmaya
başladık. Yerli solunum cihazımızı ürettik. Koruyucu tulum ve maske
üretimini yaygınlaştırdık ve bunları ihraç etmeye başladık. Sayın
Cumhurbaşkanımızın direktifleri doğrultusunda birçok ülkeye insani
yardım kapsamında koruyucu malzeme yardımında bulunduk.
COVID-19 hastalığını tam olarak tedavi edebilecek ilaç henüz bulunmadı.
Ancak elimizde fayda sağladığını gördüğümüz ilaçların erkenden
başlanması, hastalar ağırlaşmadan ilaç tedavilerinin yapılması, yüksek
akımlı oksijen tedavisi gibi hususlar, hastalanmayı durduramasak da bu
hastalıktan kayıplarımızı azaltmış oldu. Türkiye olarak bizim farkımız,
koruyucu malzeme, ayaktan ilaç tedavisi ve hastanede yatarak tedavide,
kısacası sürecin bütün safhalarında yükü devletimizin üstlenmesidir.
Bütün tanı ve tedavi süreçleri ücretsiz olarak yürütülmektedir.
Bu arada nüfusa oranla sağlık personelimizin AB ve OECD ülkeleriyle
kıyaslandığında oldukça kısıtlı olduğunu biliyorsunuz. Bu sınırlı
sayıda sağlık personelimizle büyük bir ülkeye sağlık hizmeti veriyoruz.
Doktorundan hasta bakıcısına kadar personelimiz yoğun hasta yükü
altında oldukça tecrübeli. Belki bundan daha önemlisi sağlık çalışanlarımız
mesleklerinin kendilerine yüklediği sorumluluk bilinciyle, fedakâr bir
şekilde yılmadan mücadele ettiler. Evlerine, gidemediler, çocuklarına
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sarılamadılar, ama gece gündüz demeden hastalarının sağlığı için çaba
harcadılar. Önemli sayıda hastalığa yakalananlarımız oldu, kayıplarımız
oldu. Yine yılmadan mücadelemiz devam etti.
Bütün bunlarla birlikte bir hususa daha dikkat çekmek isterim. Türkiye’nin
üniter yapısı, Cumhurbaşkanlığı sisteminin güçlendirdiği merkezi
yönetim, yönetimde uyum ve ülkenin her noktasında aynı yaklaşımın
sergilenebilmesine fırsat verdi. Bütün hastalarımızı merkezi bir veri
tabanından takip ediyor olmamız, kararlarımızda bizi yönlendirici oldu.

Sayın Cumhurbaşkanımızın bu sözü, İkinci Dünya Savaşı sonrası, hakim
güçlerin Birleşmiş Milletler Teşkilatı gölgesinde kurguladığı dünya
düzenine bir başkaldırı. Cumhurbaşkanımız birçok mazlum ülkenin aslında
dünyayı baskı altında tutan sömürgeci anlayışa karşı açığa vuramadıkları
ortak sesi oldu. Uluslararası siyaset, ekonomi, ticaret gibi unsurlar
tabiatları itibarıyla rekabete dayalıdır. Buralarda güçler dengesi rol oynar.
Halbuki, toplumların sağlıklı olması, karşılıklı dayanışma ve iş birliğini
gerektirir. Her toplumun kendi özelinde bir sağlık sistemi kurgusu vardır.
Sosyokültürel yapı, alışkanlıklar, davranışlar, inanışlar bu sisteminizin
kurgulanmasında ve ayakta kalmasında önemli rol oynar. Bu yüzden
ithal bir örnek sağlık sisteminden söz etmek mümkün olmadığı gibi, aynı
şekilde ihracı da tam olarak mümkün değil. Mutlaka örnek alınabilecek
yönler olacaktır, ancak her ülke kendi özelinde bu örnekleri sistemi içine
adapte etmeye çalışacaktır.
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Sayın Cumhurbaşkanının çok farklı platformlarda üstüne
basa basa söylediği bir husus var. “Dünya 5’ten büyüktür”
Aslında bunu, uluslararası siyasetin yeniden tanzimine
dönük devasa bir tez olarak okuyabiliriz. Yaşadığımız
küresel salgının ve salgına ilişkin küresel mücadelenin bu
tezi doğruladığını söyleyebilir miyiz? Buradan hareketle
uluslararası alanda sağlık politikamız nasıl yankı buldu?
Kovid-19 mücadelemizdeki başarıyla acaba dünyada örnek bir
sağlık politikası noktasında öncü olabilir miyiz?

Sisteminiz nasıl olursa olsun, coğrafyadan, iklimden dünyanın genelini
etkileyen olaylardan bağımsız bir şekilde toplum sağlığınızı korumanız pek
mümkün değildir. Bugünlerde COVID-19 pandemisi bize her zamankinden
daha fazla bunu öğretmiş olmalıdır. Sağlık fedakarlık, dayanışma,
yardımlaşma gerektirir. Komşunuz açken sizin tokluğunuz fayda etmez.
Diğergam olmadan kendi sağlığınızı koruyamazsınız.
Toplumların inanç, ahlâk ve kültür geleneklerinin köklü
olmasının (temizlik meselesi, kardeşlik, birlik şuuru,
yardımlaşma erdemi vb.) salgınlarla mücadelede olumlu bir
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rolü olduğunu düşünüyor musunuz? Örneğin, yine bugün
birçok Avrupa ülkesinde yaşlıların özellikle tabiricaizse gözden
çıkarılıp ‘açıkça onlar zaten kurtarılması en düşük gruptu
diyerek’ ölüme terkedilmesi karşısında ülkemizde can candır
deyip, yaşlılarımıza daha nizamî ve hassas davranılması
tecrübesi var. Bu konuda neler söyleyebilirsiniz?
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Aslında bu hususa yukarıda kısmen değinmiş oldum. Birçok hastalıktan
korunma yöntemleri geleneklerin içinde yer almaktadır. Belki genelleme
yapmamız doğru olmayabilir, zira bazen aksi durumlar da söz konusu
olabiliyor. Bizim kültür, gelenek ve göreneklerimizden ziyade sahip
olduğumuz inanç sisteminin çok rolü var. En önemli tedbir temizliktir,
özelde de el temizliğidir. Temizliği imandan sayan bir inanç sistemi için
daha fazla söz söylemeye gerek yok sanırım.
Köklü bir gelenek ve ahlâk anlayışının olması, sağlam temellere dayalı
inançlı bir toplum yapısı, mutlaka mücadelede elimizi güçlendiren
önemli araçlar. Salgınla mücadele, sadece kendi çıkarınıza odaklanmakla
olmuyor. Başkalarının hakkını en az kendiniz kadar koruyabilirseniz
etkili oluyor. Eşinizin, komşunuzun, iş arkadaşınızın, kısacası dışınızdaki
toplumun çıkarları için sizin gerektiğinde fedakârlık yapmanız gerekiyor.
Onlara zarar verebilecek hiçbir davranışta bulunmamanız gerekiyor. Yani
elimizden, dilimizden başkalarının emin olduğu bir insan olabilirsek
salgınla daha kolay mücadele edebiliriz.
Aile kurumunun çok dejenere olduğu, aile deyince sadece çekirdek aile
yapısının anlaşıldığı Batı toplumlarında maalesef aile içi bağlarının
kopması, insanlık anlayışının da farklı şekillenmesine yol açıyor. Evinizde
babanızın, annenizin, büyükbabanızın, büyükannenizin olması, her gün
onlarla hasbihal edebilmeniz, dertleşebilmeniz, yarınlardaki hayatınızın
zihninizde canlanmasına fırsat verir. Bir anlamda günbegün yarınınızla
bu gününüzü birlikte yaşarsınız. Onların derdi, sizin derdiniz, sizinki de
onların derdi olur. Sevinç ve mutluluk da öyle. Bu paylaşım ve özdeşleşme,
ihmal etme gözden çıkarma gibi gayrı insani duygulara fırsat vermez. Batılı
toplumlara benzedikçe zafiyet gösteriyor olsak da bizde aile hala varlığını
koruyor. Aynı evlerde oturmasak da, ziyaretlerle, gönül almalarla bu bağı
korumaya çalışıyoruz. Aksi durumda huzur evlerinde, bakım evlerinde
terk edilmiş yaşlılar, günlük hayatımızın dışına çıkıp gönül dünyamızın
da dışını zorlamaya başlıyorlar. Bu sürecin hızlanmasında hayatı doğumla
ölüm arasındaki biyolojik bir süreçten ibaret gören maddeci anlayışın da
etkisi var şüphesiz.
Salgın sürecinin çok iyi yönetilmesinde oldukça önemli bir
yerde duruyorsunuz. Konumunuzu göz önünde tuttuğumuzda,
sizleri bu süreçte acaba en çok etkileyen olay ve durumlar
neler oldu?
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Olumlu yönde en çok etkileyen olay, sağlık çalışanlarımızın bu
süreçte yılmadan canları pahasına mücadelesi oldu. İkincisi Sayın
Cumhurbaşkanımızın bu süreçte vatandaşımıza hiç yük vermeden bütün
kaynakların seferber edilmesi yönündeki kararlılığı ve yardım isteyen
her ülkeye el uzatma çabasının ardındaki insan odaklı yaklaşımı. Tabi
olumsuz etkilendiğimiz olaylar da yok değil. Siz bütün gayretinizle çaba
harcarken, bu çabalarınızı hayali senaryolarla suç gibi göstermeye çalışan
çabalar oluyor. Özellikle sosyal medya bu konuda çok cömert. Neyse bu
örneklerden fazla bahsedip konunun insicamını bozmayalım.
Yaşadığımız küresel salgın sürecinde uluslararası bağlamda
sağlık anlayışı paradigmasının değişip değişmediği noktasında
neler söyleyebilirsiniz?

Kovid 19 salgını tesirini göstermeden çok önce Türkiye’nin
sağlık noktasında çok büyük hamleler yaptığını, adeta bir
salgın politikası geliştirdiğini biliyoruz. Bu noktada salgın
öncesinde çokça eleştirilen ‘şehir hastaneleri’nin ne kadar
isabetli olduğunu da bu salgın sürecinde tecrübe ettik. Salgına
ön hazırlığı nasıl takdir etmiştiniz? Kovid 19 salgını sonrası
yeni bir tehdit ön görüyor musunuz? Kovid-19 vb. ülkemiz için
tehdit oluşturabilecek salgınlara karşı ilerleyen süreçlerde
hangi çalışmalar yapılması düşünülüyor?
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Aslında “sağlık paradigması” toplumlar arasında olduğu kadar zamanla
da değişikliğe uğramaktadır. Bir toplumun normal kabul ettiği bir durum
diğer bir toplumda sağlık talebi nedeni sayılabilmektedir. Dün, can sıkıntısı
kabul edilerek normalde geçiştirilen bir durum bugün çeşitli psikiyatrik
teşhislere muhatap olabilmektedir. Ancak sizin kast ettiğiniz pandemi
etkisi ise, belki sağlık paradigmasından değil, kendi sağlığı korumak için
uluslararası toplumun davranış değişikliğinden bahsedebiliriz. Sağlığın
destek, yardımlaşma ve dayanışma kültürünün yerine acımasız davranışlar,
spekülasyonlar, birbirinin tıbbi malzemelerine el koymalar ve stokçuluk
gibi birçok örneğe şahit olduk.

Dünyada salgınlar olagelmiştir. Bu ilk değil. Malum geçtiğimiz yıllarda
MERS, SARS, kuş gribi, domuz gribi gibi salgınlara şahit olduk. Bu yüzden
Dünya Sağlık Örgütünün yönlendirmesiyle birçok ülke gibi biz de “Pandemi
Eylem Planımızı” hazırlamıştık. Pandemi ortaya çıkar çıkmaz da bu eylem
planına uygun olarak harekete geçtik. Erken uyarının nasıl olacağı, kriz
merkezleri, pandemi kurulları, sağlık kuruluşlarımızın görevleri bu planda
etraflıca tanımlanmıştır. Ancak COVID-19 pandemisinin bir özelliği var.
Dünyada haberleşme ve ulaşım çok yaygın ve hızlı seyrediyor. Bunun
yararları kadar zararları da oldu. Hastalığın tüm dünyaya bu kadar hızlı
yayılmasına ulaşım araçlarının yaygınlığı yol açtı. Artık sınırları kapatmak,
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izole bir ülkeye dönmek eskisi kadar kolay değil. Bu açıdan adeta bir
patlama şekilde dünyaya yayılma oldu. Haberleşmenin çok kolay ve
hızlı olması ise gelişmeleri günbegün takip imkanı verdi. Bu imkan bilgi
paylaşımı kadar bilgi kirliliğine de yol açtı. Hastalığın seyrini daha kolay
öğrenip daha kolay mücadele etmeyi beklerken, yanlış ve kirli bilgileri
ayıklamak zorunda kaldık. Bazen bunları düzeltmek için çaba harcadık.
Başta şehir hastaneleri olmak üzere nitelikli hastane yapılarımız ve
yoğun bakım yataklarımızda son yıllarda büyük artış oldu. Tabii ki
bunun faydasını bugün daha fazla gördük. Artık Türkiye eski Türkiye
değil. Bundan önceki dönemlerde ortalama 7 yılda bir hastane inşaatı
tamamlanırken bu dönemde 45 gün içinde iki dev Acil Durum Hastanesi
inşa ettik. Sadece bina inşasına değil, bu hastanelerin modern cihazlarla
donanımına ve sağlık personeli hareketliliğiyle hızla devreye alınmasına
da dikkat çekmek isterim. Siyasi kararlılık, güçlü alt yapı, yetkin ve fedakar
sağlık personeli ve güvenini esirgemeyen vatandaşlarımız sayesinde bu
gibi durumların üstesinden gelmememiz için bir neden görmüyorum.
Gücümüzü göstermek için bir temennide bulunmuş gibi algılanmak
istemem. Allah bu gibi durumları bir daha göstermesin.
Kovid-19 ile birlikte hayatımıza yeni kavramlar girdi. Salgın,
tecrit, temas zinciri, solunum yardımı vs. Artık insanların
kendi hayatlarıyla ilgili Kovid-19’dan önce ve sonra gibi
değerlendirmeler yapıp geleceğine ona göre yön vermeye
çalıştığı konuşuluyor. Bu süreçte siz Kovid 19 öncesi ve sonrası
dünya ve düzen fikrine katılıyor musunuz?
Normalleşme derken, eski normalimize dönmemizin zor olduğundan
bahsettik. Yeni normal dedik. Hayat tarzımızın tamamen eskisi gibi
olamayacağı çekincesini hep koruduk. Bireysel hayat tarzımız tekrar eski
günlerine dönebilir. Ama her dünya savaşından sonra yeni bir düzen
kurulduğunu unutmayalım. Şu anda tüm dünya ortak bir düşmana karşı
dünya savaşı veriyor. Ne var ki, bu savaşı veren dünya tam bir ittifak
halinde değil. Düşman ortak, ama herkes kendi cephesinde savaş veriyor.
Sorun küresel, ama mücadele ulusal. Eski ittifaklar yara alıyor, yeni
yakınlaşmalar doğuyor. Dolayısıyla bu dünya savaşından sonra da yeni bir
dünya düzeni kurulması muhtemeldir.
Tıp dilinin ülkemizde Latin kökenli kelimelerle bezenmesi
oldukça yeni bir hadisedir. Tüm halkımızı derinden etkileyen
salgın ve hastalıklarda Sağlık Bakanlığımızın hastalıklara
ve salgınlara ilişkin bir ıstılah listesi oluştururken Türkçe’ye
dikkat etmesi gibi bir sorumluluğu olmalı mıdır?
Haklısınız. Güzel Türkçemizi korumak hepimizin görevi. Ancak tıp
dili o kadar çok Latin kökenli kelimelerle bezenmiş ki, gerek eğitim
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sürecimizde, gerek mesleki ortamında adeta günlük iletişim dilimiz
halini almış. Türkçemizde karşılığı olmayan birçok kelimeyi belki zorunlu
olarak kullanıyoruz. Mesela pandeminin karşılığı yok. Salgınla farkından
bahsettim. Bunun yanında uluslararası iletişimi yoğun bir şekilde
yürütürken karşılığı olan kelimeleri de maalesef kullanabiliyoruz. Mesela
izolasyon yerine tecrit dememiz daha doğru olurdu.
Sağlık Bakanımız olarak, halkımızın sağlığına ilişkin tedbir
ve tavsiyelerde bulunurken, onların beden sağlığı kadar
ruh sağlığını da düşündüğünüzü, bu noktada kültürden ve
edebiyattan beslenmelerini tavsiye ettiğinize şahit olduk. Bu
da son sorumuz olsun. Sağlıklı bir toplum için, o toplumun
kültürünün, sanatının ve edebiyatının önemini nasıl
değerlendirirsiniz?
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Üstat Nurettin Topçu, milletin kültürünü tarif ederken, “onun bütün
fertlerinin sahip olduğu, hadiseleri karşılayan duyuş şekilleriyle, bütün
tarihi içinde meydana getirdiği değer hükümleridir,” der. Yani tarihsel
bir mirası ve hadiselere karşı duruşu ifade etmektedir. Sağlıklı bir toplum
sağlıklı fertlerden meydana gelir. Toplumun sağlığı, tarihsel dinamiklerine
ve hadiseler karşısında fertlerinin sağlam duruşuna bağlıdır. Kısacası
kültürün önemi tartışılamaz. Kültürle ifade ettiğimiz bu değer hükümlerini
yaşatan bilimdir, felsefedir, dindir, sanattır, edebiyattır. Bu değer
hükümlerinin anlatımını, aktarımı yapan, toplumu oluşturan fertlerin
duygu ve düşüncelerini, özlem ve dileklerini estetik ölçüler içinde anlatan
ve okuyucuya aktaran edebi eserlerdir. Edebiyat, sanatla birlikte kültürün
taşıyıcısıdır. Dolayısıyla sağlıklı toplum yapısında bunların hepsinin çok
önemli bir yeri vardır.
Sadece bugünün toplum sağlığındaki etkisine odaklanmayalım; pandemi
günlerini gelecek nesillere aktaracak, koruduğumuz ya da koruyamadığımız
değerlerimize dikkat çekecek edebi eserlerin de ortaya konacağını
umuyorum.
Sayın Bakanım, sorularımıza verdiğiniz samimi cevaplar için
çok teşekkür ederim.
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Mustafa Kutlu ile Mülâkat*

Dünya olarak farklı bir süreçten geçiyoruz. Mart’ta bizde
başladı, devam etmekte olan bir süreç içindeyiz. Yaşadığımız
nazik süreçlerde tedbir kapsamında devletler tarafından
bir tür tecrit politikaları uygulandı, hala da uygulanmaya
devam ediyor. Şimdi bu süreçte de insanların kendilerine
dönme, evleri olduğunu hatırlama belki sizlerin ifadesiyle
kalplerinin seslerini duyma imkanları her zamankinden daha
fazla görünüyor gibi. Bu süreçler acaba insanların kalplerinin
seslerini duymasına, toprakla buluşmalarına, fıtratlarıyla
halleşmelerine ve helalleşmelerine bir imkân olabilir mi sizce?
Direk söylüyorum, hayır olamaz. Bugünün insanlığı küresel kapitalizmin,
küresel sermayenin, küresel fitne fücur ocaklarının tamamen elindedir,
hakimiyetindedir, hegemonyasındadır. Dolayısıyla devletler, dediğiniz
hususta, eğer ulus devletleri falan kastediyorsanız bunlar da ortadan
kalkmıştır. Aslında şu anda şirketlerin hakimiyetinde yaşıyoruz ama
bunu belli etmek istemiyorlar. Şirketler bir şekilde bütün dünyaya
istediklerini dikte ettiriyorlar; siyasi hayat, iktisadi hayat, kültürel hayat
hemen hemen bütün hayatın noktaları bu şirketlerin elindedir. Peki, bu
şirketler hakkında ne söyleniyor? Efendim üst akıl, küresel güç, adamın
dediği gibi görünmeyen el falan. Fakat bunun da aslında böyle olmasını
sanıyorum onlar –benim anladığım kadarıyla ben komplocu falan değilim
ama- onlar istiyorlar böyle olsun diye. Yani şöyle; bir dünyada böyle işlere
yön vermeye çalışan bana göre yön veren bir küresel güç var. Bu küresel
güç aslında tam tarif edilemiyor ama şunu söyleyebiliriz: bu güç herhalde
uzaydan gelip uzaylılar tarafından ortaya konmuyor, insanlar bu işle
uğraşıyorlar ama yani bu gücün dini yok, dili yok, vatanı yok, sınırı yok,
bayrağı yok, inancı yok. Sadece güç temerküzü neye dayanıyorsa ki onun
temeli sermaye ve paradır, para da söz konusu edilince son zamanlarda
onun da gücünün sınandığına şahit oluyoruz. İşte dolarizasyonun sonu
geliyor mu, gelmiyor mu? Bu konu benim de pek aklımın yetmediği iktisadi
meselelerin başında gelir. Bu mesele Trump’ı da etkiler, Çin’i de etkiler.
Çin, belki başka ülkeler de kendini sağlama almak için yeni bir paranın
peşinde koşuyor. Dolayısıyla böyle bir mücadele sürüyor fakat bu gücün
ne olduğuna dair tapınak şövalyelerinden, Rothschild ailesine, yüz altmış
kişiden bilmem kime kadar çeşitli menkıbeler anlatılıyor, bunların gerçek
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payı vardır fakat üzerinin ezoterik bir tülle kaplandığını söyleyebiliriz.
Yani dokunma yanarsın gibi bir şey. Bu ezoterik tülün bilerek ve isteyerek
inşa edildiği kanaatindeyim. Çünkü bu güç, ne kadar belirlenmeyen,
bilinmeyen, tahmin edilemeyen, karşı konulamayan bir efsane haline
dönüşürse onunla baş etmek o kadar imkânsız hale gelir diyorlar, böyle
bir ön kabulü oluşturuyorlar. Bu belirlenemeyen dünyanın geleceği,
belirlenemeyen dünyanın belirlenemeyen gücü tarafından bir şekilde
dikte ettirilen bir şey gibi görünüyor bana. Bunu ancak kalbi olanların
-kalbi olanlardan kastım benim Amentüye inananlardır- anlayabileceğini
düşünüyorum. Tam da burada yani kalbi olanlar için bir şey daha vardır,
onların bir oyunu varsa Cenab-ı Hakk’ın da bir oyunu vardır. Onların
bir tuzağı varsa bizim de bir tuzağımız var. Bu inancı kaybetmemek,
elimizdeki en güçlü, en esaslı dayanılacak duvardır, temeldir, direktir.
Bunu kaybetmeyeceğimizi sanıyorum çünkü dünyada Müslümanlıktan
başka diri olan bir din yok, kalmadı. Müslümanlık da dünyada pörsümüş,
gücünden düşmüş görünüyor. İslâm ülkelerine baktığım zaman birçoğu
deformasyona uğramış, şunun-bunun emrinde yürüyen insanlar olmuş
gibiler. Ancak Türkiye örneğine baktığımız zaman şöyle düşünebiliriz:
evet biz halden, çaptan düştük, düne kadar diyorlardı ki, geçmiş insanlar,
geçmiş nesiller şöyle iyi böyle iyi. “Bu yeni yetişen nesillerden bir şey olmaz,
onlar askerlik bile yapamazlar, bunlara güvenip de bir şey yapmayalım”
dedikleri zamanda 15 Temmuz oldu ve tankların önüne bu genç insanlar
yattılar. Demek ki bizim bir ruhumuz var ve bu ruh hala diri. Onun için
Müslümanlara güvenmek zorundayız. Bunu Aliya da -rahmetle anıyorum
kendisini- kendisine yöneltilen, kendi muhalifleri tarafından yöneltilen
dahası bizim buradan giden bazı aklı evveller tarafından yöneltilen sorulara
şöyle cevap vermişti: Onlar Bosna gençliğine “bunlardan bir şey olmaz,
bunlar savaşamaz” dedikleri zaman Aliya küplere bindi ve ayağa kalkarak
“Göreceksiniz nasıl savaşacaklar” dedi ve nasıl savaştıklarına hepimiz şahit
olduk. Demek ki bir şekilde şuna inanmak lazım: “Mevlâ görelim neyler,
neylerse güzel eyler.”
Yaşadığımız özel günlerden kasıt bu pandemi ve salgın hastalık meselesidir.
Bütün dünyanın, bütün teknolojik güçlerini, silahlarını, bilimlerini çaresiz
bırakmış haldedir, öyle görünüyor. Ama tarihe baktığımız zaman salgın
hastalıklar tarihte hep vuku bulmuştur. Yani bundan daha beteri de olmuştu,
İspanyol gribi denilen hastalık. Aslında galiba Kansas’ta çıkmıştı sonra
İspanya’da yaygınlaşmış çok çok büyük miktarda insanları öldürmüştü, biz
o günleri hatırlamıyoruz bile. Bugünkünden çok daha fazla ölümler vuku
buldu. Bunlar geçer ve insanlar bunları çok çabuk unuturlar, çünkü insanın
Kur’an-ı Kerim’deki vasıflarının bir kısmında onun cahil, nankör, çabuk
unutan bir varlık olduğu söyleniyor. Dolayısıyla insanların bu sıkıntılı
durumun bir an evvel geçmesinin ve eski güzel günlere dönülmesinin
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ihtiyacıyla, heyecanıyla veyahut da dönemeyeceklerinin korkusuyla
yaşadıklarını söyleyebiliriz ama bence kurulan bu kurulu düzenin, bu
pandemi meselesinin bitmesiyle birlikte yok olmayacağını, her şeyin
müesses şekilde devam edeceğini, bunun aksini söyleyenleri safsata olarak
gördüğümü söyleyebilirim. Hiçbir şeyin eskisi gibi olmaması nedenini
ise en büyük pandemi olan kapitalizm olarak görüyorum. Kapitalizmden
daha büyük pandemi olamaz. Dolayısıyla onun/Kapitalizmin hesabı
görülmedikten sonra biz pandemilerden kurtulamayız.
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Hocam şimdi gözetim toplumunun özelliklerinden olsa
gerek, her şey bir gözün kontrolünde işletiliyor. Zamanında
“panaptikon” dediler, sonra “sinoptikon” oldu şimdi
de
“omniptikon” diye yeni bir kavram söz konusu, herkesin
birbirini rahatça gözleyebileceği bir ortamdayız. Bu süreç
sanki küresel salgın tecrübesini de ciddi şekilde etkiledi. Bu
konuda neler söylemek istersiniz?
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Şimdi bu işin esasında şu var; bütün bu ilerleme, kalkınma, gelişme,
zenginleşme ve refahın arkasında ve önünde giden ideoloji aslında
teknolojiyle iş birliği yaparak bunu gösterdi. Teknoloji ideolojiyi besledi;
ideoloji, teknolojiyi besledi. Bu, Sovyetler’de de aynı şekilde oldu.
Birbirimizden farkımız yok ama biz Osmanlı Bankasıyız der gibi hemen
hemen her yerde teknolojinin ipini eline geçirenler bir adım ileri geçtiler.
Bu, geçtiğimiz yüzyılın ortasından itibaren son 50-60 senede korkunç
bir ivme kazandı. Teknoloji ideolojilerin önüne geçti. Yani Amerika’daki
liberal demokrasinin üretime olan bakışıyla, tüketime olan bakışıyla,
otoriter demokrasi dediğimiz Çin’in bakışı arasında hiçbir fark yok şimdi,
ikisi de kapitalist, ikisi de aynı yöne bakıyorlar, ikisi de üretim-tüketim
ilişkilerinden güç alıyorlar. Sonunda dünyevi bir üstünlük, dünyevi
bir güç olma hevesindedirler yani kim silikon vadisini daha esaslı hale
getirebilirse o üstünlüğünü iddia ediyor, bu Çin’de de olabilir Amerika’da
da olabilir. Küresel güçler bunu oradan oraya taşıyabilirler. Başka ülkeler
de bunun varlığının farkında oldukları için kendi silikon vadilerini kurmak
durumundadırlar. Türkiye’de de bu iş yürüyor bir şekilde yani savunma
sanayiden başlamak üzere Gebze’deki teknoloji merkezine varıncaya kadar
bütün bunlar dünyada bir kulvarda koşulduğuna işarettir. Benim “Kalbin
Sesi” kitabında söylemiş olduğum şey; bu kulvarın dışına çıkmak, yani bir
nevi yoldan çıkmaktır! Yoldan çıkmak, -biliyorsun yoldan çıkan adama iyi
gözle bakmazlar-, tehlikelidir, risklidir ama bir şekilde paradigmayı tersine
çevirmek istiyorsak yoldan çıkmayı göze almalıyız. Yoldan çıkmanın
neticesi bugünden yarına olmaz. Kimse beni yanlış anlamasın; ne sanayiye
bugünden yarına kibrit suyu döküleceğini ne de teknolojinin etkisiz hale
geleceğini söylemek istiyorum ama bugünden yarına bir kapı açmak için
bu erâcif ne kadar aklınıza gelen kötü sıfatları kullanacaksanız kullanın
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bu gidişatın sonuçta aslında insanlığa fayda getirmediğini söylüyorum.
Şimdiden çok söyleyenler var ama söylemek bir şey değil; söyleyen kişinin
güç temerküzü sağlaması lazım ki lafını dinlesinler. Nasıl olacak güç
temerküzü? O uzun soru, uzun cevap gerektiren bir soru.

Şimdi bu eski haline döndürmek kelimesi son derece tehlikelidir, bana da
atfedilebilir. Ne demek istiyorsun, din devleti mi kuracağız, tarım toplumuna
mı döneceğiz, eski günlere mi döneceğiz? falan bazı suçlamaları getirebilir,
kat’iyyen böyle bir şey söylemek istemiyorum. Yani öyle bir şey olamaz ama
şu olabilir. Benim gençliğimde 1950 ve 50’ler işte 60’lar 70’lere kadar falan
camiide bilhassa yatsı namazından sonra müezzin efendi Amenerrasulü’yü
okuduktan sonra iki dua okurdu. Birisi “Tecdid-i İman” ötekisi “Tecdid-i
Nikah” bunlar şimdi okunmuyor. Yani ben bizim buradaki camiinin çok
sevdiğim iki tane hocası var, çok sevişiriz kendileriyle çok iyi arkadaşlardır.
Dedim ki ya arkadaşlar niye okumuyorsunuz, bir tanesi esprili bir çocuk,
bana dedi ki: “Hocam dedi, imanından şüphen mi var, benden tecdid-i
iman istiyorsun; nikahın mı düşüyor tecdid-i nikah istiyorsun.” Tehlikeli
sularda yüzdüğümüzün farkında olmamız lazım. Şudur, bizim Tanpınar’ın
tabiriyle geçmişi kuranlar şöyle yapmışlardı, Tanpınar öyle diyor: “Bizim
Atalarımız inşa etmiyorlardı, ibadet ediyorlardı.” Bu şu demektir; yani
bütün dünya, bütün kâinat, bütün varlık, zikrullah halindedir, insanın da
böyle olması icap eder. Bunun yolu yordamı hazırdır ve Peygamberimiz
ile büyüklerimiz tarafından gösterilmiştir. Bizim bu yolda yürümeye
devam etmemiz icap eder, fakat burada bize karşı şöyle söylenir, karşımıza
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Özellikle “Kalbin Sesi ve Hicret Risalesi” adlı eseriniz
hakikaten önemli hususları dile getiriyor. Hemen akabindeki
“Toprağa
Dönüş”le
beraber
değerlendirilmesi
lazım
tabii, çünkü ikincisinde teklifler de var. Hepsi bana şunu
düşündürüyor; bir Müslümanın olması gerektiği halinde,
tavrında, inanmak, bilmek ve eylemenin birlikte tezahür etmesi
gerekiyor. İnanmaya, bilmeye ve eylemeye baktığımızda
bunun gerçekleştirilme zemininin ise kalbimiz olduğunu
görebiliyoruz. İfade ettiğiniz küresel olarak bahsedilen veya
ferdi olarak kendi hayatımızda da tecrübe ettiğimiz husus,
sanki kalbimizden uzak düşmekle alakalı. Biz kalbimizden
uzak düştük, bundan mütevellit Amentü de bize uzaklaştı. Biz
Müslüman dünya olarak acıları, unutulmuşlukları, cahillikleri,
bencillikleri çok daha tecrübe eder olduk. Dolayısıyla bir teklif
büyütme imkanından da sanki uzaklaşıyoruz ve baktığımızda
genellikle kendimizi hep eleştiren pozisyonda görüyoruz.
Tekrar başa döneyim, bunların hepsinin sebebi ifadelerinize
göre Amentüyle olan uzaklığımız, peki biz bu uzaklığı nasıl
tekrar eski haline döndürebiliriz?
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gelen yani reel politike bakarak dünyanın şu andaki reel güç dengelerinin
eşitsizliklere bakarak şunu söylerler: “İyi diyorsun da kardeşim, sen eğer
bu herkesin yürüdüğü kulvardan dışarı çıkarsan, yoldan saparsan, güç
kaybedersen, güçsüz kalırsan, “geri kalırsan”, gelir senin tepene binerler,
seni esir ederler, seni öldürürler, seni aç korlar, seni yoksul ederler, seni esir
ederler, seni yaşatmazlar.” Ha işte tam burada iman ortaya çıkıyor, kazın
ayağı öğle değil, yani böyle düşünseydi Peygamber ve ashab düştüklerine
karşı duramazlardı. Bunun örneğini aslında şurada da verebiliriz, belki
buna çok benzemiyor, onun örneğini almayabiliriz ama dışardan bakınca
böyledir. Yani Amerika Vietnam’da bombalanmadık, 1 m2 yer bırakmadı.
Güç dengeleri itibarıyla Vietnam’ın Amerika’ya karşı koyması mümkün
değildi hatta cüsse itibarıyla değildi, teşbihte hata olmasın Vietnam’ın
askerleri 1.20 boyundaydı, Amerika’nın askerleri 1.80’di. Dolayısıyla
buradaki savaşta Amerikalılar kılıçlara baka baka döndüler, 30 senedir
ve bu Vietnam sendromunu üstlerinden atamıyorlar, yani o kadar da
kolay değil diye bir nokta koymamız lazım, ama Mustafa Özel bana diyor
ki: “Hocam sen diyor, kanaat ekonomisinden bahsediyorsun, haklısın
fakat sen bana kanaat toplumu göster, ben sana kanaat ekonomisini
tarif ederim” diyor. Şimdi bizim pörsümüş, biraz yılmış, biraz ortalıkta
görünmeyen, daha çok bu kaç yüzyıldır, kaç yıldır bütün dünyaya egemen
olmuş olan bu yapının, bu baskının kılcal damarlarımıza kadar girmiş olan
hakimiyetinden sıyrılıp kurtulmak ve kanaat toplumunu kurmak da kolay
değil. Dolayısıyla kiminle dans ettiğimizi bilmemiz lazım. Bunun için ben
herhalde bundan sonraki yazılarımda herhalde bu tüketim toplumuyla
ilgili yazılar yazmayı düşünüyorum. Bu gücü iyi tanımamız lazım. Aslında
işin esası da bu, bu teknolojide basitleştirerek söylüyorum; Bir zehir varsa
bir de panzehir vardır. Dünya böyle yaratılmıştır, zehir de var panzehir de
var. Yani füze varsa karşı füze var, füze kalkanı varsa karşı füze kalkanı
oluyor. Herkes onun bir karşıtını bulmak zorunda ve teknoloji böyle
ilerleye ilerleye gidiyor. Şimdi ne oldu uçaklar var ama şimdi sihalar çıktı,
insansız uçaklar, radara yakalanmıyor. Bunun da karşılığı çıkabilir. Yani
bir yazılım yapıyorsunuz dünyaya ispat etmeye çalışıyorsunuz, kazanmaya
çalışıyorsunuz, fakat karşı yazılım yapan insanlar da var. Bir tarafta siber
savaşlar devam ediyor yani sizin yapacağınız şey şu, korkmayın olacak şey
şudur; karşı taraf sana bir silah hazırlıyorsa, burada sen de paçayı sıkıp
ona bir silah hazırlayabileceksin. Bunu yapabilirsiniz ama bu şöyle olabilir,
böyle olabilir, nasıl olabilir?
Komplocular dediler ki, bombaya ne lüzum var ya işte pandemi; bir virüs
çıktı herkes hapı yuttu dediler, bu da olabilir yani komplocuların lafı olarak
söylemiyorum ben, bu da olabilir. Sonuç itibarıyla biz Ebabil kuşlarını
hatırlamalıyız, onlara inanmalıyız onların ağızlarından, gagalarından
dökülen neyse onların ne olduğunu bilmeliyiz. Çünkü maneviyat budur;
maneviyat varlığına inancımız tamdır, mahiyeti meçhulümüzdür. Bu

198

Kitâbiyât, Mülâkat ve Yorum / Literature, Interview and Commentary

imandır. Varlığına inancımız tamdır, mahiyeti meçhulümüzdür. Böyle bir
inanmak, yoksa başka türlü inanamaz, somutlaştıramazsınız kolay kolay.
Yani Cennette bir ağaç vardı dediğin zaman bu ağacı anlasınlar diye, ağaç
kelimesi geçiyor yoksa Cennet’teki ağaç, gözlerin görmediği, kulakların
duymadığı bambaşka bir şey olduğunu bilmemiz lazım fakat var olduğuna
da inanmamız lazım. Dolayısıyla burada tehlike ne kadar büyükse umut da
o kadar büyüktür. İsmet’in söylediği gibi “ölüyoruz demek ki yaşanılacak.”

Tek cümlem şudur; herhalde fakirlik, zenginlik falan şudur budur, bunlar
konuşulurken şunu esas almamız lazım. Gayrisafi milli hasılayı hesap
edenler, rızkı verenin Cenab-ı Allah olduğunu unutmazlarsa doğru yoldayız
demektir. Ben toprağa dönelim derken şunu söylüyorum: toprağa dönmek
demek, Sırât-ı Mustakîm’e dönmek demektir. Yani kâinatın zikrullahına
katılmak demektir. Rızkı veren Cenab-ı Allah’tıra imanın tam olması
demektir. Benim sanat görüşüm de öyledir, orada sanat yazısı da var.
Sanat da kâinatın ahengine katılmaktır diyorum ben. Dolayısıyla bizim
sermayemiz topraktır. Bizim sermayemiz kâğıt para falan değildir. Toprağı
muhafaza etmek, toprağa sahip çıkmak, toprağı sevmek. Çünkü toprak
bizi sever, biz de toprağı severiz yani şeye benziyor bu, bu çok deruni bir
hadistir, Cenab-ı Peygamber öyle diyor; Uhud Dağı’na bakarak bunu ben
ne zaman söylesem, ne zaman zikretsem gözlerim yaşarır: “Uhud bizi
sever, biz de Uhud’u severiz.” İnsanın bir dağı sevmesi anlaşılabilir fakat
bir dağın bir insanı sevmesi pek makul görünmüyor ama işin aslı da budur.
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Değerli Hocam söyledikleriniz bana şunu da hatırlatıyor:
İnsanın bir zenginlik tarafı var bir de fakirlik tarafı. Allah’ın
cömertliğini tecrübe edeceği tarafı aslında zenginlik tarafı,
siz “Kalbin Sesi” adlı eserinizde buraya vurgu yapıyorsunuz.
Zenginlikten kastettiğiniz Allah’ın cömertliğini, keremini
tecrübe edeceğimiz yer; Allah insanlığın en çok ihtiyaç
duyacağı belki tabiatındaki inşa edicileri diyebileceğimiz
dört unsuru çok fazla miktarda yaratmış. Hava, ateş, su,
toprak. Ancak insanlar belki o beşerliğin canavarlığa isabet
eden tarafını ön plana çıkararak bunlarda mülkiyet hakkı
iddia etmişler. Anlaşmazlıkları zenginlik tarafında değil de
güç istenci tarafında ve dünyada az bulunanlar üzerinden
kurmuşlar. Ne dersiniz?

Toprak bize fıtratı hatırlatıyor, fıtrat aslında yaşamın da
yaşatmanın da kaynağı. Özellikle bu çerçevede Topçu’nun
da imalarını hatırlamakta fayda var. “Nümayişçi ahlâk,
kendini gösteren sanat ve kendisine güvenilen ibadet meselesi”
bunlardan uzak kalmak aslında fıtrata yönelmek demek.
Amentünün imkânı olarak kıymetli Hocam Hududullah’tan
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bahsediyorsunuz. Hududullah’a riayet etmek çok önemli
görünüyor. Hududullah’a riayet etmediğimiz takdirde
başımıza sıkıntılar geldiğini görüyoruz. Belki bu sıkıntılara
hayır diyebilmenin imkânı da içinde bulunduğumuz alışkanlık
sürecini değiştirmekten geçiyor. Müslümanlar olarak dünyaya
bir teklif sunabilir miyiz acaba?
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Ben dünyaya teklifimi sundum. Sonuç itibarıyla bunun teferruatı beni aşar
yani bunun hukuku nasıl olacak, bunun iktisadı nasıl olacak, ben kanaat
ekonomisi dedim ama bu çeşitlendirilmesi lazım gelen bir şey. Yönetimi
nasıl olacak, siyaset felsefesi, hukuk felsefesi, iktisatçılar, ahlakçılar yani
burada gürültüye pabuç bırakmadan matarayı sıkıp uzun yola çıktım diyor
İsmet. O mataraya tuzlu suyu doldurup bir maratona çıkmak lazım. Bu
tamamen imal-i fikredenlerin üstüne düşen bir görevdir. Ben bunu reel
politikadan falan ayırıyorum. Burada esas itibarıyla 30 sene sonra 50
sene sonra bir pencere açmak istidadında olanlara sesleniyorum. Ben bir
hikâyeciyim, bir doktrin sahibi, bir ideolog, bir felsefeci, bir akademisyen
değilim. Hissiyatımı dile getiriyorum ama bunu dile getirirken bunun
bugünden yarına olabilecek bir şey olduğunu söylemek istemiyorum.
Hemen bugünden yarına bir şey olabileceğini düşünenlerden değilim
ama bu pencereyi aralarsak, bu pencereden ışık gelmeye başlarsa, bu ufka
doğru bakmaya başlarsak, bir şeylerin olabileceğine inanabiliriz, bunu
yüklenecek kişilerin var olduğuna inanıyorum. Çünkü ayet öyle diyor ki:
“Kıyamete kadar Müslümanların arasında salih kullar eksilmeyeceklerdir.”
Mühim olan o salih kulların birbirini bulması, bir araya gelmesi ve oradan
önce kalpte, sonra zihinde, sonra fikirde, sonra ilimde, sonra amelde bir
varlık, bir vücut, bir düşünce, bir yol bugünün şartlarında ve bugünün
insanlarıyla ilgili olmak üzere, bulmak üzere harekete geçmeleridir. Bugün
de çok müsait bir ortam vardır bunun için Türkiye’de. Bir vakıf, bir dernek,
bir üniversite, bir kuruluş bu tür insanların bir araya gelip de böyle bir
çalışma yapmalarına imkan tanır, hiçbir zaman kollarından tutulup içeri
atılmazlar. Sonuç itibarıyla çok uygun bir atmosfer var. Bize düşen bizim
insanlarımız bu yolda çalışmayı göze almalıdırlar. Bunu bir ütopya, bunu
bir rüya, bunun tatbikine kabil bir şey, bunu romantizm, bunu olmayacak
duaya amin gibi algılarlarsa o zaman çek kuyruğunu gitsin; kimse harekete
geçemez, bulunduğumuz şartları biraz daha iyileştirmeye çalışabiliriz, nasıl
çalışabiliriz? Sıralamaya bakıyorsunuz işte dünya sıralamasına gelirler,
şunlar bunlar böyle birtakım çizelgeler var bu sene 86. sıradayız, sıkarsak
dişimizi, önümüzdeki sene 76. sıraya çıkacağız falan, çıksak ne olacak?
Yani dünyanın tamamının koştuğu kulvardan çıkmadıktan sonra aynı
zulmü işleyecek olan güç temerküzüne ulaşmaya çalışmaktan başka bir
şey gelmiyor elimizden demektir bu. Yani bunu böyle kabul etmek lazım.
Paradigmayı değiştirmeyi teklif ediyorum ama bu gerçekten son derece zor
bir meseledir, çok zor bir meseledir. Kılcal damarlarımıza kadar girmiştir
bütün bu alışkanlık dediğin şeyler. Bir ucu nefs-i emareye bir ucu şeytana
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bağlı olan bu alışkanlıklar, bu hegemonya, bu üzerimizdeki baskı, bizi de
bakın ben söylüyorum hadi Amerika’yı örnek alalım, epeyce bir şekilde
Amerikalılaştırmıştır bizi. Biz de kendimizi sütten çıkmış ak kaşık kabul
etmeyelim.
Şimdi getirdiğim teklif şudur; üzerinde tartışılacak, konuşulacak, imal-ı
fikredilecek bir zemin olsun istedim. Bu zemin Hududullah’tan başlayarak
bir çerçeve çiziyor, bunu da konuşabiliriz. Yoksa kapitalizme sövelim,
Batı kötüydü diyelim birbirimize düşelim, Müslümanlar birbirlerini tekfir
edip dursunlar, bu tür bir şey değil. Nasıl bir mesele, yani bu meseleyi
hangi zeminde konuşabiliriz? Bence bu zeminin çerçevesini Hududullah
oluşturuyor, çünkü Hududullah, Allah’ın hududur, ölçüsüdür. Cenab-ı
Allah her şeyi bir ölçüye göre yaratmıştır, ben de bunun üzere bir çerçeve,
bir zemin çizmek istedim. Bu zemini kabul edenler olur, etmeyenler olur,
dikkate alınırsa belki Cenab-ı Allah bizim için de necat kapılarını açar.

Onlar var. Onlar birbirlerini bulurlar. Aslında bu benim gibi olan insanlar
için söylüyorum, bu tek kişinin altından kalkacağı bir şey değil. Bunun için
mutlak suretle zaten hayatı yaşamak için aslında ben ile değil biz ile olmak
icap eder. Çünkü onu Elmalılı Hamdi Efendi’den aldım yani Fatiha’da bile
“iyyakenabudu ve iyyakenestaîn” derken Sana inanır Sana kulluk ederiz,
ancak Sen’den yardım dileriz” burada çoğul edatı kullanılıyor, biz edatı
kullanılıyor. Ben demiyor, ben istiyorum demiyor, biz diyor. Dolayısıyla biz.
Cemaat, bir topluluk olmak şarttır. Bu topluluk işte “Seçkinlerin Zuhûru”
diye bir bölüm açmıştım o Seçkinlerin Zuhûru dediğim şey, bu işe gönül
veren aklı yetenler. Ömrünü buraya vakfeden insanların bir şekilde bir
araya gelmesi nasıl olacak, bir araya gelecekler? Onu bilemiyorum, onun
da cevabı ve karşı cevabı benim hikâye kitaplarında vardır. Yani sorular
ve karşı sorular, beklenilen sorulara cevap verilir, orada da cevap var. Biz
cemaat teşkil edelim yani biz benle olmaz, benlik bize uzak bir şeydir. Bir
cemaat olalım fakat cemaat oluyoruz, biz oraya geliyoruz bir sürü cemaat
oluyor, ondan sonra bir yeni cemaat daha teşekkül ediyor. Birbirlerini
istemeyen, birbirlerinin aleyhinde oluşan cemaatler teşekkül ediyorlar.
Şimdi bütün bunlara bakarak bu tefrikaya bakarak, biz umutsuzluğa
kapılmayalım, yani bu cemaati teşkil edecek olan insanlar kaç kişidir?
5 kişi, 15 kişi, 3 kişi, 33 kişi çok büyük bir kalabalık gerekmiyor. Önemli
olan bize bir iktidar değil, bize bir fikir lazım. Bu fikir önce imanî nokta-i
nazardan dediğim gibi kalpte, sonra zihinde, sonra fikirde, sonra ilimde,
sonra amelde vücut bulacak, bir yolculuğun sonunda bize nasip olacak
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Tarihe baktığımızda önemli simaların insanı aradığını
görüyoruz. Sokrates de insanı aradı, daha sonra Diyojen de
insanı aradı. Din de aslında Allah’ı arayan, Allah’a inanan
insanları aradı. Aslında sizin arayışınız da buna benziyor gibi.
Amentüye inanan insanları arıyorsunuz. Amentüye inanan
insan nasıl inşa edilebilir?
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inşallah. Bu bakımdan ben bir teklif ve bir çağrı yaptım sonucu ne olur
Allah bilir.
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Kuşların filleri Allah’ın yardımıyla yenebileceğine iman
ettik. Rabbimizin yardımını aldığımız sürece Hz. İbrahim’in
Nemrut’u yendiği gibi, Hz. Musa’nın Firavunu yendiği gibi, Hz.
Peygamber’in (s.a.v.) Ebu Cehil nezdinde kümeleşen cehaleti
yendiği gibi günümüzün de Nemrut’u, Firavun’u, cehaletin
kaynağı olarak ifade edebileceğimiz o kapitalist sistemi
yenebileceğimizi düşünüyorum. Geleceğe matuf bir soru
sormak istiyorum bu noktada. Dünya nereye doğru gidiyor?
Gelecekle ilgili duygularınız, tasavvurlarınız nelerdir?
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Dünyayı şu anda meçhul bir geleceğe doğru götüren insanların gittikleri
yol, o kadar da çok fazla bilinmeyen bir şey değil, bunu hep tartışıyorlar.
İşte insanlar mesleklerinden olacaklar, onların yerini robotlar alacak,
insanlar uzay aracı yaptı Ay’a, Mars’a falan gidecek, orada sebze
yetiştirecek, şunu yapacak bunu yapacak, böyle düşüneler var. Yani aslında
bütün dert ölümlü olmanın verdiği korku, öbür dünyaya inanmadıkları
için yani ölümü yenme hususu. Bu kadim zamanlardan beri gelen bir
şeydir, bununla barışık olmak esas itibarıyla önemlidir. Dünyanın geleceği
gideceği gibi bütün aklı başında adamlar söylüyorlar işte, ömür biçenler de
var, kutuplarda sular eriyor, temiz su bulamayacağız. Bu doğrudur şimdi,
Türkiye’de sanıyorum 150’ye yakın sulak arazi ve göl vardı 20’ye düştü bu.
Türkiye’nin bütün nehirleri kirlenmiş durumda. Menderes’i bilmiyorum,
bizim eski bakanlarımızdan Veysel Eroğlu’nun bir Ergene projesi vardı,
Ergene’yi temizleyecekti. Keşke öyle bir şey olsa da biz de hani bu Ergene’nin
temizlenmesine şahit olsak. Ergene’yi temizlemek aslında aslına rücu
etmektir. Şu anda Ergene, bir nehir akıyor yani onu temizlemek ne büyük
bir şeydir. Şimdi dolayısıyla dünyanın gidişatı hakkında konuşanlar ki
ben buna katılıyorum; bu toprağa düşman olan zihniyet, sonunda dünyayı
bitiriyor, bitirdiğini gözleri görüyor, anlaşma yapmaya çalışıyorlar. O
kitapta yazdım, on tane şey var bu çevreyle ilgili, imzalamıyor veya şöyle
bir şey var daha açıkçasını söyleyeyim; Şimdi mesela diyelim ki, bütün
dünyada bir çevre meselesi var, çevrecilik diye bir şey var. Bizim ülkemizde
de sıfır atık projesi yürütülüyor ama şöyle söyleyebilirim. Bu plajlardan
pet şişe, naylon poşet toplamakla bu iş olmaz. Sanıyorum tam rakamını
bilemem ama birkaç milyon eşya kullanılan alet edevat ve eşya plastikten
imal ediliyor. Bu plastikten imal edilmenin zarar verdiğini herkes biliyor.
O zaman ne yapacaksınız, plastik kullanmaktan vazgeçeceksiniz. Plastik
kullanmaktan vazgeçmek, dünya ticaretini, dünya siyasetini etkileyen
bir şeydir. Dolayısıyla bütün bunları çok derinde aramak lazım. Dediğim
gibi paradigmayı tersine çevirmek zor bir şeydir, kolay bir şey değildir.
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Ben size “toprağa dönelim” onu yazdım. Anadolu’nun çorak topraklarını
yeşertelim derken, yeni bir hayat kuralım derken size de mutluluk, huzur
vadetmiyorum. Orada böyle çiçekler arasında, böyle kutu gibi bir ev,
kenarında efendim şırıl şırıl akan dereler gibi böyle birtakım manzaralar
çizmek istemiyorum Bir zaruret bekleyecek orada, siz tencerede pişirip
kapağında yiyeceksiniz. Çünkü bizim Peygamberimizin sofrasında çoğu
zaman deve sütüyle hurmadan başka bir şey yoktu. Böylece bir hayat ortaya
çıkacak. Ben sonuç itibarıyla bir hayat tarzı; şehriyle, sokağıyla, anlayışıyla
toprağa bağlı oluşuyla bir hayat tarzına vücut verelim diyorum. Bir ütopya
olarak, bir kızıl elma olarak böyle bir yer kurduğumuz zaman insanlar
bakacaklar, diyecekler ki, ya evet kardeşim işte yaşanacak hayat bu. Bunu
ikna metoduyla insanları inandırarak evet doğru yol budur diyerek bir örnek
toplum modeli inşa ederek yapabiliriz. Bunu da kitapta söyledim, yani bu
ne bir getto kurmaktır ne de Amiş tarikatındaki bir meseleye benzer bu.
Bu tamamen dünyada olup bitenlere karşı bizim dünyaya söyleyeceğimiz
sözün gözle görünür halini de ortaya çıkarmamız lazım.
TYB AKADEMİ / 2020/30: 187-203

Bu işte konuşmak uzun sürebilir. Eskilerin tabiri vardır: “Mevzu aşka
intikal ederse, sohbet sabaha kadar sürermiş.”
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