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Öz
Bu makale, Covid-19 Salgını ile başlayan önlem, uygulama ve düzenlemelerin devlete 
hakim olan güçlerin otoriterleşme eğilimleri için bir fırsat alanı olarak ortaya çıktığını ileri 
sürmektedir. Bu otoriterleşme yöneliminin önceki krizi ve buhran biçimlerine otoriter karşılık 
vermiş rejimler açısından bariz olmakla birlikte, demokrasilerin bu dönemde daha ileri 
demokratik çözümler geliştirebileceği de ileri sürülmektedir. Genel olarak kriz durumları, 
devletlerin hazırlıklı olmadığı durumda, ekonomik ve sosyal kapasitelerinin zayıflığının bariz 
olduğu rejimlerde otoriterleşme beklenen bir gelişme olarak değerlendirilebilir. Zira bu tür 
ülkeler yurttaş hareketlerinin demokratik bir kaynak olarak yeterince tanınmadığı ve kabul 
görmediği, bu nedenle de hükümetlerin geleneksel himaye ilişkileri çerçevesinde faaliyette 
bulunduğu durumları deneyimlemiş ülkelerdir. Ayrıca faşist rejimlerde görülen dost-düşman 
kutuplaşmasını benimsemeyi kolaylaştıran demokratik kapasite eksikliği buna eklenebilir. 
Bu tür rejimlerde olmak üzere, devletlerin on sekizinci yüzyıldan beri modern devlet pratiği 
içine yerleştirdikleri siyasal teknolojiler, bilişim ve diğer gözetim teknikleriyle de birleşerek 
bugün demokratik kapasitenin zayıflamasına neden oldukları görülmektedir. Bu durum 
Türkiye’de salgın öncesi döviz krizinde beri artarak varlığını sürdüren kutuplaşma siyasetinin 
merkezindedir. Bu çalışma, genel düzeyde ve Türkiye’de otoriterleşme olgusunu Covid-19 
salgını bağlamında bariz hale gelen durumlar ve olgular temelinde ortaya koyarak, Türkiye’nin 
geliştirdiği önlemler, düzenlemeler ve desteklerin mahiyetini otoriterleşme açısından 
göstermeyi amaçlamaktadır. 
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Abstract
This article suggests that the measures, practices and regulations that started with the Covid-19 
Outbreak emerged as an opportunity area for the authoritarianism tendencies of the powers 
dominating the state. While this drive towards authoritarianism is obvious to regimes that have 
responded authoritatively to the previous crisis and forms of depression, it is also suggested that 
democracies may develop further democratic solutions during this period. Generally, in crisis 
situations, when states are not prepared, authoritarianism can be considered as an expected 
development in regimes where the weakness of economic and social capacities is obvious. 
Because these are countries that have experienced situations where citizen movements are not 
sufficiently recognized and accepted as a democratic resource, and therefore governments operate 
within the framework of traditional protection relations. In addition, the lack of democratic 
capacity that facilitates adoption to friend-enemy polarization seen in fascist regimes can be 
added to this. In such regimes, it is seen that the political technologies that states have placed 
in modern state practice since the eighteenth century, combined with informatics and other 
surveillance techniques, cause the weakening of democratic capacity today. This situation is at 
the centre of the polarization policy that has been increasingly present in Turkey since the pre-
epidemic currency crisis. This study aims to demonstrate the phenomenon of authoritarianism 
in Turkey and in general in terms of authoritarianism, the nature of the measures, regulations 
and supports developed by Turkey by demonstrating on the basis of situations and facts that 
have become obvious in the context of the Covid-19 outbreak

Keywords: Control and Surveillance, Biopolitics, Biopower, Covid-19 Pandemic, Polarization.

Giriş
Küresel göç, iklim krizi ve salgınlarla mücadele konusunda organize olmuş 
tek yapı İkinci Dünya Savaşı sonrasının sanayi toplumunun ihtiyaçlarına göre 
düzenlenmiş olan mevcut devlet düzenidir. Ancak bu yapı söz konusu sorunlara 
çözüm odaklı yaklaşımlar yerine kendi bekasını önceleyen ve egemen sınıf 
fraksiyonlarının çıkarlarının korunmasına dönük tutumlar sergilemektedir. Bu 
ve diğer sorunların neden olduğu krizler küresel ve yerel kapitalist sınıfların 
ortak çıkarlarına hizmet eden devlet aygıtının otoriter uygulamalarını 
meşrulaştırmak ve böylece sınıf hakimiyetinin konsolidasyonunu sağlamak 
için mükemmel fırsatlar sunmaktadır. Bu minvalde, tüm dünyada devletlerin 
“yeni tip koronavirüse (Covid-19)” karşı aldıkları tedbirler otoriter yapıları ve 
hakim sınıfsal iktidar blokunun tahkimine yöneliktir. 

Sosyal devletin tasfiyesinde teoride neoliberalizm ve politikada Washington 
uzlaşması momenti çok geride kaldı. Neoliberal hegemonya krizi toplumsal 
rızayı üretmek için sosyal refah devletin işe koşulmasını zorunlu hale getirdi. 
Bu çözüm henüz bir sınıflar uzlaşmasından uzak, zira sermaye bloku devlet 
aygıtı üzerindeki neoliberal alışkanlıkları bırakmak niyetinde görünmüyor. 
Devlet aygıtı üzerinde tahkimat, devleti pasif devrimler ve Sezarist çözümler 
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döngüsüne sokmuş görünüyor. Bu durum, küreselleşmenin kırılgan hale 
getirdiği devlet aygıtını daha da kırılgan hale getiriyor. Salgın koşulları 
altında kriz yönetimi her şeyin ertelendiği bir sessizlik dönemi olsa da 
mevzi savaşlarının manevra savaşlarına dönüşmesi ihtimal dahilindedir. 
Bu bağlamda, biyoiktidar ve biyopolitika mevcut krizin açıklanmasında ve 
gelecek yönelimin analizinde yol gösterici kavramlar olabilir. 

Biyolojik Olanın Politikleşmesi ve Biyoiktidar
1600’lü yılların monarşilerinde devlet kralın vücudunda somut bir görünüm 
elde ederken 1700’lerden itibaren toplum sözleşmesi kuramları aracılığıyla 
siyasi bir varlığa dönüştü. Foucault (2012: 38-39) 19. yüzyıldan itibaren 
cumhuriyetin bir bedene sahip olmadığını, korunması gereken bedenin 
topluma ait olduğunu belirtmiştir. Egemenin refahı için kurgulanan tahakküme 
dayalı yönetim anlayışının yerini liberalizm ve burjuvazinin hegemonyasının 
kurulduğu 18. yüzyıl ve sonrasında hayatın istikrarlı bir hale sokulması ve 
nüfusun mutluluğunu esas alan bir otorite anlayışı almıştır (Lorey, 2013). 19. 
yüzyılda Batı’da toplum sağlığı bedenlerin ve nüfusun korunması üzerinden 
siyasi bir görünüm kazanmış ve iktidarlar sağlıklı toplum yaratma stratejilerini 
kendileri için hayati görmüşlerdir (Arpacı, 2016: 94). Monarkın bedenini 
yücelten ritüellerin yerini bu bedeni koruyacak önlemler olarak hastaların 
ortadan kaldırılması, salgınların kontrol altına alınması ve mikropsuzlaştırma 
gibi uygulamalar almıştır. Foucault, bu yeni iktidar biçimini “bedenin 
üretimselliğinin artmasına olanak tanıyan” bir disiplin anlayışı olarak 
görmüştür (akt. Lemke, 2016: 57).  

Foucault bu yüzyılı genel inanışın aksine bir özgürleşme yüzyılı değil 
iktidarın bedeni kuşatarak ele geçirmesi ve giderek toplumsal hayata daha 
fazla hükmetme ve kontrol zemini olarak ele almıştır. Bu geçiş, ona göre 
disiplin toplumundan kontrol toplumuna geçiştir. Zira disiplin toplumunda 
bireylerin bilinç ve bedenleri hala kontrol altına alınamamıştır. Bu yeni 
iktidar paradigması (kontrol toplumu) toplumu biyoiktidar alanı olarak gören 
yeni teknolojiler tarafından tanımlanır. İktidarın tamamen biyopolitik hale 
gelmesiyle tek bir bedene dönüşen toplumsal bünye bu mekanizma tarafından 
tasarlanır.  Buna göre iktidarın en önemli fonksiyonunun hayatı tüm yönleriyle 
kuşatarak yönetmek olduğu modern egemenliğin doğuşu biyoiktidardır (akt. 
Hardt ve Negri, 2015: 45, 106). Toplumsal sağlık/tıp bedeni kontrol altında 
tutularak ona ait bilgilerin iktidar tarafından kayıt altında tutulmasını öngörür 
(Foucault’dan akt. Çankaya ve Ekiz, 2018: 140).  Bu şekilde, genetik açıdan 
daha sağlam bir toplum ve yönetici sınıflar için tehdit oluşturmayan bireylerden 
oluşan bir yapıyı inşa etmek mümkündür (Foucault, 2015: 192). 
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Kapitalizm bedenleri belli bir kontrol altında üretim süreçlerine dahil ederek, 
nüfus olaylarının ekonomik süreçlere göre düzenlenmesini teminat altına 
almıştır (Foucault, 2007: 103). Bu işleyişte liberalizm çok önemli bir işlev 
görerek biyopolitikayı yerleştirmektedir (Foucault, 2015: 23). Nüfus politikası 
çerçevesinde sağlık, hijyen, doğum oranı, yaşam süresi, ırklar vb. gibi 
sorunlar 19. yüzyıldan itibaren ekonomik ve siyasi zorlukların odağı olarak 
değerlendirilmiştir. Zira devlet gücünün kaynağı nüfusun aktif ve kalabalık 
olması olarak düşünülmüştür (Foucault, 2015: 263-264). Bu politikaların 
anlam kazanmasıyla birlikte “beden sağlığıyla ilgilenen bir hekimler ordusu” 
“ruhların selametiyle ilgilenen din adamları ordusunun” yanında yerini 
alarak kilisenin eski tinsel yatkınlığıyla birleşmiştir. Tıp, sağlıklı bir yaşam 
sürme konusunda tavsiye verme fonksiyonunun ötesinde toplumun fiziksel 
ve ahlaki ilişkileriyle ilgili buyurma yetkisine haiz bir otoriteye dönüşmüştür 
(Foucault, 2002: 56-57, 59).

Agamben (akt. Lemke, 2016: 79) “men etmeyi” egemenliğin gizli temeli 
olarak tanımlamıştır. Hannah Arendt (akt. Agamben, 2013: 144) Nazi 
toplama kamplarını tüm totaliter rejimlerin rüyası olarak tanımlarken, 
Agamben Nazi kamplarında hukukun korumasından men edilen gruplar 
toplumun en alt tabakasını oluşturan göçmenler, mülteciler ve beyin ölümü 
gerçekleşenler olarak ele alınmıştır. Lemke’ye göre (2016: 86) Agamben’in 
biyopolitika çözümlemesindeki dışlama sadece göçmenler ve mültecilerle 
sınırlı kalmayıp Hardt ve Negri’nin “Çokluk” olarak tanımladığı gereksiz ve 
fazlalık kalabalıkları oluşturan herkesi kapsamaktadır. Hardt ve Negri (2015: 
47) kontrol toplumu ve hayatı yeniden üretme kapasitesini elinde bulunduran 
biyoiktidar kavramlarını “imparatorluk” kavramının merkezine yerleştirmiştir. 
Bu yeni emperyal düzen sermaye birikimi ve küresel istila biçimleri yanında 
kendi iktidarını yeniden kurma, geliştirme ve üretme temelinde de olmuştur 
(Hardt ve Negri, 2015: 63).

Kriz durumlarında belirleyici olan en üstün gücün siyasal birlik (devlet) 
olduğunu savunan Schmitt (2006: 62-63) devletin görevini yurttaşlarının 
mutluluğunu sağlamak olarak tanımlamıştır. Devlet bu görevini yerine 
getirirken bir iç düşman yaratır. Agamben (akt. Lemke, 2016: 85) istisna 
halini politikanın kökeni, temel hedefi ve tanımı olarak belirlemiştir. Schmitt 
de gündelik hayatın her alanına etki eden siyasalın (istisna) onu alınan yeni 
kararlarla bir mücadele alanına dönüştürdüğünü belirtmiştir. Bu durum 
siyasetin dost-düşman ayrımı üzerinden düzenlenmesine zemin hazırlar (Balcı, 
2013: 68-69). Herhangi bir anayasal kısıtlamaya tabi tutulmayan yürütme erki 
egemenliği yeniden canlandırırken (Butler, 2004: 13) sınırsız bir cezalandırma 
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ve hapsetme alanı üretmektedir. Bu, iktidarın salgınlarla mücadelesinin kolluk 
gücüne dayanmasıdır. “Mezarlık ve lağım alanlarını kontrol altında tutmak, 
cesetlerin gömülmekten ziyade çoğunlukla yakılmalarına önayak olmak, et, 
şarap, ekmek ticaretini denetlemek, tentür hazırlanan yerleri ve mezbahaları 
düzene sokmak, sağlıksız konutları tahliye etmek gerekecektir.”  (Foucault, 
2002: 47-48). Kontrol altına alınan yaşamın içinde liberalizm bir “kurtarıcı” 
ideoloji olabilir.

Salgınlar ve İktidarın Özel Alana Nüfuzu
Orta Çağ’da artan nüfus ve buna bağlı hijyen koşullarının olmaması, tarım 
arazisi açmak için ekolojik dengenin bozulmasına bağlı iklim değişikliği gibi 
nedenler salgınları tetiklemiştir (Özden ve Özmat, 2014: 63-64). Avrupa’da 
bu salgınların nüfusun azalması, feodalizmin yıkılması ve kentlerde refah 
seviyelerinde artışlar gibi siyasi, ekonomik ve toplumsal sonuçları olmuştur 
(Haris, 1994: 254-255). Birinci Dünya Savaşı’ndan dönen askerlerin 
anavatanlarına taşıdıkları bir salgın olan İspanyol gribinin de önemli siyasi ve 
ekonomik sonuçları olmuştur. Bu salgın 1929’da liberalizmin kriziyle birlikte 
Keynezyen Sosyal Refah Devletine kadar gidecek olan köklü siyasi, toplumsal 
ve ekonomik gelişmelere kapı aralamıştır. Bu salgın totalitarizmin yükselişe 
geçtiği bir çağda beyaz ırkın virüsten etkilenmediği varsayımına dayanan 
ırkçılığı ve yabancı düşmanlığını beslemiştir (Demircan, 2015). Devletlerin 
virüse karşı aldığı bireysel yaşama müdahale içeren tedbirler birçok insan 
tarafından kabul görmüş ve önemsenmiştir. Halk sağlığının devletlerin 
sorumluluğuna dönüşmesiyle birlikte, salgınla ilgili alınan tedbirlerin toplum 
üzerinde denetim kurmanın bir aracı olduğu yönetici sınıflar tarafından fark 
edilmiştir (Spinney, 2017).

1960’lardan itibaren bilişim teknolojilerinde yaşanan gelişmeler kişilerle 
ilgili merkezi veri bankalarının oluşturulması çalışmalarını hızlandırmıştır 
(Çankaya ve Ekiz, 2018: 146-147). Özellikle 11 Eylül saldırılarından sonra 
devlet aygıtının e-mail hesapları gibi elektronik kaynaklara başvurarak kişisel 
verilere ulaşması çıkarılan bir dizi yasayla2 mümkün olmuştur. Günümüzde 
bilgisayar teknolojileri, biyometrik verilerin depolanması ve sosyal medya 
gibi teknolojik gelişmeler devletlerin muhalif hareketlerin ve bireylerin 
üzerindeki kontrol ve gözetimi artırmaktadır. Diğer taraftan, özel sektör-devlet 
iş birliği çerçevesinde ilerleyen yönetişim mekanizması sağlık başta olmak 
üzere bireylere ait birçok kişisel verinin stoklanmasına ve paylaşılmasının 
yol olmuştur. Salgın hastalıklar ve terör gibi kriz durumları bireyleri temel 
hak ve özgürlüklerinden vazgeçirerek kısıtlamaların gönüllü taraftarlarına 
dönüştürmektedir.
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1990’lardan itibaren hızlı gelişen teknolojiyle beraber gözetim ve izleme 
amaçlı kullanılabilecek bilişim ağları küresel anlamda yaygınlık kazanmaya 
başlamıştır. Bu gelişmeler sosyal medya, veri depolama ve paylaşımına dayanan 
yeni bir sermaye birikim platformu ortaya çıkarmış, kapitalist devletin bu 
imkânları toplumları, bireyleri ve muhalif hareketleri denetim altında tutmak 
için kullanmasına fırsat vermiştir. Ancak kapitalizmin döngüsel/sistemsel 
krizleri kapitalizmin küreselleşmesi döneminde de kendini göstermiştir. Bu 
dönemin özelliği sermaye piyasalarındaki hızlı yükselişlerle birlikte ülkelerin 
borç yüklerinde de artışların yaşanmasıdır.  Bu durumun yarattığı jeopolitik 
krizler kitlesel göçleri de yaygınlaştırmıştır. Dijital teknolojiler, ulus-devleti 
ulus ötesi kapitalist sınıfın bir ajanına dönüştürdü. Ulus-devletin kontrolünün 
ötesinde mal, sermaye ve kısmen emeğin ulus ötesi hareketliliği ve mülteci 
göçleri ile SARS, MERS ve Covid-19 gibi küresel salgınların çakışması iç içe 
geçmiştir. 

Egemen bir iktidar için biyopolitik bir bedenin oluşturulması “siyaseti(n) 
radikal bir biçimde çıplak hayat alanına” dönüştürmüştür (Agamben’den akt. 
Lemke, 2016: 78; Agamben, 2013: 146). Siyaset, artık biyo-politiktir. Bu olgu, 
bireylerin siyasal mücadelelerle elde ettikleri haklar ve özgürlükler aracılığıyla 
devletin nesnesine dönüşmesidir. Bu durum egemen iktidar için yeni kontrol 
alanlarının zeminidir. Toplumsal ve bireysel sonuçları itibariyle olumlu olan 
Genom Project, nüfusun kontrolü, gözetim ve nesneleşme süreçleri açısından 
da eleştiriyi hak etmektedir. 

Gözetim, görünürlük ve uysal bedenler ilişkisi sosyal medya mecrasında 
yaygın bir platform haline gelmiştir. Bir yanda DNA çalışmaları, bir yandan 
sosyal medya mecraları bireylerin gönüllü oldukları bir nesneleşmesi sürecinin 
normu haline gelmiştir. Fanusta şeffaf bir yaşam bireyin özerkliğini temelsiz 
hale getirmiştir. Bu bireylerin “yeni normal hayata” (Sustam, 2016) coşkuyla 
katılmasıdır. 

Covid-19: Küresel Kapitalizmin Krizi
Piyasa, kar maksimizasyonu ve tüketim odaklı üretimin giderek daha fazla 
doğanın derinliklerine kadar uzanması bu tür virüslere daha fazla maruz 
kalınması sonucunu doğurmaktadır (Wallace’tan akt. Beyaz, 2021). 2019 
Aralık ayında Çin’in Hubei Eyaletine bağlı Wuhan kentinde ortaya çıktığı 
iddia edilen yeni tip Koronavirüsün (Covid-19 ya da Sars Cov-2) kısa sürede 
tüm dünyaya yayılması bu ilişkinin bir sonucudur.  Ortaya çıkışıyla ilgili çeşitli 
senaryolar yazılmış olsa da (yarasa, pangolin, Wuhan’da bir laboratuvarda 
üretildiği iddiası)  Çin Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Zhao Lijian Ekim 2019’daki 
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askeri oyunları işaret ederek virüsün Wuhan’a Amerikan Ordusu tarafından 
getirilmiş olabileceğini iddia etmiştir (Westcott ve Jiang, 2020). 

Salgının küresel ekonomik yavaşlama döneminde ortaya çıkması küresel 
kapitalizme ciddi bir darbe vurmuştur. Havayolu şirketleri pek çok noktaya 
uçuşlarını iptal etmek zorunda kalmış,3 otel rezervasyonlarında ciddi düşüşler 
yaşanmış,4 başta Çin olmak üzere dünyanın diğer yerlerinde uygulamaya 
konan önlemler ve korkular nedeniyle dünya ekonomisi ciddi bir darboğaza 
girmiştir. Capital Economics baş ekonomisti Neil Shearing (FXS, 2020) 
fabrikaların kapanmasının, seyahat kısıtlamalarının ve tedarik zincirlerindeki 
bozulmaların bir arz şoku yarattığını ve ekonominin mal ve hizmet üretimi 
kapasitesinin daraldığını ifade etmiştir. Morgan Stanley’in baş ekonomisti 
Chetan Ahya (2020) da salgınla derinleşen finansal krizin daha sert ama daha 
kısa süreli olacağını belirtmiştir. Slavoj Zizek, tam tersine koronavirüsün 
kapitalizmin sonu olabileceğini sürmüştür. Bu yönde siyasal ve toplumsal bir 
talep yokken seçkinlerin taviz vermesi için de bir sebep görünmemektedir 
(Akçay, 2020).

Ancak IMF ve Dünya Bankası ellerindeki fonları Covid-19’la mücadele 
kapsamında küresel kapitalizmi kurtarmak için devreye sokmuşlardır. 
Sonuçları henüz tam olarak anlaşılmamış olsa da neoliberal turbo-kapitalizm 
(Luttwak, 1999) devre kırıcı işlevi gören bu virüsün saldırısıyla ciddi bir darbe 
almıştır. Bu durum bazıları tarafından sadece bir tesadüf olarak adlandırılırken 
bazıları bunu jeolojik ve toplumsal üstünlük kurmak için kurgulanmış devasa 
bir operasyon olarak görmektedirler (Escobar, 2020). IMF ve Dünya Bankası, 
yeni bir “Keynezyen Dönem” anlamına gelebilecek bir yönelime girmesi 
krizin boyutu hakkında bir fikir vermektedir. 

Bir başka yorum da kapitalizmin meşrulaştırılması için salgının fırsat 
olarak ele alınmasıdır. Buna göre Covid-19 krizi dünya çapında ekonomik, 
toplumsal ve siyasi yeniden yapılanmayı tetiklemek için meşrulaştırıcı bir 
gerekçe olarak kullanılmaktadır. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) üzerinde 
Bill ve Melinda Gates Vakfı (BMGV)5, Big Pharma6-7 ve Dünya Ekonomik 
Forumu’nun (WEF) etkisine dikkat çeken Chossudovsky (2020) krizi üç 
aşamada değerlendirmiştir. İlk aşamayı Çin’e karşı yürütülen ticaret savaşı 
oluşturmuştur. 21-24 Ocak’ta Davos’ta alınan bir kararla, DSÖ’nün küresel 
acil durum ilan etmesinin ardından 31 Ocak’ta Amerikan Başkanı Donald 
Trump yönetiminin Çin’e son 14 günde seyahat eden yabancıların ülkeye 
girişini yasaklaması küresel bir krizi tetiklemiştir. Bütün bunları Çin mallarına 
ve Çinlilere karşı ırkçı saldırılar takip etmiştir. İkinci aşamada korku ve 
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borsa spekülasyonlarının8 neden olduğu finansal bozgun yer almıştır. Bu 
süreç küresel çapta bir sermaye transferinin önünü açmıştır. 2020’nin Şubat 
ayında gerçekleşen bu manipülasyonun ardından üçüncü aşamada küresel 
kapitalizmin yeniden yapılandırılması sokağa çıkma yasağı ve eve kapanma ile 
yeni bir aşamanın habercisi olmuştur. Bu da ulusal ekonomilerin kapanmasına, 
ticaretin, ulaşımın ve yatırım faaliyetlerinin istikrarsızlaşmasına yol açmıştır. 
Virüsün tüm dünyaya hızlı bir şekilde yayılırken, sokağa çıkma yasağı başta 
olmak üzere ulus-devletlerin aldıkları önlemler küresel tedarik zincirleri, 
emek rejimleri ve birçok sektörde etki ve kırılmalar kaçınılmaz olmuştur. Bu 
tedbirler nedeniyle üretim ve ticaretin durma noktasına gelmesi, yaşanan iş 
kayıpları, hane halkı gelirlerinin düşmesi ve işsizliğin artması bir kriz için 
alınan önlemler diğerini tetiklemiştir.

Tedbirler emek gelirlerini azaltırken, sermayen gelirlerini maksimize 
etmektedir. Destek, teşvik ve muafiyetlerin sermayenin süreçten temerküz 
ederek ve daha çok mülksüzleştirmeyle çıkacağının işaretleri olarak 
görülebilir. Zira üretim-tüketim kayıpları ve tedarik zincirlerindeki kopmalara 
karşı getirilen vergi afları, transfer sağlayan devlet ihaleleri, devlet garantili 
yatırımlar ve teşvikler sermaye sınıfının hizmetindedir. Arz ve talepteki 
daralma sonrasında tüketimi artırmak için başvurulan ucuz kredi gibi 
uygulamalar ise salgından dolayı gelirden yoksun kalan kesimlerin krizini 
daha da derinleştirmiştir. Küresel kapitalizmin krizi Sosyal Refah devletine bir 
dönüş olabilir mi?  Neo-Keynezyen politika için bir ihtiyat koymak gerekir. 
Zira bu geçiş süreci ilk aşamada sermaye açısında bir nevi Keynezyen politika 
olmuştur. Bu sürecin emek sınıflarına yansıması henüz belirsiz görünmektedir. 
Bu, doğrudan sınıflar uzlaşmasının ötesinde sınıflar arası mücadele konusu 
olabilir.  

Yasaklamalar Otoriterliğin Yolu: 
Covid-19 Her Yerde Otoriterliğe Çıkmaz
Bilişim teknolojilerinin her yerde en büyük tüketicisi devlettir. Ancak henüz 
düzenlenmemiş olduğu zamanlar bir özgürleşme potansiyeli taşımaktadır. 
Avrupa’da Katolik bilgi sisteminin çözüldüğü on altıncı yüzyıl başında 
anadillerinde başlayan okuryazarlığın ve Hıristiyan Reformu’nun özgürleşme 
potansiyeli geniş yığınları harekete geçirmiş, Kilise yanında yerel prenslere 
karşı da bir hareketin yolunu açmıştı. Aklın imanın esas kaynağı olduğu fikri 
kısıtlamaları yarıp geçmişti. Tarihsel pek çok yenilik ve değişim öğesi bu tür 
potansiyelleri ile devrimlerin ve özgürleşme hareketlerinin fitilini ateşledi. 
Ancak kriz dönemlerinde akıntıya boyun eğerek ona yön vermeye çalışan 
düzen güçleri için de pek çok fırsat alanı mevcuttur. (Dolgun, 2004). Bu 
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yönelim için güvenlik adına pek çok işbirlikçiyi de hazır bulmaktadır. Zira 
zaten pek çok trolün işe koşulduğu kışkırtıcı bir önden kaçışın peşine takılan 
sürüler hiç de az değil. 

Gündelik yaşamın olağanüstüleştirilmesi pek çok insanın da gafil avlandığı 
bir mecra oluşturur. Bu durum propogandif tekniklerin, Foucault’nun 
deyimiyle siyasal teknolojilerin işe koşulmasıdır. Ulusal güvenlik teması 
başvurulan bir yöntem olarak (Waever, 2008, s. 152-153) çok yaygın avlanma 
alanı oluşturur. Acil durum kodu düzenin restorasyonu için bir mevzi olarak 
düşmanın tayin edildiği kerteriz noktasına dönüşür (Schmitt, 2006: 62-
63). Olağanüstüleştirme “geçici” olarak yürürlüğe konan olağan zorbalığın 
yolunu açan patikalardır. Covid-19 salgını “toplum sağlığının korunması”nın 
küresel “meşruiyetini” sonuna kadar kullanıp temel hak ve özgürlükleri gasp 
ederek bireylerin yalnızlaştırılması yoluyla örgütlü tepki ve karşı çıkma 
potansiyellerini kötürümleştirmektedir. Bir araya gelemeyen insanlar sosyal 
medyada gösterdikleri tepkileri ve düşünümleri bahane edilerek gözaltı ve 
türlü zorbalıklara da maruz kalabilmektedir. Tek bir özgürleşme alanı da kolluk 
güçleri aracılığıyla devletin işgal ettiği tıkanmaların alanı haline gelebilir. 

Devletlerin virüs salgınlarına karşı takındıkları tavır değişik derecelerde 
otoriter eğilimler taşımaktadır. Mezzandra (2020), “Johnson-Trump-
Bolsonaro”nun temsil ettiği doğal nüfus seçilimi stratejisinin yanı sıra Çin 
ve Singapur gibi ülkelerde toplumun korunması görüntüsü altında totaliter 
pratikler sergilendiğini kaydeder. Bu tür zorbaca düzenlemeler Covid-19 
kalkanıyla protestoculara set çekerken, geniş halk kesimlerin gerçeğine şal 
örtmektedir. 

Harari (2020) bu kapsamda otoriterlik örneğini Sovyet Rusya’dan vermektedir: 
O’nun hala otoriterlik için referans olarak Sovyet Rusya’yı vermesi bir yana 
bugünkü hükümetlerin ileri siyasal teknolojilerle daha etkin ve zorba bir 
gözetim kurduğu kaydedilmektedir. İsrail Başbakan Netanyahu, teröristlere 
karşı uygulanmak üzere getirilen Parlamento alt komitelerinde reddedilen 
teklifi gözetim teknolojilerini koronavirüs hastaları için uygulamak üzere 
bir Başbakanlık kararnamesiyle yürürlüğe koymasına rağmen önemli bir 
muhalefetle karşılaşmamıştır.  Macaristan’da Başbakan Viktor Orban’a 
Parlamento tarafından ülkeyi Kanun Hükmünde Kararnamelerle (KHK) 
yönetme yetkisi verilmiştir. Bu yasa, dezenformasyon yayarak hükümetin 
salgınla mücadelesini sekteye uğratanlara hapis cezası öngörmektedir (Walker 
ve Rankin, 2020). 
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Pek çok ülkede bireylerin gözetimini kolaylaştıracak düzenlemeler gündeme 
gelmiştir. Yapay zeka uygulamaları ve algoritmaları Çin ve Güney Kore’de 
salgınla mücadele görüntüsü altında bireylerin gözetimini terörle mücadele 
kapsamında genişletmiş, demokratik tepkilerin bastırılması için her türlü 
yolu kullanmaktadır. Singapur’da terörle mücadele kapsamında yurttaşları 
korumak bahanesiyle başlatılan program ekonomi ve göçmen politikasından 
okul müfredatlarına kadar sızmıştır (Polat, 2020: 30-35).  Çin’deki uygulama 
bu konuda zirve yapmıştır. Zira yurttaşların hangi şartlar altında kredi, istihdam 
ve diğer ülkelere vize alabilecekleri toplumsal temaslarını da mercek altına 
alan yapay zeka ve algoritmaları ile  belirlenen “yurttaş puanı” uygulaması 
hayata geçirilmiştir. 

Batılı demokrasilerde de benzer otoriter pratiklerin görülmesi salgın 
bahanesiyle devletlerin totaliter yönelim örnekleri olarak karşımızda 
durmaktadır. İngiltere’de gizli servis marifetiyle yürütülen “bireylerin 
internet kullanımını gözetleyen bir uygulama olan Karma Police”in varlığı 
ortaya çıkmıştır (Helbing vd., 2019: 75-76). ABD’de ise başta siyahlar, Latin 
kökenliler ve göçmenler sağlık hizmetlerinden yeterince yararlanamaması 
nedeniyle suça itilmektedir. Bu durum Amerikan “normali”nin ötesine geçmiş 
olduğu için dikkat çekmektedir. Başta siyahları hedef alan polis terörü, keyfi 
tutuklamalar nedeniyle ABD dünyada en yüksek hapis cezası verilen ülkedir 
(Human Rights Watch, 2021). Bu durum otoriter devletçiliğin belli bir rejimle 
açıklanamayacağını, ülkelerin özgül durumlarına göre farklı görünümler 
alabileceğini bir kez daha kanıtlamaktadır (Poulantzas, 2004: 236-240)

Seyahat kısıtlamaları, karantinalar ve sokağa çıkma yasakları yurttaşları tecride 
alıştırıp dayanışma kültürünü yapılan darbe Amerikan atomizasyonunu (Dudley, 
2001) küreselleştirmektedir. Toplumsal muhalefetin zemin bulabileceği 
yegâne platform olan sosyal medya devletlerin sıkı kontrolü altında kolluk 
güçleri aracılığıyla anayasal hakları askıya alacak şekilde zorbalığa maruz 
kalmaktadır. Bu, küresel ve yerel ortaklarıyla sermayenin hizmetinde devlet 
gücü toplumun örgütlenme kapasitesini çökertmektedir. Salgın bahanesiyle 
uygulanan kısıtlamalar “Sarı Yelekliler” gibi küresel kapitalizme ve şirket 
terörüne karşı dünyanın birçok yerinde patlak veren protestolar durmuştur. 
Sosyal medya üzerinde bir diğer saldırı, devlete hakim olan grupların eş yönlü 
otoriteryan yedek kuvvetleri popülizmi sosyal medyaya taşıyarak demokratik 
tepkilerin naif biçimlerini dağıtan otoriter cephenin öncüleri olmuştur 
(Manucci’den akt. Taş, 2019: 11-12). Bu gruplardan bazıları “aşının Tanrı’nın 
iradesine saygısızlık” olduğu propagandasına başvurmaktadır (Üren, 2021). 
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DSÖ, 2019’da yayınladığı bir raporda aşıya karşı direnci “dünyaya en büyük 
on tehdit” arasında saymaktadır.9 

Her Şeyi Değiştirerek Hiçbir Şeyi Değiştirmemek:
Küresel Piramit ve Covid-19
Hijyen ve bulaşma kolonyalizmin uygarlaştırma projesini andırmaktadır. 
Ormanların madenciliğe, verimli tarım arazilerinin enerji ve sanayi kesimine 
açılması gıda ve iklim krizleri yanında, pek çok salgının da (SARS, MERS, 
H1N1, Ebola, Domuz Gribi, Kuş gribi ve Covid-19) kökenindeki ekolojik 
krizin sonuçları olduğu bilinmektedir (Céline’den akt. Hardt ve Negri, 
2015: 148). Bu nedenle krizler artık yerel değil küreseldir. Ulus-devletlerin 
bizatihi bu tehditlere kapı açan mahfiller olarak işlev gördüğü aşikardır. 
Ancak çözümleri de ulus-devletlerin sınırlarını aşan niteliktedir. Bu durum 
küreselleşmeyi ölümcül endişe kaynağına dönüştürdü (Hardt ve Negri, 2015: 
148-150). Küresel pazarın açlığını yatıştıran Çin’in ülkesini devasa bir üretim 
platformuna çevirmesi Covid-19 suçlaması yapılan Çin’in arka planıdır. 
Olgunun içeriği açıktır. Ekolojik krizin sonuçlarının küresel toplumun ödediği 
bedelleri daha da artırması söz konusu olsa da sorunun kaynağı yanlış yerlerde 
aranmaya devam edecek gibi görünüyor. Eski ABD Başkanı Donald Trump 
başlattığı Asya kökenlilere karşı Covid-19’u “komünist koronavirüs” ya da 
“sarı tehlike” etiketli suçlamalar (Sözcü Gazetesi, 31 Ocak 2020) Batı’da pek 
çok kesimin sarıldığı okyanus köpüğü gibidir; zira onları oyaladığı kesin ama 
bu onları kurtaramayacaktır.  

Bir başka olgu da küresel şirketlerin kamusal çözümlerin ve programların 
karşısına dikilmesidir. Amerikan ilaç şirketlerinin Amerikan ambargo 
politikalarıyla bağlantıları olduğunu savunan Flounders (2020) bu konuda 
binlerce örnekten sadece birisi olan Josh Black’le ilgili çarpıcı detay 
vermiştir. Black, Obama ve Trump hükümetleri döneminde BM’de görev 
yaptıktan sonra Amerikan ilaç endüstrisi (sağlık sisteminin özelleştirilmesi 
gerektiğini savunan Merck, Eli Lilly, Pfizer, Bayer ve Bristol-Myers Squibb 
gibi büyük ilaç şirketlerinin girişimi) için lobicilik faaliyetleri yürütmektedir. 
İç içe geçmiş birçok sigorta ve ilaç firması sağlık sektöründen gelen 
karları maksimize etmeye odaklanmıştır. Flounders (2020), bu şirketlerin 
ulusal sağlık programlarını (emzirmenin desteklenmesi gibi) tehdit olarak 
gördüğünü, Birleşmiş Milletler ve DSÖ gibi küresel yönetişim merkezlerinde 
engellemeler yapıldığını ileri sürmektedir. Bu şirketler ulusal bir sağlık 
programı yürütmek isteyen devletlere karşı da Amerikan yaptırımlarını bir 
tehdit olarak kullanmaktadırlar.
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Bill Gates 2015’de yaptığı bir konuşmada bir sonraki tehdidin nükleer 
savaş değil yeni bir salgın olacağını iddia etmişti.10 Bu bir kehanet olmasa 
gerekir. Zira ekolojik krizin tetiklediği pek çk gösterge salgınlar için davetiye 
çıkarmıştır. Ancak Gates gibiler kamusal çözümlerden ziyade bunları fırsata 
çevirmenin taşlarını döşemektedir. 2010’da yaptığı bir diğer konuşmasında 
dünya nüfusunun çok yüksek olduğu ve yeni aşılar, sağlık sistemi ve 
üreme sağlığı hizmetleriyle nüfusun %10-15 civarında düşürülebileceği 
gibi işgüzarlıklar da yapmış görünüyor.11 Zira bu dikkati asıl sorunlardan 
kaçırıp kamu kaynaklarının yönlendirileceği alanlara sermayece bir çağrı 
gibi anlaşılmalıdır. Dr. Erickson ABD’de bilinçli bir şekilde yanlış tedaviler 
uygulandığına, hastanelere sermaye transferlerinin gerçekleştiğine işaret 
etti.12 Diğer yandan ABD’de koronavirüsle ilgili “çok önemli bulgular elde 
ettim” diyen Çinli bilim insanı Dr. Bing Liu’nun öldürülmesi13 salgına ilişkin 
çözümlerde soru işareti oldu.

Chossudovsky (2020) küresel kapitalizmde evrimin yeni bir aşamasına 
geçildiğine işaret etti: Şirket vakıfları ve Washington merkezli düşünce 
kuruluşları finansal kapitalin çıkarlarını bir küresel yönetişim ağı ile ulusal 
ve küresel düzeyde nezaret etmektedir. Bu kapsamda ulusal hükümetler de 
küresel yönetişimin ağını ilmeğine dönüştü. Chossudovsky bu tespitini David 
Rockefeller’ın 1991 Bilderberg toplantısında yaptığı konuşmaya dayandırdı.14 
Gelişmekte olan ve gelişmiş ülkelere dayatılan neoliberal etiketli politika 
küresel yönetişim ağı ile totaliter bir gündemi dayatmaktadır. Küresel 
yönetişimde Rockefeller Vakfının 2010 yılında yayınladığı rapor (2010: 18-
25) 2012 yılında dünyayı vuracak olan ve sadece yedi ayda 8 milyon insanın 
ölümüne neden olacak olan salgının hükümetlerin daha da otoriter yöntemlere 
başvurmasına neden olacağını öngörüyordu. Buna dayanarak Chossudovsky 
Covid-19’un bir salgın değil operasyon olduğunu ileri sürüyor. Küresel 
bir plan uygulamaya çaba gösteren odakların varlığı bir gerçek olmakla 
birlikte, bu konunun bir komplo şeklinde ele alınması sorunun kavranmasını 
zorlaştırabilir. 

Bu tür komplo tipi düşünceler, düşüncenin gerçek mesellerinin ötesinde 
gizemli bir dünyaya açılmasına neden olmaktadır. Bu kapsamda bazı 
ülkelerde hastaların taburcu edildikten sonra elektronik bir bileklik takılarak 
kontrol altına alındığından hareketle Pascal Sacré (2020) bu durumu totaliter 
yöntem örneği olarak göstermektedir. Koronavirüs tedavisi için bir protokol 
olabilecek bir konu bir gizemle açıklanmaya çalışılmaktadır. Amerikan 
Hastalık Kontrol Merkezi’nin (CDC) halk sağlığı için direktiflerini Koenig 
(2020) diktatöryal bulmaktadır; Amerikan Başkanı ve diğer ülke liderlerini 
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de yöneten insanların DSÖ’ye emir verdiğini ve bu grubun dünyayı cebir 
kullanarak yönetmek istediklerini belirtmiştir. Kamu ve özel sektör ittifakı, 
BM kurumları ve sivil toplumdan oluşan “Agenda ID2020”ın15 mevcut 
doğum kaydı ve genelleştirilmiş aşıyı dijital kimlik için kullanan bir elektronik 
kimlik programı da bu kapsamda değerlendirilmektedir. Bu program zorunlu 
aşı, nüfusun azaltılması ve herkesin tam dijital kontrolünü içermekle, 
PNAC (Yeni Amerikan Yüzyılı Planı)16 çerçevesinde uygulamaya konan 
“Tek Dünya Düzeni” projesinin bir parçası olarak görülmektedir. Bütün bu 
düşünümler (reflection) herkesin düşünme sürecini çökerten bir çerçevede 
yapılan körleştirmelere dahil olabilir. Bütün bu girişimler gerçek bile olsa, 
sorunların kavranmasında kötürümleştirmelerden uzak olarak bir yaklaşımın 
belirlenmesi çözümler için uygun hareket noktaları sağlayabilir. 

Türkiye’de Devlet ve Biyopolitik Alanın Üretimi
Türk siyasi yaşamının şekillenmesinde kapitalist saiklerin temel rolü bir sır 
değil. Egemen sınıf fraksiyonları her zaman olağanüstüleştirilmiş rejimlerden 
yarar sağlamış, emek kesimleri de bundan zararla çıkmıştır. Mevcut tarihsel 
blok bütün bir geçmişi kendi marifetiyle yeniden düzenlerken uysallaştırılmış 
bir beden imalatını da merkeze alarak biyopolitik iktidar çabasına girişmiştir. 
Türkiye’nin  siyasi tarihinde aranan sivil toplum bir türlü bulunamamıştır. 
En son bu sivil toplum dinsel camaatlerin dünyasında aranmıştı. Ergenekon, 
Balyoz ve Casusluk iddianamelerinin, zaman zaman atak yapan münferit 
hükümet politikacılarının lafızlarına rağmen, bugün temelsiz olduğu hükümet 
tarafından da itiraf edilmiştir. Ancak bu dava süreçlerinin bizatihi hükümet 
pratiklerinin önünü açan zorlamalar olduğu ve bir demokrasi yanılsaması 
içinde yürütülen “ideolojik davalara” dönüştüğü vakidir. Covid-19 salgını 
önlemlerini dahi hükümetin bir fırsat alanı olarak kendi yönelimi için bir 
manipülasyon olarak kullanabildiğini gösteren en son olay “içki yasağı” 
şeklinde fiili durum olmuştur. Bunların hedefi belki muhalefete kurulmuş 
tuzaklardan ibaret sayılsa da Covid-19 kapsamında yürürlüğe konulduğu 
açıktır. 

İktidara geldiğinden beri her krizi Schmitt’çi dost-düşman ayrımı çerçevesinde 
kutuplaştıran AKP  Hükümetleri sorunları çözmese de taraftarlarını ve 
destekçilerini maddi manevi ihya etmiş görünmektedir. Bu durum hukukun 
askıya alındığı sürekli bir olağanüstüleştirme politikasının (Paye, 2009) 
semeresi olarak da kabul edilebilir.  Küreselleşme sürecinin başından beri 
örgütlü işgücünün tasfiyesi 1980 sonrası bütün iktidar mücadelesinin hakim 
taraftarlarının hedefinin buluşma noktası oldu. Bu süreçte dönemler boyunca 
hakim iktidar blokunun değişen bileşenleri olsa da biyopolitik bir alan inşası 
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da hükümetlerin dar görüşlülüğünün bileşkesiydi. Ancak bu hedef bir türlü 
tutturulamamış görünüyor. Zira hükümetin her uygulaması tereddüt dolu 
görünmektedir. 

Bu tereddütlerin zirve noktası İslam’ın Covid-19 rehberi gibi “Salgının 
Mekkesi”ne başvurulduğu görülmektedir (Eve girerken ayakkabını çıkar17, 
temizlik imandan gelir18, bize bir şey olmaz19 klişeleri revaçta görünmektedir). 
Bu tür bir rehber iktidar bloku lehine devletin katılaşması için kültürel 
katılaşma zemini yansımasıdır. Covid-19’a karşı alınacak tedbirlerin 
görüşüldüğü toplantılara konu hakkında uzmanlığı olan örgütlerin davet 
edilmemesi (Köylü, 2020), muhalefetle işbirliğinden kaçınılması20 (Sayın, 
2020) iktidar blokunun dışlama bir stratejinin uygulama örnekleri değil, 
içerdeki serencamın sergileneceği korkusu da olabilir. Kutuplaştırıcı ve 
toplumun tüm kesimleriyle ilişki kurmayı reddeden üslup, “Sünni Müslüman/
Türk kimliği” çerçevesindeki bu yeni kurgu otoriterliğin bir güzergahı olarak 
temelsiz bir avlanma sahasıdır. Biyopolitik iktidar pratiklerini korumanın hala 
tek yolu gibi görünen “Darbe dikkati”21 AKP hükümetlerinin kurulduğundan 
beri vazgeçemediği bir kerteriz olmayı sürdürüyor.  Rıza imalatının “ustaları” 
aynı çamuru hala sıvamakta ve bir atak haline gelmiş “hükümete darbe 
senaryoları”, “üst akıl” terimlerini pelesenk etmeyi sürdürmektedir. 

Devletin bekasıyla millet arasındaki ilişkiyi kurmada ve biyopolitik alanın 
yeniden üretilmesinde salalar, dualar vb.22 simgeleştirilen dini ritüeller camiyi 
otoriterliğin mevzileri arasına yerleştirmiştir. 15 Temmuz FETÖ darbe girişimi 
gecesi ve yıldönümlerinde olduğu gibi Covid-19 önlemlerinde de Diyanet 
İşleri Başkanlığı (DİB) bir ideolojik aygıt olarak kendini gelenekselleştirmiştir 
(Poulantzas, 2012: 349-350). Bu uygulamalar 17-25 Aralık 2013 sonrası 
cereyan eden iktidar sıkışmasında güvensizliğin ifadesi olarak yükselen deizm 
ve ateizm23 konusuna AKP hükümetinin refleksi olarak da görülebilir. Dindeki 
seçkinleşme24 ve ruhbanlaşma, Covid-19’la derinleşen ekonomik krize karşı 
sabır telkinleriyle25 dikişin tutmaması dini kurumların karikatürize olmasıyla 
sonuçlanmış görünüyor (Ayhan, 2020). 

Ankara Barosunun DİB Başkanı Ali Erbaş’ın 24 Nisan 2020’de verdiği 
Cuma hutbesinde26 Covid-19 salgınını eşcinsellere bağlayan damgalayıcı 
vaazı karşısında yapılan açıklama27 karşısında DİB’in muhalefet de dahil 
“ahlaki çürümüşlük” suçlamasıyla başlayan kriminalleştirme girişimi, 
dini politikanın mecrasını genişletmiş, onu her konuda açıklama yapan 
bir kuşatıcılığa kavuşturmuştur. Bu yönelim Hükümetin dini temelde bir 
toplumsal beden olarak biyopolitik alandaki cephe hattı girişimi sayılabilir. 
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Bu yolla AKP Hükümeti, kendi politikalarının önündeki her engele (Mimarlar 
Odası, TTB, Türkiye Barolar Birliği vb.) savaş açmış görünüyor. Bu durum 
kendisini iktidara taşıyan taşranın yükselişini bütün kurumlara yaymış, “feodal 
mecraları” kendisi için bir mevzi ve manevra haline getirmiştir.28 

Güçlü liderliğe dayandırılan (Türk tipi) partili cumhurbaşkanı sistemi terör, 
dış politika ve salgın gibi kriz durumlarında Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı 
olumsuz imgeden muaf tutan kalkan olarak devreye girdiği görülmektedir.29 
Toplumun büyük bir kısmının konuyla ilgili görüş bildiren uzmanlara ve 
yetkililere değil Erdoğan’dan gelecek açıklamalara hazırlanması ancak onun 
otoritesinin yüceltilmesi ile açıklanabilir. Bu tutumla AKP’nin her alanda 
olduğu gibi salgınla ilgili olarak da ortaya çıkan yönetim krizlerinde verdiği 
tepki ve uygulamalar otoriterliğe hazırlayıcı toplumsal rıza imali çerçevesinde 
değerlendirilebilir. Salgının getirdiği ağır maliyete rağmen garanti 
ödemelerinde erteleme olmaması, sistemin katılımcı demokrasiden ziyade 
kapitalist çıkarlara, şirket oligarşisine30 ve korporatist düzene bağlılığının 
nişanesi olarak görülebilir. 

2018 Döviz Atağından Covid-19’a Devlet-Sınıf Kompleksi ve 
Otoriterizmin Yükselişi 
Türkiye’de burjuvazinin devletin sunduğu imkanlara dayanması, burjuvazinin 
tarihsel gelişme dinamiği ile uyuşmadığı düşünülse de, siyasi rejimi kendi 
çıkarlarına göre yönlendirmesi ile bal gibi uyuşmaktadır. Bunun bir ifadesi 
olarak devletin açıkladığı paketler kodamanların sıraya girdiği bir yardım 
kuyruğu gibidir. Bu durum burjuva sınıf fraksiyonlarının devlet iktidarı için 
nepotizm ve yolsuzluk platformu olmuştur. Bu platform Ağustos 2018 döviz 
krizi ve salgının patlak vermesiyle açıklanan paketlerde görülen sermaye 
yanlısı31 tutumu açıklayabilir. Din ve milliyetçiliğin hakimiyetinin örgütlü 
işçi sınıfının bilinçliliğine vurduğu darbe, kapitalizmin sınıfsal geçişkenlik 
açısından sunduğu yanılsamalar, işini kaybetme korkusu ve yüksek borçluluk 
ise patronaj ve klientalizmi bağımlı sınıflar açısından sükunetin niteliğini 
açıklayabilir.  

Hükümetin müteahhitlere dayalı rejimi 2018 Ağustos döviz krizine 
gelinmesinde temel rotayı vermişti. Rant temelindeki uzlaşı bu dalga 
ile çökmüş, o dönemden beri izlenen hükümet politikaları bir bütünlük 
göstermekten uzaklaşmıştır. Hükümet kendi politikalarının restorasyonuna 
aday olsa da bu politikanın “başkanlık” seçimine verilmiş bir döviz 
kriziyle pek uzun soluklu olamayacağı görüldü.  31 Mart 2019 yerel seçimi 
sonucunda, İstanbul Büyükşehir Belediyesi seçiminin YSK’nın aldığı 
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iptal kararıyla yenilenmesinde İstanbul’un verdiği cevap oldukça öğretici 
olmamış görünüyor. Zira otoriter uygulamalar, haksız uygulamalar, seçmen 
nezdinde pek destek görmedi. Ancak restorasyon şansını kaybetmiş hükümet 
manipülatif32 yollardan başka bir çıkış bulamadı. Bütün bunların neden 
olduğu yönetim krizi ve yönetememe durumu salgında daha da belirgin 
hale geldi. Açıklanan verilere ilişkin güvensizlik, sandık demokrasisinden 
enflasyona, Covid 19 tedbirlerine, Merkez Bankası kaynaklarına kadar pek 
çok alanda su yüzüne çıkmaktadır. İktidar blokunun hegemonya krizi her bir 
sorunda daha bariz hale gelmektedir: kutuplaştırma/dışlama ve otoriterleşme 
her durumda masaya sürülen oyun kartları olarak oyunu almaya yetmiyor, 
süreci yönetebildiklerine delil oluşturmuyor. Kamuoyunu ikna etmeyen bir 
girişim de Hükümetin küçük ortağının TBMM’ye getirdiği af yasası oldu.33 

Salgın koşullarındaki bu yeni fırsatçılık, iktidar blokunun “çıkar dengesi”nin 
boyutunu kamuoyuna gösterdi. BU tür yasalar 57. Hükümet döneminde de 
benzer bir krizin ortasında olmuştu. Bu durum en küçük destekçi tabakasına 
yönelik dahi masaya sürülen oyun kartlarının niteliğini de göz önüne serdi.
  
AKP desteğin genişlemeye dayandığı fikrine aşırı bağımlılığın gereği bütün 
kaynakları toplumsal desteği seferber edecek alanlara yatırmaktadır. Ancak 
bu durum köstebek oyununa benzer. Yatırımların desteklenmesi için izlenen 
düşük faiz politikası ekonomik genişleme döneminde toplumsal desteği 
konsolide etse de, daralma dönemlerinde krizin derinleşmesine hizmet eder. 
Genişleme döneminde bu strateji işe yararken, daralma döneminde krizi 
daha da derinleştirmiştir. Artık sermayeye de pek güven vermeyen karar ve 
uygulamalar, AKP Hükümetinin politikalarındaki istikrarsızlıktır. Salgın ve 
ekonomik daralmadan dolayı düzenli bir gelire sahip olamayan kesimler daha 
da dibe çökmüş görünüyor.34 AKP 2018 döviz atağı ve salgın döneminde 
verilen teşvikler, vergi indirimleri/afları ve garanti ödemelerde dayandığı 
müteahhit fraksiyonun büyüklerine cömert davranmıştır. Salgın döneminde 
Kod-29 olarak da bilinen “ahlâka ve iyi niyete mugayir”  işten çıkarmalar 
patronlar için işçi kıyımına dönüşmüştür.35 Yüksek işsizlik oranına (%13,8)36, 
fabrikaların kapanması, işten çıkarmalar vb. gibi durumların eklenmesi 
durumu daha da kritik hale getirmiştir. İşçileri ücretsiz izne çıkaran işverenler 
uygulamayı gerçekleştirdikten sonra işten çıkarma yasağının uzatılması 
soruna bakışı göstermektedir. 

V-Dem Enstitüsü (2021: 10) tarafından 144 ülke arasında yapılan 2021 küresel 
demokratikleşme değerlendirmesinde Covid-19 salgınının otoriterleşmeye 
etkisi araştırılmıştır. 11 Mart-20 Aralık 2020 tarihlerini kapsayan bu rapora 
göre demokratikleşme konusunda çoğu Batılı demokrasi ilerleme kaydederken 
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dünyanın genelinde gerileme görülmüştür. Bu rapora göre (2021: 7) 2010’da 
dünyanın % 48’i otokratik rejimlerde yaşarken bu oran 2020’de % 68’e 
çıkmıştır. Raporda, Avrupa’da Polonya ve Macaristan’dan sonra demokrasisi 
en çok gerileyen üçüncü ülke Türkiye olmuştur. Uluslararası Af Örgütü 
tarafından yayınlanan bir diğer raporda (2020) ise tüm dünyada insanların 
hayatlarını altüst eden Covid-19 salgınının ve önlemlerin Türkiye’de sosyal 
medya başta olmak üzere ifade özgürlüğünü daha fazla bastırmak için 
bir gerekçe olarak kullanıldığı tespiti yapılmaktadır. Yine, aynı raporda, 
salgınla ilgili haber yaptıkları için gazeteciler halkı kin ve düşmanlığa tahrik 
suçlamalarından, hükümetin sağlık politikalarını eleştiren doktorlar da 
toplumda korku ve panik oluşturma suçlamalarından haklarında kovuşturmalar 
yapılmıştır. Ayrıca İnsan Hakları İzleme Örgütü de 2021 raporunda sosyal 
medya yasasına ve cumhurbaşkanına hakaret davalarına vurgu yaparak salgın 
tedbirlerinin Türkiye’deki otoriter yönetimi derinleştirdiği tespitini yapmıştır.
Sosyal refah devletiyle yaşanan kavgada, önce örgütlü işgücünün ve sonra diğer 
geleneksel dayanışma biçimlerinin çözülmesi bireylerin dayandığı toplumsal 
zemini yitirmeleriyle sonuçlanmıştır.  Salgın da son dayanışma kalıntılarını 
çökerterek bireyin özel alanını covid bahanesiyle müdahale edilebilir hale 
getirmiştir. Bireyin yaşam hakkını koruma iddiasında olan devlet sahip olduğu 
“meşru şiddet tekeli”yle artık bütün aidiyetlerinden arındırdığı her bir bireyin 
yaşamını kampa mahkum etmiş görünüyor. Bireylerin örgüt potansiyeline ve 
dayanışmalarına yönelik saldırı hükümetin biyoiktidar pratiklerinin kuşatması 
olarak görülebilir. Bu tehlikenin varlığı sorunun aşılması yönünde giderek 
artan bilincin ve hareketin örgütlenmesidir. Bu alanın zor yoluyla özgürlükten 
arındırılması bireylerin katılımını zayıflatma ve içe dönme eğilimini artırması 
söz konusu olabilir. Ancak yine de sosyal medya pek çok insanın hala nefes 
lama ve örgütlenme alanıdır. Bununla birlikte HES kodu (Hayat Eve Sığar)37 
gibi uygulamalar olağanüstü durumu kalıcı hale getirilme riski oluşturmaktadır. 

Sonuç
Salgın, giderek artan derecede korumacılığa işaret eden uygulamalar getirmiştir. 
Bununla birlikte, devletlerin küresel sorunları çözme potansiyellerinin 
yetersizliği açık bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Bu alan giderek artan 
derecede işbirliği yollarının demokratik süreç içinde ihtiyaç haline geldiğini 
göstermiştir. Yeni küreselleşme sürecinin miladı olarak görülen 1980 baz 
alınırsa devletlerin karşılaştığı sorunları ulusal kapasite içinde çözebilme 
kapasitelerinin gerilemesi barizdir. Zira ulus-ötesi pek çok politika alanı 
ortaya çıkmış ve bu alanlarda kendi politikalarına yön verme imkanı kalmamış 
görünüyor. Popülist otoriter rejimlerin giderek artan tutarsızlıklarının ardında, 
hem kaynaklarının kontrolü konusunda zafiyet hem de bu politikaları bağımsız 
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yürütme konusunda kapasite yokluğu vardır. Toplumsal desteğin düşmesine 
rağmen, popülist otoriter rejimlerin sürmesi de bu uluslararası boşluk olarak 
görülebilir. Bütün politikaların gelip dayandığı tıkanma sonuç itibariyle ortaya 
çıkan vergi yetersizliği olmaktadır. Zira hiçbir ürün artık azgelişmiş ülkelerde 
ara girdi kullanmaksızın bütünsel olarak üretilmemektedir.  

Türkiye’de salgın kapsamında yapılan uygulamaların, alınan önlemlerin, 
yürütülen programların bütünlükten ve tutarlılıktan yoksun olduğu ilk bakışta 
gözlemlenen ve yukarıda zikredilen pek çok olay ve olguyla gözlem konusu 
edilmiş ve yorumlanmıştır. Bu süreçte, önceden beri gelen krizlere getirilen 
çözümlerde de bariz olan durum, sermaye öncelikli tercih ve politikalar 
her zaman önde bulunmaktadır. Bu elbette bütünsel olarak ekonominin 
genel dengesi içinde bir yere oturtulabilir. Ancak öncelikli ve acil çözüm 
getirilmesi gereken tedbirlerin göz ardı edilmesi, halk kesimlerinin dar gelirli 
gruplarında görülen yıkıcı sonuçlara ilişkin önlemlerin alınması ihmal edildiği 
görülmektedir. Bu konulara dikkat çeken ve ülkenin yapılan uygulamalar 
ile pasaport değerinin düştüğüne ilişkin gençlerin tiktok videolarına bile 
müdahale edilmesi, yaşam alanlarını savunan öğrencilerin kriminalleştirilmesi 
girişimleri had safhaya ulaşmış görünmektedir. Bu tür durumlar Covid 19 
salgınına ilişkin getirilen önlemlerin temel hak ve özgürlüklerde kısıtlamalara 
bahane edildiğini gösteren pek çok haber ve görüntünün varlığı otoriterleşme 
olgusu hakkında bir fikir vermektedir. 

Salgın döneminde AKP kongrelerinin görüntüsü ile sarsılan önlemlere 
muhatap halk kesimleri, “kar mikrobu öldürür” cinsinden pek çok aforizmayı 
pek de açıklayıcı bulmadığı, bunların çifte standart olarak otoriter rejimlerin 
destekçilerine gösterdiği müsamahayı andırdığı şeklinde algıladıkları sosyal 
medya paylaşımlarından anlaşılmaktadır. Hukuk devleti adına uygulamaların 
dayanaksızlığı da pek çok gözlemcinin işaret ettiği otoriterleşmedir.  

Mikropsuzlaştırma, artık pek çok kuramcının ifade ettiği, biyoiktidarın 
payandasına dönüşmüştür. İktidarın “ahlaki çürümüşlük” ve “gayri-milli” 
olarak addettiği STK’lar, siyasi ve toplumsal muhalefet Agamben’in “kamp” 
olarak tanımladığı kategoriye eklenebilir. Ancak kapitalist devlet iktidarı 
için sermaye fraksiyonları arasında kızışmakta olan mücadele ve yitirilen 
sınıflar arası uzlaşının ortaya çıkardığı hegemonya krizi iktidar blokunun 
sorgulanmasına neden olurken ve çözülmeyi de hızlandırıyor. Covid-19 süreci, 
alınan önlemler ve uygulamaların altını boşaltarak hükümetin biyoiktidar 
adına kutuplaştırma ve dışlama tutumunun şiddetlendirdiği otoriterleşme de 
çelişkileri yüzeye çıkarmaktadır.
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Devletlerin iki yüz yıllık modernleşme pratiğine rağmen, bugün hala “hayatta 
kalma” (Hobbes, 2007: 96-105) karşılığı susmak noktasında bir politika 
demetinin sürdürülebiliyor olması, imtiyaz yetkisinin (Locke, 2003: 136-
137, 151) olağanüstüleştirme sürecinin bir basamağı olarak görülebilmesi 
içinde bulunduğumuz koşulları ve aktörlerin durumunu daha bir trajikomik 
hale getirmektedir. Covid-19 George Orwell’ın 1984’ündeki tahayyüllerinin 
bile ötesinde gözetim ve kontrol mekanizmaları ile “artık yasa da yoktu” 
öngörüsünün bir yeniden doğrulanmasının sahnelerini, bizde ve her yerde 
yeniden göstermektedir. 

DİPNOTLAR
1 Makale yazarlar tarafından ortak üretilmiştir.

2 Vatanseverlik Yasası (Patriot Act) bunlardan en önemlisidir: https://
www.govinfo.gov/content/pkg/BILLS-107hr3162enr/pdf/BILLS-
107hr3162enr.pdf

3  Eurocontrol tarafından yayınlanan 2020 Eylül ayına ait hava taşımacılığı 
raporu için bkz: https://www.eurocontrol.int/sites/default/files/2020-10/
eurocontrol-network-operations-report-september-2020.pdf

4 2020 Nisan ayındaki rezervasyon iptalleri için bkz: https://www.dw.com/
tr/bir-milyon-tatil-paketinde-iade-krizi/a-53177288; 2021 Ocak ayı 
erken rezervasyon verileri ve görüşler için bkz: https://www.dunya.com/
sektorler/turizm/erken-rezervasyon-tatilciyi-ikna-etmedi-haberi-606499 

5  BMGV hükümetlerarası bir örgüt olan DSÖ’de en büyük ikinci 
yatırımcı konumundadır. Bu da bu vakfın DSÖ’nün önceliklerini 
belirleme konusundaki gücünü ortaya koymaktadır. Bu konuyla ilgili 
yorumlar için bkz: https://www.politico.eu/article/bill-gates-who-most-
powerful-doctor/; https://www.devex.com/news/big-concerns-over-gates-
foundation-s-potential-to-become-largest-who-donor-97377. 

  
6 Büyük ilaç şirketleri: https://dictionary.cambridge.org/tr/

s%C3%B6zl%C3%BCk/ingilizce/big-pharma
  
7 “People’s Health Movement”a göre başlıca görevi hastalıklara karşı 

savaş ve insanlara mümkün olan en iyi sağlık hizmetini sunmak olan 
DSÖ’nün hedef ve stratejilerinde ticari çıkarların giderek daha fazla etkiye 
sahip olmaya başladığını belirtmiştir. Thomas Gebauer (People’s Health 
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Movement’ın bir üyesi olan Medico International’ın yöneticisi) DSÖ’nün 
4,9 milyar dolarlık bütçesinin (2011-2012) dünyanın en büyük ilaç 
şirketlerine sahip ülkelerden gelmesini bir problem olarak değerlendirmiştir. 
DSÖ’nün 2009’da domuz gribine karşı uygulamaya koyduğu küresel aşı 
programı bu şirketler için milyar-dolarlık karlı bir işe dönüşmüştür. https://
www.dw.com/en/who-is-really-helping-the-who/a-15965508;  https://
avensonline.org/wp-content/uploads/JIMT-2378-1343-02-0004.pdf; 
Avrupa Parlamentosunda da bu ilişkiye dair sorular gündeme gelmiştir. 
Avrupa komisyonu adına verilen cevaplarda ise genellikle DSÖ’nün web 
sitesindeki verilere yapılan atıflara yer verilmiştir: https://www.europarl.
europa.eu/doceo/document/E-9-2020-002335-ASW_EN.html. 

  
8 Covid-19 salgının BIST 100 ve diğer ülke borsalarına olan etkilerine 

dair TEPAV tarafından yayınlanan 2020 Nisan ayına ait değerlendirme 
notu için bkz:  https://www.tepav.org.tr/upload/files/1585733032-6.
COVID_19_Kuresel_Salgininin_Turkiye_CDS_Primlerine_ve_
BIST_100_Endeksine_Etkisi.pdf 

9 https://twitter.com/WHO/status/1085154206166716417

10 Konuşmanın tamamını dinlemek için bkz: https://www.youtube.com/
watch?v=6Af6b_wyiwI

  
11 Konuşmanın tamamını dinlemek için bkz: https://www.ted.com/talks/bill_

gates_innovating_to_zero/transcript
  
12 Erickson’un iddiaları için bkz: https://www.bitchute.com/video/

hRucPUwTQD6i/

13 Dr. Bing LiU’nun ölümüyle ilgili daha detaylı bilgi için bkz: https://www.
milliyet.com.tr/galeri/son-dakika-corona-virus-kesfinden-sonra-evinde-
olduruldu-dunya-sarsildi-6206620/4

  
14 David Rockefeller’in bu konuşması için bkz: https://www.aspentimes.

com/news/beware-new-world-order/
  
15 Dijital kimlikleri bir hak olarak gören Agenda ID2020 eskiyen mevcut 

teknolojik altyapıların bilgi ve servet güvenliği için risk oluşturduğunu 
savunmaktadır. İyi bir dijital kimlikle çeşitli hizmetlerden faydalanırken 
güvenliği de garanti eden Agenda ID2020 kişisel bilgilerin kişilerin kendi 
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kontrollerinde olacağını iddia etmektedir. Bir diğer deyişle dijital kimliğe 
sahip olmayan kişiler başta sağlık olmak üzere en temel haklarından 
mahrum kalacaklardır. ID2020 bunun bir zorunluluk olduğunu dijital 
teknolojilerin getirdiği riskleri örnek göstererek meşrulaştırmaktadır. 
Görünüşe göre dijital dünyada dağınık bir şekilde bulunan kişisel bilgilerin 
BM başta olmak üzere uluslararası kuruluşlar, devletler, özel sektör (başta 
Bill Gates’in sahibi olduğu Microsoft ve Rockefeller Vakfı olmak üzere) 
ve STK’ların da bulunduğu geniş tabanlı bir ortaklıkla tek bir merkezde 
toplanması için kurgulanmış bir projedir. Agenda ID2020 ile ilgili daha 
fazla bilgi sahibi olmak için bkz: https://id2020.org/.

16 Yeni Amerikan yüzyılıyla ilgili daha fazla bilgi sahibi olmak için bkz: http://
web.archive.org/web/20070812114338/http://www.newamericancentury.
org/index.html.

 
17 Koronavirüsün ayakkabıyla eve girme ve Türk gelenekleri ile kurulan 

ilişki için bkz: https://malatyanethaber.com.tr/-ayakkabi-ile-evlere-
girmeyin-/21977/

  
18 yöntemi olduğu yönündeki yorumları için bkz: https://www.ensonhaber.

com/ic-haber/turkiyenin-koronaviruse-karsi-yeni-tedbirleri

19 Fizyoloji Uzmanı Doç. Dr. Oytun Erbaş’ın Türk geniyle ilgili iddiaları 
için bkz: https://www.memurlar.net/haber/890261/koronavirus-turklere-
bulasmiyor-doktordan-turk-geni-iddiasi.html 

20 İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun sokağa çıkma 
yasağıyla ilgili kendilerine bilgi verilmediğiyle ilgili açıklamaları için bkz: 
https://www.sozcu.com.tr/2020/gundem/imamoglundan-sokaga-cikma-
yasagi-tepkisi-umarim-bedeli-agir-olmaz-5746024/; Cumhurbaşkanı 
Recep Tayyip Erdoğan’ın “devlet içinde devlet olmaz” şeklinde yaptığı 
açıklama için bkz: https://www.hurriyet.com.tr/gundem/devlet-icinde-
devlet-olmaz-41484210. 

21 Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu’nun 
yaptığı açıklamayla başlayan tartışmalar için bkz: https://www.sabah.com.
tr/gundem/2020/05/07/canan-kaftancioglunun-darbe-imasi-icin-karar-
rtukten-halk-tvye-ceza



Covid-19 Salgınının Ekonomi-Politiği ve Devlet

168

Eğitim Bilim Toplum Dergisi / Journal of Education Science Society
Cilt / Volume:19 Sayı / Issue:74 Bahar / Spring: 2021 Sayfa / Pages: 147-174

22 Covid-19’a karşı yürütülen mücadele kapsamında DİB’in aldığı bu kararla 
ilgili olarak bkz: https://www.diyanet.gov.tr/tr-TR/Kurumsal/Detay/29424/
yatsi-ezanindan-sonra-tum-camilerden-dua-edilecek

23 Konda’nın 2008-2018 yıllarını kapsayan araştırması için bkz: https://
interaktif.konda.com.tr/tr/HayatTarzlari2018/#7thPage/2

24 Cuma namazı konusunda DİB’in yaptığı açıklama için bkz: https://
www.diyanet.gov.tr/tr-TR/Kurumsal/Detay/29453/diyanet-isleri-
baskanligindan-cuma-namazi-ile-ilgili-aciklama

  
25 DİB Başkanı Ali Erbaş’ın telkinleri için bkz: https://www.cumhuriyet.

com.tr/haber/diyanet-isleri-baskani-erbastan-mesaj-yasadigimiz-tum-
sikintilarimiz-imtihan-vesilesi-1827555

  
26 Bu hutbenin içeriği için bkz: https://www.diyanet.gov.tr/tr-TR/Kurumsal/

Detay/29501/diyanet-isleri-baskani-erbas-cuma-hutbesinde-tum-
insanliga-cagrida-bulundu

  
27 Ankara Barosunun açıklaması için bkz: http://www.ankarabarosu.

o rg . t r /H abe rD uyuru . a s px?D IYA NET_IS LERI_BA SK A NI_
ALI_ERBAS%E2%80%99IN_INSANLIGIN_BIR_KESIMINI_
NEFRETLE_ASAGILAYIP_KITLELERE_HEDEF_GOSTERDIGI_
KONUSMASIYLA_ILGILI_BASIN_ACIKLAMASI&=4986

  
28 Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın bu düzenlemelerle ilgili çağrısı 

için bkz: https://tr.euronews.com/2020/05/05/diyanet-tart-smas-sonras-
erdogan-dan-baro-ve-tabip-odalar-n-n-yap-s-icin-duzenleme-ac-klam

  
29 Hatay Valisi Rahmi Doğan’ın İdlib saldırısı sonrası yaptığı açıklama 

için bkz: https://www.milliyet.com.tr/milliyet-tv/hatay-valisinden-idlib-
aciklamasi-22-mehmetcigimiz-sehit-oldu-6154515; Süleyman Soylu’nun 
sokağa çıkma yasağı sırasında ortaya çıkan görüntülerle ilgili açıklamaları 
için bkz: https://www.cnnturk.com/turkiye/bakan-soyludan-sokaga-
cikma-yasagi-aciklamasi 

30 Şirketokrasi kavramı için bkz: John Perkins, Bir Ekonomik Tetikçinin 
İtirafları, A.P.R.I.L Yayıncılık, Ankara, 2011.
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31 Bu paketler AKP’nin başta inşaat olmak üzere işbirliği yaptığı şirketlerin 
yoğunlukla iş yaptığı sektörlerin faydalanacağı kredi sistemleri şeklinde 
olmuştur: https://www.takvim.com.tr/ekonomi/2020/03/29/kredi-
faizlerine-korona-etkisi-bankalar-yuzde-kac-faizle-kredi-veriyor

32 31 Mart 2019 seçimlerinde Anadolu Ajansı üzerinde odaklanan eleştiriler 
için bkz: https://www.sozcu.com.tr/2019/gundem/anadolu-ajansindan-14-
saat-sonra-guncelledi-ve-aciklama-yapti-4251827/

33 Af Yasasının tam metni için bkz: https://www.resmigazete.gov.tr/
eskiler/2020/04/20200415-16.htm

34 Ekonomik İstikrar Kalkanı paketiyle ilgili daha fazla bilgi sahibi olmak 
için bkz: https://www.haberturk.com/tum-detaylariyla-ekonomik-istikrar-
kalkani-paketi-2637596-ekonomi

35 DİSK-AR’ın verilerine göre, 2020 yılında 177bin işçi Kod-29 nedeniyle 
işten çıkarılmıştır: http://disk.org.tr/2021/04/2020de-kod-29-kiyimi-143-
bini-erkek-34-bini-kadin-toplam-177-bin-isci/ 

36 Ocak 2020’ye ait işgücü istatistikleri için bkz: http://www.tuik.gov.tr/
PreHaberBultenleri.do?id=33785

37 HES Kodu ile ilgili daha fazla bilgi sahibi olmak için bkz: https://www.
sabah.com.tr/haberleri/hes-kodu

KAYNAKÇA
Agamben, G. (2013). Kutsal İnsan. (İ. Türkmen, Çev.) İstanbul: Ayrıntı.

Ahya, C. (2020, Mayıs 12). Coronavirus: Recession, Response, Recovery. 
Nisan 25, 2020 tarihinde Morgan Stanley Web Sitesi: https://www.
morganstanley.com/ideas/coronavirus-impact-on-global-growth# 
adresinden alındı

Akçay, Ü. (2020, Mart 27). Sosyal kriz kapıda. (M. Ö. Ertürk, Röportaj Yapan)

Amnesty International. (2020, Haziran 16). Turkey: Stifling Free 
Expression during the COVID-19 Pandemic. Nisan 20, 2021 tarihinde 
Amnesty International Web Sitesi: https://www.amnesty.org/en/latest/



Covid-19 Salgınının Ekonomi-Politiği ve Devlet

170

Eğitim Bilim Toplum Dergisi / Journal of Education Science Society
Cilt / Volume:19 Sayı / Issue:74 Bahar / Spring: 2021 Sayfa / Pages: 147-174

campaigns/2020/06/turkey-stifling-free-expression-during-the-covid19-
pandemic/ adresinden alındı

Arpacı, M. (2016). Foucault, Biyopolitika ve Biyotarih: Tarihsel Çalışma 
Alanları Olarak Tıp, Beden ve Nüfus. Viraverita(3), 80-98.

Ayhan, D. (2020, Mart 29). Beştepe’deki VIP namaza tepki. Mayıs 22, 2020 
tarihinde Sözcü Gazetesi Web Sitesi: https://www.sozcu.com.tr/2020/
gundem/bestepedeki-vip-namaza-tepki-5710308/ adresinden alındı

Balcı, M. E. (2013). Carl Schmitt’in Değerlendirmeleri Doğrultusunda 
Modern Toplumda Siyaset-Siyaset Dışı İlişkisi. Felsefe ve Sosyal Bilimler 
Dergisi(15), 59-70.

Beyaz, Z. (2021). Kapitalizmin Pandemik Sömürüsü Bağlamında Salgın 
Hastalıklara Bir Bakış. Çalışma ve Toplum, 181-204.

Chossudovsky, M. (2020, Mayıs 01). Global Capitalism, “World Government” 
and the Corona Crisis. Mayıs 25, 2020 tarihinde Global Research Web Sitesi: 
https://www.globalresearch.ca/global-capitalism-world-government-and-
the-corona-crisis/5712312 adresinden alındı

Çankaya, H., & Ekiz, C. (2018, Haziran). Biyopolitik Açıdan Kişisel Verilerin 
Korunması. Memleket Siyaset Yönetim (MYS), 13(29), 135-156.

Demircan, K. (2015, Kasım). Grip ve Tarih: Kısa Bir Seyahat. Labmedya(32), 
s. 3.

Dudley, L. M. (2001). Kalem ve Kılıç. (M. Günay, Çev.) Ankara: Dost.

Escobar, P. (2020, Mart 18). China Locked in Hybrid War with US. Mayıs 02, 
2020 tarihinde Global Research Web Sitesi: https://www.globalresearch.
ca/china-locked-hybrid-war-us/5706687 adresinden alındı

Euronews. (2020, Nisan 17). Çin ekonomisi 28 yıl sonra ilk kez küçüldü; 30 
milyon kişi işini kaybedebilir. Mayıs 03, 2020 tarihinde Euronews Web 
Sitesi: https://tr.euronews.com/2020/04/17/cin-ekonomisi-28-y-l-sonra-
ilk-kez-kuculdu-30-milyon-kisi-isini-kaybedebilir adresinden alındı



Sertan Çınar, Ramazan Günlü

171

Eğitim Bilim Toplum Dergisi / Journal of Education Science Society
Cilt / Volume:19 Sayı / Issue:74 Bahar / Spring: 2021 Sayfa / Pages: 147-174

Flounders, S. (2020, Mart 10). Big Pharma’s Role: Destruction of Basic Health 
Care Worldwide, U.S. Sanctions Lead to Global Rise in Coronavirus. Nisan 
25, 2020 tarihinde Global Research Web Sitesi: https://www.globalresearch.
ca/bigpharma-role-u-s-sanctions-lead-global-rise-coronavirus/5706397 
adresinden alındı

Foucault, M. (2002). Kliniğin Doğuşu. (Ş. Ünsaldı, Çev.) Ankara: Epos.

Foucault, M. (2007). Cinselliğin Tarihi. (H. U. Tanrıöver, Çev.) İstanbul: 
Ayrıntı.

Foucault, M. (2012). İktidarın Gözü. İstanbul: Ayrıntı.

Foucault, M. (2015). Biyopolitikanın Doğuşu: Collége de France Dersleri. (A. 
Tayla, Çev.) İstanbul: İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları.

FXS. (2020, Mart 09). Coronavirus: Sharp recession but not depression – 
Capital Economics. Nisan 29, 2020 tarihinde FXS Web Sitesi: https://
www.fxstreet.com/news/coronavirus-sharp-recession-but-not-depression-
capital-economics-202003091055 adresinden alındı

Harari, Y. N. (2020, Mart). Yuval Noah Harari: the world after coronavirus. 
Mayıs 31, 2020 tarihinde FT: https://www.ft.com/content/19d90308-6858-
11ea-a3c9-1fe6fedcca75 adresinden alındı

Hardt, M., & Negri, A. (2015). İmparatorluk. İstanbul: Ayrıntı.

Helbing, D., Frey, B. S., Gigerenzer, G., Hafen, E., Hagner, M., Hofstetter, Y., 
et al. (2019). Will Democracy Survive Big Data and Artificial Intelligence? 
D. Helbing içinde, Towards Digital Enlightenment (s. 73-98). Cham: 
Springer.

Hobbes, T. (2007). Leviathan. İstanbul: YKY.

Human Rights Watch. (2021). Türkiye 2020 Olayları. Human Rights Watch.

Koenig, P. (2020, Mart 12). The Coronavirus COVID-19 Pandemic: The Real 
Danger is “Agenda ID2020”. Nisan 07, 2020 tarihinde Global Research 
Web Sitesi: https://www.globalresearch.ca/coronavirus-causes-effects-
real-danger-agenda-id2020/5706153 adresinden alındı



Covid-19 Salgınının Ekonomi-Politiği ve Devlet

172

Eğitim Bilim Toplum Dergisi / Journal of Education Science Society
Cilt / Volume:19 Sayı / Issue:74 Bahar / Spring: 2021 Sayfa / Pages: 147-174

Köylü, H. (2020, Nisan 06). Sağlık meslek örgütleri bilim kurulunda olmak 
istiyor. Mayıs 22, 2020 tarihinde Deutsche Welle Türkiye: https://www.
dw.com/tr/sa%C4%9Fl%C4%B1k-meslek-%C3%B6rg%C3%BCtleri-
bilim-kurulunda-olmak-istiyor/a-53039736 adresinden alındı

Lemke, T. (2016). Biyopolitika. (U. Özmakas, Çev.) İstanbul: İletişim.

Locke, J. (2003). The Second Treatise on Government. I. Shapiro içinde, 
TwoTreatises of Governmentand A LetterConcerning Toleration (s. 100-
214). New Haven: Yale UniversityPress.

Lorey, I. (2013, Mayıs 20). Yönetimsellik ve Kendini Güvencesizleştirme: 
Kültür Üreticilerinin Normalleştirilmesi Üzerine. Nisan 30, 2020 tarihinde 
Skopdergi: https://www.e-skop.com/skopdergi/yonetimsellik-ve-kendini-
guvencesizlestirme-kultur-ureticilerinin-normallestirilmesi-uzerine/1302 
adresinden alındı

Luttwak, E. (1999). Turbo-Capitalism: Winners and Losers in the Global 
Economy. New York: HarperCollins Publishers.

McGrath, P. (2020, Ocak 30). WHO Impressed by Chinese Response to 
Coronavirus Outbreak. Nisan 30, 2020 tarihinde Global Research Web 
Sitesi: https://www.globalresearch.ca/who-impressed-chinese-response-
coronavirus-outbreak/5702319 adresinden alındı

Özden, K., & Özmat, M. (2014, Nisan). Salgın ve Kent: 1347 Veba Salgınının. 
İdealkent(12), 60-87.

Paye, J. C. (2009). Hukuk Devletinin Sonu. (G. D. Lüküslü, Çev.) Ankara: 
İmge Kitabevi.

Polat, N. (2020). Koronavirüs normalliği, viral izler ve dijital otoriterleşme. 
Birikim Dergisi, 30-35.

Poulantzas, N. (2004). Devlet, İktidar, Sosyalizm. (T. Ilgaz, Çev.) Ankara: 
Epos.

Poulantzas, N. (2012). Faşizm ve Diktatörlük. (A. İnsel, Çev.) İstanbul: 
İletişim Yayınları.



Sertan Çınar, Ramazan Günlü

173

Eğitim Bilim Toplum Dergisi / Journal of Education Science Society
Cilt / Volume:19 Sayı / Issue:74 Bahar / Spring: 2021 Sayfa / Pages: 147-174

Sabah Gazetesi. (2020, Şubat 28). İdlib bölgesinde otuz üç askerimiz şehit 
oldu! Milli Savunma Bakanı Akar ve kuvvet komutanları sınır bölgesinde... 
Nisan 13, 2020 tarihinde Sabah Gazetesi Web Sitesi: https://www.sabah.
com.tr/gundem/2020/02/28/idlib-son-dakika-33-kahraman-askerimiz-
sehit-oldu-hulusi-akar-ve-komutanlar-sinir-noktasinda adresinden alındı

Sacré, P. (2020, Mayıs 15). The Real Coronavirus Victims: Relations between 
People. Mayıs 25, 2020 tarihinde Global Research Web Sitesi: https://
www.globalresearch.ca/the-real-coronavirus-victims-relations-between-
people/5712970 adresinden alındı

Sayın, A. (2020, Nisan 01). Koronavirüs: Belediyelerin yardım kampanyaları 
neden tartışma yarattı, iktidar ve muhalefet ne diyor? Mayıs 22, 
2020 tarihinde BBC Türkçe: https://www.bbc.com/turkce/haberler-
turkiye-52127212 adresinden alındı

Schmitt, C. (2006). Siyasal Kavramı. İstanbul: Metis Yayınları.

Sözcü Gazetesi. (2020, Ocak 31). İtalya’da Corona virüsü alarmı! Çinlilere 
saldırıyorlar. Mayıs 06, 2020 tarihinde Sözcü Gazetesi Web Sitesi: https://
www.sozcu.com.tr/2020/dunya/italyada-corona-virusu-alarmi-cinlilere-
saldiriyorlar-5600154/ adresinden alındı

Spinney, L. (2017). Pale Rider: The Spanish Flu of 1918 and How it Changed 
the World. London: Jonathan Cape.

Sustam, E. (2016, Haziran 17). Foucault’da İktidarın Jeneolojisi: Biyopolitiğin 
Doğuşu ve Yönetimsellik. Mayıs 22, 2020 tarihinde Sosyal Bilimler: https://
www.sosyalbilimler.org/foucaultda-iktidarin-jeneolojisi-biyopolitigin-
dogusu-ve-yonetimsellik/ adresinden alındı

Taş, T. (2019). Otoritaryen Popülizm ve Amerikan Ajitatörünün Yeni 
Portresi:Nicholas J. Fuentes. Hacettepe Üniversitesi İletişim Fakültesi 
Kültürel Çalışmalar Dergisi, 6(1), 9-37.

Üren, Ç. (2021, Mart 03). Aşı Karşıtlığının Yüzlerce Yıllık Tarihi: Nasıl 
Doğdu, Nasıl Örgütlendi ve Pandemiye Etkisi Ne Oldu? Nisan 18, 2021 
tarihinde Independent Türkiye Web Sitesi: https://www.indyturk.com/
node/322596/sa%C4%9Flik/a%C5%9F%C4%B1-kar%C5%9F%C4
%B1tl%C4%B1%C4%9F%C4%B1n%C4%B1n-y%C3%BCzlerce-



Covid-19 Salgınının Ekonomi-Politiği ve Devlet

174

Eğitim Bilim Toplum Dergisi / Journal of Education Science Society
Cilt / Volume:19 Sayı / Issue:74 Bahar / Spring: 2021 Sayfa / Pages: 147-174

y%C4%B1l l%C4%B1k- ta r ih i -nas%C4%B1l-do%C4%9Fdu-
nas%C4%B1l-%C3%B6rg%C3%BCtlendi-ve adresinden alındı

V-Dem Institute. (2021). Autocratization Turns Viral. Gothenburg: GU 
Interntryckeri.

Waever, O. (2008). Toplumsal Güvenliğin Değişen Gündemi. Uluslararası 
İlişkiler, 5(18), 151-178.

Walker, S., & Rankin, J. (2020, Mart 30). Hungary passes law that will let 
Orbán rule by decree. Haziran 01, 2020 tarihinde The Guardian Web 
Sitesi: https://www.theguardian.com/world/2020/mar/30/hungary-jail-for-
coronavirus-misinformation-viktor-orban adresinden alındı

Westcott, B., & Jiang, S. (2020, Mart 14). Chinese diplomat promotes 
conspiracy theory that US military brought coronavirus to Wuhan. Nisan 
05, 2020 tarihinde CNN World: https://edition.cnn.com/2020/03/13/asia/
china-coronavirus-us-lijian-zhao-intl-hnk/index.html adresinden alındı


