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Değerli okuyucular,

Koronavirüs tartışmalarının yavaş yavaş sonlandığı (en azından Avrupa bağla-

mında) ve artık işin ekonomik, sosyal boyutlarının ön plana çıktığı bir dönemde 

son koronavirüs tematik sayımızla karşınızdayız. Mart'tan itibaren gündemimiz-

de ilk sırayı alan koronavirüs tartışmalarına ve olası etkilerine bu kadar merkezi 

olmasa da ileriki sayılarımızda da devam edeceğiz. Bu temadaki son sayımızda 

islamofobi ve ırkçılık konularını yine koronavirüs bağlamında ele almaya çalış-

tık. 

Herkese sağlıklı okumalar diliyoruz...

E 
ditörden...
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GÜNDEM

Sosyal Medya ve İslamofobi
İslamofobi zaten tüm dünyada giderek artmakta olan bir sorun olsa da özellik-

le içerisinde bulunduğumuz pandemi döneminde de haberler üzerinden etkisini 

hissettirmektedir. Geçtiğimiz aylarda önce konvansiyonel medyanın dijital ile-

tişim ağlarında koronavirüs haberlerinde kullandığı İslamofobik dili ve daha 

sonra da Avrupa ülkelerindeki online haber platformlarının yine koronavirüs 

haberleri üzerinden İslamofobiyi yayma girişimlerini incelemiştik, bu yazı-

mızda ise İslam ve göç karşıtlarının sosyal medyada yaydıkları yalan haberleri 

inceleyeceğiz. Kriz zamanlarını fırsata çevirmeyi düşünen aşırı sağcılar, İslam 

ve yabancı düşmanlığını sosyal medya aracılığıyla körüklemeye çalışmaktalar. 

Nazilerin, İkinci Dünya Savaşı öncesi Almanya’daki problemlerin kaynağı ola-

rak Yahudileri suçlamasına benzer şekilde, günümüzdeki aşırı sağcılar da ko-

ronavirüsün yayılmasının nedeni olarak Müslümanları suçlamaktalar. Kolayca 

dezenformasyon yapabilmenin en uygun olduğu mecralardan olan sosyal med-

yada, Facebook ve Twitter üzerinden paylaşılan yalan haberlerle Müslümanların 

koronavirüsü yaydığı algısı oluşturulmaya çalışılmaktadır.

Geçtiğimiz haftalarda Twit-

ter’da paylaşılan bazı iletiler-

de, sahte görüntülerle birlikte 

Londra’da Müslümanların ca-

miler kapatıldığı için yollarda 

namaz kıldıkları iddia edilmek-

tedir. Bu ve bunun gibi diğer İs-

lamofobik hesaplar incelendiği 

zaman yaratılmaya çalışılan üç 

farklı olgu üzerinden korona-

virüsün yayılmasından Müs-

lümanların sorumlu tutulmaya 

çalışıldığı görülmektedir. 

"Koronavirüs sırasında Londra’nın merkezindeki Wembley’de cami, mescit başkanı tarafından 

kapatıldığından, Müslümanlar yolda dua ediyor. Şunların kibrine bakın! Ve bazı batılı feminist, 

ateist ve İslamcılar bu davranıştan nefret ettiğimizden bizi İslamofobiyle damgalıyorlar!"

Kaynak: Twitter
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En çok öne çıkan iddialar ise; Müslümanların sosyal mesafe kurallarına uyma-

dıkları, polislerin ırkçılıkla suçlanmamak için Müslümanlara müdahale etme-

dikleri ve Müslümanların koronavirüsün süper bulaştırıcıları olduklarıdır.

Polislerin ırkçılıkla suçlanmamak için Müslümanlara müdahale etmek isteme-

dikleri iddiasını incelersek, koronavirüs önlemlerinin uygulandığı süreçte Lond-

ra’da polisin, siyahi ve diğer etnik azınlıklardan olan kişilere, orantısızca gözaltı 

ve para cezası işlemleri uyguladığı görülmektedir.1 27 Mart ile 14 Mayıs tarih-

leri arasında ihlaller yüzünden 973 kişiye ceza uygulayan Londra polisinin bu 

cezaların yüzde 46’sını nüfusun yüzde 59’unu oluşturan beyazlara uygularken, 

cezaların yüzde 26’sını Londra nüfusunun yüzde 12’sini oluşturan siyahilere, 

yüzde 23’ünü ise nüfusun yüzde 18’ini oluşturan Asya kökenlilere uyguladığı 

görülmektedir. Baktığımız zaman Londra polisinin ırkçılıkla suçlanmak gibi bir 

endişesinin olmadığı tam tersine eğer beyaz biri değilseniz ceza kesilme ihtima-

linizin arttığı görülmektedir. Bu durumda polislerin bilerek Müslümanlara ceza 

kesmek istemedikleri gibi iddiaları çürütmektedir. Müslümanların diğer insan-

lara göre daha fazla sosyal mesafe kurallarına uymadıkları üzerinde herhangi 

bir kanıt olmayan asılsız bir suçlama iken süper bulaştırıcı oldukları iddiaları ise 

tamamen kara propaganda malzemesidir. 

Zygmunt Bauman, sosyal medyanın birleştirici olmaktan ve insanların ufukla-

rını genişletmekten çok uzak olduğunu çünkü farklı düşüncelerin önünü kesme-

nin böyle platformlarda çok kolay olduğundan ve insanların konfor alanlarından 

çıkmak istemediklerinden dolayı tek duyduklarının kendi seslerinin yankıları, 

tek gördüklerinin ise kendi yüzlerinin yansımaları olduğunu belirtmektedir.2 

Toplumların içindeki her kesim sadece kendileri gibi olanların düşünceleriyle 

beslendiklerinden dolayı ise ortaya kutuplaşma çıkmaktadır. Dolayısıyla birçok 

yalan haber, İslamofobik hesapları takip eden insanlar arasında hızlıca yayıl-

makta ve bu durum İslamofobiyi arttırmaktadır.

1“Büyükşehir Polisi, Önlemlerin İhlalinde Siyahi İnsalara İki Kat Fazla Ceza Kesiyor”  https://www.theguardian.com/
uk-news/2020/jun/03/met-police-twice-as-likely-to-fine-black-people-over-lockdown-breaches-research (Erişim Tari-
hi: 10.06.2020)
2“Sosyal Medya Bir Tuzak” https://english.elpais.com/elpais/2016/01/19/inenglish/1453208692_424660.html (Erişim 
Tarihi: 10.06.2020)

GÜNDEM

Yiğit Cem ESKİCİOĞLU
DİAM Araştırma Asistanı
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GÜNDEM

Virüse Karşı, Irkçılığa Karşı
Normalleşme adımlarının atılmaya başlandığı ve dışarıdaki hayatın dünyanın 

çoğu yerinde yavaş yavaş tekrar canlanmaya başlandığı bu dönemde aylardır 

süren pandemi ile mücadelede yeni bir aşamaya giriliyor. Devletler bu yeni dö-

nemde sosyal hayatın düzenlenmesine yönelik tedbirleri ve kuralları belirlerken, 

insanlar ise virüs ile birlikte yaşamaya uyum sağlamaya çalışıyor. Hepimizin 

hayatını bir şekilde değiştiren pandeminin etkileri ve yol açtığı bir takım hasar-

lar da yine bu süreçte daha hissedilir bir hale gelmeye başladı. Başta ekonomi de 

olmak üzere, salgın ile mücadelenin yanında pandemi süreci boyunca zarara uğ-

rayan ve durma noktasına gelen birçok alanı iyileştirme çabaları bu anlamda de-

vam ediyor. Fakat salgın, kendisinin neden olduğu sorunların dışında pandemi 

öncesi hayatımızın içine gömülü olan problemleri de görünür hale getirmesiyle 

yeni tartışma konuları yarattı. Özellikle sosyal eşitsizlikleri ve günlük hayatımı-

zın içine sızan ayrımcılığı ve yabancı düşmanlığını apaçık ortaya çıkardı. 

Salgının ilk günlerinde tüm sosyal medyayı etkisine alarak Çin kültürüne ve 

yemek alışkanlıklarına yönelik yapılan aşağılamalar yerini hızla kamusal alanda 

tüm Doğu Asya kökenli insanlara yapılan ayrımcılığa bıraktı. Toplu taşıma araç-

larından, üniversitelere kadar yayılan bu ayrımcılık ve insanları virüsle eşleş-

tirme anlayışı sözlü hakaretlere ve fiziksel tacizlere kadar genişledi. İnsanların 

çoğu bir anda hızla yayılan bu ötekileştirmelere karşı tepkilerini dile getirirken, 

bazı internet platformlarında yapılan paylaşımlarla ayrımcılık şaka yollu da olsa 

normalleştirilmeye çalışıldı. Küresel salgının yarattığı korku ve paniği kendi 

lehlerine kullanmak isteyen ırkçıların, çoğunlukla internet ile yayılan komplo 

teorilerini dolaşıma sokmaları hiç şaşırtıcı değil. Fakat salgının küresel bir bo-

yut kazanmasıyla birlikte özellikle ABD başkanı Trump’ın bu türden komplo 

teorilerini sıklıkla dile getirmesi, Doğu Asya kökenli insanlara yönelik şüphenin 

ve sinofobi olarak bilinen Çin karşıtlığının daha geniş bir alanda yayılmasına 

neden oldu. Bu süreçte ırkçıların yükselen yabancı düşmanlığından yararlanma 

isteğinin benzeri, kendi siyasi pozisyonlarını güçlendirmek adına pandemiden 

yararlanmak isteyen popülist siyasetçilerin söylemlerine de yansıdı. “Halkçı” 

söylemlerinin ve “anti-elitist” tutumlarının aksine ve pandeminin daha da de-

rinleştirdiği sosyal eşitsizliği önleyecek adımların atılması yerine, suçu “diğer-

lerinin” üzerine yıkan bir söylem tercih edildi. Yalnızca Çinli ya da Doğu Asya 

kökenli insanlara değil, göçmenlere de bu süreçte virüsün yayılmasına katkı
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sağlayan ya da virüsü getiren kişiler olarak muamele de bulunuldu. Sağlık hiz-

metlerinden daha az yararlanabilen ya da sosyal eşitsizliğin öznesi olan sıradan 

göçmen vatandaşların yanında, hastanelerde virüsle mücadelede en ön saflarda 

yer alan göçmen kökenli doktorların birçoğu da bu süreçte sözlü ya da fiziksel 

tacize uğradı.

Virüse karşı bulunmaya çalışılan aşıların öncelikle Afrika’da denenmesi gerekti-

ğini söyleyen iki Fransız doktora tepkiler daha yeni azalmışken, bardağı taşıran 

son damla 25 Mayıs’ta ABD’de gerçekleşti. Sahtecilik şüphesi ile gözaltına alın-

mak istenen George Floyd’un, beyaz bir polis tarafından dizini ensesine bastıra-

rak nefessiz bırakılması sonucu hayatını kaybetmesi öncelikle Minneapolis’te ve 

ABD’de, sonrasında ise bütün dünyada protestolara neden oldu. Polise açılan so-

ruşturmanın ağır işlemesi protestoları şiddetlendirirken, başta polis teşkilatlarına 

olmak üzere kurumlara yönelik reform isteklerini gündeme getirdi. ABD dışında 

da birçok ülkede gerçekleştirilen protestolarda hem ırkçılığın tarihiyle hem de 

ülkede bulunan kurumların içerisindeki ırkçılıkla hesaplaşılması isteniyor. İngil-

tere’deki protestolarda köle tüccarı Edward Colston'a ait olan heykelin yıkılarak 

nehre atılması bir anlamda protestocuların ciddiyetini de ortaya koyuyor. 

Virüs tehlikesine rağmen sokaklara dökülen binlerce insan, sağlık hizmetlerinden 

eğitime neredeyse tüm kurumların içerisinde bulunan ırkçılığın temizlenmesini 

istiyor. Trump ise ABD’deki olayları bir güvenlik meselesi olarak ele almayı ter-

cih ediyor. Söylemlerinde protestocuları neredeyse teröristlerle bir tutan Trump, 

hem ırkçılık problemini önemsizleştirmek hem de ırkçılığın önüne geçilmesi için 

atılması gereken önemli adımlardan kaçmaya çalışıyor.

GÜNDEM

Kaynak: BBC News
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GÜNDEM

Mevcut durumu ufak kınamalarla geçiştirerek korumak isteyen Trump, ırkçılığa 

karşı protestoları çoktan bir iç siyaset konusu haline getirdi. Eyaletlerin Washin-

gton’a yaptığı maddi yardım başvurularında protestoculara karşı sert önlemler 

almasını istemekle birlikte, Demokratlar tarafından yönetilen eyaletlere yapılan 

yardımları da bu bahane ile kesmeyi planlıyor. 

Georg Floyd’un öldürülmesi sonrasında ortaya çıkan protestoları değerlendi-

ren Merkel, Almanya’nın içindeki ırkçılık problemlerine de değindikten sonra, 

ABD’nin giderek kutuplaştığını söyledi. Pandemi ile daha görünür hale gelen 

sosyal eşitsizlikler ve kendine alan açmak için fırsat kollayan ırkçılık karşısında 

sadece ABD değil, tüm dünya kutuplaşmış durumda. Bu süreçte yaşanan olaylar 

ve tartışmalar ülkelerin sınırlarını aşarak küresel anlamda insanları ya ırkçılığın 

karşısında ya da ırkçılığın yanında durmaya itiyor. Aşırı-sağcılar yükselen ya-

bancı düşmanlığı dalgasını da arkalarına alarak zihinlerde yaratılmaya çalışılan 

“düşman” imgesini güçlendirmek için çabalarken, insanların çoğu ırkçılığın her 

çeşidine karşı atılması gereken reform adımlarının hızlıca yerine getirilmesini 

istiyor. 

Buğra Kadir KOÇER
DİAM Araştırma Asistanı
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MEDYADAN

Sosyal Mesafesiz Protestolar
Binlerce sol yanlısı 

Alman korona virü-

süne rağmen eylem 

yaptı. Berlin'in İç iş-

leri Senatörü And-

reas Geisel (SPD), 

RBB'de toplam "bir-

kaç bin" katılımcıdan 

söz etti. İlk tahminler-

de, yaklaşık üç bin göstericinin olduğu düşünülüyor. Korona virüsün-

den salgının ardından uygulanan sosyal mesafeye de uyulmadığı göz-

lerden kaçmadı.  Hamburg ve Leipzig şehirlerinde de Myfest mahalle 

festivalinin iptalini protesto etmek isteyen yüzlerce vatandaş sokaklara döküldü.  

Kaynak: Spiegel Online

Avusturya İyileştirme Çağrısı Yapıyor
Avrupa Birliği ekonomiyi yeniden yapılandırmak için 750 milyar Euro bütçe 

ayıracağından bahsetmişti. Avusturya, AB’nin planı hakkında şüpheleri olduğu-

nu dile getirdi. Maliye Bakanı Gernot Blümel ( ÖVP ) Cumartesi günü ORF 

radyosunda "Avusturya bu paketi kabul etmeyecek" dedi . Avusturyalı vergi 

mükellefinin yükü "sadece çok büyük" olacağını bu nedenle de Avusturya'nın 

önerileri hazırladığında yeniden müzakereler yapılması gerektiğini söyledi.

Korona Kısıtlamalarına Karşı Protestolar Önceye Göre Azaldı
Bazı Alman şehirlerinde, insanlar cumartesi günü korona virüsünü karşı ge-

tirilen kısıtlamaları devlet gereksinimlerine karşı tekrar protesto etti an-

cak öncekinden çok daha az katılımcı vardı. Dpa haber ajansına göre bazı 

yerlerde aşırı sağ yanlıları ve komplo teolerine karşı da gösteriler yapıldı.  

DSÖ: Sınırlar Açılabilir
Dünya Sağlık Örgütü’ne göre (DSÖ), ülkelerdeki durumun karşılaştırılabilir 

olması durumunda komşu ülkeler arasında sınırların açılmasında herhangi bir 

tehlike yoktur. DSÖ acil durum koordinatörü Ryan, benzer gözetim tedbirleri 

varsa, sınır açıldığında ek bir risk beklenmeyeceğini söyledi. Federal İçişle-

ri Bakanı Seehofer, sınır kontrollerinin Cumartesi gününden itibaren kademeli 

olarak rahatlayacağını açıklamıştı. Salgının gidişatına göre, Fransa, Avusturya 

ve İsviçre ile 15 Haziran'dan itibaren tamamen sona erdirilmesine karar verildi.
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MEDYADAN

Fransa Nefret Yorumlarına Karşı Harekete Geçti
Fransa parlamentosu çevrimiçi ağlardaki nefret mesajlarını silmek için bir tasa-

rıyı kabul etti. Alman örneğini takiben, çevrimiçi hizmetler ve arama motorları 

24 saat içinde yasa dışı içeriği kaldırmak zorundadır. Irkçı veya dini hakaretlerin 

yanı sıra nefret ve şiddeti kışkırtma gibi içeriklere de uygulanacaktır.  Bu ihlal 

edilirse, portalların operatörleri 1,25 milyon Euro'ya kadar para cezasına çaptır-

labilecek.

İngiltere’de Korona Virüs Ölümleri
“Pro Bleiberecht” isimli grup mültecilerin getirildiği ilk kabul tesislerinin ka-

patılması için 1500 adet imza toplayarak protesto gösterisi düzenledi. Toplanan 

imzalar ilgili bakanlığa teslim edildi. Pro Bleiberecht'a göre ilk kabul tesisleri 

koronavirüs pandemisine uygun bir ortam değil. Tesislerde yaşayan mültecilerin 

yetersiz alanlarda üst üste yaşadıkları ifade edildi. Bunun üzerine İçişleri Sekre-

teri Thomas Lenz, Schwerin ve Nostort şehirlerinde bulunan ilk kabul tesislerini 

kontrol etti ve iddiaları reddetti. Tesiste koronavirüs testi pozitif çıkan mülteci-

lerin farklı bir yerde karantina altına alındıklarını belirti.  

Almanya'da Koronavirüs
Robert Koch Ens-

titüsü'ne (RKI) 

göre , Almanya'da-

ki koronavirüs ile 

enfeksiyon oranı 

tekrar kritik sınırın 

üzerine çıktı. De-

ğer, enfekte olmuş 

bir kişi tarafından 

ortalama olarak 

kaç kişiye daha enfekte olduğunu göstermekte. Çarşamba günü, RKI değe-

ri 0.65 olarak vermişti . O zamandan beri, çoğaltma sayısı sürekli arttı. Bu-

nunla birlikte, artışın nedeni kısıtlamaların kalkması mı değil mi demek için 

çok erken. Enstitü, rakamların genel olarak düşük rakamlarla güçlendirile-

cek istatistiksel dalgalanmalara da tabi olduğunu belirtti. Bu nedenle, son 

birkaç hafta içinde düşen yeni enfeksiyonların eğiliminin devam edip etme-

diğini veya şimdilik sona erdiğini değerlendirmek henüz mümkün değildir.

Kaynak: Zeit Online
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KİMDİR? NEDİR?

George Floyd Kimdir?
Georg Perry Floyd 1973 doğumlu, iki ço-

cuk babası, Afrika kökenli bir Amerikan-

dı. 25 Mayıs 2020 tarihinde Minneapolis 

Amerika`da yaşanan olayda polis tarafın-

dan tutuklanırken öldürüldü. Sahte pa-

rayla alışveriş yapmakla suçlanan Floyd 

ilk önce iki polis tarafından olay yerinde 

sorgulandı. Bu sorgu sırasında tartışmalar 

çıktı ve Floyd tutuklandı. Ardından iki po-

lis daha desteğe gelip Floyd’u polis araba-

sına bindirmek istedi. Klostrofobi hastası 

olduğunu söyleyerek arabaya binmek is-

temediğini söyleyen Floyd, polis memu-

ru Derek Chauvin tarafından yüz üstü yere yatırıldı. Diziyle Floyd’un boynuna 

dakikalarca baskı uygulayan Chauvin’e etraftaki insanlardan tepki gelse de vaz-

geçmedi. O sırada Floyd zorlansa da birçok kez nefes alamadığını söyledi fakat 

bunu da dikkate almadılar. Yaklaşık on dakika süren bu şiddet Floyd’un ölümüy-

le sonlandı. Olayın görüntüleri hem yakınlardaki restoran kamerasına hem de 

etraftaki insanların kamerasına yansıdı. Bu olay sonrasında bu gibi birçok ırkçı 

olayın daha yaşandığı Amerika’da halk ayaklandı, çokça protestolar ve yağla-

malar başladı. Olaya dahil olan polis memurları görevden alındı ve tutuklandı. 

Racial Profiling Nedir?
Racial profiling ingilizce bir terimdir ve ırka göre kategorize etmek anlamına 

gelir. Kullanımı daha çok kurumların, genelde polislerin ırka, ten rengine, saç 

rengine göre insanlara ön yargılı davranması anlamındadır. Bu yaklaşım son za-

manlarda Amerika’da polislerin siyahi insanlara karşı gerekçesiz sorgulanma, 

tutuklanma gibi olaylarda görülür. Dünyanın birçok yerinde olan bu ayrımcılık 

son dönemde en çok Amerika’da görülüyor ve tepki çekiyor. George Floyd’un 

ölümü de bu ırkçı ayrımlardan biridir. Almanya’da bu yaklaşım yasaklanmıştır. 

Genelde izinsiz ikamet şüphesi duyduklarında bu yaklaşıma eğilimlidirler. Bir 

de tehlikeli ve şüpheli bölgelerde bu yaklaşıma müsaade edilmiştir. Fakat yasak 

olsa da takip edilemeyen durumlar da oluryor. Örneğin iş başvurularında soyadı-

na göre, CV’ye konulan resimlere göre yapılan ayrımcılık.
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KİTAPLIK

Mahşerin Dördüncü Atlısı
(Yazar: Andrew Nikiforuk, Çevirmen:Selahattin Erkanlı,, Yayınevi: İletişim Yayınları)

Andrew Nikiforuk Kitap orijinal dilinde ilk kez 

1991 yılında basıldı. Türkçede ise ilk basımı yı-

lında İletişim Yayınları tarafından yapıldı. Bu ki-

tabı dilimize kazandıran ise Selahattin Erkanlı’dır. 

Andrew Nikiforuk ağırlıklı olarak petrol endüstri-

si, çevre kirliliği, insanlığı bekleyen felaketler ve 

devletlerin rolü üzerine yazılarıyla tanınan Kana-

dalı bir gazetecidir. Kitapta insanlık tarihine damga 

vuran belli başlı hastalıklar odak noktasına yerleş-

tirilmektedir. Sıtma, cüzzam, veba çiçek hastalığı, 

frengi verem, öldürücü grip salgınları, AIDS, ebola ve yeni tür virüs salgınları 

konu edilmekte, bu salgınların ortaya çıkışları ve insan toplulukları üzerinde 

göstermiş oldukları etkiler incelenmektedir. Bakteriler ve mikroplar açısından 

bir dünya tarihi niteliğindeki Mahşerin Dördüncü Atlısı’nda Andrew Nikiforuk, 

toplumsal hayatın hastalıklarla yakın ilişkisini çevreci bir bakışla inceliyor, dün-

yamızın en eski sakinleri olan mikro-organizmalarla barış yapmamızı öneriyor.

Salgın Hastalıklardan Ölümler

1914 – 1918
(Yazar: Hikmet Özdemir, Yayınevi: Türk Tarih Kurumu) 

Bu eserde daha çok salgınların savaşlar üzerin-

deki etkisine dikkat çekilmiştir. Bu ilişkinin an-

latıldığı bölümde 1914 yılı öncesi gerçekleşen 

savaşlarda hastalıktan ve çatışmadan ölenlerin 

sayılarındaki karşılaştırmaya yer verilmiştir. 

Salgınların kısa tarihinden bahsedilirken özel-

likle 1914 ile 1918 yılları arasındaki dönemde 

salgınlar ile nasıl başa çıkıldığını görmemiz he-

deflenmiştir. Bununla beraber salgın zamanında 

ülke ekonomisi, ülke içine ve dışına göçler de 

gözlemlenen şeyler arasındadır. I. Dünya Savaşı’nda bir milletin savaşlarla ve 

salgınlarla mücadelesinin anlatıldığı bu eser, alanında başyapıtlar arasında da 

sayılmaktadır.
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TERMİNOLOJİ

Bu köşemizde her ay bir tema üzerinden üç farklı dilde kavramları bulacaksınız.

TÜRKÇE ALMANCA İNGİLİZCE

#evdekal #bleibezuhause #stayathome

Kişisel Koruyucu 
Ekipman

Die Persönliche 
Schutzausrüstung

Personal Protective 
equipment

Plazma Tedavisi Die Plasmabehandlung Plasmotherapy

Bağışıklık Sistemi Das Immunsystem Immune System

Sokağa Çıkma Yasağı Das Ausgehverbot Curfew

Seyahat İzni Der Reisezuschuss Travel Allowance

Normalleşme Süreci Der 
Normalisierungsprozess Normalization Process

Antikor Der Abwehrkörper Antibody

Virüs Der Virus Virus

İkinci Koronavirüs
Dalgası

Die Zweite Coronavirus 
Welle

Second Coronavirus 
Wave

Terminoloji Teması: Salgın Hastalıklar
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