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Değerli okuyucular,

Yeni sayımızla karşınızdayız...

 

Bu ay da gündemimizi tıpkı geçen ay gibi koronavirüse ayırdık. Koronavi-

rüsle mücadelede bazı ülkeler yumuşama ve kademeli olarak hayatı normal-

leştirme tedbirlerini konuşurken, kimi ülkeler krizle yeni tanışıyor, kimi ülke-

lerse ikinci dalgayla karşı karşıya. Nisan sayımızda geçen ayki konularımızı 

devam ettiriyoruz ve yine virüsü göç, İslamofobi ve ırkçılık-ayrımcılık bağ-

lamlarıyla ele aldık. Virüs gibi göçmenlerin kötü durumu, İslamofobi ve ırk-

çılık da bazı ülkelerde pik yapıyor. Bu konular artık Avrupa’da aşırı sağın ve 

onun etkisi altına aldığı merkez siyasetin de  bir parçası oldu. Koronavirüs sü-

reci de gösterdi ki her kriz bu kavramlar üzerinden tartışılabiliyor ve Müslü-

manlar, azınlıklar, mülteciler araçsallaştırılabiliyor. AB’nin bir anlamda “kriz”e 

sürüklendiği koronavirüs döneminde ilerleyen günlerde bu grupların daha 

çok gündemde olacağı ortada. Birkaç sayı daha bu konu üzerinde duracağız.. 

 

Sizlere evlerinizde iyi okumalar dileriz.

E 
ditörden...
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Koronavirüs Riskinin En Yüksek Olduğu Alan 

"Mülteci Kampları"

İkinci Dünya Savaşı’ndan bu yana Avrupa ülkelerinin karşılaştığı en büyük kriz 

olarak tanımlanan koronavirüs salgını yavaş yavaş kontrol altına alınmaya baş-

landı. Nisan sonu itibariyle dünya genelindeki vaka sayısı 3 milyonu, ölü sa-

yısı ise 230 bini aşmıştır. Bu zorlu süreçte hükümetler vatandaşlarını korumak 

amacıyla ekonomiden sağlığa, eğitimden sosyal alana çeşitli önlemler almıştır. 

Koronavirüs krizi yayılmaya başladığı günden bu yana hükümetler ve uluslara-

rası kuruluşlar tarafından görmezden gelinenler oldu; mülteciler, sığınmacılar, 

göçmenler…

Kendi seçimleri olmayan bir hayatı yaşamaya çalışan, savaştan, kıtlıktan, ölüm-

den kaçarak yeni bir hayat inşa etmek ümidiyle vatanını, evini, yurdunu terk 

etmek “zorunda kalan”... Koronavirüs krizinde pek çok insan farklı sebepler-

den dolayı mağdur oldu. Ancak bu mağduriyetler ulus devletler ve vatandaşları 

için çözümlenmeye daha yakın olurken Yunanistan’da kampta kalan binlerce 

vatansız mülteci için durum böyle olmamaktadır. Salgın esnasında ihmal edilen 

yüzbinlerce mülteci bulunmaktadır. Bültenimizin teması gereği bu yazımızda 

Avrupa’daki mültecilerin durumunu ele alacağız. Ancak belirtmek gerekir ki 

dünyada savaş, zulüm ve çatışmalar yüzünden zorla yerlerinden edilen yakla-

şık 71 milyon insan bulunmaktadır. İnsan olma sorumluluğu ve insan hakları 

gereğince Arakan, Bangladeş, Yemen, Irak, Afganistan, Suriye ve Filistin halkı 

unutulmamalıdır.

Kaynak: Anadolu Ajansı
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Dünya genelindeki ulusal ve uluslararası tüm kurum ve kuruluşların çağrısı 

#EvdeKal (#StayAtHome) hijyen, sık sık el yıkma, sağlıklı beslenme, güçlü ba-

ğışıklık, kalabalıktan kaçınma yönündeydi. Koronavirüs ile mücadelede evleri 

bir çadırdan ibaret olan mülteciler için mümkün olmayan bir çağrıydı bu. Dünya 

çapında 100’den fazla kampta yaklaşık 2.6 milyon mülteci yaşamaktadır. Bu 

kamplar kalabalık nüfusu, hijyen yoksunluğu, temiz suya erişimin yok denecek 

kadar az olması, yetersiz ve düzensiz beslenme koşulları ile virüsün kolayca ya-

yılabileceği yüksek tehdit oluşturan alanlardır. Bu sebeple alınacak önlemlerde 

kampların ve zor durumda olan mültecilerin öncelikli alanlar olması beklenir-

ken konu Mart ayı sonlarına doğru masaya yatırılmıştır. 

Koronavirüs Avrupa ülkelerinde hızla yayılırken özellikle Yunanistan’daki 

kamplar, olumsuz şartları nedeniyle Nisan ayında yoğun olarak tartışılmaya 

başlanmıştır. Ancak beklenen nitelikte herhangi bir yardım veya önlem alındığı-

nı ifade etmek güç olacaktır. Yunanistan’daki kamplarda 5 bin 463’i refakatsiz 

mülteci çocuk olmak üzere yaklaşık 40 bin mülteci yaşamaktadır. Yunanistan 

kampların kalabalık oluşunu sık sık dile getirerek Avrupa Birliği ve üye dev-

letlere çağrıda bulunarak refakatsiz çocukların Avrupa ülkelerine dağıtılmasını 

talep etmiştir. 

Bu talebe karşılık İsviçre, Almanya, Belçika, Bulgaristan, Fransa, Finlandiya, 

Hırvatistan, İrlanda, Lüksemburg, Litvanya ve Portekiz gönüllü olarak refakat-

siz çocukları kabul edecekleri yönünde açıklamalarda bulunmuşlardır. Bu karar 

doğrultusunda ilk uygulama Avrupa İltica Destek Ofisi (European Asylum Sup-

port Office (EASO)), Uluslararası Göç Örgütü (International Organization for 

GÜNDEM

Kaynak: Anadolu Ajansı
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Migration (IOM)) ve Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BM-

MYK) (United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR)) yardı-

mıyla 12 refakatsiz çocuk Yunanistan’dan Lüksemburg’a gönderildi. Yine aynı 

karara dayalı olarak 300 ila 500 arasında çocuğu ülkeye kabul edeceğini ifade 

eden Almanya’ya, 5-16 yaş aralığındaki ve dördü kız olmak üzere 47 refakatsiz 

çocuk yerleştirildi. 

Yunanistan, Avrupa’yı yeni bir göç dalgasına karşı koruyan sınır noktası ola-

rak ifade edilebilir. Bu nedenle Yunanistan’daki kamplar kapasitesinin çok çok 

üzerinde nüfusu barındırmaktadır. Yunanistan genelinde kamplarda yaşayan 110 

bin göçmen bulunmaktadır. 110 bin göçmenin 35-36 bini, toplam kapasitesi 6 

bin olan Midilli, Sakız, Sisam, Leros, İstanköy (Kos) adalarındaki kamplarda 

yaşamaktadır. Bu yükü tek başına idare edemeyeceğini sık sık dile getiren Yu-

nan hükümeti ise salgınla daha zor günler geçirmektedir. 

Yunanistan’daki mültecilerde görülen vaka sayısıyla ilgili bilgilerde ortaya çık-

maya başlamıştır. Anakaradaki kamplardan Ritsona ve Malakasa’da ilk vakalar 

tespit edilirken Midilli, Sakız, Sisam, Leros ve İstanköy (Kos) adalarında resmi 

olarak belirtilen herhangi bir vaka olmamıştır.  Salgından itibaren ilk karantina-

ya alınan kamp 20 koronavirüs vakasının tespiti sonrası Ritsona kampı olmuş-

tur.  Ardından Malakasa’daki kampta 53 yaşındaki Afgan mülteci bir erkeğin 

testinin pozitif çıkmasının ardından bu kampta karantinaya alınarak Afgan mül-

teci ile temasta bulunan kişilere koronavirüs testleri yapılmaya başlanmıştır. 

Kampların olumsuz şartlar ve görülen vaka sayıları sağlık örgütleri, insan hak-

ları merkezleri, ve sivil toplum kuruluşlarını harekete geçirerek kampların tahli-

yesi veya alternatif yaşam alanlarının oluşturulması önerisini ileri sürmüşlerdir. 

Yaşanan sıkıntılar ve yapılan çağrılar neticesinde Yunan hükümeti, Uluslararası 

Göç Örgütü ve Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği iş birliği ve 

Avrupa Birliği fonu ile koronavirüse karşı savunmasız konumdaki 2400’den 

fazla mültecinin (yaşlı, hasta ve aileler) kamplardan alternatif yaşam alanlarına 

(otel ve gemi) taşınması uygulamasını hayata geçirmiştir. Yetkililer, mültecile-

rin iki ay kadar yeni yaşam alanlarında kalacaklarını ve taşınma işleminin iki 

hafta içerisinde tamamlanması yönünde açıklamalarda bulunmuşlardır. Ancak 

tahliye uygulaması açıklamalardan kısa bir süre sonra askıya alınmıştır.

Kamplardan anakaraya taşınma işlemleri sürerken Yunanistan’ın Göçten Sorum-

lu Bakanı Notis Mitarakis tarafından yapılan açıklamada Mora Yarımadası’nda
mülteci kampı olarak faaliyet gösteren ve 470 mülteci ve göçmeni barındıran 
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otelde 150 koronavirüs vakasının tespit edildiği duyurulmuştur. Gerekli tedbir-

lerin alınarak otelin karantinaya alındığı ifade edilmiştir. Yunan hükümetinin 

yükünü hafifletmek ve kamplardaki nüfusu azaltmak amacıyla Avusturya, göç-

menlerin nakledilmesi için 181 konteyner tedarik edeceğini açıklamıştır. AB Ko-

misyonu konteynerların konut ve sağlık kliğini olarak kullanılacağını tuvaletler, 

banyolar ve odalar içeren konteynerın temini ve nakli için ise finansman deste-

ğinde bulunacağını söylemiştir.  

Türkiye-Yunanistan sınırındaki mülteciler, Suriye iç savaşı sonrası batıya yö-

nelik göç hareketinin ikinci dalgası olarak nitelendirilmektedir. Olası yeni bir 

göç krizini önlemek için AB ve üye devletler Yunanistan’ın katı göç politikala-

rını destekler nitelikle açıklamalar yapmaktadır. Bu bağlamda Yunan hükümetin 

salgın sürecindeki yükünün hafifletilmesine yönelik açıklamalar yapılmaktadır. 

Ancak insanı önceleyen bir önlem veya uygulamanın hayata geçirildiği söylen-

memekle birlikte kamplardaki tehlike giderek büyümektedir. Salgın krizine ek 

olarak Yunanistan’ın Sisam adasında, kapasitesi 700 kişi dolaylarında olan ancak 

7 bin kişinin yaşadığı kampta çıkan yangın depoları, pek çok çadır ve konteynerı 

yok etmiştir. Hali hazırda yaşamın güç olduğu (130 kişi için tek bir su kaynağı, 

beş altı kişilik ailelerin 3m² alanlarda yaşamak) kamplarda çıkan yangın sınırlı 

olan sığınma hizmetlerini daha da zorlaştırmıştır. 

Koronavirüs krizi başta Avrupa ülkeleri ve ABD olmak üzere tüm dünya için 

ciddi bir kriz ortamı yaratmıştır. Kriz sürecinde hükümetler çeşitli önlem paket-

leri açıklamışlardır. Yaşanan bu kriz vatandaş veya vatansız ayrımı gözetmeksi-

zin tüm dünyayı sararken Portekiz haricinde hiçbir Avrupa ülkesinde mültecileri 

de kapsayıcı bir önlem kararı alınmamıştır. Almanya’da yurtlarda ve kamplarda 

yaşayan mültecilerin durumu Yunanistan’daki mültecilerin durumundan farklı 

sayılmaz. Koronavirüs testi pozitif çıkan mültecilerin kamplara geri götürülmesi, 

sosyal mesafenin imkansızlığı, hijyen eksikliği, temiz suya erişimin kısıtlı olu-

şu, kamp dışına çıkışların yasaklanması gibi durumlar mültecilerin hayatlarını 

tehlikeye atmaktadır. Köln civarında bir kampta kalan mülteci, ateşi yüksek olan 

hastanın doktor tarafından tedavi edilmeden geri gönderildiğini sağlık hizmetine 

erişimlerinin olmadığını ifade etmiştir. Alman hükümeti tarafından konuya iliş-

kin bir açıklama yapılmamıştır.

Hollanda'da Sneek Mülteci Kabul Merkezi’nde 100 kişiye yapılan testler sonu-

cunda 22 sığınmacıda koronavirüs tespit edilmiştir. Yetkililer durumun ağır ol-

madığı gerekçesiyle hastaların kabul merkezinde kalmaya devam ettiğini ve

GÜNDEM
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virüsün yayılmasını önlemek adına merkezin karantinaya alındığını ifade et-

miştir. Yine benzer şekilde Lübnan’da Filistinli mültecilerin kaldığı kampta bir 

kadında koronavirüs saptanmıştır. Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli 

Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA), hastanın tedavi amacıy-

la hastaneye kaldırıldığını ve kamptaki mültecilere koronavirüs testlerinin ya-

pılacağını duyurmuştur. Görüldüğü üzere koronavirüs tüm dünya için tehlike 

teşkil ederken dezavantajlı gruplar olarak ifade edebileceğimiz ve virüse karşı 

korunmasız olan mülteciler, göçmenler ve sığınmacılar için daha büyük riskler 

meydana getirmektedir. 

Kamplarda kalan mülteciler ve sivil toplum kuruluşları mültecilerin tahliye 

edilmesini, hijyen malzemesine, gıdaya, temiz suya erişimi talep etmektedir. 

Bu taleplerle birlikte dikkate alınması gereken öncelikli konu, kamplarda sağlık 

taramalarının yapılması ve sağlık hizmetlerine erişimin sağlanmasıdır. Aksi tak-

dirde kamp alanlarında koronavirüsün yayılması önlemez sonuçlar doğuracak-

tır. Mültecilik bu insanlar için yeterince zorluğu beraberinde getirirken salgın 

ortamında görmezden gelinmeleri insan haklarının en açık biçimde ihlalidir. Pek 

çok mecrada insan haklarının öncüleri olarak kabul edilen Avrupa devletlerinin, 

kurum ve kuruluşlarının üzerin düşen sorumluluğu din, dil, ırk ayrımı gözet-

meksizin en kısa sürede gerektiği şekilde yerine getirmesi gerekmektedir.  

Mültecilerin yaşamındaki zorluklar yalnızca kamplardan ibaret değildir. Koro-

navirüs sebebiyle ülkelerin sınırlarını kapatması nedeniyle Akdeniz’deki hare-

ketlilik giderek derinleşmektedir. İtalya ve Malta tüm enerjisini koronavirüsle 

mücadeleye yönelttiğini bu sebeple daha fazla mülteciyi kabul edemeyeceğini

Kaynak: Aljazeera
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ve sınırlarını kapattığını açıklamıştır. Yunanistan ise iltica başvurularını askıya al-

dığını kamuoyu ile paylaşmıştır.  Hiçbir devlet hiçbir gerekçe ile yardıma muhtaç, 

savaştan, zulümden kaçarak hayatta kalma mücadelesi veren insanlara sırt çevir-

memelidir. Koronavirüs krizi, hükümetlerin insan haklarını ihlal eden politikalarını 

meşrulaştırmak amacıyla kullandıkları bir araca dönüşmüştür. Alınan bu kararlar 

uluslararası sözleşmelerinde ihlaline neden olmaktadır. 

Avrupa’daki kriz ortamı gözleri AB’ye çevirmiştir. AB Komisyonu Başkanı Ursula 

von der Leyen ve AB Konseyi Başkanı Charles Michel, koronavirüsle mücadeleye 

ilişkin basın toplantısında alınan önlemlerin maliyetinin 3 trilyon avro olduğunu 

açıklamışlardır. Küresel ticaretin azalması ve sağlık alanına yapılan yatırımların 

önemine dikkat çeken Leyen Avrupa ekonomisini canlandırmak için yeni bir Mars-

hall Planı’na ihtiyaç duyulduğunu ifade etmiştir. Ek olarak AB, koronavirüs salgını 

nedeniyle Batı Balkan ülkelerine 3,3 milyar avroluk bir destekte bulunacağını du-

yurmuştur. Geçtiğimiz aylarda Türkiye’nin sınır kapılarını açması üzerine Yunan 

polisinin mültecilere yönelik saldırgan tutumlarını destekler nitelikte açıklamalarda 

bulunan Leyen, mültecilerin Avrupa’ya yayılmasını önlemek amacıyla -ki bunu gü-

venlik adı altında meşrulaştırarak ifade etmekte- 700 milyon Euro’luk bir fon sağ-

layacağını açıklamıştır. Ancak söz konusu mülteciler olduğunda AB sessiz kalmayı 

tercih etmektedir. 3 milyon avro’luk maliyetin içerisinde mültecilere, sağlıklarına, 

yaşam koşullarının iyileştirilmesine yönelik bir politika yer almamıştır.  

Kamplarda virüsün yayılması ev sahibi ülkede kargaşaya, ekonomik sıkıntılara, is-

tikrarsızlığa ve başarısız bir göç politikası yönetimine neden olacaktır. Ulusal cephe-

den bakılacak olursa ülke vatandaşlarına da bu virüs yayılabilir. Alınacak önlemler 

bir an önce kampları ve ülkedeki mültecilerin genelini, kayıt dışı sığınmacıları da 

GÜNDEM

Kaynak: Zeit Online
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kapsayacak şekilde genişletilmelidir. Hijyen kitlerine erişim herkesi kapsayacak 

şekilde ücretsiz olarak dağıtılmalıdır. Hastaların dil, din, ırk, kimlik durumuna 

bakılmaksızın tedavilerinin ücretsiz olarak yapılması gerekmektedir. Bu süreçte 

hükümetlerden, iltica ve sığınmacı başvurularını askıya alma, mültecileri gör-

mezden gelme gibi insan haklarını hiçe sayan uygulamaların aksine ulusal veya 

uluslararası sivil toplum kuruluşlarına fon sağlamak kaydıyla risk teşkil eden 

bölgelere destek olması beklenmektedir. 

Koronavirüs kriziyle birlikte kendimizi evlerimizde kapalı kalarak sınırlı bir ya-

şamın içerisinde bulduk. Ancak savaşın ortasında, zülüm altında süren bir hayat-

tan kaçıp hayatta kalma mücadelesi veren ve bunun için her şeyi ardında bıra-

karak tüm ömürlerini bir sırt çantasına yükleyerek yağmur, çamur, yakan güneş 

altında çoluk çocuk aç susuz kilometrelerce yol yürüyen yüzbinlerce mülteci 

için evde kalmak, sosyal mesafeyi sağlamak, sağlıklı beslenmek, temiz su ve 

sabunla ellerini sık sık yıkamak virüsle mücadelede hiçbir zaman bir seçenek ol-

mayacaktır. Bu nedenle bu süreçte herkes, her kurum, her devlet üzerine düşeni 

layıkıyla yerine getirmelidir. Ayrım gözetmeksizin alınan önlemler ülkelerdeki 

tüm insanları kapsayacak şekilde genişletilmelidir. Virüsle mücadelede başarı; 

zengin, fakir, mülteci, vatandaş, çocuk, yaşlı, işçi, işveren, Müslüman, Hristiyan 

demeden sadece “insan” olma sıfatıyla alınacak önlemlerle gelecektir. 

Şebnem KORKMAZ
DİAM Araştırma Asistanı
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Koronavirüs ve İnsan Kobaylar
İçinde bulunduğumuz pandemi nedeniyle yükselişe geçen ırkçılık ve yabancı 

düşmanlığı bir çok tartışmayı da beraberinde getirdi. Pandemiye neden olan ko-

ronavirüs Wuhan’daki vahşi hayvanların satıldığı bir hayvan pazarından ortaya 

çıkarak yayılması farklı kültürlerin yemek alışkanlıklarını tartışmaya açarken, 

sinofobi olarak tanımlanan Çin ve Çinlilere yönelik karşıtlıkta da büyük artışa 

neden oldu. Özellikle sosyal medyada hızla yayılan Çinlilere ve Çin yemek kül-

türüne yönelik karalayıcı ve aşağılayıcı paylaşımlar gündelik hayatta da etkisini 

hızla göstererek, açıkça ortaya konulan ayrımcılığa ve ötekileştirmeye dönüş-

mekte gecikmedi. Irkçılığın ve yabancı düşmanlığının indirgemeci ve toptancı 

zihin dünyası Çinlilere yönelik takınılan bu tutumu, Batı dünyası ile entegre ol-

muş tüm Doğu Asya kökenli insanlara kadar genişletti. Virüsün Batıda yayılma-

ya başlamasıyla birlikte bir çok Doğu Asya kökenli insan için gündelik hayatın 

sürdürülmesi, pandemiye yönelik bireysel ve kolektif tedbirlerin yanında maruz 

kalınan ayrımcılıkla birlikte daha da güçleşti. Yine sosyal medya üzerinden ya-

yılan virüse dair komplo teorileri ile hem güvensizlik ortamı hem de buna paralel 

olarak yabancı düşmanlığı beslenmeye devam ediyor. Küresel salgından etkile-

nen ülkelerin başında gelen ABD ise bu türden komplo teorilerinin ortaya çıktığı 

ülkelerin de başında geliyor. Salgının başından beri koronavirüsü ısrarla ‘’Çin 

Virüsü’’ olarak nitelendiren Trump, takipçilerinin söylemlerini ülkesi içindeki 

en yüksek mevkiden dile getirmekle kalmıyor, komplo teorilerinin ve yabancı 

düşmanlığının beslenmesine küresel anlamda zemin hazırlıyor. 

Aşırı-sağın yükselmesinin nedenleri arasında kültürel farklılıkların kimlikler 

üzerindeki etkisi, ekonomik güvencesizlik ve değişen iş koşulları yer alıyor. 

Trump’ın söylemleri halihazırda pandemi öncesinde özellikle göçmenlere yö-

nelik yabancı düşmanlığını merkeze alarak yükselişe geçen aşırı-sağın, pande-

mi sonrasında ne tür söylemleri geliştirebileceğine yönelik örnekleri gösteriyor. 

Aşırı-sağ tüm dünyanın içinde bulunduğu ekonomik küçülmenin faturasını, sa-

dece savaş nedeniyle göç etmek zorunda kalanlara değil, daha önce göç ederek 

Batılı ülkelerin vatandaşları haline gelmiş göçmen kökenli insanlara da kesecek 

gibi duruyor. Kara Ölüm olarak bilinen Büyük Veba Salgını sırasında Avrupalı-

ların Yahudileri suçlamasına benzer komplo teorilerinin benzerlerinin bugün de 

ortaya çıktığı ve hızla yayıldığı görülüyor. İngiltere’de parlamentonun yaptığı 

bir çalışmaya göre, Müslümanlar hedef haline getirilerek virüsü yaymakla 
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Buğra Kadir KOÇER 
DİAM Araştırma Asistanı

suçlanıyor. Rapora göre aşırı sağcı ve ırkçı gruplar camilerin açık olduğu eski 

görüntüleri kullanılarak virüsün yayılmasına Müslümanların neden olduğu al-

gısını yaymaya çalışıyor. Yapılan diğer bir çalışmada ise ABD ve Avrupa’daki 

aşırı sağcı politikacıların korona krizi nedeniyle Yahudi karşıtlığını kışkırtma-

ya çalıştığı belirtiliyor. Pandemi sonrası dönemde özellikle ekonomik anlamda 

yaşanacak olası daralmalar, içinde bulunduğumuz süreçte aşırı-sağ tarafından 

üretilen söylemlerin hem artmasını hem de bu söylemlere verilen desteğin büyü-

mesi ihtimalini güçlendiriyor. 

Gündelik hayatın ve dolayısıyla politik söylemlerin içerisinde yükselmeye baş-

layan ırkçılığın ne kadar derinlere işlediğini gösteren bir örnek ise bilim dün-

yasından gelen bir öneri ile kendini gösteriyor. İki Fransız doktorun dünyanın 

her yerinde koronavirüse karşı geliştirilmeye çalışılan aşı ve ilaçların öncelikle 

Afrika’da denenmesi gerektiğini söylemesi, ırkçılık tehdidini yalnızca popülist 

bir söylem olmanın ötesine taşıyor. Her ne kadar başta Dünya Sağlık Örgütü 

(WHO) olmak üzere birçok kesim doktorların bu önerisini açıkça ırkçılık ve 

sömürge dönemi kalıntıları olarak nitelendirip tepkilerini dile getirse de, insan-

ları kobay olarak kullanmaktan çekinmeyen ırkçı zihinlerin yeniden gün yüzüne 

çıkması için zaman kolladığını açıkça ortaya koyuyor.

Kaynak: Birleşmiş Milletler
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Koronavirüs Haberleri Üzerinden Aşırı Sağın 

İslamofobiyi Yayma Girişimleri

Belçika’da aşırı sağcı, İslam ve göç düşmanı online haber platformu Sceptr’ın 

“Göçmenler koronavirüs ve kısıtlamalarla ilgilenmiyor” başlıklı haberi incelen-

diğinde şu manzarayla karşı karşıya kalınmaktadır; ne zaman ve nerede çekilmiş 

olduğu belli olmayan, başörtülü 2 kadının ön planda verilmiş olduğu bir görsel 

ile birlikte yaptıkları birkaç röportaj sonucu Müslümanların koronavirüsü ciddi-

ye almadıklarını iddia ettikleri ve herhangi bir dayanağı olmayan bir içerik. Bir 

başka haber platformu olan Voice of Europe ise Fransa üzerinden İngiltere’ye 

gelen 22 düzensiz göçmene Covid-19 testi yapılmasına ilişkin “Fransa’dan İngil-

tere’ye gelen düzensiz göçmenlere koronavirüs testi uygulanırken, birçok sağlık 

çalışanı testlerden yoksun bırakılıyor” başlıklı haberinde İngiltere’deki sağlık ça-

lışanlarının test edilememesinin nedeni olarak düzensiz göçmenler gösterilmekte 

ve yine görsellerde başörtülü bir kız çocuğunun bulunduğu görülmekte. Sceptr 

gibi diğer aşırı sağ görüşlü haber sitelerine de bakıldığında, kullanılan görsel ve 

yazılarla birlikte Covid-19 salgının yayılmasında açıkça Müslümanların sorumlu 

olduğunun algısı yaratılmak istenmektedir. Yaratılmak istenen Müslümanların 

hayat tarzlarından pandemi döneminde de vazgeçmedikleri algısı sadece haber 

platformlarıyla da sınırlı kalmamakta, facebook ve telegram gibi sosyal med-

ya ve mesajlaşma yazılımı uygulamalarını kullananan aşırı sağ grupların kendi 

aralarında iletişim kurdukları sayfalarda da en çok öne çıkan başlıklar arasında.

BBC ve Institute of Strategic Dialogue (Stratejik Diyalog Enstitüsü)’un, 

Ocak ayından itibaren facebook’ta bulunan 38 aşırı sağ grubun sayfasını ve 
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yayımladıkları 150 bin iletiyi araştırdıkları haberlerinde de bu grupların arasın-

daki tartışma konularının başında “Göç”, “İslam” ve “Elitler”’in geldiğini gös-

termekte. Hiç şüphesiz koronavirüs salgını, aşırı sağın İslam ve göçmen karşıtlığı 

ile Avrupa şüpheci söylemlerini güçlendirmekte. Avrupa’daki aşırı sağ partilerin 

üyeleri verdikleri demeçlerle salgının yayılması konusunda bütün suçu İslama, 

göçmenlere, açık sınır politikalarına ve küreselleşmeye atmaktalar. Üstelik aşırı 

sağın koronavirüs üzerinden Müslümanlara yönelik oluşturmak istediği algı sa-

dece Avrupa ile sınırlı kalmamakta, ABD ve Hindistan gibi ülkelerde de salgının 

sorumlusu olarak gördükleri Müslümanlara ve camilere saldırılar artmakta. Ko-

ronavirüs salgını öncesi Müslümanlara karşı ayrımcılık içeren göçmen yasaları 

üzerinden tepki çeken Hindistan, Covid-19 sonrası da salgının yayılmasının so-

rumlusu olarak Müslümanları suçlamaktadır. Bu bağlamda İslamofobiden çıkıp 

İslam düşmanlığına kadar varan aşırı sağ akımların Hindistan gibi, Batı’nın gö-

zünde Doğu olarak konumlanmış olan yerlerde bile bu kadar yükselişe geçmiş 

olması da artık İslamofobinin kapsamının, Edward Said’in altını çizmiş olduğu 

Şarkiyatçılık kavramının da ötesine geçmiş olduğunun ve küresel kültürel bir 

ırkçılık çeşidi olduğunun göstergesidir. Günümüzde İslamofobi, toplumlara öz-

deş kimliklerin kendilerine yabancı olanlara karşı duydukları önyargının, korku-

nun ve nefretin ifadesi haline gelmiştir. 

Medya ve sosyal med-

ya kanalları aracılığıyla 

körüklenen İslamofobi 

ile amaçlanan ise geç-

tiğimiz yıl Norveç’te, 

Çin kökenli 17 yaşın-

daki üvey kız kardeşini 

silahla vurarak öldür-

dükten sonra Oslo ya-

kınlarındaki El-Nur İs-

lam Merkezi Camisi’ne 

silahlı saldırı düzenle-

yen ve saldırının ardından "beyaz ırkın kendi ülkesinde bir azınlık olacağını" 

ileri sürerek "zaruret halinde" olduğu için bu saldırıyı gerçekleştirdiğini söyle-

yen yeni Philip Manshaus’lar yetiştirmek ve Müslüman ve göçmenlere göz dağı

vermektir.
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Manshaus’un kendisine ait olan sosyal medya hesaplarında Yeni Zelanda'da 

elli bir kişinin hayatını kaybetmesine sebep olan Christchurch’deki cami sal-

dırısıdan övgüyle bahsettiği ve aşırı sağ gruplarla sosyal medya üzerinden 

iletişimde olduğu görülmektedir. Bu durumda aşırı sağın kitle iletişim araçla-

rı ve sosyal medya aracılığıyla yarattığı algının tehlikelerini göstermektedir.

Yiğit Cem ESKİCİOĞLU
DİAM Araştırma Asistanı
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Korona Günlerinde Kadın Olmak-2
2019 yılının son günlerinde Çin’in Wuhan kentinde başlayan ve zamanla tüm 

dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını ile yayılma şekli ve hızı yüzünden 

sadece tıbbi değil aynı zamanda hayatın neredeyse her alanında alınan önlem-

lerle mücadele edilmektedir. En etkili önlemlerin başında kabul edilen fiziksel 

mesafe sosyal izolasyonu getirmekte, bu da fiziksel veya sadece tıbbi bir ka-

rarmış gibi görünen bu önlemin nasıl sosyal alanı işaret ettiğini gözler önüne 

sermektedir. 

Tüm dünyada koronavirüsle mücadele kapsamında insanlara mümkün olduğun-

ca evlerinde kalmaları söylenmektedir. Fakat Birleşmiş Milletler Uyuşturucu 

ve Suç Ofisi tarafından 2018 yılında ev, kadınlar için en tehlikeli yer olarak 

ilan edilmişti. Bu durum ev içi şiddet gören kadınların “evde kal” politikasıyla 

kendilerine şiddet uygulayan erkeklerle aynı evde daha uzun zaman geçirmek 

zorunda kalmaları ve neticesinde artan vakalar ile sonuçlanmaktadır. Dolayısıy-

la hem dünyada hem ülkemizde artan ev içi şiddet haberleri ne yazık ki sürpriz 

olmamaktadır. 

Mart ayı bültenimizde de farklı ülkelerden edinilen raporların ev içi şiddet va-

kalarının arttığına dair veri sunduğuna değinmiştik. Geçen bir aylık süreçte vi-

rüsle mücadele yani karantina dönemi devam ettiğinden bu vakalardaki artış da 

sürmüştür.

The Economist’in haberine göre resmi rakamlarca çoğu büyük şehirde suçun 

düştüğü belirtilmiş özellikle de cinayet, tecavüz ve saldırı gibi şiddet suçlarında 

ciddi bir düşüşle karşılaşılmıştır.

Kaynak: The Economist
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Buna karşın ev içi şiddetin artabileceği yönünde yapılan uyarıların haklılığı gö-

rülmüştür. Haberde Amerika’daki beş büyük şehirde son haftalarda çoğu suç çe-

şidi oranlarının düşmesine rağmen ev içi şiddetin artmış olduğu belirtilmiştir. 

Yine Danimarka’da da aile içi şiddet yardım hattına yapılan çağrılardaki artışın 

bir grafiği yukarıda gösterilmiştir. Elbette şiddet gören ve yardım hattını ara-

yabilmiş olan bu kadınların yanında arayamayanların da var olduğu gerçeğini 

gözden kaçırmamak gerekmektedir.

Fransa’da sınırlı sokağa çıkma yasağı uygulamasından bir hafta sonra aile içi 

şiddet vakalarının jandarma bölgesinde yüzde 32, Paris polis bölgesinde ise yüz-

de 36 arttığı belirtilmiştir. Vakaların artmasıyla mağdurların en yakın eczaneye 

durumunu bildirebileceği ve boş otel odalarının bir kısmının onlar için ayrılacağı 

açıklanmıştır. Yine benzer şekilde İspanya’da da mağdurlar eczaneye “Maske 

19” talebinde bulunduklarında eczane çalışanlarının mağdurun durumundan po-

lisi bilgilendirdiği ay içinde basına yansıyanlar arasında olmuştur. İngiltere’de 

ise şiddete uğrayan kişi 55’i tuşlayıp konuşamama halinde dahi polisle haber-

leşebilmektedir. Ayrıca diğer ülkelerden farklı olarak İngiltere’de evde diğer 

insanlara şiddet uygulayabileceğinden endişe eden kişiler “saygı hattı” isimli 

telefon hattını arayıp davranışlarını kontrol edebilmeleri konusunda yönlendiril-

mektedir. 

Türkiye’de de durum dünyadakinden çok farklı görünmemektedir. Anadolu 

Ajansı’nın Emniyet Müdürlüğü’nden aldığı veriler doğrultusunda 2019 yılının 

Mart ayında yaşanan 1804 ev içi şiddet vakası 2020 yılının Mart ayında yerini 

2493’e bırakmıştır. Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu’nun açıklama-

sına göre geçtiğimiz Nisan ayında ise 20 kadın öldürülmüş ve 16’sının evinde 

hayatını kaybettiği kaydedilmiştir. Dolayısıyla var olan aile içi şiddet sürekli 

aynı evde olunmayla maruziyeti artırmış ve vakaların tırmanışa geçmesine se-

bep olmuştur.

Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu’nca koronavirüs salgını süresince uygulanan 

evde kalma önlemleri sebebiyle dünya genelinde en az 15 milyon aile içi şiddet 

vakasının yaşanmasının ve on milyonlarca kadının doğum kontrol hapına erişim 

sorunu yaşaması sebebiyle yaklaşık bir milyon istenmeyen hamilelik görülece-

ğinin öngörüldüğü açıklanmıştır.

Ekonomik veya toplumsal kriz anlarında en çabuk vazgeçilen veya kolaylıkla 

kapatılan yerler kadınların alanları (bireysel, toplumsal, ekonomik) olmaktadır. 

Hal böyleyken virüsten herkesin eşit şekilde etkilendiğini kabul etmek de 
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mümkün değildir. Virüsün toplumlardaki ekonomik ve sınıf farklılıklarını derin-

den etkilediği görülmektedir. Pek çok kadının bu farklılıkların bir veya birkaçı-

na sahip olduğu düşünüldüğünde yaşanacak kırılmanın derinliği görülmektedir. 

Aile içi şiddetin artmasına sebep olan koronavirüs salgını aynı zamanda şiddetin 

görünmez olmasına sebep olmuştur. Tam da o sebeple daha fazla dikkat ve özen 

göstermenin gerekliliği doğmuştur. Yakınınızdaki kadınların size her zamankin-

den daha fazla ihtiyacı olabilir.

Zehra HOPYAR 
DİAM Araştırma Asistanı



20 | Nisan- 2020

MEDYADAN

Aşırı Sağcılar Koronavirüsü 
Fırsata Çevirdi

Bavyera Eyaleti Anayasayı Koruma Teş-

kilat Başkanı Burkhard Körner’in açıkla-

masına göre; aşırı sağcılar korona virüsü 

fırsata çevirdi. Aşırı sağcılar tarafından ha-

zırlanan dergilerde devlete karşı çıkmak ve 

güç göstermek adına okuyucularını market 

gibi satış yerlerini yağmalamaya davet etti. 

Yağmalamanın yanı sıra birçok komplo 

teorisi de öne sürüldü. Virüsün Almanya’ya getirenlerin göçmen, mülteci ve Ya-

hudiler tarafından yayıldığını ileri sürdüler. Salgının yayılmasına neden olanların 

farklı ülke vatandaşları olduğunu ve kasıtlı olarak virüsü yaydıklarını iddia ettiler.

Kaynak: Sueddeutsche

“Fridays for Future” Protestocularına Para Cezası
Koronavirüs nedeniyle gerçekleştirilemeyen “Fridays for Future” protestoları için 

gençler tekrar sokağa çıktı. Stuttgart şehrinde az sayıda insanla başlayan yürüyüşe 

katılımın artmasıyla birlikte sosyal mesafe kuralı ihlal edildi. Sosyal mesafe kuralını 

ihlal eden birçok protestocu ve yerlere sprey boya ile yazı yazanlara para cezası verildi.

Walter Lübcke’yi Öldüren Saldırgana Dava Açıldı
Siyasetçi Walter Lübcke evinin 

önünde suikasta uğrayarak haya-

tını kaybetmişti. Suikastı düzen-

leyen Stephan E. ve yardım ve 

yataklık yaptığı düşünülen Mar-

kus H.’ye dava açıldı. CDU par-

tisine üye olan Lübcke, 2015 

yılında mülteci kabulünü destek-

leyen açıklamalarda bulunduk-

tan sonra aşırı sağcıların hedefi haline geldi. Savcılık tarafından yapılan açık-

lamada Stephan E., Lübcke’ye karşı nefretini kusarak onu cezalandırmak 

istediğine dair kanıtların olduğu belirtildi. Şüpheli en başta suçunu itiraf edip 

polislere silahların bulunduğu yeri göstermiş ancak sonrasında suçunu inkar 

etmişti. Markus H. suça aktif olarak dâhil olmasa da Haziran 2016 tarihinden 

itibaren suikastın düzenleneceğini ve Stephan E.’yi desteklediği bilinmektedir.

Kaynak: Sueddeutsche
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Temel Hakları Korumak İçin Sokağa Çıktılar
Kendilerine “Querdenken (Yanal Düşünme)” adını veren grup, Stuttgart şehrin-

de koronavirüs kısıtlamalarını protesto etmek için sokağa çıktı. “Querdenken” 

kurucusu Michael Ballweg yaptığı açıklamada pandemiyi önlemek adına dü-

zenlenen toplanma yasağının temel haklara aykırı olduğunu vurguladı. Sosyal 

mesafeyi koruyarak, yaklaşık 40 kişiden oluşan grup protesto alanını bantlarlar 

kapattıktan sonra protestolarını gerçekleştirdiler. Querdenken, sadece toplanma 

hakkını değil, anayasanın ilk 20 maddesini korumak adına protestoyu gerçek-

leştirdiklerini belirti. 

Almanya Yunan Adalarında 
Mahsur Kalan Mültecileri Kabul Etti

Yunan adalarında mahsur kalan çocuk ve gençlerin çoğunu Aşağı Saksonya 

eyaleti kabul etti. İçişleri Bakanlığı 18 yaş altı olan 47 mültecinin 18 Nisan’da 

Almanya’ya geldiklerini açıkladı. Almanya’ya getirilen 47 mülteci iki haftalık 

karantina sürecinden sonra ilgili makamlara veya ailelerine teslim edilecekler. 

Ailesi olmayan 13 genç Aşağı Saksonya Eyaleti’nde kalacak. Almanya’da ak-

raba veya aileleri bulunan gençler ise onların yaşadıkları eyaletlere gönderile-

rektir.

İlk Kabul Tesislerinin Kapatılması Protestosu
“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.  

Kaynak: Sueddeutsche
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Anthony Fauci Kimdir?
Dr. Anthony Stephen Fauci 1940 yılında New York’ta 

doğmuştur. İtalyan kökenli Anthony Fauci ABD‘nin 

önde gelen immünoloji (bulaşıcı hastalıklar) uz-

manlarındandır. 1984’ten beri ABD Ulusal Alerji ve 

Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü müdürlüğü görevini 

üstlenmiştir. HIV, SARS ve 2009 yılındaki Domuz 

Gribi salgınlarında ABD'deki karantina yöntemlerini 

belirleyen ekibin içerisinde oldu. Fauci, Beyaz Saray 

koronavirüs ile Mücadele Görev Gücü’nde yer almak-

tadır. Pandemi döneminde koronavirüs salgınıyla ilgili önlemlerin alınması için 

Trump ile ters düşse de inisiyatif başlattı ve görevini sürdürdü. Hatta ABD’de 

daha erken sosyal mesafe uygulamasına geçilmiş olsaydı bu virüs salgınında 

daha fazla insan hayatının kurtulabileceğini belirtti. Ayrıca kısıtlamaların azaltıl-

ması için erken olduğunu da savunmaktadır.

Sınır Tanımayan Doktorlar Nedir?
Sınır Tanımayan Doktorlar (Mé-

decins Sans Frontières - MSF) 

1971 yılında doktorlar ve ga-

zeteciler tarafından Fransa’nın 

başkenti Paris’te kurulmuştur. 

Merkezi İsviçre’nin Cenevre 

şehrinde bulunuyor. Sınır Tanımayan Doktorlar silahlı çatışma, salgın hastalık ve 

doğal afet durumlarından etkilenen veya sağlık hizmetlerinden mahrum bırakılan 

insanlara acil yardım hizmeti veren uluslararası bir bağımsız tıbbi insani yardım 

kuruluşudur. 24 farklı ülkede şubeleri vardır ve bunların bir araya gelmesiyle kü-

resel ‘Uluslararası MSF Hareketi’ oluşmuştur. Bu hareket ihtiyaca dayalı olarak 

sağlık hizmeti sunmaktadır dil, din, ırk, toplumsal cinsiyet ve siyasi görüş ayrımı 

gözetmez. Bağımsızlık ve tarafsızlık ilkelerini benimseyen bu dernek, kaynak-

larının çoğunu dünya çapındaki 6,1 milyon bireysel bağışçıdan sağlamaktadır. 

Birçok ödüle layık görülen kuruluş 1999 yılında Nobel Barış Ödülünü dernek 

için kullanmıştır. Sınır Tanımayan Doktorlar 1992 Erzincan, 1999 Marmara ve 

2011 Van depremlerinin de aralarında bulunduğu doğal afetler ve beraberinde 

ortaya çıkan insani krizlerde Türkiye'de de aktif olarak çalışmıştır.

Kaynak: Rottentomatoes

Kaynak: www.sinirtanimayandoktorlar.org
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KİTAPLIK

Kaygı Çağı
(Editör:Kemal Sayar, Yayınevi: Kapı Yayınları)

Salgın psikolojisi adı ile de bahsedebileceğimiz, bulundu-

ğumuz süreç içerisindeki duygusal ve düşünsel yansımala-

rımızın rol oynadığı süreci işleyen kitap, süreçten sonraki 

ruh halimize ve olası ruhsal sıkıntılara dikkat çekmekte-

dir. Bu kitap beklemediğimiz noktalardan gelen tepkiler, 

belirsizlik ve korkunun birleşiminden oluşan kaygıyı nasıl 

aşacağımızı anlatan bir koronavirüs rehberi niteliğindedir. 

Birçok makaleden oluşan bu eser, süreçten en az hasarla kurtulmak için öneri-

lere yer vermektedir. 

Osmanlı'dan Cumhuriyet’e Salgın Hastalıklar ve Kamu Sağlığı
(Yazarlar: Burcu Kurt, İsmail Yaşayanlar, Yayınevi: Tarih Vakfı Yurt Yayınları) 

2017 yılında Tarih Vakfı Yurt Yayınları tarafından yayınla-

nan kitap insanların toplu şekilde yaşamaya başlamalarından 

itibaren birçok salgın hastalıkla karşı karşıya kalması kamu 

sağlığı ve kamu sağlığı anlayışının gelişmesine ve dönüş-

mesine neden oluşunu ele almaktadır. “Sağlıklı vatandaş “ 

düşüncesinin ortaya çıkışı kamu sağlığının yaygınlaşmasını 

ve modernleşmesini beraberinde getirmiştir. Aynı zamanda 

Osmanlı İmparatorluğu’ndan Türkiye Cumhuriyeti’ne kadar uzanan dönemdeki 

sağlık kurumlarını, sağlık politikalarını ve salgınlarla mücadele için karantina 

uygulamaları gibi uygulamalarına değinilmiştir. 

Osmanlı’da Salgın Hastalıklarla Mücadele
(Editörler: İbrahim Başağaoğlu, Ahmet Uçar, Osman Doğan, 

Yayınevi: Çamlıca Basım Yayın)

Geçmişte ve günümüzde dünyayı etkisi altına alan salgın 

hastalıkların Osmanlı’daki boyutuna ve mücadelesine dik-

kat çekilen bu eserde, Osmanlı Devleti’nin sağlığa ve tıb-

ba verdiği önemden başlayarak veba ve kolera salgınları-

nın tarihçesine bakılmıştır. Bu hastalıkların tarih boyunca 

insanların toplumsal hayatlarını nasıl etkilediğine dikkat 

çekilmiştir. 19. yüzyıl, Tanzimat Dönemi, 20. yüzyılın 

başlarını konu alan ve çeşitli üniversitelerden tıp fakültesi mensupları veyahut 

araştırmacı yazarların makalelerinin birleşiminden meydana gelmiştir.  
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Bu köşemizde her ay bir tema üzerinden üç farklı dilde kavramları bulacaksınız.

TÜRKÇE ALMANCA İNGİLİZCE

#evdekal #bleibezuhause #stayathome

Entübasyon Die Intubation Intubation

Filyasyon Die Abstammung Filiation

Bağışıklık Sistemi Das Immunsystem Immune System

Karantina Die Quarantäne Quarantine

Cerrahi Maske Die OP-Maske Surgical Mask

Dezenfektan keimtötendes Mittel Disinfectant

Solunum Cihazı Der Ventilator Ventilator

Yakın Temas enge Verbindung Close Contact

İmmün Tedavisi Die Immuntherapie Immune Disease 
Treatment

Kuluçka Süresi Die Inkubationszeit Latent Period

Pik Noktası Der Höckerpunkt Peak Point

Aşı Der Schutzstoff Vaccine

Terminoloji Teması: Salgın Hastalıklar

TEMİNOLOJİ
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