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Değerli okuyucular,

Bu ayki bültenimizin konusu tüm dünyayı etkisi altına alan “Covid 19” yani 

Koronavirüsü. Şubat ayının sonundan  itibaren tüm dünya gündemini meşgul 

eden ve Mart ayında Dünya Sağlık Örgütü tarafından “pandemi” olarak ilan 

edilen bu virüsün muhtemel sonuçlarını önümüzdeki birkaç ay içinde daha iyi 

gözlemleyeceğiz. Şimdilik meta teoriler, çıkarımlar yapmayı bir kenara bıra-

kıp mevcut verilere odaklanarak bu ayki sayımızı siz değerli okuyucular için 

hazırladık. İlk olarak virüsü mercek altına alıyoruz ve özellikle Avrupa bağ-

lamındaki verilere odaklandık. Sonrasında virüsü göç, İslamofobi ve ırkçı-

lık-ayrımcılık bağlamlarıyla ele aldık. Sosyal hayatın durma noktasına geldiği 

Avrupa’da islamofobik tavır medya üzerinden devam ediyor. Diaspora Araş-

tırmaları Merkezi uzun yıllar medya takibi yaparak İslamofobiyi gözlemlerken 

tam da bu tavrı merkeze almıştı. Avrupa’da İslamofobinin kaynağının med-

ya söyleminde yattığına bu bağlamda bir kez daha vurgu yapmakta fayda var. 

 

Sizlere evde iyi okumalar dileriz...

E 
ditörden...
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GİRİŞ

Avrupa’nın Koronavirüs ile Mücadelesi 
Çin’in Hubei eyaletinin merkezi olan Wuhan’da Aralık 2019’da tespit edilen 

ilk vakanın ardından yaklaşık üç ay geçtikten sonra pandemi (tıp literatüründe 

salgın hastalıkların çok geniş çaplı-küresel- bir alanda etkili olmasını ifade eden 

kavram) halini alan yeni tip koronavirüs (“SARS-CoV-2”, “Covid-19”) küresel 

bir krizin de tetikleyicisi oldu. Hem Çin’den gelen bilgilerin yetersizliği hem 

de sürecin nasıl gelişeceğinin bilinememesi ülkeleri ve kurumları salgına karşı 

tedbir alma noktasında geciktirdi. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından bile 

virüsün pandemi olarak ilan edilmesi yaklaşık üç ay sürdü ve 11 Mart 2020 tari-

hi itibariyle yeni tip korona virüsü pandemi olarak ilan edildi.

Özellikle Avrupa’da İtalya başta olmak üzere İspanya, Fransa, Almanya, İngilte-

re, Hollanda gibi pek çok ülke korona virüsü ile mücadele ederken dünya gene-

lindeki vaka sayısı da hızla artmaktadır. Hızla yayılan bu salgının ardından her 

ülke belli başlı önlemler almaya başladı. Alınan önlemlerin başında okul, res-

toran, alışveriş merkezi, park, bahçe, müze gibi kalabalık alanların kapatılması, 

sokağa çıkma yasağı, sınırlı dolaşım, sosyal yardımların arttırılması yer alırken 

bazı ülkelerde kontrolü sağlamak adına ordunun sokaklara indiği görülmüştür. 

Mart sonu itibariyle küresel ölçekte bir milyona yakın vakanın ve 50 bine yakın 

da ölümün tespit edildiği salgında ölüm oranının yüksekliği (%5 yaklaşık) ülke-

lerin neden katı tedbirler aldığını da açıklar niteliktedir.

Kaynak: Information is Beautiful
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Tedbirler büyük oranda benzerlik gösterse de her ülkenin salgınla mücadele 

yöntemi aynı değildir. Ülkeleri yönlendiren kurumlar ve kültürel unsurlar bu 

mücadelede belirleyici rol oynamaktadır.  Ancak yine de Avrupa bağlamında 

bazı ülkelerin durumları diğerlerinden farklıdır. 

Salgın ve salgınla mücadele konusunda Avrupa ülkeleri arasında en kötü durum-

da olan iki ülke kuşkusuz İtalya ve İspanya olmuştur. En çok ölüm vakasının 

görüldüğü ülkeler arasında Avrupa’da İtalya ilk sırada yer alırken İspanya ikinci 

sırada yer almaktadır. İtalya’da Lombardiya bölgesi, İspanya’daysa Madrid ve 

Katalonya en çok vakanın görüldüğü yerlerdir. Sağlık sistemleri çökmüş vazi-

yette ve henüz virüsün pik yapıp yapmadığı bilinmemektedir. Bu iki ülkedeki 

toplam vaka sayısı 100 binleri aşmış durumdadır. Mart sonu itibariyle İtalya’da 

ölümler 12.500’leri bulmuştur. Ancak buna rağmen ölümlerin bilinenden daha 

fazla olduğu tahmin edilmektedir. İspanya’da ise 9 bine yaklaşan ölümlerin iler-

leyen günlerde İtalya’yı da geride bırakacağı konuşulmaktadır.

Avrupa’daki bir diğer önemli ülke İngilte-

re’dir. Olayların başladığı sırada İngiltere 

hükümeti yukarıda bahsedilen kısıtlamaların 

hiçbirini yapmamıştır. “Sürü bağışıklığı” 

olarak adlandırdığı ilk stratejisi temel olarak 

salgının toplum içerisinde yayılmasına izin 

vererek insanların doğal bağışıklık kazanmasını ve bu sayede hastalığın etkileri 

azaltmaktır. Böylece hem toplumun büyük bir kısmı bağışıklık kazanacak hem 

de hastalığın getirdiği sosyal-siyasal-ekonomik maliyetler minimize edilecektir. 

Ancak daha sonra Londra Imperial College Üniversitesi tarafından yapılan mo-

dellemeler eğer bu şekilde devam edilirse 

milyona varan ölümlerin ortaya çıkacağını 

göstermiştir. Bu veriler ardından İngilte-

re’de stratejisini değiştirerek “yatıştırma” 

(mitigation) stratejini izlemeye başladı ve 

yukarda bahsedilen bir dizi yasağı hayata 

geçirmiştir. 

Merkel tarafından İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra en büyük olay olarak ad-

landırılan koronavirüs salgını karşısında Almanya diğer Avrupa ülkelerine göre 

görece daha başarılı bir sınav vermektedir. Robert Koch Enstitüsü ve federe 

devletler salgın karşısında beraber hareket etmektedir.  

GİRİŞ

Sürü Bağışıklığı Nedir?
Koronavirüsün yayılmasına izin 
verilerek nüfusun büyük kısmana   
bulaşması ve bu sayede toplumun 
virüse karşı bağışıklık kazanması 
yöntemidir.

Yatıştırma Stratejisi Nedir?
Şüpheli vakaların karantiya alı-
narak toplumsal alandan uzaklaş-
tırılması ve virüsün yayılma hızı 
kontrol edilerek sağlık sistemine 
olan etkisinin azaltılması strateji-
sidir. 
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GİRİŞ

Ancak salgınla mücadelede ön plana çıkan kurum Koch Enstitüsü’dür. Haftalık 

yaklaşık 150 bin test yapan ve bu rakamları daha da arttırabileceklerini söyle-

yen Almanya, bu rakamlarla salgınla mücadelede başarılı olarak adlandırılan 

Güney Kore örneğinin bile ötesinde bir tutum sergilemektedir. Ancak Almanya 

henüz salgının başında ve şu anda enfekte olanların yaş ortalamasının büyük bir 

çoğunluğunun 60 yaşının altında olduğu bilinmektedir. İlerleyen günlerde hasta 

sayısının artması ve hastane-yatak kapasitesi gibi sorunlar ölüm oranlarını art-

tırabilir. Bunun için Almanya yeni 10 bin suni solunum cihazı siparişi vermekte 

ve Berlin’deki Ticaret Fuarı alanını 1000 yataklı bir hastaneye dönüştürmeyi 

planlamaktadır.

Avrupa’da korona virüsle mücadelede Belarus ve İsveç gibi neredeyse hiçbir 

önlem almayan ülkeler de bulunmaktadır. Salgının getireceği tüm maliyetleri 

öngörmelerine rağmen İsveç’te sadece lise ve üniversiteler kapatılmıştır. Ana-

okulları, ilkokullar, restoranlar, kafeler, alışveriş merkezleri kapatılmadı ve bir-

çok iş yeri faaliyetlerini sürdürmektedir. İsveç hükümeti tüm bireylere kendi 

tedbirlerini kendi inisiyatifiyle alması gerektiğini söylemekte. İsveçliler sosyal 

mesafe kültürünü normal zamanlarda da yaşatan bir ülke olarak bunu uygula-

makta zorlanmayacaklar ancak buna rağmen vaka sayıları ve ölümler artmakta-

dır. Önümüzdeki günlerde artan vakaların sağlık sistemini tehlikeye atacağından 

yeni önlemler alınması gerekmektedir. 

Salgının yayılması ve ülkelerin reaksiyonlarının ardından meta analizler de ya-

pılmaya başlanmıştır. Herkes bir anlamda salgın sonrası “yeni dünyanın” nasıl 

bir yer olacağına ilişkin analizler yapmaya başladı. Böyle bir küresel kriz sonra-

sı kimse her şeyin aynı kalmasını beklemez ancak “wishful thinking” ile muhte-

mel sonuçları da birbirine karıştırmamak gerektiği ortadadır. Daha uzun bir süre 

bu krizi ve sonrasında neler olacağını konuşacağa benziyoruz. Post-Pandemik 

dönem bize neler gösterecek bunu gözlemlemeye devam edeceğiz.
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Koronavirüs Haberlerinde Batı Medyasının 

İslamofobik Dili

Yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgınının tüm dünyada etkisini göstermeye 

başladığı 11 Mart 2020 tarihinde ABD Başkanı Donald Trump’ın Avrupa’dan 

gelen tüm seyahatleri 30 gün boyunca askıya alacaklarını ve Avrupa Birliği’nin 

gerekli önlemleri almada başarısız olduğunu açıkladığı haberinde, New York Ti-

mes gazetesi görsel olarak içerisinde Türk bayrağı ve cami bulunan bir fotoğrafa 

yer verdi. Türkiye’de daha henüz ilk vakaların ortaya çıkmaya başladığı bu dö-

nemde, CNN International, BBC ve AP gibi diğer uluslararası medya kuruluşları 

da koronavirüs ile ilgili bilgileri aktardıkları haberlerini ve bu haberleri servis 

ettikleri sosyal medya hesaplarını, içeriğinde Türkiye ile ilgili bir bilgi olma-

masına rağmen Türkiye’de dezenfekte edilen bir caminin fotoğraflarıyla birlikte 

yayınladılar.

GÜNDEM
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GÜNDEM

Yiğit Cem ESKİCİOĞLU
DİAM Araştırma Asistanı

Görsellerde görüldüğü üzere BBC, haberinde ABD’ye seyahat yasaklarını ve 

İtalya’da alışveriş merkezlerinin kapanmasına yer verirken, CNN Internatio-

nal ise Çin, İtalya ve İran’daki vaka sayılarını vermektedir. Hiç kuşkusuz bu 

haberlerde yer bulan Türk bayrağı ve cami görselleri, Batının konvansiyonel 

ve dijital iletişim ağında tesadüf eseri kullanılmamaktadır. Kitle iletişim araç-

larıyla körüklenmek istenen İslamofobiye, her gün milyonlarca insanın takip 

ettiği bu haberlerde sık sık rastlanılmaktadır. 11 Eylül sonrası artışa geçen İslam 

düşmanlığı, medya aracılığıyla da kendine yer bulmakta ve Gramsci’nin he-

gemonya  kavramında belirttiği gibi Batının 

egemen güçlerinin, toplumsal aklı şekillen-

dirmek üzere kullandıkları bir araç haline 

gelmiş bulunmaktadır. Hegemon güç olmak 

için gereken en önemli unsurlardan biri olan 

toplumsal rızanın kazanılması içinde, etik 

sınırların dışına çıkarak ve birçok örnekte olduğu gibi olayları çarpıtarak kitle-

lerin bilinçlerinin şekillendirilmesinde etkin bir şekilde rol almaktadır.

İslam’ın Batı medyası tarafından ele alınışına 

mercek tuttuğu ve somut örneklere değindiği 

kitabı “Medya’da İslam: Gazeteciler ve Uzman-

lar Dünyaya Bakışımızı Nasıl Belirliyor?” ile 

Edward W. Said; İslam’ın medyada olumsuz kav-

ram ve haberlerle birlikte verilerek bilinçli bir 

planlamayla özünden farklılaştırılmak istendiği-

nin altını çizmekte ve Batı medyasının kitlelere 

bu durumu empoze etmesini eleştirmektedir. Bu 

aşamada, dikkat edilmesi gereken nokta Batının 

kullandığı kitle iletişim araçlarıyla birlikte İslam’ın olumsuz haberlerle yan 

yana servis edilerek insanların zihninde İslam’ı bir tehdit olarak gösteren bir 

algı oluşturmayı amaçlamasıdır. Medyanın kullanmış olduğu bu söylem sosyo-

lojik alanı da etkilemekte ve dikkatlice incelendiğinde bugün gerçekleştirilen 

İslamofobik saldırıların temelinde, aşırı sağcı grupların medyanın da etkisiyle 

kendi fikirlerini meşrulaştırdıkları görülmektedir. 

“Gramsci’ye Göre Hegemonya”
Ağırlıklı olarak ekonomik temelli 
ya da toplumsal üretim ilişkileri-
nin aksine, öncelikle bir toplumun 
üst yapısı aracılığıyla kullanılan 
kontrol biçimidir. 
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Koronavirüsü ve Sinofobi

Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa bir sürede tüm dünyayı etkisi altına 

alarak küresel bir salgına sebep olan koronavirüs yani Covid-19, dünyanın birçok 

bölgesinde yalnızca sağlığımızı tehdit etmekle kalmadı, aynı zamanda zihin dünya-

mızı da korku ve paniğin sarmasına neden oldu. Dünyanın her yerinde hem küresel 

ölçekte hem de devletlerin ayrı olarak aldıkları tedbirler ve salgınla mücadele çalış-

maları, içinde bulunduğumuz sürecin olabildiğince en az kayıpla atlatılabilmesi için 

büyük bir gayretle devam ediyor. Salgınla mücadele kapsamında birçok ilaç şirketi 

ortak hareket ederek virüse karşı aşı ve antikor geliştirmeye çalışırken, salgının baş 

gösterdiği devletler ise hızlıca pozitif vakaları tespit ederek ve onları karantinaya 

alarak virüsü daha fazla yayılmadan kontrol altına almaya çalışıyor. Mücadele kap-

samında alınan diğer tedbirlerin başında ise sosyal mesafeyi korumak ve insanların 

zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamalarını sağlamak geliyor. 

Sosyal mesafe kurallarına uymak ve dışarı çıkarken maske ve eldiven gibi kişisel 

tedbirleri azami ölçüde tutmak hem kendimiz hem de başkaları için riski en aza in-

dirmek adına son derece önemli önlemler olmakla birlikte bir başkasından kaynaklı 

tehditle zihnimiz içerisinde yayılan korku ve paniğin somut örneklerini oluşturuyor. 

Bu tehditin virüsten kaynaklandığı ve alınan tedbirlerin gerekli olduğu konusunda 

hem fikir olsak da tüm dünyaya yayılan korku ve paniğin bir çok yerde ırkçılığa 

varan, yabancı düşmanlığı gibi salgınla mücadeleyi aşan bir takım olumsuz durum-

ları da ortaya çıkarttığını görmekteyiz. Virüsün Wuhan kentinde ortaya çıkmasıyla 

birlikte özellikle sosyal medyada hızla yayılan Çinlilere ve Çin yemek kültürüne 

yönelik alaycı ve aşağılayıcı tutum, virüsün birçok Batı ülkesinde de görülmeye baş-

lamasıyla toptan “Doğu Asyalılara” yönelik sokaklara taşan, tacize ve hatta fiziksel 

şiddete varan bir boyuta ulaşmıştır. En büyük besleyicilerinden biri korku olan ve 

yıllardır göçmenlere yönelik sürdürülen yabancı düşmanlığı, salgının yayılma hızıy-

la birlikte ortaya çıkan paniğin de etkisiyle bir anda tüm “Doğu Asyalılara” yönelen 

bir hal almakta gecikmemiştir.

Salgının etkilerini en ağır yaşayan ülkelerin başında gelen İtalya’nın Venedik ken-

tinde Çinli bir çift, bir grup gencin hakaretine ve tacizlerine maruz kalırken, aynı 

kentte Çinli bir üniversite öğrencisi trende ırkçı hakaretlerle karşılaştığını şikayet et-

mişti. Torino’da bir restoranda, uzun yıllardır İtalya’da yaşamakta olan Çinli bir aile 

sözlü saldırıya uğramış, Roma’da bulunan Santa Cecillia Konservatuarı ise Uzak 

Doğulu öğrencilerin hepsinin derslerini askıya almıştı. 

GÜNDEM
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GÜNDEM

Almanya’nın Berlin kentinde 

kimliği belirsiz iki kadın 23 ya-

şındaki Çinli bir kadına sözlü 

hakarette bulunduktan sonra fiili 

saldırıda bulunarak kadını darp 

etmiş, yine Almanya’nın önde 

gelen dergilerinden biri olan 

Der Spiegel koruyucu tulum gi-

yen ve maske ile yüzü peçelenen 

uzak doğulu görünümlü birinin 

resminin üzerine yazdığı "Made 

in China" kapağı  ile tartışmala-

ra neden olmuştu. ABD Başkanı 

Trump ise salgınla ilgili olarak 

yaptığı bir basın toplantısın-

da koronavirüsü yerine "Çin virüsü" tabirini kullanarak Sinofobi (Çin ve Çinli 

Düşmanlığı) olarak tanımlanan ayrımcılık tutumunu yansıtan ilk devlet başkanı 

olmuştu. Trump gibi popülist bir liderin iç ve dış siyaseti yönlendirmek amacıyla 

bu türden ayrımcı söylemleri dile getirmesi şaşırtıcı olmasa da, dünyanın içinde 

bulunduğu bu korku ve panik halinin bu türden söylemlerle yerini Çinlilere ve 

tüm Doğu Asyalılara olan bir öfkeye bırakması işten bile değildir.

Salgın nedeniyle dünyanın dört bir yanında hayat kesintiye uğramış, insanların 

bir kısmı evlerine kapanmış, büyük bir çoğunluğu ise zorunda oldukları için her 

gün büyük bir riske girerek çalışmaya devam etmektedir. Çalışmak zorunda ka-

lan, eve kapanan veya sahada bilfiil salgınla mücadele eden tüm insanlığı salgın 

nedeniyle virüs bulaşma tehlikesinin yanında büyük bir ekonomik belirsizlik de 

beklemektedir. Koronavirüsü küresel bir salgına neden olarak hayatın olağan 

akışını sekteye uğratmış, neredeyse tüm dünyayı içine alan bir olağanüstü hal 

oluşturmuştur. Bu olağanüstü hal aynı zamanda insanların ruhsal durumları için 

de geçerlidir ki, korku ve panik halinin öfke ve kızgınlığa dönüşmesi hem sal-

gınla mücadeleyi yaralayacak hem de dünyanın yeniden eski haline gelmesini 

geciktirecektir. Salgın öncesinde de ırkçı bir tutum içerisinde olan insanlar bu 

süreci bir fırsat olarak görerek söylemlerini öfke ve kızgınlığı arttırmak için kul-

lanmakta, özellikle sosyal medya aracılığı ile koronavirüs ve Çinlileri eşdeğer 

göstermeye çalışmaktadır. 

Kaynak: Der Spiegel
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GÜNDEM

Yine başta ABD’nin uluslararası çıkarlarına uygun olarak küresel salgın nede-

niyle Çin Halk Cumhuriyeti’ne yönelik ihmal ve bilgileri gizleme suçlamaların-

da bulunması, dünyanın her yerinde zor bir sürecin içerisinden geçen insanların 

Çin’e yönelik şüphelerinin artmasına ve Çinlilere yönelik ayrımcılık ve düşman-

lığın beslenmesine neden olmaktadır. Küresel salgın ile artmaya başlayan yaban-

cı düşmanlığı hedefine yalnızca Çinlileri değil, neredeyse tüm Doğu Asyalıları 

ve yıllardır Batılı ülkelerde yaşayan Doğu Asya kökenli insanları da almaktadır. 

Salgının ortaya çıkmasıyla birlikte birçok Batı ülkesinde Doğu Asya kökenli in-

sanlara sokakta, okulda, toplu taşımada ya da iş yerinde virüsün taşıyıcısı olarak 

davranıldığı ve bir kısmının “virüs” nitelemesiyle sözlü tacize uğradığı görül-

mektedir. “Sarı uyarı” veya “sarı tehlike” olarak kullanılan tabirlerin yanında, 

dışlanmaya maruz kalan birçok insana “yarasa” ve “fare” yememeleri gerektiği 

söylenmektedir. Özellikle Batılı ülkelerde, o ülkelerin bir parçası haline gelmiş 

birçok Doğu Asya kökenli insan yalnızca görünüşü yüzünden günlük hayatını 

sürdürmekte zorluk çekmektedir. Yabancı düşmanlığının kısa bir süre içerisinde 

bu şekilde artması daha büyük bir tehlike olan ırkçılığa da zemin hazırlamakta-

dır. Çin’in Batıyı işgal etmek için özellikle bu virüsü ortaya çıkarttığına yöne-

lik komplo teorileri internette hızla yayılmakta, salgın öncesinde de bu türden 

komplo teorilerine inanan ve yayan çoğu ırkçı insanların içerisinde bulunduğu 

korku ve panikten yararlanmaya çalışarak yabancı düşmanlığını körüklemekte-

dir.

Diğer bir yandan Dünya Sağlık Örgütü başta olmak üzere küresel ölçekte ve 

salgınla mücadele eden devletler arasında işbirlikleri devam ediyor. İnsanlığın 

tümü için bir tehlike oluşturan koronavirüsü ile mücadele ancak küresel bir işbir-

liği ile yürütülebilir. İçinde bulunduğumuz pandemi ulusların, ırkların ve etnik 

kökenlerin ötesine geçerek bizlere bir tür olarak insanoğlunun kırılganlığını ve 

birbirimize olan ihtiyacımızı hatırlatmıştır.

Buğra Kadir KOÇER 
DİAM Araştırma Asistanı
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Koronavirüs Krizinde Mülteciler: 

“Unutulan İnsanlık”

Geçtiğimiz yılın son aylarında Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koro-

navirüs kısa süre içerisinde tüm dünyaya yayıldı. Özellikle Avrupa’da İtalya başta 

olmak üzere İspanya, Fransa, Almanya, İngiltere, Hollanda gibi pek çok ülke koro-

navirüs ile mücadele ederken dünya genelindeki vaka sayısı da hızla artmaktadır. 

Tablo 1: 31 Mart İtibariyle 10 Binden Fazla Vaka Sayısı Olan Ülkeler

ÜLKE VAKA SAYISI

Amerika Birleşik Devletleri 
(ABD) 164 bin 266

İtalya 101 bin 739

İspanya 87 bin 956
Çin 81 bin 518

Almanya 66 bin 885
Fransa 44 bin 550

İran 41 bin 495

İngiltere 22 bin 141

İsviçre 15 bin 922
Belçika 11 bin 899

Hollanda 11 bin 750

Türkiye 10 bin 827
Kaynak: Worldmeter 

Küresel ekonominin en önemli aktörleri olan ABD ve Çin gibi gelişmiş ülke 

ekonomileri, köklü sağlık sistemlerinin dahi salgınla mücadelede yetersiz kal-

dığı görülmektedir. Alınan önlemler, gelişmiş ekonomiler ve köklü bir sağlık 

sistemi salgını tam anlamıyla önleyemese de salgınla mücadelede ciddi avan-

tajlardır. Suriye, Irak, Afganistan gibi savaş bölgesindeki ülkelerin koronavi-

rüsü ile mücadelesinde ne yazık ki aynı durum söz konusu değildir. Bölgede 

yıllardır süregelen savaşlar ülkelerin ekonomilerini yıpratmakla kalmayarak 

yok etmiştir demek yanlış bir tabir olmayacaktır. Virüsün savaşın devam et-

tiği ülkelerde varlık göstermesi kontrol edilemez bir duruma dönüşecektir.

Atılan bombalar ile yok edilen sağlık merkezleri, yetersiz sağlık malzemesi ve 

personel, beslenme eksikliğine bağlı dirençsiz bağışıklık sistemi,  çatışmalarda
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yaralanmış veya kronik hastalık sahibi olan pek çok insan düşünüldüğünde vi-

rüse karşı daha kırılgan bir yapının var olduğu açıktır. Birleşmiş Milletler (BM) 

Genel Sekreteri Antonio Guterres savaş bölgesinde hayatlarını devam ettirmeye 

çalışan ve yerinden edilen mülteciler için “dünyanın her köşesinde devam eden 

savaşlar için derhal küresel ateşkes çağrısı”nda bulundu. Bununla birlikte bu 

alanlara insani yardım koridorlarının oluşturulması gerektiğini ifade etmiştir.  

Kaynak: Anadolu Ajansı

BM İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Mark Lowcock, 2011 yı-

lından bu yana savaşın kesintisiz olarak devam ettiği Suriye’deki duruma ilişkin 

açıklamalarda bulundu. 10 koronavirüs vakasının tespit edildiğini ve bunlardan 

ikisinin hayatını kaybettiğini ifade etmiştir. Doktorların yaptığı açıklamaya göre 

Suriye’de bir yerleşim bölgesinde, hastaların bazıları koronavirüse benzer semp-

tomlar nedeniyle hayatlarını kaybetmiştir. Yatak, koruyucu ekipman, personel 

ve sağlık malzemesi yetersizliğinden hastalara tanı konulamamakta ve tedavi 

edilememekteler. Bu şartlar altında Suriye’deki vaka sayısının 10 olarak ifade 

edilmesi gerçekçi görünmektedir.

Yaşanan savaş nedeniyle ülkedeki hastanelerin yarısının işlevsiz olduğu ve 8 

milyon kişinin gıdaya erişiminin olmadığı bilinmektedir. Böylesi olumsuz şart-

ların bulunduğu Suriye’de salgının yayılması büyük risk yaratacaktır.Tüm bun-

larla birlikte yerinden edilen yüz binlerce mültecinin hayatını devam ettirdiği 

mülteci kampları büyük risk grubunu oluşturmaktadır. Evleri bulunanlar bir neb-

ze olsun sosyal mesafeyi ve izolasyonu sağlayabilirken kamplarda bunu kontrol 

edebilmek mümkün değildir. Hijyenin, beslenmenin ve sağlık koşullarının ye-

tersiz olduğu kamplarda mülteciler kalabalık gruplar halinde hayatta kalmaya 

çalışmaktadır.
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Bangladeş’te bir kampın nüfusu yaklaşık olarak New York nüfusunun dört katı 

kadardır. Burada sosyal mesafe fikri ne kadar mümkün olabilir veya salgın es-

nasında yüzbinlerce doktorun tüm sağlık ekipmanları eşliğinde tedavi için ça-

lıştığı hastanelerin aksine Kenya’da olağan dönemde kamptaki 200.000 bin kişi 

için sadece sekiz doktorun var olduğu bir yerde korona virüsünün yayılması ne 

kadar gerçekçi olabilir? Yemen’den Suriye’ye Afganistan’dan Irak’a Venezue-

la’dan Bangladeş’e her yaş grubundan milyonlarca mültecinin yaşadığı, virü-

sün üremesi ve yayılması için elverişli bir ortam olan kamplarda bir an önce 

önlemler alınmalıdır. Kamplarda şartlar oldukça ağır, eksik ve yetersiz. Bunun 

yanında televizyon, telefon, internet gibi haber kanallarına erişimin kısıtlı oldu-

ğu düşünülürse pek çok mültecilerinin koronavirüsünden haberdar olmadığını 

düşünmek yanlış olmayacaktır. Bu bağlamda ilk olarak kamplarda uluslararası 

kuruluşlar başta olmak üzere sivil toplum kuruluşları aracılığıyla bilgilendir-

meler yapılmalı, hijyen paketleri temin edilmeli, sıhhi durumun iyileştirilme-

si ve mümkün olduğunca bağışıklık güçlendirici gıda takviyeleri yapılmalıdır. 

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği raporuna göre dünya genelin-

de 70,8 milyon mülteci bulunmaktadır. Bu sayı yaşanan savaş ve çatışma ortam-

ları, açlık, kıtlık gibi olumsuz yaşam koşullarınca tetiklenmekte ve gün geçtikçe 

artmaktadır.

Unutmayalım ki mültecilik bir tercih değildir. Bu nedenle tüm ülkeler kendi va-

tandaşlarının sağlını korumak adına ardı ardına önlem alırken evinden, yurdun-

dan, vatanından edilmiş yalnızca hayatta kalmaya çalışan mülteciler görmezden 

gelinmemelidir. Mülteciler koronavirüs krizinde unutulanlar olmamalı… 

Kaynak: NTV
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Koronavirüsün sağlıktan ekonomiye, gıdadan barınmaya temel ihtiyaçların dahi 

karşılanamadığı ülkelere ulaşması ölüm vakaları ile sonuçlanacaktır. Bu nedenle 

savaşan tarafların ateşkesi sağlaması bölgeye yardımların aktarılması açısından 

hayati öneme sahiptir. Olası bir ateşkes sağlanması halinde salgın nedeniyle ka-

patılan sınır kapılarının açılarak uluslararası kuruluşların insani yardımları böl-

geye ulaştırması gerekmektedir.

Savaş alanlarının kilometrelerce uzağındaki kamplarda yaşayan mülteciler için 

de durum pek farklı seyretmemektedir. Türkiye’nin İdlib’de yaşanan gelişme-

ler sonrası Avrupa ile olan sınır kapılarını açması mültecilerin gözünde Avrupa 

hayaline giden kapıların açılması demekti.  Yunanistan karada ve denizde gaz, 

sis ve ses bombalarını, 

gerçek ve plastik mer-

milerini kullanarak in-

saniyetten uzak sınır ko-

ruma önlemleri almış ve 

mültecilerin bu hayalini 

zorlaştırmıştır. Yunanis-

tan’ın Cenevre Sözleş-

mesini ihlal ederek sı-

ğınmacı kabulünü durdurma kararına rağmen iki sınır kapısı arasında Avrupa’ya 

geçmek için bekleyen binlerce mülteci bekleyişini sürdürmektedir. Birleşmiş 

Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği, Kızılay, Afet ve Acil Durum Yönetimi 

Başkanlığı (AFAD), Hayata Destek Derneği ve sivil toplum kuruluşları tarafın-

dan mülteciler için yiyecek ve giyecek yardımları başta olmak üzere aktif şe-

kilde yardımlar yapılmaktadır. Tampon bölgede bir sahra hastanesi mültecilere 

sağlık hizmeti sunarken koronavirüsle mücadele için bir sağlık ekibinin görevli 

olduğu bilinmektedir. Hijyen, izolasyon, sosyal mesafe gibi temel önlemlerin 

alınamaması virüsle mücadeleyi zorlaştırmaktadır. 

Yunanistan’daki mülteci kamplarında da virüs riski oldukça fazladır. Yunanis-

tan’da Mart sonu itibariyle virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 49, 

vaka sayısı ise 314 olarak açıklanmıştır. Moria kampının bulunduğu Midilli ada-

sında iki koronavirüs vakasının tespit edilmesinin ardından uluslararası kuru-

luşlar harekete geçti. Sınır Tanımayan Doktorlar (MSF) ve BMMYK kampların 

derhal boşaltılması gerektiğini açıklamıştır. Yunanistan İltica Ajansı çalışanları 

Moria kampındaki şartların insani düzeye getirilmesi için iş bıraktı. 

Kaynak: Deutsche Welle
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Kampın kapasitesinin üzerinde mülteci barındırmasına, sağlıksız yaşam koşulla-

rı ve hijyen eksikliğine dikkat çekmek isteyen ajans çalışanları hükümetin mül-

tecilere karşı politik bir tutum sergilemesini eleştirerek greve gittiklerini ifade 

etmişlerdir. Moria kampı üzerinden değerlendirmelerde bulunan MSF, kamp 

kapasitesinin üç bin kişi olduğunu ancak şu an 20 binin üzerinde mülteciyi ba-

rındırdığını bu sebeple su, gıda, barınma gibi temel ihtiyaçlarını karşılayamadık-

larını ifade etmiştir. Böylesi bir ortamda salgını kontrol etmenin mümkün olma-

dığını ve bir an önce önlem alınması gerektiğini açıklamıştır. Yunanistan tüm bu 

zor şartlara rağmen, sosyo-ekonomik koşullar nedeniyle hastalıklara karşı daha 

kırılgan olan mültecilerin yaşadığı kamplara yardım kuruluşlarının ziyaretlerini 

14 gün boyunca yasaklamıştır. Dünya Doktorları Derneği Midilli sorumlusu Pa-

testos, Moria kampının girişine hastaların izole edilerek tedavi edilmesi için bir 

konteyner yerleştirildiğini ve burada bir doktor ile bir hemşirenin bulunduğunu 

ifade etmiştir. 

Yunanistan’ın mültecilere karşı katı politikaları, salgın sonrasında da yardım ku-

ruluşlarını engelleme, su, sabun gibi temel hijyen malzemelerini temin etmeme, 

yetersiz gıda ve sağlık hizmeti sunma gibi uygulamalar ile devam ettirilmiştir. 

Salgın sonrası Yunanistan, mültecilere yönelik insan hakları ihlallerini korona-

virüsü ile meşrulaştırma çabası içine girmiştir. Yunanistan’ın aksine Lizbon ve 

Berlin’den mülteci sağlığını önceleyen açıklamalar gelmiştir. Portekiz hükümeti 

kamu sağlığına yönelik tehdidin ortadan kaldırılması ve salgında herkesin sağlık 

sisteminden yararlanması amacıyla oturum başvuru yapmış olan tüm mülteci 

ve sığınmacılara “geçici vatandaşlık hakkı” tanınacağını ifade etmiştir. Geçici 

vatandaşlık hakkı tanınan tüm mülteci ve sığınmacılar 30 Haziran 2020 tarihine 

kadar vatandaşların yararlandığı hakların tamamından faydalanabilecektir. Ber-

lin Adalet Bakanı Dirk Behrendt, Moria kampında zor şartlar altında kalmaya 

çalışan 500 ile 1500 aralığında mülteciyi kabul edeceğini açıkladı. Koronavirüs 

tehlikesine karşın kamptan Berlin’e getirilmesi planlanan mültecilerin uçuşu için 

Mission Lifeline yaklaşık 55 bin Euro bağış toplamıştır. Bakan mültecilerin du-

rumuna işaret ederek bu durumun Avrupa Birliği için bir utanç olduğunu ifade 

etmiştir. 

Dünyayı saran salgında mültecilerin hayatlarını ve geleceklerini unutmayarak 

insani kararlar alan Alman ve Portekiz hükümetlerinin bu tavrının diğer Avrupa 

ülkelerine de örnek teşkil etmesi beklenmektedir. 
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Salgına karşın savunmasız konumda olan mülteciler için hükümetler sağduyu 

ile planlamalar yapmalıdır. Mülteciler için kendi dillerinde koronavirüsüne dair 

bilgilendirmeler yapılmalı durumun ciddiyeti aktarılmalıdır. Mümkün olduğun-

ca izolasyon sağlanmalı ve hijyenik ortamlar tesis edilmeye çalışılmalı. Virüsle 

mücadelede su, sabun, beslenme gibi kritik ve temel ihtiyaçlar mülteciler için 

sık sık dağıtılmalıdır. Kalabalık alanlarda hızla yayılan bu virüs kamplar için 

ciddi bir tehdit oluşturmaktadır. İmkanlar dahilinde kamplar boşaltılarak sos-

yal mesafe sağlanmalıdır. Virüs dil, din, kültür, ırk ayrımı yapmaz. Bu nedenle 

küresel salgın ortamında ihtiyaç sahibi hiçbir insan ölüme terk edilmemeli ve 

mülteciler, hükümetlerin koronavirüse karşı mücadele planlarının bir parçası ol-

malıdır. 

Şebnem KORKMAZ 
DİAM Araştırma Asistanı
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Koronavirüs Günlerinde 

Kadın Olmak

Dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgınına yönelik çeşitli tedbir paketleri uy-

gulanmaktadır. Salgınla tıbbi mücadele devam ederken hayatın neredeyse her ala-

nında farklı önlemler alınmaktadır. Salgının yayılımını durduran en önemli etken 

olarak tespit edilen fiziksel mesafe ile sosyal izolasyon sağlanmaya çalışılmak-

tadır. Bunun için dünyada çok sayıda ülkede sokağa çıkma konusunda kısıtlama 

ve yasaklar getirilmektedir. Fakat bu durum farklı sorunlara yol açabilmektedir.

Okulların ve iş yerlerinin bir kısmının kapalı olmasıyla çok sayıda kişi ev-

den çalışmaya başlamış ve çocuklar uzaktan öğretim aracılığıyla eğitimlerine 

devam etmektedir. Fakat salgının uzun sürmesi yüzünden evde kalma süresi-

nin de uzamasıyla tüm gün evde zaman geçirmek zorunda kalan ebeveyn ve 

çocuklarda bu durumun olumsuz psikolojik etkileri olacağı yönünde başla-

yan endişelerin haklılığını sürecin devamında yaşananlar kanıtlamaktadır.

 Avrupa Konseyi genel sekreteri farklı ülkelerden edindikleri raporlara göre ev 

içi şiddetin artarak özellikle çocuk ve kadınların şiddete maruz kaldıklarına dair 

açıklamalarda bulunmuştur. Avrupa genelinde internet ortamındaki acil yardım 

servislerine artan başvuruların şiddet uygulayan kişilerin şiddete maruz kalanların 

acil yardıma başvurmalarını engelleme davranışını düşündürmektedir. Yine ge-

nel sekreter Danimarka’daki kadın sığınma evlerindeki başvuru sayısının yüksel-

diğinin de altını çizmiştir. Amerika Birleşik Devletleri, Fransa, İngiltere, İsviçre 

gibi ülkelerde ulusal aile içi şiddet danışma hatlarını arayan kadın sayısının artış 

gösterdiği ve buna yönelik hızlı önlemler alınması gerekliliğinden bahsedilmiştir.  

Kaynak: www.on5yirmi5.com
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Fiziksel veya psikolojik şiddete maruz kalan kadınların bir kısmı, şiddet uygula-

yanlar tarafından bu salgına yönelik alınan tedbirleri onların aile veya arkadaş-

larıyla iletişim kurmalarını engellemek için kullanıldığını söylemişlerdir. Yine 

bu bağlamda şiddete uğrayan kadınların yardım için dışarı çıkmaları durumunda 

şiddet uygulayanlarca tekrar evlerine alınmama tehdidine maruz kalmaları gibi 

çok sayıda olay örnek verilmiştir.

Ayrıca şiddetin yanı sıra salgının kadınları ekonomik açıdan olumsuz etkileye-

bileceği veya ekonomik bağımsızlıklarını kaybedebilecekleri de düşünülmekte-

dir. Korona virüs kapsamında alınan önlemlerle para biriktirmek bir yana kazan-

manın güçleşmesi yüzünden maruz kalınan şiddetten uzaklaşabilmenin kadınlar 

için temel koşulu olan ekonomik bağımsızlıktan söz etmek mümkün olmayacak 

hatta şiddete mahkûmiyet söz konusu olacaktır. 

Kadınların yanında aile içi şiddetin genellikle sessiz şahitlerini çocuklar oluş-

turmaktadır. Salgın sebebiyle günlük hayatlarındaki eğitim rutinlerinin bozul-

masına eşlik eden olası bir şiddet halinin ciddi sonuçları olmakla birlikte, ev dı-

şında zaman geçirme imkanlarının olmaması da çocukların içinde bulundukları 

durumdan kaçmaları önünde engel teşkil etmektedir. Ayrıca fiziksel ve cinsel 

istismarcıların evde zaman geçirmek zorunda olan çocukların yoğun şekilde in-

ternette aktif olmaları sebebiyle çocuklara erişimlerinin daha fazla olabileceği 

bilinmektedir. Fakat çocukların karşılaştıkları olası istismar halinden ebeveyn-

lerini bilgilendirme ihtimallerinin de yaşanan süreç yüzünden zorlaştığı düşü-

nülmektedir.

Amerika’da tekstil sektöründe çalışan yüzlerce kadının çalışma koşulları, süresi 

ve ücretini protesto etmek için başlattığı grevler ve hayatını kaybeden emekçi 

kadınlarla anılan 1857 yılının 8 Mart’ı, sonrasında dünya kadınlar günü ilan 

edilmişti. 2020’nin kadınlar günü ise çoğu ülkede korona virüs mücadelesine 

denk gelmiş ve bu bağlamda alınan tedbirlerle şiddet vakalarında önemli artışlar 

görülmüştür. Böylece zorlu günlerdeki bu yaşananlar kadına şiddet konusunun 

küresel bağlamda tekrar gündeme gelmesine sebep olmuştur. Önce virüsün or-

taya çıktığı Çin’in Wuhan kentinde kadın örgütlerinin her zamankinden üç kat 

daha fazla aile içi şiddet yaşandığını tespit etmesinin ardından, evde karantina 

uygulamalarının başladığı ülkelerde de benzer bir eğilim görülmüştür. Dünya 

Sağlık Örgütü’nün yeryüzündeki üç kadından birinin fiziksel veya cinsel istis-

mara maruz kaldığı ve savaş, salgın, doğal afet gibi dönemlerde cinsiyet temelli 

şiddetin arttığını dile getirmesi içinden geçtiğimiz sürece işaret etmektedir. 
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Ülkemizde de avukatların bu yönde uyarıları bulunmaktadır. Özellikle aile 

içinde yaşanan şiddetin “aile arasında” bir mesele gibi algılanarak önlem 

ve korunma yöntemlerinin yetersiz bırakıldığı bilinmektedir. Bu doğrultu-

da bir virüsle mücadele süreci içinde olduğumuzu kabul etmekle birlikte ya-

şanan şiddet olaylarının aciliyeti olmadığı gibi bir yanılgıya düşülmesi mağ-

durları daha da kırılgan hale getireceği unutulmamalıdır. Sadece bu konuda 

çalışan özel birimlerin sürece eşlik etmesi şüphesiz kıymetli olacaktır. Ve 

koronavirüs salgını tüm dünyada sağlık başta olmak üzere çok sayıda alan-

daki politikaların yetersizliğini ortaya koymuş, ayrımcı, cinsiyetçi ve ben-

cil yönlerimizi de görünür kılmıştır. Daha fazla dayanışma ve merhametle 

daha güzel günlerin geleceğini hatırlatarak tüm kadınların günü kutlu olsun. 

GÜNDEM DIŞI

Zehra HOPYAR
DİAM Araştırma Asistanı
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Münih’te Yoldan Geçen Vatandaşlara Irkçı Saldırı

Münih polisi  bu yılın ilk üç ayında ırkçı saldırıların arttığını bildirdi. 64 yaşın-

daki saldırgan Salı günü Belgrad ve Knorrstrasse’deki yayalara hem sözel hem 

de fiziksel olarak saldırıda bulunduğunu ifade etti. Saldırganın olay esnasında 

üzerinde Almanya Ulusal Demokratik Partisi (NPD) tişörtü olduğu belirtildi. 

Geçen hafta Cuma günü aynı yerde 49 yaşındaki bir adamın 19 yaşındaki gence 

koyu ten renginden dolayı hakaret ettiği ve fiziksel olarak taciz ettiği biliniyor.

“Tekne Yok, Geri Dönün!”
Türkiye, mültecilere Avrupa 

sınır kapılarını açtığından beri 

yaklaşık 600 göçmen ve mülte-

ci Midilli adasına ulaştı. Gelen 

mülteciler Moria kampına yer-

leşmek istedi. Yunan hükümeti 

buna tamamen karşı gelerek sı-

nırdan adaya geçmek isteyen-

lere “Tekne yok, geri dönün!” 

çağrısında bulundu.  Yunan hükümetinin kampa gelen düzensiz göçmenler için 

yeni planı olduğu söylenildi. İddialara göre; Mart ayından önce gelen 3 bin ila 4 

bin göçmen ve mültecinin, mümkünse bu ay ana karaya yerleştirilmesi planla-

nılıyor.

Berlin’de Hükümetin Entegrasyon Zirvesi
Hanau'daki suikast girişiminden sonra dernekler aşırı sağ ve ırkçılıkla mücadele 

etmek için daha fazla tedbir çağrısında bulunmuştu. Şansölye Merkel, enteg-

rasyon zirvesinde bir kabine komitesinin konuyla ilgileneceğini duyurmuştu. 

Geçtiğimiz günlerde Merkel, 11. Entegrasyon Zirvesi sonrası Başbakanlık-

ta  komitenin kurulacağını açıkladı. Zirve başlamadan önce, meseleyi göçmen 

derneklerinin temsilcileriyle görüşen Merkel, yeni kabine komitesini kurma 

kararının, Hanau'da gerçekleşen ırkçı saldırının ardından göçmen derneklerin-

den gelen açık bir mektuba dayandığını söyledi. Ayrıca daha barışçıl bir sosyal 

söylem çağrısında bulundu. Şansölye, Almanya'da tüm insanların kökenlerine 

veya dinlerine bakılmaksızın kendilerini güvende ve rahat hissetmeleri birinci 

önceliğimiz dedi.

Kaynak: Spiegel Online
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Polonya Cumhurbaşkanlığı Seçimleri

Polonya, koronavirüs ile mücadele içerisindeyken ilginç bir karar aldı. PAP ha-

ber ajansına göre; Polonya’nın sağ partisi olan Hukuk ve Adalet Partisi (PiS) 

gelecek 6 hafta içerisinde cumhurbaşkanlığı seçimlerini yapmak istiyor. PiS, 

koronavirüsü sebebiyle seçimlerin posta yolu ile gerçekleşebileceğini savundu. 

Polonya hükümetinin mevcut sisteminde posta ile oy kullanma olmadığı için 

muhalefet kanadından destek görmedi. Bu uygulamanın yerine yalnızca 60 yaş 

üstü insanların posta ile oy kullanması, diğer seçmen grubunun ise sandık başın-

da oy vermesine karar verildi.

Bremen ve Hanau: Camiler Sağcı Aşırılık Yanlısı 
Mektuplarla Tehdit Ediliyor

Bremen’deki camide tozlu ve değişik semboller içeren bir mektup bulundu. 

Polis, mektubu incelediğinde aşırı sağcı söylemlerin bulunduğunu dile getirdi. 

Birkaç gün önce Hanau'daki bir camide de benzer bir olay yaşanmıştı. Bremen 

camisine, kimin gönderdiği bilinmeyen tozları olan ve “aşırı sağ içerikli” bir 

mektup daha gelmişti. Alman Basın Ajansı'ndan (DPA) bir yetkili “Mektubu ki-

min verdiği, faillerin kim olduğunu henüz bilinmiyor” dedi. 

Asyalı İki Kadına Irkçı Saldırı
Almanya’daki Q6/Q7 alışveriş merkezlerinde Cuma akşamı Asya kökenli iki 

kadına ırkçı saldırı gerçekleştirildi. Alman adam iki kadına ilk önce yaklaştı, 

görünümlerinden dolayı hakaret etti. Daha sonra ise birini darp etti ve diğerinin 

ise gözlüğüne zarar verdi.

Kaynak: Spiegel Online
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Avrupa Birliği’nde Koronavirüs Krizi
AB, koronavirüs salgını ne-

niyle daha hızlı karar almak  

istiyor. Bu nedenle, kararları 

daha hızlı uygulamak için bir 

kriz modu başlattı. Kriz modu, 

şu anda Hırvatistan'ın elinde 

bulunan AB Konseyi Başkan-

lığı tarafından etkinleştirildi. 

Kriz toplantılarına Üye Devletler Konseyi, Komisyon, Dış Hizmet ve ilgili Üye 

Devletlerin temsilcileri ve gerekirse AB dışından diğer temsilciler katılabilecek. 

Toplantılar uzman veya bakanlık düzeyinde yapılabilir. Panel, daha sonra her 

zamanki gibi Bakanlar Konseyi tarafından onaylanan teklifler ile hazırlanacak. 

AFP haber ajansının bir AB temsilcisi, kriz modunun "karar verme açısından 

daha verimli ve daha hızlı" olacağını söyledi ve şöyle devam etti; "Ayrıca üçün-

cü ülkeleri davet ederek sınırlarımızın ötesine geçmemizi sağlıyor." AB içinde, 

özellikle etkilenen üye ülkelerle toplantılara izin verilirse böylece asıl soruna 

daha güçlü bir şekilde odaklanmak mümkün olacaktır. 

Stoltenberg NATO Üye Ülkelerine Savunma İçin Daha Fazla 
Harcama Yapmaya Çağırıyor

NATO Genel Sekreteri Jens Stolten-

berg, küresel ekonominin koronavi-

rüs krizi nedeniyle durgunlukla kar-

şı karşıya olmasına rağmen NATO 

üyesi devletlerin savunma için daha 

fazla kaynak planlaması gerektiği 

konusunda uyardı. Yetkili, "Mütte-

fiklerin daha fazla güvenlik için yatırım yapmaya devam etmesini bekliyorum" 

dedi. "Kendi güvenliğiniz için yaptığınız harcamalara koronavirüs krizi gibi du-

rumlar da dahil edilmelidir. Birçok NATO ülkesinde silahlı kuvvetler, korona-

virüsüyle mücadelede sivil toplumu destekliyor. Örneğin, sınır kontrollerinde 

veya saha hastaneleri aracılığıyla. Aynı zamanda, hükümetler bu krizin, en azın-

dan kısa vadede, bütçeleri üzerindeki etkisini kabul etti. Uzun vadeli sonuçlar 

henüz öngörülemedi."

MEDYADAN

Kaynak: Spiegel Online

Kaynak: Spiegel Online
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KİMDİR? NEDİR?

Tedros Adhanom Ghebreyesus
Kimdir?

Tedros Adhanom Ghebreyesus, 1965 yılında Eritre’de bulunan Asmara şehrinde 

dünyaya gelmiştir. Çocukluğunda malaryadan kaynaklanan birçok ölüme şahit 

olan Tedros Asmara Üniversitesi Biyoloji bölümünden mezun olduktan sonra 

Sağlık Bakanlığında Sağlık Uzmanı olarak çalışmaya başlamıştır. Yüksek Lisan-

sını Londra Üniversitesinde tamamladıktan sonra Nottingham Üniversitesinde 

malaryanın yayılmasıyla ilgili araştırmalar yapmıştır. 2005 - 2012 yılları arası 

Etyopya’da Sağlık Bakanı olarak görev aldı. Görev sürecinde farklı projelere 

imza atan Tedros aynı zamanda 40 bin kadın sağlık uzmanına iş olanağı sağla-

dı ve yaptığı çalışmalarla çocuk ölüm oranının düşmesine vesile oldu. Haziran 

2009 tarihinde iki yıl süreyle AIDS, Tüberküloz ve Sıtma ile Mücadele Küresel 

Fonu Yönetim Kurul Başkanlığına seçildi. Ocak 2017’de Dünya Sağlık Örgütü 

Yönetim Kurulu tarafından yapılan gizli oy sonucunda altı aday arasında birinci 

sıradaydı. Tedros, 23 Mayıs 2017 tarihinde Dünya Sağlık Asamblesi tarafından 

Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü olarak seçilmiştir. Seçimle birlikte aynı 

zamanda ilk tıp doktoru olmayan genel müdür olmuştur. 1 Temmuz 2017’de beş 

yıllık görevine başladı.

Kaynak: www.nydailynews.com
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KİMDİR? NEDİR?

Robert-Koch Enstitüsü 
Nedir?

Robert Koch Enstitüsü Federal Sağlık Bakanlığı'nın enstitüsüdür. Almanya’nın 

başkenti Berlin’de bulunan enstitü federal hükümetin hastalık izleme ve önleme 

alanında merkezi bir kurumudur. Bundan dolayı aynı zamanda federal biyome-

dikal araştırma alanında da teşhis ve tedaviye yönelik bir merkezdir. Enstitünün 

temel görevleri, hastalıkların, özellikle de bulaşıcı hastalıkların teşhis edilmesi, 

önlenmesi ve tedavi edilmesidir. Halkı bilgilendirir, Sağlık Bakanlığı’na tav-

siyelerde bulunur. 1891’de kurulan enstitü adını Alman doktor ve mikrobiyo-

log Heinrich Hermann Robert Koch’dan almıştır. Robert Koch kuruluşundan 

1904’e kadar enstitünün müdürlüğünü yapmıştır ve 1905’de Nobel Tıp Ödülünü 

kazanmıştır. Robert Koch Enstitüsü Covid-2019 ile ilgili mevcut durumu sürekli 

olarak kaydedip tüm bilgileri değerlendirmektedir. Aynı zamanda Almanya'daki 

nüfus riskini değerlendirip uzman kamuoyuna öneriler sunmaktadır. Bu süreçte 

virüs ile yakından ilgilenen bu enstitü Almanya’daki durum ile ilgili tüm araş-

tırma, geliştirme ve açıklamaları yapmaktadır. Enstitü hastanelere de yardım 

etmektedir. Mart sonunda Potsdam şehri, hasta ve ölen sayısılarını kontrol altına 

alamadığı için Robert-Koch enstitüsünün yardımını talep etti.

Kaynak: www.rki.de
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KİTAPLIK

Avrupa'da Sağlık, Hastalık ve Toplum 
1500-1800

(Editör: Peter Elmer, Ole Peter Grell)

Avrupa'da sağlık, hastalık ve toplum kitabının bu cildi, vücudumuzun tıbbın uz-

manlık alanı tarafından Rönesans'tan Aydınlanmaya kadar nasıl görüldüğünü ele 

almakta ve tıp tarihi alanında yerleşik fikirlere meydan okumaktadır. Tıbbi ba-

kımın sağlanması bağlamında ve yaşın sosyal, dini, politik ve kültürel kaygıla-

rıyla nasıl şekillendiğini incelemektedir. Aynı zamanda, tıp çevrelerinde yerleşik 

fikirlere meydan okumak için vücudun yeni teorilerini ortaya koymaktadır. Son 

yıllarda, erken modern Avrupa'daki tıbbi bakım ve hizmetin her yönünün, çağın 

sosyal, dini, politik ve kültürel kaygılarıyla nasıl şekillendiğinin giderek daha 

fazla farkına varılmasında önemli bir kaynaktır. Bu cilt, alanında klasik yazım 

ve güncel araştırmaların kapsamlı bir seçiminin yanı sıra, çağdaş kaynaklardan 

alıntılar yaparak, dönemdeki tıbbi düşünce ve uygulamanın bazı önemli yön-

lerinin yalın ve ayrıntılı açıklamalarını içermektedir. Bunlar temalar tarafından 

düzenlenmiştir ve bu nedenle "Şifa Sanatları: Sağlık, Avrupa'da Hastalık ve Top-

lum 1500-1800" denemelerinin birleşiminden oluşmaktadır. Ayrıca, hem uzman 

hem de genel okuyucu tarafından kolayca anlaşılması için kısa ve bilimsel giriş-

ler bu denemeleri destekler niteliktedir.
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KİTAPLIK

Avrupa'da Sağlık, Hastalık ve Toplum
1800-1930

(Editör: Deborah Brunton)

Avrupa'da sağlık, hastalık ve toplum (1800-1930), okuyuculara on dokuzuncu 

ve yirminci yüzyılın başlarındaki tıpta ana temalar hakkında kapsamlı bir kay-

nak yelpazesine eşsiz bir erişim sağlamaktadır. Kitap, hastanenin değişen rolü, 

hastalık, sömürge, kadınlar, savaş, modern cerrahinin ortaya çıkışı, refah dev-

leti ile sığınmacı artışı gibi konuları kapsamaktadır. Çağdaş yazılardan yapılan 

alıntılar tıbbi düşünce ve pratiğin kilit yönlerini anlaşılır bir şekilde gösterirken, 

klasik tarihi araştırmalar ve sahadaki güncel çalışmalar tıbbi tarih anlayışımı-

za katkı sağlamaktadır. Tanıtımlar, kaynakları hem öğrenci hem de ilgili genel 

okuyucu için erişilebilir kılmaktadır. Alıntılar konuya göre düzenlenmiştir ve 

bu nedenle Avrupa'da sağlık, hastalık ve toplum, diğer denemeleri tamamlar ni-

teliktedir. Bununla birlikte, 1930'a gelindiğinde, Avrupa çapında dikkat çeken 

modern tıbbı konu edinmiştir. Hastanelerin bakım, araştırma ve eğitim mer-

kezleri haline gelmesi ve yeni organize edilen tıp mesleklerinin giderek tıbbi 

uygulamaları düzenlemeye çalışması gibi konular üzerinde de durulmuştur. Bu 

cilt, okuyuculara bu ana temalar üzerinde kapsamlı bir kaynak yelpazesine eşsiz 

erişim sağlamaktadır. 
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Dünyamızı Değiştiren 
On İki Hastalık

(Yazar: Irwin W. Sherman, Çevirmenler: Mine Anğ Küçüker, Emel Tümbay, 

Yayınevi: Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları)

Dünyamızı Değiştiren 12 Hastalık kitabıyla tarihimizin şekillenmesine etkisi 

olan bir düzine hastalığın nasıl ortaya çıktığı, yayılmasının nasıl engellendiği ve 

tedavi süreçleri gibi konulara değinilmiştir. Kitapta ele alınan hastalıklar arasın-

da geçmişte insan sağlığını ciddi boyutta tehdit etmiş olan kolera, çiçek, veba, 

frengi, verem, sıtma ve grip gibi önemli bulaşıcı hastalıklar bulunuyor. Kitap, 

hastalıkların yalnızca bir sağlık problemi olmadığı, önemli siyasi, sosyal ve eko-

nomik sonuçlar doğurduğu gerçeğinin de altını çiziyor. Zaman ve mekân fark 

etmeksizin ortaya çıkıp yayılmaya başlayan bu hastalıklar milyonlarca insanın 

ve bebeğin ölümüne, bir neslin tamamen yok olmasına, göç etmesine, yoksul 

olmasına, sakat kalmasına, açlığa ve savaşlara neden olmuştur. Kitap ayrıca 

geçmiş salgınlardan çıkarılması gereken dersler ve bu derslerin gelecekte salgın 

hastalıklarla mücadelede ne ölçüde kullanılabileceği hakkında önemli ipuçları 

vermektedir.
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TERMİNOLOJİ

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

TÜRKÇE ALMANCA İNGİLİZCE

#evdekal #bleibezuhause #stayathome

Pandemi Pandemie (f) Pandemic

İyileşen/Kurtulan Genesenen Recovered

Enfekte Infizierten Infected

Vaka Der Fall Case

Enfeksiyon Infektionen Infection

Kronik Hasta chronisch Kranke Cronically Ill Person

Sosyal İzolasyon Soziale Isolation Social Isolation

Ölüm Oranı Todesfälle Death Rate

Salgın Epidemie Epidemic

Terminoloji Teması: Salgın Hastalık
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