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1.

SUNUŞ

Dünyadaki tüm ülkeler gibi Türkiye de bir salgınla 15 aydır mücadele ediyor. Toplum hayatına vaka
sayıları, bulaş riski, filyasyon gibi kavramlar girdi… Çalışma hayatı, ekonomi, eğitim
sistemleri… hepsi etkilendi; ayrıca değişime uğradı. Hiçbir şey ne Türkiye’yi ne de dünyayı
Covid-19 salgını kadar etkiledi. Bireylerin salgına karşı alınan önlemler neticesinde sadece
pratikleri değişmekle kalmadı; bir de üstüne ciddi bir psikolojik etki ortaya çıkmaya başladı.
İnsanların yaşam şekilleri ve dolayısıyla hayata dair algıları da etkilendi. Bu nedenlerle
salgının toplumsal etkilerini özellikle bu dönemde takip etmek elzem bir ihtiyaç olarak
karşımıza çıktı.
KONDA olarak aylık araştırma serimiz KONDA Barometresi kapsamında Nisan 2020’den başlamak
üzere farklı boyutlarıyla salgının toplumsal etkilerini anlamaya çalışıyoruz. Bu çerçevede her
ay düzenli olarak gerçekleştirdiğimiz araştırmalarda farklı sorularla nüfus genelindeki
davranış ve algı değişimlerini ölçüyoruz. Ancak salgının bireyler üzerindeki etkilerini
derinlemesine anlamak için ayrıca 1 yıl arayla paralel iki farklı niteliksel çalışma
gerçekleştirdik ve bireylerin salgında değişen zihin haritalarını ortaya koyduk.
Bu çalışma kapsamında ilk olarak Nisan 2020’de 43 kişiyle pandemi döneminin etkileri ve
beklentileri üzerinden derin görüşmeler gerçekleştirdik. Tam bir sene sonra Nisan 2021’de
ise aynı kişiler arasından seçtiğimiz 15 kişi ile tekrar derin görüşmeler yapıp bu sefer
deneyimlerini ve ruh hallerini anlamaya çalıştık. Bir senede oluşan söylem değişiklikleri
pandemi dönemindeki toplumsal sürece dair önemli ipuçları barındırıyor.

Verilerle Salgın Davranışları
Rapora geçmeden önce toplumun salgındaki davranış ve beklentilerinin bir yıl içindeki değişimini
daha geniş bir çerçeveye oturtabilmek için bu bölümde kısaca Nisan 2020’den itibaren her
ay anketlerimizde yer verdiğimiz 3 sorunun cevap oranlarını gösteriyoruz. Salgının etkilerini
her yönüyle anlamanın son derece önemli bir kamusal fayda oluşturacağından içerikleri
Barometre verilerinden oluşan bu verileri abonelerimizle yaptığımız gizlilik sözleşmesi
dahilinde sizlerle paylaşıyoruz.
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Şu sıralar sokağa çıkmak konusundaki durumunuzu hangisi açıklıyor?
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Her zamanki sıklıkta çıkmaya devam ediyorum.

Sokağa istediği gibi çıktığını iddia edenler çok az
İlk başta kişilerin sokağa çıkma alışkanlıklarının hangi dönemlerde nasıl değişim gösterdiğini
inceleyebilirsiniz. Bu gösterimde, ilk aylarda toplumun nasıl tamamen içine çekildiğini ve çok
az mobil olduğunu; ancak zamanla çok daha fazla insanın çalışmak veya temel ihtiyaçlarını
karşılamak için sokağa çıktığını tespit edebiliyoruz.
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Koronavirüse karşı şu önlemlerden hangilerini uyguluyorsunuz?
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Toplum önlemlerin hepsini sahiplendi
Ardından, salgın başından beri alınan önlemlerin ne oranda uygulandığını gösteriyoruz. Bu kapsamda
görüştüğümüz kişilere farklı önlem yöntemlerini sayıp hangilerini gerçekleştirdiğini soruyoruz.
Bu gösterimden de anlaşılacağı gibi salgına karşı önlemler konusunda bir toplumsal
mütabakat olduğunu iddia etmek yanlış olmayacaktır.
Kırılma noktası Aralık 2020
Salgın algısına dair en önemli kırılma noktası tüm konularda Aralık 2020’de karşımıza çıkıyor. Tüm
önlemlerin uygulanma oranı vaka sayılarının dramatik şekilde artış gösterdiği Kasım ayından
sonra en üst seviyelere çıkıyor.

Genel olarak baktığımızda aydan aya uygulanma oranı en dalgalanan önlem ise toplu taşıma
kullanmaya dair. Kapanmalar devam etmesine rağmen çalışan nüfusun hareket etme
zorunluluğu kişileri toplu taşımaya da zorunlu hale getiriyor.
Salgın ‘işçi’ için ayrı bir hikaye.
Hem önlemlere hem de sokağa çıkma durumuna dair yaptığımız analizlerden ortaya koyabileceğimiz
en net bulgu salgının çalışan kesimi farklı etkilediği olacaktır. Zira özellikle işçi olarak çalışan
kesim geçtiğimiz 15 ay boyunca hem sokağa çıktı, hem işine gitti, hem toplu taşımaya bindi,
hem de kalabalık yerlere gitmek zorunda kaldı.

Sizce salgın sonrası ülke genelinde hayat ne zaman normale döner?
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Normale dönüş beklentisi aşıya rağmen kötümser
Bu rapor kapsamında paylaştığımız bir diğer ölçüm de kişilerin salgın sonrası normale dönüş
beklentisi. Her ne kadar salgının ortaya çıkarttığı yeni hayat tarzı normalleşmiş gibi gözükse
de halen insanlar maske takmadıkları, istedikleri yere gidebildikleri, birbirleriyle kucaklaşıp
el sıkışabildikleri zamanları gerçek normal zaman olarak tarif ediyor. Buna yönelik
sorduğumuz soruya verilen yanıtlar da aynı sokağa çıkma ve önlemlerde olduğu gibi
dönemsel olarak vaka sayılarına göre değişiyor.

Salgının ilk başladığı dönemlerde nüfusun yarıya yakını 1 ay içinde normale dönüleceğini
düşünürken, bu oran yaz aylarında yüzde 10’a düştü. Şimdi ise toplumun dörtte üçe yakını
en erken bir seneye normale döneceğimizi düşünüyor.
Aşılamanın başlamasıyla toplum bu konuda bir nebze de olsa iyimser hale geldi. Ancak, daha
derinlemesine analiz yaptığımızda bizzat aşı olanların aşı olmayanlara göre bu konuda daha
kötümser olduklarını da tespit ettik.
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2.

ARAŞTIRMA HAKKINDA
Araştırma Yöntemi

Geçtiğimiz senenin Nisan’20 Barometresi’nde “Derinlemesine Görüşmelerle Koronavirüs Süreci”
başlıklı bir araştırma yayımlamış, pandeminin toplum üzerindeki etkilerini anlamaya
çalışmıştık. Rapora konu olan görüşmelerin üzerinden tam bir sene geçti. Görüşülen kişilerin
bu bir yıl boyunca yaşadıklarının sürece ilişkin algılarını da dönüştürmüş olduğunu öngörerek
yeniden görüşmeler yapmaya karar verdik. Bu defa örneklemimizi daralttık ve ilk rapor için
görüştüğümüz kişiler arasından 28 kişiye ulaşmaya çalışıp, ulaşamadıklarımız veya
konuşmak istemeyenleri eledikten sonra yaşları 22 ile 74 arasında değişen 15 kişilik bir grup
belirledik.
İlk rapor için görüşmeler yaptığımızda Türkiye toplumu pandemiyle ‘resmi’ olarak tanışalı henüz bir
ay bile olmamıştı. Dolayısıyla hazırladığımız rapora pandeminin ancak kısa-vadeli toplumsal
etkilerine ilişkin bulgular ve geleceğe dönük beklentiler konu olabildi. Bu rapor hazırlanırken
ise koronavirüs artık sosyo-ekonomik ve psikolojik sonuçlarıyla bireysel ve toplumsal
yaşamımızı kuşatan bir "mesele" haline çoktan gelmişti. Rapor için görüşülen kişiler ya
hastalığı bizzat atlatmış ya da yakınları üzerinden hastalığın bilgisine erişmişti. Ev, iş, eğitim
ve gündelik yaşamları değişen oranlarda pandemiden etkilenmiş; kısacası virüs geçtiğimiz
sene bugünlerde "kapanılan" ev içlerine çoktan nüfuz etmişti. Neticede hikâye dönüştü. Artık
pandeminin toplum üzerindeki orta ve uzun vadeli etkilerini anlamaya çalışabilirdik.
İlk rapor için olduğu gibi pandemi nedeniyle görüşmelerimizi telefonla yaptık ve görüşülen kişilerin
bilgisi dahilinde aldığımız ses kayıtlarını deşifre ederek metin haline getirdik. Amacımız farklı
demografik özellikleri yansıtan bu görüşmelerde ortaklaşan ve ayrışan eğilimleri, bağlantıları,
benzerlik ve farklılıkları geniş bir perspektiften analiz edebilmekti.
Bunu yaparken, pandeminin başındaki görüş ve algıları göz önünde bulundurmak, zihin
haritalarındaki kırılmaları anlamak açısından elzemdi. Bu nedenle yaklaşık 7 saatlik
görüşmelerin sonucunda 137 Word sayfası tutan metinleri, geçen seneki görüşme
metinlerini yeniden okuyarak karşılaştırmalı bir şekilde analiz ettik. Raporumuzda geçtiğimiz
seneki görüşmelerden yaptığımız alıntılara B koduyla, bu senenin görüşmelerinden yaptığımız
alıntılara ise G koduyla yer verdik.
Bu yöntemle veri toplama ve analiz çalışmasını gerçekleştirdiğimiz raporumuz, bir yıllık pandemi
sürecine ilişkin görüş ve deneyimleri yansıtan bir çalışma olmakla birlikte, sürecin başından
bugüne değin biriken özlemlere, beklenti ve hayal kırıklıklarını da ışık tutuyor.
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Demografik Bilgiler
Araştırma kapsamında 4-10 Nisan 2020 tarihinde görüşülen 43 kişi arasından seçtiğimiz 15 kişiyle
1-6 Nisan 2011 tarihleri arasında derin görüşmeler gerçekleştirdik.
Bu örneklemin niceliksel araştırmalardaki gibi toplumun bütününü temsil etme şansı olmasa da
demografi, siyasi görüş ve sosyo-ekonomik durum bakımından Türkiye ortalamasından uzağa
düşmemesine dikkat ettik.
Görüştüğümüz kişilerin demografik bilgilerine bakacak olursak, yaşları 21 ile 74 arasında değişen
15 kişinin 6’sı kadın ve 9’u erkek. 5’i lise altı seviyede, 4’ü lise ve 6’sı üniversite ve üzeri
eğitime sahip.
Görüştüğümüz kişilerin 3’ü emekli, 2’si ev kadını ve 2’si özel sektör çalışanı. 15 kişinin arasında
ayrıca 1 öğrenci, 1 devlet memuru, 1 tüccar ve 5 işsiz bulunuyor. İşsiz olanların 3’ünün
pandemi sürecinde işlerini kaybettiğini de not etmek gerek.
Pandemi her ne kadar küresel bir mesele olsa da yaşanılan yer, bireysel hikâye ve deneyimleri
belirliyor. Bu nedenle görüştüğümüz kişilerin coğrafi dağılımına mümkün olduğunca dikkat
ettik. Söz konusu 15 kişi, Tekirdağ’dan Van’a 10 farklı şehirde yaşıyor. Kimisi merkezde
kimisi kırsalda.
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3.

BULGULAR
Koronavirüs Günlerinde Yaşam

Toplumsal yaşamın temel dinamiklerini derinden sarsan Covid-19 pandemisinin bir yılını geride
bıraktık. Virüs hayatımıza girdiği ilk günden bugüne sürecin ortaya koyduğu inişli çıkışlı grafik,
duygu, görüş ve deneyimlerimizi de dönüştürdü. Peki, geriye dönük baktığımızda genel
hatlarıyla Türkiye toplumu nasıl bir yıl yaşamıştı?
Araştırmamız kapsamında ilk olarak evde, işte, sokakta pandeminin etkilerini anlamaya çalıştık.
Gündelik hayattaki değişime geçmeden önce koronavirüse dair genel tespitlere ve
pandeminin erken döneminden bugüne dönüşen perspektiflere göz atalım.

Koronavirüsle İlişki
İlk raporda ortaya koyduğumuz üzere, Türkiye toplumunda pandemi ilk olarak Çin’de ortaya çıktığında
duyulmaya başlamış ve ülkede ilk vaka görülene değin fazla ciddiye alınmamıştı. Bu
zamansal farkın altında yatan temel nedenlerden biri Çin’in fiziksel olarak "çok uzak"
algılanmasıydı. Ancak görülüyor ki pandemi süreci mesafe algısını tamamen dönüştürmüş
durumda. Örneğin mutasyon, varyant gibi haberler uzak ülkelerde duyulmaya başlandığı
andan itibaren takip edilip dikkate alınmış.
Şimdi yeni mutasyonlu virüs çıkmış, ben şimdi çocuklara iki bakıyorsam, şimdi beş kere
bakıyorum günde. “Nereye gittiler, nereye çıktılar, kimle konuştular,” ister istemez bunu
kafaya taktım birkaç gündür yani. Daha takıntılı oldum en azından kendim. (G15)
Down sendromlu kızı olan bir anne, mutasyon haberlerini duyduktan sonra çocuğunu okula
götürmeyi bıraktığı kaydediyor:
Bayağıdır gidiyorduk okula da şu anda bıraktım ya. “Mutasyona uğradı” falan deyince
bıraktım yani. (G5)
Bununla beraber, pandeminin başında dile getirilen ve virüsün kaynağı konusundaki muhtelif
fikirlerin hâlâ korunduğunu söyleyebiliriz. Özellikle virüsün bir laboratuvar ortamında insan
eliyle üretildiği görüşü tekrar tekrar dile getiriliyor:
[A]rtık devir malum biyolojik savaş devrine döndü. Bir tane hastalık atıyorsunuz, gördüğün
gibi bütün ekonomiler çöküveriyor. Şöyle de bir şey, sorumlusunu da bulamıyorsun hani virüs,
ufacık bir şey, [00:07:44] bence olabilir, neden olmasın ki insanlar tarihte daha önce de
yaptılar böyle şeyler denediler, yine denemişlerdir. (G10)
Virüse karşı geliştirilen aşılardan birinin Çin menşeili olması, komple teorilerini güçlendiriyor:
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Çin aşısı, e bu hastalığın çıktığı yer de Çin. Demek ki bir danışıklı dövüş var bu işin içinde, ben
öyle görüyorum, yani sade Türkiye için yapılan bir oyun olsaydı, derdim ki “Türkiye’yi batırmak
için, isteyerek yapılan bir şey” derdim, ama bu dünya ülkelerinde olduğu için yani Çin’den
çıkması, ilk aşıyı da bulanın Çin olması, insanı biraz tabii şüphede bırakıyor. Bilerek yapılmış
bir şey gibi geliyor bana. (G2)
Yani şimdi olmadığı için insan ister istemez şüpheden çekemiyor, yani Çin, yaptı bunu,
dünyaya yaydı, aşıyı da bir nevi ticaret oldu orada; üretti, dünyaya yaydı, kendisinde sıfır, yani
vaka da yok belki, doğru mu? (G6)
Aşı, süreç yönetimi dahil olmak üzere farklı konulardaki görüşleri açığa çıkartan önemli bir başlık.
Bunu ilerleyen bölümlerde tekrar ele alacağız.
Öte yandan ilk raporda koronavirüs ile ilgili öngörülerden biri de pandeminin ne zaman biteceği
meselesiyle ilgiliydi. Yaptığımız ilk görüşmelerde pandeminin bir yıldan daha uzun süreceğini
düşünen çok az kişi çıkmıştı. Sürecin öngörülenden uzun sürmesinin, en yalın ifadeyle
insanlarda "bıkkınlık" yarattığı açıkça görülüyor.
Bu bağlamda bir karşılaştırma yapmak gerekirse, sürecin başında pek çok kişi karantina ve sosyal
izolasyonun aile içi kaynaşmasına zemin hazırladığını ifade ederken zaman ilerledikçe bu
mecburi ‘bir aradalığın’ bunaltıcı yönlerine parmak basıldığı görülüyor.
Cevap: Oyun oynuyoruz eniştem, kardeşim, işte oyunlar buluyoruz oynuyoruz.
Soru: Arttı yani bunlar.
Cevap: Eski oyunlar ortaya çıktı. (B20)

Valla arkadaşlarımla birlikte olmayı özledim, dışarıya çıkmayı, hava almayı bile özledim ama
tabii bu arada ailemizle de vakit geçirme şansı buluyorsunuz, ailenizi tanıyorsunuz! (B21)
Bir düşünüyoruz kötü bir şey, bir de düşünüyoruz aile herkes başbaşa, hiç böyle vakit
geçirmediydik. (B8)
Ailemizle sohbetimiz, muhabbetimiz arttı. (B40)
Aynı evin içindesin, akşama kadar, artık şey yapıyorlar; bunalıyorlar, sıkılıyorlar, yani öyle zor
geçti yani. (G5)
Şu an şakayla karışık “Sen bir git artık,” birimizden birimizin evden gitmesi gerekiyor. Sıkıldık
gerçekten sürekli birbirimizi görmekten. (G14)
15 günde bir, iki haftada bir [anne babayı] pazara çıkartıyorum. İnsan bunalıyor evde, kafayı
yemesinler diye mecbur. (G10)
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Zaman ilerledikçe bu kapalılık halinin zorlayıcı yönlerinin ön plana çıktığı bir gerçek. Yaptığımız
görüşmelerde sadece iki kişi, pandemiyi halen ailenin yakınlaşması için bir ‘imkân’ olarak
değerlendirdi:
Oturuyorsun, sohbet ediyorsun, konuşuyorsun, hani eskileri konuşuyorsun, geleceği
konuşuyorsun, başka zaman olsa herkes dağılıyor ya da elinde bir telefon, evde çok olunca
telefondan da sıkılıyorlar. (G5)
Çocuklar sabah gidiyordu okula, akşam geliyordu, iletişim kopukluğumuz ister istemez
oluyor, çünkü çocukların kafası daha okuldaki arkadaşlarına takılıyor, akşam telefonu
buluyorlar, bizle oturmuyorlardı. Şimdi gayet güzel bütün günü beraber geçiriyoruz, akşam
olunca herkes odasında ya televizyona bakar ya tabletiyle vakit geçirir ya telefon elinde ama
yine de [00:14:04] var, aileler daha anne baba çocuklarla daha bir iletişime geçti. (G15)
Pandemiden kaynaklanan buhran, kimilerine göre daha önce başlayan ekonomik sıkıntılar ve yaşam
tarzına müdahale gibi meselelerle iç içe geçmiş durumda. Toplumun geniş bir kesiminin
halihazırda yaşadığı sıkıntıların ekonomik belirsizlik, sosyal izolasyon, hane içi sıkışma, hijyen
tedbirleri, virüs korkusu, gelecek kaygısı ve sürecin öngörülebilir olmayışı gibi nedenlerle
arttığı görülüyor.
Bunaltıcı geçiyor, yani aslında bunaltıcı geçiyor aşırı derecede, insanlar zaten mutsuzdu,
bunun üzerine daha da çok mutsuz olarak; ülkedeki ekonomik durum üzerine bir de pandemi
koşulları. Şahsıma soracak olursanız [00:02:23] tabii ki ama genel olarak insanlarda da aynı
izlenim var. (G3)
Bu noktada ilk rapora kaynak teşkil eden görüşmelerde ‘korku’ duygusunun ağır bastığını hatırlamak
gerekir. Pandeminin erken döneminde ‘dışarısı’ her yönüyle bir korku nesnesiydi. Evin
eşiğinden dışarı atılan her adımda bilinmeyen ve öngörülemeyen bir tehditle karşı karşıya
kalma riskinin arttığı düşünülüyordu.
Alışverişlerimizi eşimle gidiyoruz, devamlı gittiğimiz bir market var. Hemen oradan alıp yarım
saatte dönüyoruz. Fazla bir alışverişe de çıkmadık zaten. Alışveriş şeylerimiz değişiyor. Artık
daha fazla uzun uzun gezerek alışveriş yapamıyoruz. Gidiyon, hemen ihtiyacın neyse alıp
dönüyon, korkuyoz ister istemez. (B8)
Tedirgin, her an her şey olabilir gibi evet … Korkuyorsunuz yani ister istemez … Yani sayıları
gördükçe tabii tedirgin oluyoruz ister istemez ama şöyle bir güven içerisinde oluyor insan,
hani dışarı çıkmadığı için, evine kimseyi davet etmediği için “Nasıl olsa evdeyiz!” Yani dışarı
da çıkmadığımız için onun vermiş olduğu bir güven var. (B21)
Bu rapor için yapılan görüşmelerde ise ‘korku’ vurgusunun önemli ölçüde azaldığını söyleyebiliriz.
Görüştüğümüz kişiler bu defa korku duyduklarını daha az, bunaldıklarını ise daha fazla ifade
ettiler. Öncelikle geçen zaman içinde virüs ve korunma tedbirleri konusunda daha fazla
bilgiye sahip olmak, erken dönemde ifade edilen korkuları hafifletmişe benziyor:
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Daha bilinçliyim, mesela o dönemde daha çok yemek yemekten korkuyorduk, hani eve gelen
her yiyecekten korkuyorduk ama şimdi öyle değil, yani yiyecekten bulaşmadığından hemen
hemen eminim. (G1)
Şu an korkum yok, yok şu an korkum yok. İlla ki bulaş, bir şey olur ama şu an normal grip
bulaşır gibi öyle bir şey bulaşıyor gibi düşünüyorum. Çok ağır bir şey atlatacağımı
düşünmüyorum; kendimin güzel beslendiğini, güzel koruduğumu düşünüyorum ya da
süreçten [00:26:52] öğrendim diyedebiliriz, aşağı yukarı bence. (G4)
Ayrıca aşının bulunması da kimilerinin geleceğe dönük iyimserliğini arttırmış durumda.
Geleceği ben parlak görüyorum. Aşıyı bitirirlerse bir an evvel, önümüz de yaz. İnşallah havalar
ısındı mı yeniden yeneceğini düşünüyorum. (G8)
Aşıya güvenmek istiyorum, çünkü elimizdeki tek şey bu şu an, aşı olup kurtulacağız. (G14)
Ancak altını çizmek gerekir ki korkunun azalması topyekûn bir iyimserlik anlamına kesinlikle
gelmiyor. Görüşülen kişilerin ruh hallerini tanımlarken korkuyu daha az telaffuz etmeleri, bu
yeni düzene alışmalarından da kaynaklanıyor. Bir nevi tevekkül hali… Görüşülen bir kişinin
“Korkunun ecele faydası yok” cümlesinde somutlaşan bir kabulleniş:
Normal hayata adapte olduk, maske takıyoruz, dışarı çıkıyoruz, ufak tefek şeyler var, hani
nasıl söyleyeyim? Tedbirler var ama ilk baştaki gibi değil bunlar. Bir de şunu söylemeye
başladık; biz corona olmadık, belki olduk geçirdik onu bilmiyorum da olmadık resmi olarak
corona’ya yakalanmadık. Herkes yakalanınca, ya biz de bir şekilde yakalanacağız herhalde,
hayırlısı bakalım diye böyle çıkıyoruz. (G11)
İlk başlarda çok fazla kendimizi koruyorduk ama bu sonlara doğru gevşeme değil de hani bir
nevi hastalıkla yaşamaya alıştık diyelim. (G1)

Alışmak ve Bunalmak Arasında ‘Yeni Normal’
Ben bilinçli değil ama insanların kendini saldığını düşünüyorum, “saldı” derken şöyle, keyfi
olarak değil, insanların bir şekilde hayatını idame ettirmeleri gerekiyor, yani bu insanlar işe
gidiyorlar, toplu taşıma araçları kullanıyorlar, bir süre sonra; koronavirüsle alakalı bilgi o ilk
şeydi, hani beklenmedi, dünya üzerinde insanlar bir “Ne oluyor” dedi ama şu an herkes için
sıradanlaştı. (G3)
Bir sene öncesi ‘olağanüstü’ bulunan yaşamın ‘yeni normal’ haline gelmesi, maske ve sosyal mesafe
gibi belli normların kabul edilip günlük yaşamın, mecburiyetleri takiben, olağana yakın bir
seyirde akmasıyla sonuçlanmış durumda.
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Pazar-market alışverişinin gündelik yaşamın yeniden bir parçası olduğunu görebiliyoruz. İşe gitmek,
kafede oturmak, şehirlerarası yolculuk yapmak, arkadaşlarla görüşmek hijyen tedbirlerinin
alınması suretiyle insanlar için artık tekrar ‘normal’. Burada muhakkak ki mutlak bir
normalleşmeden söz etmiyoruz. Ama büyük ölçüde bir ‘olağanlaşma’ ile karşı karşıyayız.
Durumu kanıksama ve kabul etme hali çoğunluk için geçerli. Örneğin pandemi öncesinde her
vakit camiye giden bir kişi, pandeminin ilk günlerinde hiç camiye gitmezken, artık sadece
Cuma namazlarını camiide kılmaya başladığını söylüyor.
Artık evimde kılıyorum, camiye cumadan cumaya gidiyorum. Eskiden devamlı gidiyordum,
her vakitte gidiyorduk, şimdi evimizde kılıyoruz, bu virüs davasından dolayı pek şey
yapmıyorum yani. (G2)
Tüm bu durum, pandeminin başında yaygınlaşan birtakım davranış ve eylemlere de yansımış.
Görüştüğümüz kişiler online alışverişi pandeminin ilk günlerine göre daha az tercih ediyor.
Ayrıca görüntülü arama yöntemi de artık daha az kullanımda.
Soru: Görüntülü konuşmayı sürecin ilk başındaki kadar aktif kullanıyor musunuz?
Cevap: Hayır, neredeyse hiç kimseyle konuşmuyorum şu an. (G14)

Yani uzaktaki arkadaşlarımla tabii görüntülü konuşmayı tercih ediyorum ama burada
güvendiğim insanlar varken de onlarla yüz yüze görüşmeyi tercih ediyorum. O ilk baskı yok
yani üzerimde. (G13)
Gevşeme oldu, mesela markete falan rahat gidiyorum ben, online alışveriş yapıyordum,
sonra rahat rahat markete gidiyorum, kendim alıyorum. (G4)
Pandeminin olağanlaşması, kimileri için mecburiyet olmayan birtakım eski alışkanlıkları da geri
getirmiş. Sporu bırakanların salonlara döndükleri, tatil planlarını erteleyenlerin tatile çıkmaya
karar verdikleri görülüyor:
Böyle de yaşanmaz, artık bir arasını bulup belki tatile gittiğimiz zaman maske ile oturacağız
bir şekilde hani o şekilde biraz da çözüm üretmeye, yani hep kaçarak, saklanarak değil de
şartların gereklerine biraz da uyarak belki devam etme kararı aldık. (G12)
Kolonya falan sıkıyorum ama ne kadar olacak, zaten spor salonuna gidiyorum. Spor
salonunda illa ki kardiyo mardiyo yaparken maskeyi çıkartıyorum, maske takmıyorum bir saat
boyunca mesela. Önceden korkudan evde falan spor yapıyordum. (G4)
Görüştüğümüz birçok kişi, küresel salgın altında geçen bir yıl boyunca daha önce vakit bulamadığı
şeyleri yapmaya başladığını ifade etti. Bu anlamda ifade edilen uğraşlar arasında film
izlemek, kitap okumak, bir müzik enstrümanıyla uğraşmak olduğu gibi ev ve el becerilerini
arttırmaya yönelik çabaların da olduğu görülüyor:
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Müzikle uğraşmaya başladım biraz. Onunla biraz vakit geçiriyorum, piyano aldım kendime.
Evet, onu öğrenmeye çalışıyorum. Onun dışında film seyretmeye çalışıyorum Netflix’ten,
yürüyüş yapmaya çalışıyorum (G12)
Yeni yeni yemekler yapmayı falan öğrendim. Böyle farklı etkinlikler bulmaya başladık. Yemek
yapmayı da seviyordum zaten ben, işte onu geliştirdim. Kitap okumayı seviyordum, kitap
okumayı biraz artırdım, öyle ama ekonomik olarak maaş vs. yönünden problemliydi. (G11)
Hobi işleriyle uğraşmaya başladım. Örgü falan, o tarz şeylerle ilgilenmeye çok başladım.
Resim kursuna yazıldım, resim kursuna başlıyorum. (G13)
Öte yandan eskiden keyifle yaptığı şeyleri artık sadece vakit geçirmek için yaptığından dolayı
sıkılanlar da var. Bu grup için film izlemek, kitap okumak, televizyon seyretmek artık bir tercih
olmaktan çıkmış; mecburi bir yaşam halinin dayattığı ve sürekli tekrar ettikleri bir ‘zaman
öldürme’ pratiği halini almış durumda.
Bir insanın akşama kadar eve bağlanıp ekran karşısında bir film, yani 10 tane film izlemesi,
bir şey değildir, yani hobi alanı olmaması; evet, film izlemek bir hobidir ama insanlar şu an
dışarı çıkamadığından dolayı, yani hem pandemi koşullarından hem de parasızlıktan dolayı
ev seviyesinde bir şekilde hobi geliştiriyorlar, evet film Netflix’i izliyorlar; ben de. Hani Netflix’i
izlemek bir hobi olmamalı diye düşünüyorum ben, bir insanın hayatında. Zaman geçirme
olarak görülebilir ama bir hobi... bir mecburiyet olmamalı. (G3)
Yaptığımız görüşmelerde evde zaman geçirme alışkanlıklarını sorduğumuzda, evde geçirilen vaktin
uzunluğu ile kalitesi arasında ters bir orantı olduğunu fark ettik. Evde kalınan süre uzadıkça,
sıkkınlık, bezginlik, miskinlik, bıkkınlık gibi kelimelerle tanımlanan duygular artıyor. Bu
bağlamda uyku düzenlerinde bozulma olduğunu, kötü beslenmeye başladığını, alkol
tüketiminin ve televizyon bağımlılığının arttığını ifade edenler oldu.
Bende uyku düzeni kalmadı, uykularım; virüsten sonra sürekli evde olduğumuz için geceleri
uyuyamıyorum, gündüzleri uyuyorum, gündüz uyuduğum için günde bir ya da iki öğün anca
yiyorum, bazen onu da zar zor hani atıştırmalıklarla, aslında kötü etkiledi. (G10)
Pek sokağa çıkmadım, ancak markete gidiyorum, alışverişimi yapıp geri evime geliyorum.
Akşama kadar televizyonun başında haberleri izleyerek günlerimi geçirdim. (G7)
Alkol alışkanlığım, mesela daha az içiyordum, şimdi daha fazla içiyorum, neden? Yapacak bir
şey yok çünkü hafta sonu geliyor, evdesin, tek yapabileceğin evde kendi başına bir
organizasyon yapmak. (G11)
Öte yandan görüşülen kişilerin önemli bir çoğunluğu, beslenme konusunda pandemi öncesi döneme
göre birtakım yeni alışkanlıklar kazandıklarını belirtiyorlar. Artık yemek, ‘karın doyurmak’
kadar ‘sağlıklı kalmak’ için de yapılan bir eyleme dönüşmüş durumda. Herkes kendi imkanı
ve ‘duyumları’ ölçüsünde sağlığını koruma gayreti içinde. Kimisi vitamin takviyesi almaya,
kimisi çörek otu kullanmaya, kimisi ise yemeklere sarımsak koymaya başlamış. Kazanılan
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tüm bu alışkanlıklar ise bağışıklık sisteminin koronavirüs karşısındaki koruyucu işlevinin
zihinlere kazındığının da bir göstergesi.
Çay kaşığı çörek otu yağı alıyorum, eczaneden alıyorum, “Bir çay kaşığı yeter” dediler. Onu
uyguluyorum yani “Bağışıklığa falan her şeye çok iyi” dediler. Mesela küçük kızıma
keçiboynuzu özü veriyorum, yani onları değiştirdik, devamlı onu uygulamaya başladık. (G5)
Cevap: Dikkat ilk dönemlerdeki gibi değil; ama gene de sağlıklı beslenmeye çalışırık, mesela
sarımsağı pek yemezdik ama...
Soru: Arttı herhalde.
Cevap: Sonra her yemeğe katarım, katar olduk yani. (G1)

Vitamin takviyesi mesela alıyorum. Eskiden almazdım, şimdi almaya başladım. B vitamini
alıyorum mesela, hem insana ruhsal olarak da iyi geldiğini söylüyorlar, çünkü bu sürecin
bence en büyük sıkıntısı ruhsal anlamda da oldu insanlarda, bir asosyallik yarattı ister
istemez. (G12)
Pek bir alışkanlığım yoktur sigaranın dışında. Onu nispeten bıraktık. Diğer şey de olduğundan
fazla dikkat ediyoruz, temizliğimize, gıdamıza, yani vücudumuza dikkat etmeye çaba sarf
ediyoruz. (G7)
Hani yemek yedilerse o gün ya ip atladık damın üstünde ya o gün evde temizlik yaptırıyorum
çocuklara, böyle biraz hareket etsinler diye. Biz hani beslenmemize dikkat ettik, her ne
istedilerse de yaptım, hiç böyle bir şey bırakmadım, ne isterlerse yapıyom ama ertesi gün ya
spor yaptırıyom ya daha hafif bir yemek yapıyom. Öyle yani dengeli geçirdim. (G15)

Temizlik, Tedbir ve Sosyal Mesafe
Küresel salgının ilk günlerinde uzmanlar sosyal mesafe, kişisel temizlik, maske kullanımını virüsten
korunmak için başlıca tedbirler olarak ifade etmişlerdi. Peki bu yeni düzene alışma hali,
bireysel hijyen tedbirlerini ne ölçüde gevşetti? Görüştüğümüz kişilerin büyük bir kısmı, hijyen
önlemlerine hâlâ dikkat ettiklerini iddia ediyorlar. Ancak ilk günlerde sıkça görülen; eldiven
kullanmak, alışveriş torbalarını balkonda/dışarıda bekletmek, ürün paketlerini
silmek/yıkamak gibi eylemlerin yaygın olarak sürdürüldüğünü söylemek pek mümkün değil.
Bu değişimde şüphesiz ki; virüsün bulaşı konusunda dönüşen bilginin önemli bir yeri var.
İleride değinileceği üzere, virüs bilgisindeki bu değişim, "kusurlu dışarısı" algısında da önemli
bir kırılma yarattı.
İlk başlarda her gün evin kapı kolları falan, çamaşır suyuyla silinirdi ama şimdi öyle değil;
normal hayat gibi de değil, ilk başlardaki gibi de değil. (G1)
Yaptığımız görüşmelerde özellikle çocukların ve 65 yaş üstü bireylerin bulunduğu evlerde
yaşayanların, hijyen kuralları ve sosyal mesafe konularında daha hassas olduklarını gördük.
Tedbiri elden bırakmadıklarını vurgulamakta ısrarcılar:
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Sadece eldiven kullanmayı bıraktım, insanlar vebalı gibi baktıkları için eldivenle
gördüklerinde ama şöyle söyleyeyim: eve geldiğimde musluğumu annem açar, ben hiçbir
yere dokunmam, elime sabunumu sıkar, ben elimi yıkarım. Üstüne bir de kolonya var, ben
öyle devam ederim ev içinde. (G10)
Maske falan takıyorum, ben kendim fazla ortamlara da girmiyorum: evden işe, işten eve.
Onun dışında başka bir şey? Annemle babam da yanımda olduğu için dışarı çıkmıyorum pek:
Eski hayat değil. (G1)
İlk zamanlar tabii ki ben dışarıda aldığım o önlemi alıyorum ama eve geldikten sonra yine
ailemle yakın temas kurmuyorum ya da başka bir şehir dışına çıktığım zaman geldiğimde bir
dört gün falan odamdan çıkmıyorum, yani o önlemlerim devam ediyor, çünkü benim annem
ve babam yaşlı insanlar. (G3)
Bu bağlamda, görüştüğümüz kadınların çoğu hijyen tedbirlerinden bahsederken eve misafir
kabulünün olmamasını önemli bir kriter olarak belirttiler. Onların gözünde bu, pandeminin
başındaki özenin sürdürüldüğüne delalet:
Kapının önünde ağırlayıp yolluyorum adamları ne yapayım. (G15)
Benim öğretmen olan kardeşim çok fazla tutucu, annem babam için kimseyi kabul etmiyoruz
evet. Gidiş gelişimiz yok şu an komşularla. (G1)
Komşularla görüşmek, misafir ağırlamak gibi sosyalleşme biçimleri, koronavirüs günlerinde açık
hava eylemlerine dönüşmüş durumda. Ev dışındaki ‘kapalı’ alanlar -ilk raporda da ortaya
konulduğu üzere- çoğunluk için halen tehlikeli ve kusurlu. Ancak açık hava, temassız iletişim
ve fiziksel mesafe, sosyalleşmek için bulunan bir çözüm gibi gözüküyor. Bu anlamda
parkların, bahçelerin, kapı önlerinin ve balkonların değeri insanlar nezdinde artmış durumda.
Ya genelde bizim evin önü, hep dışarıda herkes sandalyede birbirinden uzak, öyle dikkat ettik
yani. Genelde eve misafir kabul etmedim yani. (G15)
Evimin bahçesinin dış tarafında veya ben balkonumda dururum o dışarıda durur, konuşurum
ama uzaktaysa yine görüntülü tercihimdir, çünkü oradan buraya gelesiye kadar kimi otobüse
biniyor, o dikkate ediyor mu etmiyor mu? Hani gelse bile yine balkonun orada duracağı için
kendi de bildiğinden gelmiyor arkadaşlarım, en azından öyle diyeyim. Ben diyorum
“Gelecekseniz yazın gelin, dışarıya koyarım şeyi, ikişer üçer metre de mesafe koyarız aramıza,
otururuz ama evin içine almam. Kışın üşümeyi göze alan gelsin” dedim, kimse de gelmiyor!
Kimse göze alamadı üşümeyi. (G10)
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Hane İçi Roller
Cinsiyet farkı gözetmeksizin görüştüğümüz kişilerin hemen hepsi, maske takmak, el yıkamak,
dezenfektan kullanmak gibi bireysel önlemler konusunda dikkatli davrandıklarını dile
getirdiler. Öte yandan ev ve kıyafet temizliği gibi diğer hijyen tedbirlerini yalnızca kadınların
vurgulandığına dikkat çekmek gerek.
Hepsi aynı, temizlik devam ediyor. Çocuklar dışarı çıktılar mı içeri sokmadan elbiselerini
tepeden tırnağa indiriyom, balkona bile çıksalar hepsini indirttirip banyoya sokuyom. Evde
tam askeriye gibi devam ediyoruz yani. (G15)
Temizlikle, yani bütün günümü temizlikle geçiriyordum. Her gün her taraf siliniyordu, çamaşır
suyuyla temizlik. Zaten evde de yiyeceğe de temizliğe de çok harcıyordum, hani evdeydik…
(G1)
Ev çalışanı bir kadın, eşinin kül tablasını bile ayağına istediğini ifade ederken "herkes evde olunca
herkes bir şeyler istemeye başladı" diyerek artan iş yükü nedeniyle zorlandığını ifade ediyor.
Görüşülen kişi günlük temizlik rutinini şöyle anlatıyor:
Ben her gün çamaşır suyuyla illa ki tuvaleti, banyoyu kesinlikle yıkarım, şey olmasın diye. Bir
de eşim evde sigara içiyor ya evi bol havalandırmayı, her yeri, özellikle de her gün siliyorum
çamaşır suyuyla, yani her zamanki şey gibi, ilk günler, ilk başladığı günkü gibi günümü
geçiriyorum, onu alışkanlık ettik herhalde biraz. (G5)
Gerek zorunluluk ya da önlem olarak hane halkının evde geçirdiği sürenin artması, gerekse temizliğin
koruyucu bir tedbir olarak önem kazanması, kadınların ev içi iş yükünü ağırlaştırmış durumda.
Bunu önceki raporumuzda da vurgulamıştık. Ancak ev işi yapabilecek yaşta bir kız çocuğu
okul veya işe gidemediği için evdeyse annesine yardım ettiği görülüyor. Bu iş bölümü
kadınların işini kolaylaştırabiliyor.
Annem de genellikle çalışıyor, işte sabah 12:00’de gider, akşam kapanınca gelir. Biz üç kız
kardeş olarak mesela mutfağın günü her gün birimizde oluyor. Diğer kalan biri evi topluyor,
diğer kalan biri de süpürüp siliyor. Her gün bu şekilde dönüştürüyoruz aramızda. (G14)
Öte yandan erkeklerin evde geçirdikleri sürenin artmasıyla bu süreçte üstlendikleri yeni
sorumlulukların, yalnızca ‘yardımcı’ rolden ibaret olduğu, dönüştürücü bir işlev kazanmadığı
açıkça görülüyor:
Ben elimden geleni zaten yardım ederdim eşime ama şimdi sürekli evde olduğunuz zaman
da öncekinden daha fazla, yani dışarıda vakit geçirmediğiniz için, evde vakit geçirdiğiniz için
öncekinden daha fazla evle ilgili şeyler yapılabiliyor. (G11)
Pandemi döneminde işini kaybeden bir baba, eşi çalıştığı için evle daha fazla ilgilenir hale gelmiş.
Ancak bu noktada, ev içinde üstlendiği ‘yeni’ görevi kolaylaştıran bir masraf yapmaktan da
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çekinmemiş. Pandemi günlerinde ev harcamalarını kıstığını ifade eden kişi, yaptığı ‘teknoloji
yatırımı’nı şu sözlerle anlatıyor:
[A]rtık çocuğa kahvaltı, öğlen yemeği bende, onu ben yapıyorum. Onun dışında teknolojik
yatırım yaptım derken robot [00:22:35] aldım, başıma öyle bir şeyler daha çıkmasın diye.
Tabii ki değişiklikler oldu ufak tefek. Evde daha çok zaman geçirdiğim için belki ama... Çok
köklü bir değişiklik yok tabii ki. (G12)
Yaptığımız görüşmelerde hane içi yaşanan dönüşümün zorlayıcı yönlerini bireysel deneyimler
üzerinden dinledik. İzolasyonla gelen yalnızlaşmanın, sürekli ev içinde kalmanın, ekonomik
sıkıntıların ve geleceğe ilişkin belirsizliklerin psikolojik etkilerini vurgulamamız gerekiyor.
Görüşülen bir kişinin ifadesi ile;
İnsanlar iş hayatlarında mutsuzlar, stresliler, bu evde yansıyor ister istemez otomatik olarak,
yani bugün adam bir şekilde ücretsiz izne çıkıyor, çıkarılmak zorunda bırakılıyor. E eve geliyor,
aldığı para 1300 lira mı, 1200 lira mı ne aylık. Evin ihtiyaçlarını gideremiyorlar. Evin
ihtiyaçlarını gideremeyince insanlar mutsuz oldukları için ya da stresli oldukları için
birbirlerine sarıyorlar evin içinde yani. (G3)
Bu bağlamda, genelleme yapmak mümkün olmasa da ‘işsiz bir baba’nın aktardıkları, pandemi
döneminde hane içi şiddetin artmış olabileceğine dönük önemli bir sinyal veriyor. Kahve
garsonluğu ile geçimini sağlayan bu kişi pandeminin en başında işini kaybetmişti. Geçen sene
yaptığımız görüşmede pandeminin 40 gün içinde sona ereceğini düşündüğünü belirtirken, bu
süreçte geçinmek için Valilik’ten yardım isteyeceğini söylemişti. Bu sene yaptığımız
görüşmede ise Valilik dahil olmak üzere hiçbir kuruluştan yardım alamadığını vurguladı.
Üstelik pandeminin beklediğinden uzun sürmesi söz konusu kişiyi psikolojik olarak da
oldukça olumsuz etkilemiş. Artan geçim sıkıntısı sebebiyle kendine ve bakımından sorumlu
olduğu ailesine zarar vermeye teşebbüs etmiş:
Ben bundan 10 ay önce cinnet geçirdim, evde eşimle dövüştüm, emniyette kaydım var,
neredeyse çocuklarımı öldürüyordum. Kaydım da var emniyette, evime tiner döktüm,
çakmağa ulaşamadım, yoksa çocuğum mocuğum hepsini aniden; emniyette de kayıt var
yani. İnsanın, kimsenin ekmeği elinden alınmasın yani. Bir gün olur, iki gün olur: tamam eşin
anlıyor, çocuğun anlamıyor. “Para yok” bilmiyor küçük çocuk. (G8)
Hane içi roller mevzu bahis olduğunda evin ekonomik sorumluluğunu üstlenen ‘baba’ için psikolojiyi
bozan durumlar arasında, "çocukların taleplerini karşılayamamak" geliyor. Burada farklı
ekonomik imkanlara sahip babaların artan maddi sıkıntılarla beraber benzer bir ‘yetersizlik’
hissi edinmeleri dikkat çekici. Yukarıda ailesini ancak yardımlarla geçindiren işsiz ve yoksul
babanın, ‘çocuğun anlamaması’ olarak ifade ettiği yetememe hali, bir başka babanın
sözlerinde daha karşımıza çıkıyor. Ekonomik durumu görece daha iyi olan bu kişi, pandemi
döneminde işsiz kaldığından dolayı geçimini ‘bir şeyleri satarak’ sağlarken, çocuğuna
"istediğini alamamaktan" dert yanıyor:
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Mesela çocuk bir süredir drone istiyor, oyuncak istiyor, almıyoruz. Çocuğa ne diyoruz “Sen
bunu kullanamazsın, şöyle olmaz, bu böyle olmaz.” Sonra küçük uzaktan kumandalı tekne
istedi, “Deniz yok, şimdi almaya gerek yok” falan filan gibi şeyler yapıyoruz. Belki biraz
yüzeysel gelir size de... Böyle ama önceden olsa, yani bu çalıştığım pandemiden önceki
dönemde alırdık, yani çocuğa böyle bahaneler buluyormuş gibi “Sen şey yapamazsın, drone’ı
koyacak yerimiz yok” bahanesi üretmezdik. (G11)
Toplumun farklı kesimlerinin aldığı ekonomik tedbirler arasında çocukların taleplerinin ‘ilk feda
edilenler’ arasında olması dikkat çekici. Peki ekonomik sıkıntılar arttıkça başka nelerden
feragat ediliyor? Harcama örüntülerinde son bir senede ne gibi değişiklikler oldu? Bunları bir
sonraki bölümde ayrıntısıyla irdeleyeceğiz. Şimdilik çocuklarla devam edelim.

Uzaktan Eğitime Bakış ve Çocukların Ev Hali
Hatırlanacağı üzere koronavirüs pandemisi kapsamında alınan ilk tedbirlerden birisi okulların
kapatılması olmuştu. Ancak geçen zaman zarfında okullar açıldı, kapatıldı, yarı-zamanlı ve
hibrit uygulama gibi farklı modeller denendi; kısacası eğitim ve öğretimin etkin şekilde devam
edebilmesi için farklı arayışlara gidildi. Yaptığımız görüşmelerde anlamaya çalıştığımız
konulardan birisi de uzaktan eğitime ilişkin deneyim ve görüşler oldu.
Online eğitime geçiş, pandeminin ilk günlerinde pedagojik olarak memnuniyet yaratmasa bile mevcut
şartlar altında iyi bir önlem olarak kabul görmüştü. Ancak sürecin bir yıldan fazla sürmesinin
ve süreç boyunca yapılan karar değişikliklerinin aileleri yıprattığı görülüyor. Çocukların ev
ortamında ‘öğrenme’ deneyiminin açıkları var. Ders disiplinini sağlamak da öğrenci takibi
yapabilmek de pek kolay değil. Kimileri "hiç yoktan iyidir" mantığıyla konuya yaklaşsalar da,
velilerin çoğu okul düzenini özlüyor.
Çocuklara çok büyük etkisi oldu bu olayın, bazı çocuklar, okul düzeni diye bir şey kalmadı.
Okul olmadığı sürece gece 02:00-03:00’e kadar çocuklar oturuyorlar. Çocuklara çok büyük
etki yaptı bu. Aha okul açıldı, okula gitmeye başladılar, geri kapandı okul. (G8)
Valla bazen zorlanıyoruz, bazen keşke daha yüz yüze olsaydı diyoruz. Uzaktan eğitim daha
ağır oldu, hani yüz yüze eğitimden daha dersler ağır. Her an ders, internet başında geçirdik.
(G5)
Okuldaki kadar etkili değildi, çünkü ister istemez ev ortamı, dikkatleri dağılıyordu ama yine
de hiç yoktan da iyidir şu pandemi dönemine göre, yani pandemi döneminde yapılacak en iyi
şeydi bana göre. Hiç değilse oyun oynamaktansa televizyonla, telefonla en azından
eğitimlerine devam ettiler. Üç kelime öğrenmediyse iki kelime öğrendi, benim çocuklarım,
bana göre yani. (G15)
Bunlarla birlikte online eğitime dair veliler tarafından en fazla telaffuz edilen mesele, internet sorunu.
Öncelikle, tahmin edilebileceği gibi herkesin evinde bilgisayar yok. Görüşülenlerden bazıları
çocuğuna bu dönemde bilgisayar almak isteyip ekonomik sıkıntı nedeniyle vazgeçtiğini ifade
etti. Milli Eğitim Bakanlığı’nın dağıttığı tabletler ise her hane için yeterli sayıda değil.
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Yaptığımız görüşmelerde Şanlıurfa’da yaşayan bir kişi, on kişilik ailesinde beş çocuğun eğitim
çağında olduğunu, ancak evdeki teknolojik yetersizliklerden ötürü hepsinin derslerini takip
edemediğini belirtti. Aynı kişi pandeminin ilk günlerinde çocukların evde olmasının
yaşamlarını etkilemediğini ve online eğitimden memnun olduğunu dile getirmişti.
Tabii ben hem öğretmenleriyle yani bire bir WhatsApp’tan, yani temasa geçiyorum, yani
derslerini arıyoruz, akşamları öğretmenleri ders veriyor. Haftada bir veya üç günde bir
WhatsApp’tan “Şu kitabı okuyun, şunu Türkçe defterine yazın,” bir sürü, yani adamdan Allah
razı olsun, aksatmıyorlar. Hayır, eğitimi aksatmadık, şeyi de izliyorlar EBA TV. (B23)
Ancak online eğitim süreci uzadıkça ortaya çıkan sorunların dile getirilmeye başladığını görüyoruz.
Görüşülen kişi aradan geçen bir yılın ardından online eğitimle ilgili iki önemli sorun ifade etti.
Bunlardan ilki bölgedeki internetin zayıf çekmesiyken, bir diğeri dağıtılan tabletlerden
paylarına sadece bir adet düşmüş olması.
Soru: EBA’dan memnun kaldınız mı peki?
Cevap: Şimdi EBA’dan yeni yeni, yav şimdi devletin burada biraz, biraz suçu var, nasıl? Tablet
dağıttı. Şimdi tablet bir öğrenciye çıktı. En azından evde bir, iki, üç öğrenciye çıksa, dersler
aynı saate geliyor. Evde bu sefer kavga başlıyor. Bu diyor “Ben başlayacağım dersime,” kız
diyor “Ben başlayacağım,” öbürü diyor “Ben başlayacağım.” Burada biraz sıkıntı oldu, biraz
burada sıkıntı oldu, yani EBA ile ilgili ya şimdi bizim çocukların eğitimleri daha önceki yıllarda
zayıf. Zayıf olduğu için eğitimi bir sürü EBA’ya ısınmadılar, alışamadılar daha doğrusu.
Alışamadılar yani. Alışan öğrenci var, zeki öğrenci var, yani alışıyorlar, alışıyorlar.
Soru: Bütün ailede kaç tane online eğitim gören çocuğunuz vardı?
Cevap: Fatma kaç tane öğrencimiz var? Fatma, sen, Hatice, Ömer Faruk, Ahmet Fatih,
Mehmet Faki Özen; üç çocuk, iki kız.
Soru: Peki, bir tane mi tablet düştü payınıza?
Cevap: Tabii. Fatmagile düştü.
Soru: Diğerlerinin peki bilgisayar erişimi var mı, nasıl oluyor?
Cevap: Ya şimdi bilgisayar ben almak istedim. Maddi durumlarımız geçen seneden dolayı
biraz işlerimiz duruldu, alamadık daha doğrusu. Tableti, internetimiz var. İnternetimiz de
buradaki tabletteki internetimiz de bölgede çok zayıf çekiyor, çok zayıf, çok zayıf çekiyor.
Onun için bilgisayar şimdi alsak da... (G6)

Dağıtılan tabletlerin yetersiz oluşu, her evde bilgisayarın olmaması gibi sorunların karşısında
ebeveynler çocuklarına cep telefonu üzerinden internet erişimi sağlamışlar. Ancak burada da
ülke genelinde internet altyapısının zayıf olması sorunu karşımıza çıkıyor. Halihazırda varolan
eğitimde fırsat eşitsizliği bu şekilde had safhaya ulaşıyor. Dahası, veliler bunun farkında.
Görüşülen bir kişi, ortaokul ve lise öğrencisi iki çocuğunun derslerini cep telefonu üzerinden
takip ettiğini anlatıyor:
Çocukların evde olması, internet üzerinden ders yapmaları biraz sıkıntı oldu ama EBA’dan
veya Zoom’dan ders yapmak biraz sıkıntılı oldu ama gene de yapmaya çalıştık elimizden
geldiği kadar... (G2)
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Görüşülen bir üniversite öğrencisi, lise kademesinde okuyan kardeşine dair gözlemlerini aktarırken,
öğrencilerin de öğretmenlerin de ‘kaytarma’ya aynı derecede yatkın davrandıklarını
vurguluyor. Görüşülen kişinin aktardığına göre, misafir yahut hastalık bahanesiyle ile online
ders açmayan hocalar olduğu gibi EBA sistemindeki açığı yakalayıp dersten kaytaran
öğrenciler de var.
EBA’dan çok fazla yapmadı, çünkü yani şimdikiler daha fazla sistem açığını yakalıyorlar, siz
de bilirsiniz. Bir kere girdi mi, iki kere girdi mi hepsi sanıyorum girdi oluyormuş veya bir şekilde
onun hepsini girdi yapabiliyordu. Onu yapabiliyordu, genellikle girmiyordu. Şu anda da zaten
bir okula gidiyorlar, okula giderken bir vaka görüldü, şimdi tekrar eve geldiler falan. O şekilde,
yani faydasından daha çok zararı var diyebilirim aslında. (G14)
Tüm bunların yanı sıra, uzaktan eğitim pedagojisindeki yetersizlikler, verimi oldukça düşürüyor.
Yukarıda alıntı yaptığımız aynı üniversite öğrencisi bu defa kendi ‘online’ üniversite
deneyiminin başarısız olduğunu vurguluyor:
Başarılı olduğunu düşünmüyorum, çünkü şu şekilde oluyordu genellikle, siz de bilirsiniz,
üniversitede de sürekli slayttan okuma şeklinde oluyor ki o zaman bile anlatan kişiyle göz
göze temas halinde olduğumuz halde bir sıkıntı yaşanıyor. Şu an hem internet üzerinden bir
temas yok, anlama daha da zorlaşıyor. Bir de slayttan yüz okuyup geçme şeklinde olunca, bir
verimi olmuyor. Genellikle daha sonrasında kendim çalışıyordum ben. (G14)
İlkokuldan üniversiteye devletin sağladığı uzaktan eğitimin yüz yüze eğitim kadar etkili olmadığı
konusunda görüştüğümüz herkes hemfikir. Yaptığımız görüşmelerde özel okullar için
durumun biraz daha farklı olduğunu fark ettik. Çocukları özel okula gidenler, EBA dışında
kullandıkları online eğitim sistemiyle ilgili bir sıkıntı dile getirmediler. Görüşülenlerden biri
çocuğunun ilkokul 1’i pandemi koşulları altında tamamlamakta olduğunu ve uzaktan eğitim
nedeniyle okul mefhumunun çocukta gelişmediğini kaydetti. Okuma yazmayı, ‘online’
öğrenmek "tuhaf" bir deneyim:
Özel okula gidiyor, EBA’yı pek kullanmıyoruz biz. EBA dışındaki öğretmenlerinden öğreniyor
ama şöyle bir şey var, ilkokul 1’ler için bence çok tuhaf oldu, yani okul kavramı zor gelişiyor.
Bir de okuma yazmayı uzaktan öğrendiği için mesela 1 rakamını düşünün, yukarıdan
başlarsınız aşağı indirirsiniz genelde veya 2’yi. E çocuk ilk başta aşağıdan yukarı yapıyordu,
böyle tuhaf tuhaf şeyler yapıyordu, biz de fark etmedik. Sonradan fark ettik, düzelttik ama
böyle bir etkisi oldu. (G11)
Özel ve devlet okulları arasındaki ‘eğitim’ farkı ve memnuniyet algısına bakılacak olursa, pandeminin
eğitim eşitsizliğini arttırdığını rahatlıkla söyleyebiliriz. Çocuğu özel okulda okuyan bir baba bu
konuya ilişkin gözlemlerini şu sözlerle aktarıyor:
Şunu söylemekte fayda var, gerçekten eğitim eşitsizliği var ve ileride bu özel okulda
okuyanlarla devlet okulunda okuyanlar arasındaki fark daha da açılacak bence. Bu pandemi
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sürecinde çünkü devlet okulunda okuyan arkadaşlarımızın çocuklarını gördük, bizimki yedisekiz saat derse girerken, devlette üç saat derse girmeyenler, günde bir iki saat televizyon
seyredip bir sürü bu şekilde öğrenci zaman geçirdi, gördük. (G12)

Pandemi Sürecinin Yönetimi
Bu bölümde pandemi sürecini, yasa, karar ve uygulamaları, sağlık hizmetleri, aşı politikası ve sürecin
şeffaflığını kapsayan yönetsel boyutlarıyla ele alacağız. Görüştüğümüz 15 kişinin 4’ü virüse
bizzat yakalanmış olduğunu belirtirken, geri kalanların 10’u yakın çevresindeki akraba,
komşu ve arkadaşlar üzerinden sunulan tıbbi destek ve sağlık hizmetlerini gözlemlemiş.
Öncelikli olarak koronavirüse yakalanıp hastalığı atlatanların deneyimlerine kulak kabartalım.

Covid-19’a Yakalananların Deneyimleri
Bu rapor kapsamında sıklıkla hatırlatacağımız üzere, pandemi koşulları altında geçen bir yıllık süreçte
insanların yaşadıkları deneyimlerin, mevcut sisteme bakış açılarını biçimlendirdiğini
görüyoruz. Öte yandan değer yargılarının da deneyime ilişkin algıyı etkilediği bir gerçek.
SARS – CoV -19 virüsüne yakalananların önemli bir kısmı alacakları sağlık hizmetine dair önceden
birtakım fikirlere sahipti. Örneğin geçen sene görüştüğümüz kişilere ülkedeki mevcut sağlık
sisteminin vatandaşlara eşit haklar sunup sunmadığı sorusunu yöneltmiştik. Virüse
yakalananlar arasında aldığı sağlık hizmetinden memnun kalmayanlar, ülkede zaten eşitlikçi
ve iyi bir sistem olduğuna da inanmıyorlar.
Bu fikrini geçen seneki görüşmede "Zenginler her şeyden kaytarıyor" cümlesiyle dile getiren bir kişi,
annesine babasına ve kendisine Covid-19 teşhisi konduğunu fakat yeterli ilgiyi görmediklerini
aktardı.
Annemle babam ikisine teşhis konuldu, bize çıkmıyordu testler. O dönem test de
tutulmuyordu, sadece akciğer filmi çekildi, onda da çıkmadı; belirtiler vardı. İlaç konusunda
fazla bir destek almadık, yani pek ilgi görmedik. Anlatıldığı gibi hiç görmedik. (1-24)
Benzer şekilde, kendisi dahil neredeyse tüm ailesi Covid-19’a yakalanan bir başka kişi de devlet
hastanesinde aldığı sağlık hizmetinden memnun değil. Geçtiğimiz sene de sistemin eşitlikçi
olmadığını dile getiren bu kişi, ayrıca kent merkezindeki hastanelerin kapatılarak vatandaşın
rahat ulaşamayacağı yerlere şehir hastaneleri yapılmasını eleştiriyor.
Cevap: Ne sağlığı, sağlık bakanı kendi uydurma uydurma konuşmalar yapınca sağlıkta hizmet
olur mu? Sen Ankara’nın merkez hastanelerini kapat, git merkezde büyük hastane aç, e ben
devlet hastanesi açtım! Bu ne ekonomiye yararlı: yandaş müteahhitlerine yararlı, benim
vergilerimi alıp götürecek, oralara yatıracak! Ankara’da mı yaşıyorsunuz?
Soru: Yok. O yüzden sizden dinleyeyim.
Cevap: Burada bir dolmuşla vatandaş evinden çıktığı zaman hastaneye gidecek şekilde olan
hastaneleri kapattı, 60-80 kilometre yol var, hastane yaptı. (G9)
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Şüphesiz, sağlık hizmetlerine ilişkin duyulan memnuniyetin/memnuniyetsizliğin derecesi kişilerin
bulundukları yerle ve hasta oldukları dönemle de ilgili olabilir. Neticede görüştüğümüz kişiler
arasında, koronavirüse yakalandığında almış olduğu tıbbi destekten memnun kalanlar da
var.
Bu noktada onların sağlık hizmeti konusunda özellikle iki hususu vurguladıklarını görüyoruz: Sağlık
çalışanlarının gösterdikleri ilginin ve kendilerine sağlanan ilaç desteği.
Ben çok artık nefes alamamaya başlayınca, oğlum beni hastaneye götürdü. Burada …
Hastanesi (özel bir hastaneden bahsediyor) var yakında, oraya götürdü. Doktor bana dedi ki
“Ablacığım sen virüs olmuşsun, yakalanmışın, ciğerlerin komple kaplanmış, sen büyükşehir
hastanesine git” dedi. Öyle gittiğim zaman burnumdan ağzımdan şey aldılar, onlar mikroplu
çıktı ama tomografide ciğerlerimde çıktı, yani uyumlu çıkmış virüs, covid ile uyumlu çıkmış
nasıl bir şeyse ama çok kötüydüm. Allah’tan ilaçların desteği ile hemen düzeldim. (G5)
Tıbbi destek güzel bak. Ben koronaya düştüm, arıyordum, dakka başı gelip muayene
ediyorlardı, ona bir şey diyemem, sağlık desteği vardı, ona bir şey demiyorum. (G8)

Teşhis ve Tedaviye Dair Gözlemler
Görüştüğümüz kişiler arasında Covid-19’a yakalanmayan, fakat teşhis ve tedavi sürecini yakın
çevresi üzerinden gözlemleyenler de bulunuyordu. Bu kişilerin çoğunluğunun sağlık hizmeti
konusunda olumsuz görüş beyan ettiğini söyleyebiliriz.
Deneyime değil, fakat yaptıkları gözlemlere dayanarak sağlık sisteminin iyi olduğunu söyleyen az
sayıdaki kişinin özellikle eve gelen sağlık hizmetini övdüğü görülüyor:
Bu ambulansla sağlık ekibi geldi mesela her gün sabah geldiler, ilaçlarını verdiler, üç gün de
gözlem için geldiler, bence çok da güzel ilgilendiler bana göre. İlaçlarını verdiler, uzaktan
baktılar gerçekten yalnız mı, kimseyle irtibatı var mı yok mu diye. (G15)
Ben hani başıma geçmediği için bilmiyorum ama başından geçen insanların yani ta evlerine
kadar yakın, evlerinde bütün şeylerini yaptılar: tetkiklerini yapıyorlar, sizi salıyorlar, ilaçlarını
evlerine getirdiler. Evinden çıkamayanın mesela yiyeceğine kadar evlerine taşıma yaptılar,
yani gözlerimle gördüğüm. (G2)
Sağlık hizmetine ilişkin dile getirilen şikâyetler ise muhtelif. Bunlar arasında hastanelerde test
yaptırmanın zor olması, sağlık ekiplerinin ve ilaç tedariğinin gecikmesi, HES kodu
uygulamasında çıkan aksaklıklar gibi çeşitli sıkıntılar mevcut.
[A]stımı olan arkadaşım çok kötü durumdaydı ve gerçekten hiç kimse ilgilenmedi, ilaç
getirmediler, tek başına astım krizi geçirdi, çok kötü şeyler de olabilirdi, sonuçlar doğurabilirdi
ve gerçekten çok uzun zaman sonra [00:03:55] için ilgilendiler arkadaşla. O yüzden eşit
olduğunu zannetmiyorum. (G13)
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Valla bizim bir aile dostu, akraba daha doğrusu karantina dönemine girdi Covid oldular.
İlaçları biraz geç gitmiş yanlış hatırlamıyorsam, hatta bir de filyasyon ekipleri gelmeyince iki
üç maske takıp, hastaneye gidip kendileri tetkiklerini yaptırmak zorunda kaldılar, hani bütün
belirtiler vardı, ona rağmen gelmediler, “Daha da gelmeyecekler, ölüyoruz” diyerek kendileri
gittiler mecburen hastaneye. (G10)
Rahatsızlık gözlemledim daha çok. Çok yakın çalışan bir arkadaş bizim şirkette, eşi Covid
oldu, gerçekten dedi ki “Covid olmak değilmiş mesele, bundan sonra yaşayacaklarımmış,”
dedi. Bayağı bir zorluk, sıkıntılı şeyler yaşadılar. Çok hastanelik olmadılar yani hastanelik
olmamalarına rağmen aldıkları sağlık hizmeti işte bazı düzensizlikler, raporlardaki
düzensizlikler mesela, bir doktor rapor veriyor, ötekisi “Az vermiş” diyor, “üç gün daha olması
gerekiyor” diyor. Üç gün daha rapor alıyor, HES kodu temiz çıkıyor, aslında raporlu şu anda;
böyle garip garip durumlar var yani gözlemlediğim. (G12)
Bir sağlık çalışanı, görev yaptığı devlet hastanesindeki koronavirüs testlerinin yetersizliğini ve test
yaptırmanın zorluğuna şöyle anlatıyor:
Hani ben sağlık çalışanıyım, rahatlıkla hastanede yaptırabiliyorum ama şöyle bir rahatlıkla
bizimki de “Yok dahiliyeye git” diyorlar “Yok KBB’ye git.” Oraya buraya git, öylelikle. Sonra işte
hani “Farklı farklı doktorlara görün, ondan sonra PCR’ını al” falan gibisinden konuşuyorlar.
Bizimki de aslında zahmetli ki dışarıdan birisinin daha zahmetli olduğunu düşünüyorum. (G4)
Kamudaki sağlık sisteminin iyi olmadığını düşünenler arasında imkanı olanlar doğrudan özel
hastaneleri tercih ediyor. Üstelik ücretin şişirildiğini bilmesine rağmen özele gidiyor. Bu,
devlet hastanelerine duyulan güvensizliğin açık bir göstergesi. Öte yandan özel hastaneler,
herkesin tercih ettiği bir yönelim tabii ki olamıyor.
Valla devlet hastanelerine zaten güvenim yoktu, hâlâ yok. Hani geçenlerde bir
rahatsızlandım, özele gittim direkt olarak, çünkü en azından daha az kişi alıyorlar, belli sayıda
kişi bakındırıyorlar içeride. Bizim burada [00:06:29] Hastanesi var. Biraz tuzlu oluyor ama iki
üç test yaptıklarında kabartıyorlar cüzdanı, e buna da şükür. (G10)
Öte yandan bu kişilerin bir kısmı sağlık hizmetlerine ilişkin eksiklikleri, daha geniş bir toplumsal
eşitsizliğin uzantısı olarak görüyorlar. Onların gözünde söz konusu eşitsizlik koronavirüsten
önce de vardı; sonra da var olacak. Ancak koronavirüs sürecindeki gözlem ve tanıklıklar,
toplumsal eşitsizliği çok daha görünür kılmış durumda.
Soru: Bu hizmetler sizce toplumun her kesimine, bütün vatandaşlara eşit olarak ulaşıyor mu?
Cevap: Hiç sanmıyorum, hiç sanmıyorum. Hiçbir konuda değişiklik olmayacağı gibi onda da
yok tabii. (G12)

Valla aynı fikirdeyim, o zaman sanmıyordum, hiç öyle olmadığını görüyoruz. Hani internette
vs. şeylerde, bu yeni ölen bir kızcağız vardı, bir aydır yatmak istiyormuş hastaneye
hastalığından dolayı. Onlara olmuyor ama bir tanesine İsveç’ten getiriyorlar falan. (G11)
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Hatırlanacağı üzere, sürecin en başında koronavirüsün zengin fakir ayrımı yapmadan herkese
bulaşabilecek nitelikte olduğu noktasında yaygın bir kabul vardı. Sağlıkta ayrım olmayacağına
inananlar aynı zamanda Türkiye’nin sağlık sisteminin iyi olduğunu da düşünüyorlardı.
Soru: Birisi koronavirüse kapılabilir ve zengindir, ona daha iyi şartlar sunulur mu yoksa zengin
fakir ayrımı yapılır mı?
Cevap: Öyle bir şey yok, olur mu? Zengin de yakalanır, fakir de. Bu Allah’ın takdiri yani”
Soru: Ama tabii bakım sürecinde farklılık olur mu size göre?
Cevap: Allah’a çok şükür, devlet sağ olsun her şeyi, her yere açmış, bütün imkânı vermiş,
zengini de gidiy, fakiri de gidiy; 1 TL hastaneye para ödemiy adam. (B4)

Ben inanıyorum, tabii canım, elbet yani. Yok, yok hayatta ben hani Kürdüdür, Çerkesidir,
papazıdır, Arabıdır, bilmem nesidir, ben olacağını tahmin etmiyorum, olmaz da yani. Bu sağlık
ya, bu sonuçta sağlık, başka bir çıkar değil yani. Çıkar sevdası olsa dediğin olur ama sağlık
olduğu için sağlık her şeyin üstünde gelir bana göre. (B2)
Ancak pandemi ilerledikçe hem virüsten korunma hem de teşhis ve tedavi imkanlarının toplumun
tüm kesimleri için eşit olmadığı ortaya çıktı. İşe gitme mecburiyeti taşıyanlar, toplu taşıma
kullananlar, maske ve dezenfektan gibi ürünlere erişimi kısıtlı olanlar, yetersiz beslenenler,
elbette daha fazla risk altındaydı.
Parası olan kendini kurtardı çoğu, parası olan. Parası olan el altından ilacını da getirdi, fakir
neyi götürecek ya? Fakir hastaneye gidiyor, günlerce kapıda bekliyor. Hastaneye gidip “Var
mı bu hastalık bende” diye, Covid, adam geri Covid’li olarak dolmuşa binip geliyor! Otobüse
binip geliyor! Gelirken de 15 tane adamı da Covid yapıyor. (G9)

Süreç Yönetiminde Güven Tahribatı
Görüşme yaptığımız kişilere koronavirüs pandemisine yönetimine dair birtakım sorular yönelterek,
kriz yönetimine ilişkin görüşlerini öğrenmek ve süreç boyunca doğru, yanlış veya eksik
buldukları adımların neler olduğunu anlamak istedik.
Bu konuda dikkatimizi çeken ilk husus, görüşülen kişilerden hiçbirisinin süreç yönetimini eksiksiz
bulmamasıydı. Diğer bir ifadeyle, koronavirüs krizinin iyi yönetildiğini düşünenler dahi,
birtakım eksik ve yanlışların olduğu konusunda hemfikir. Görüşülenler arasında dar bir grubu
oluşturan bu kişilere göre, Cumhurbaşkanı’ndan Bilim Kurulu’na süreci yönetenlerin hepsi
"ellerinden geleni" yapıyor.
Tabii ki bazı zorluklar oldu, olmadı mı ama ne yapsın, insanlar, çalışanlar devlet olarak bir
sağlık bakanı var, çok güzel çalışıyor, çok güzel çalışması; Bilim Kurulu içindeki profesörler,
doktorlar elinden geleni hep yapıyorlar, aydınlatıyorlar. Sağlık çalışanları eksik bırakmadılar.
Tabii ki eksikler olur, olmaz mı? Olur, olur ama... (G6)
Ben devletimize sonuna kadar güveniyorum ya, yani Allah başımızdan eksik etmesin
cumhurbaşkanımızı. (G5)
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Not etmek gerekir ki süreç yönetimini başarılı bulanlar aynı zamanda Türkiye’nin diğer ülkelere göre
daha şanslı olduğunu, yöneticileri sayesinde bu krizi daha rahat bir şekilde atlattığını
düşünüyor. Evet, Türkiye’de pandemi var, ekonomik kriz var; ama ‘dışarısı’ daha kötü.
Vatandaş olarak vakalarımızı düşürürsek, biz şanslıyız, bütün ülkelere göre şanslıyız. (G6)
Avrupa ülkelerini seyrediyorsun, görüyoruz Avrupa ülkelerini, yani onlara göre biz çok çok iyi
yerdeyiz abi. Doğru, tamam esnafımız biraz zarar gördü, gördü tamam biraz sıkıntılara
düştüler ama yapabilecek bir şeyimiz yok. (G2)
Yaptığımız görüşmelerin birinde, virüsü ilk defa yurtdışında yaşayan akrabalarından duyan bir kişi
gelinen nokta itibarıyla Türkiye’nin süreci daha iyi yönettiğini ve yurtdışından çok daha iyi
durumda olduğunu vurguluyor.
Hollanda’dalar, Fransa’dalar, Belçika’dalar. Kayınpederim falan var. Ağabeyimle, kız kız kardeşim
orada. Bu sokağa çıkma yasağını falan biz iki ay önce onlardan duyduk yani daha önceden
duyduk. (B8)
Benim annem falan Belçika’da, belki söyledim sana bilmiyorum, bizimkiler yurtdışında. Oranın
gidişatına göre bizim burası çok güzel, gayet iyi yönetiyorlar yani bana göre, çünkü benim
annem orada, annem covid oldu, kız kardeşim covid oldu, babam covid oldu, abim covid oldu
40 gün kaldı yoğun bakımda. Oranın yoğun bakımında tabii ağabeyim. En son 42. gün doktor
umudu kestiği zaman kustuğu için kurtulmuş, yoksa abim de ölümcüldü. Hiç ilgilenmiyorlar,
“Alıyorlar yoğun bakıma” diyor “girip çıkan yok, neden?” Hasta çok olduğu için. (G15)
Yukarıda alıntılanan birkaç kişi dışında, görüşme yaptığımız kişilerin çoğu sürecin kötü yönetildiğini
düşünüyor. Üstelik bir güven kaybı da var. Pandemi ilerledikçe özellikle Sağlık Bakanı
Fahrettin Koca’ya duyulan güvenin azaldığını görüyoruz. Öncelikle Koca’ya ilişkin algının
dönüşümünü ele alalım.
Sürecin başında Fahrettin Koca’yı başarısız bulanlar, sokağa çıkma yasağı kapsamının dar olması,
umrecilerin ve diğer yurtdışı temaslıların yeterince tetkik edilmemesi ve önlemlerin gecikmesi
gibi konulara yoğunlaşıyorlardı.
Şimdi bu dünyayı yeniden keşfetmek değildi, bunu biliyorsunuz ta aralık eylül aylarında
Çin’de bu kendini gösterdi ve bunun yaygınlaştığını, bir tehlike arz ettiğini beraber, yani
insanlar olarak izleyebildik. Şimdi onunla ilgili önlem alınmalıydı, bu sağlık bakanı kimse ya
da devleti yöneten zat-ı muhteremler kimlerse. Bununla ilgili önlem neydi? Mümkün
olduğunca Türkiye’yi dışarıya karşı izole etmekti, geliş gidiş olayını, trafiğini. Bu umredeki
insan, bakın Isparta örneğini veriyorlar, ben bilmiyorum, Isparta Türkiye’nin en küçük
illerinden biri. Isparta’da ilk o vakalar tespit edildiğinde 268 tane vaka tespit edilmiş
Isparta’da, 268 vakanın 145’i umreden gelenler. (B27)
Öte yandan kamuoyu önünde Fahrettin Koca’nın ön planda gibi gözükmesine rağmen esas karar
vericinin Koca değil; Cumhurbaşkanı Erdoğan olduğu şeklinde eleştiriler de mevcuttu.
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Mesela OHAL ilan etmek istiyor diyelim, şey yapmak istiyor, sokağa çıkma yasağı ilan etmek
istiyor ama ekonomik durumları düşünüyor ya da yukarıdan farklı işte bakanlıklar mı diyeyim,
farklı insanlar mı diyeyim izin verilmediği için bunu yapamıyor, kısıtlamaları var Koca’nın şu
anda. (B25)
Bu ve benzeri eleştiriler dışında ilk raporumuzda Fahrettin Koca’nın toplumun farklı demografik
kesimlerinin beğenisini toplayan ve bu anlamda siyasal-toplumsal kutuplaşmaları aşan bir
lider kimliği kazandığını belirtmiştik. Geçen zaman içinde ise kendisine yönelik eleştirilerin
ciddi miktarda arttığına şahit oluyoruz. Koca’ya yönelik güven kaybı görüşmelerde dikkatimizi
hemen çekiyor:
Pandeminin başında Sağlık Bakanlığı’na çok güveniyordum açıkçası. Hani çok takip
ediyordum, gün gün takip ediyordum, daha sonra bu pandeminin ortalarına doğru Sağlık
Bakanlığı’nın açıkladığı verilerle, mesela illerin açıkladığı veriler birbirine uyuşmuyordu ve
daha sonra sağlık bakanı açıkladı ki “Biz sadece hasta, yani semptom gösterenlerin sayısını
açıklıyoruz, tamamını açıklamıyoruz.” Daha sonra açıkladığı veriler işte 30 bin, 40 bin, illerin
de açıkladığı verilerle uyuşunca, aslında bir soru işareti oluştu şahsen, neden açıklanmadı,
çünkü biz halk olarak biraz korkudan etkileniriz, bizim halk olarak biraz korkmamız
gerekiyordu bence ama hiçbir zaman korkutulmadık daha doğrusu. (G14)
Valla sağlık bakanı Türk filmlerindeki Kadir Savun gibi başladı, böyle babacan başladı ama
ondan sonra çok şey, çok nasıl söyleyeyim, yanlış bir kelime de seçmek istemiyorum da çok
aciz duruma düştü, çok topu çok çevirdi, mesela bu Ak Parti kongreleri yapılırken veya işte
herkese cenaze yasaklanıyor, insanlar yakınını, annesini babasını iki kişi üç kişi gömüyor, bir
tane sakallı bir adam ölüyor, 500 kişi işte camilerde cenazeye gidebiliyor, yani buna göz
yuman, buna izin veren, kendince “Özür dilerim, kusura bakmayın, gitmemem gerekirdi”
deyip, bir sonrakine tekrardan giden bir sağlık bakanı var. (G11)
Süreç yönetiminin ve sürecin liderliğini üstlenen Fahrettin Koca’nın başarısız olduğunu ifade
edenlerin eleştirilerini üç temel başlık altında toplayabiliriz. Bunlardan ilki şeffaflık meselesi.

Şeffaflık Meselesine Dair
Bir yılın üstüne aslında o zaman kurduğu güveni kaybetti yolda. Şu şey sayılarıyla bir kere
çok kaybettiler güveni, hani hasta sayısı, teşhis edilen sayısını sakladılar, ondan sonra dediler
ki “Biz öyle vermiyoruz böyle veriyoruz, öyle vermiyorduk zaten” dediler. Böyle bir gerçekten
sakladıklarını da itiraf etmiş oldular. Şimdi de hâlâ ölü sayılarıyla ilgili şüpheler var, o yüzden
bir şeffaflık konusunda bence Sağlık Bakanlığı’nda sıkıntı var. (G12)
Büyük yan etkiler ya da evde gözlemde olan, hani basit hastalar diyelim, ağır atlatmayan
hastalar, onlar ilk başta yansıtılmadı. Şu anda da yansıtılıyor mu bilmiyorum. (G4)

KONDA, Derinlemesine Görüşmelerle Birinci Yılında Koronavirüs Süreci

31 / 68

İlk raporda ifade ettiğimiz gibi Fahrettin Koca sürecin başında çizdiği olumlu imajda, toplumu
bilgilendirme çabasının önemli bir yeri vardı. Her saat açıklama yapması, uykusuz gözlerle
kamera karşısına geçmesi, samimiyet ve çalışkanlığının bir göstergesi olarak yorumlanıyordu.
Aynı zamanda Koca’nın açıklamalarının bu kadar övülmesi aslında toplumun sağlıklı
bilgilendirilmeyi talep ettiğini de göstermekteydi. İşte Fahrettin Koca bu bilgilendirmenin
yanlış ve eksik olduğunun ortaya çıkmasıyla önemli ölçüde güven kaybetti.
Örneğin ilk görüşmede bilgi ve verilerin şeffaf biçimde paylaşıldığını düşünen ve de Sağlık Bakanı’nı
başarılı bulan bir kişinin aradan geçen bir yılda görüşleri değişmiş durumda. Bakanın da
"beyaz yalanlar" söyleyebildiğini ifade ederken "kendinden başka kimseye güvenmediğinin"
de altını çiziyor.
Soru: Peki, her şeyi açık açık yönettiğini, her şeyi açık açık paylaştığını düşünüyor musunuz?
Cevap: Düşünüyorum, düşünüyorum, çünkü adamın bir mecburiyeti yok ki gecenin
24:00’ünde kalkıp canlı basın toplantısı yapıyor. Bu kadar kişi öldü, her gün akşam şey veriyor,
mesela “Bugün bu kadar kişi öldü, bu kadar kişi yoğun bakımda” diyebiliyor. Virüs bile olmasa
bunu yapmazdı, haftada bir gün ya da bu internetten, bu Twitter’den falan yapabilirdi. (B8)

Öyle şuna güvenirim, buna güvenmem değildir yani bende öyle. O da bir insan eni sonunda
yani sonunda o da bazı yerlerde beyaz yalanlar söylüyordur yani. Fahrettin Koca da öyledir,
illa bir yerlerde sakladığı bir şeyler vardır, yani onlara [00:19:10] bana göre ama haberleri
izliyorum, kendime göre bazı kurallar koymuşum evimde, düzenimde, etrafımda, budur yani
öyle güvendiğim kimse falan yok. Kendime güveniyorum en azından. (G15)
Görüşülen kişilerin çoğu vaka, vefat ve test sayılarına ilişkin verilerin eksik açıklandığı ve gerçeği
yansıtmadığı konusunda hemfikir. Öte yandan şeffaflık meselesine dair olumsuz yorumları
incelediğimizde kişilerin sadece doğru bilgiye ulaşamadıklarından muzdarip olmadıklarını,
aynı zamanda, eksik verilerin toplumda rahatlık uyandırarak önlemlerin azaltılmasına ve
pandeminin yayılmasına neden olduğunu düşündüklerini fark ediyoruz.
Bakan da güzel açıklamasını yapsaydı insanlara ki “Çıkmayın,” bugün 100 kişi ölmüşse, 100
kişiyi söyleyin, yani 100 kişi ölmüş, 30 kişi söyleme ya. 400 kişi ölmüş, sen niye 100 kişi
söylüyorsun, “400 kişi öldü” de, vatandaş ona göre tedbirini alsın (G9)
Çünkü 100 bin hasta var Antalya’da, millet ne oluyor diyecek. 100 diyorlar oraya, çoğu insan
anlıyor ki Antalya’da 100 hasta var aman ne olacak! Ondan sonra maskesiz geziyorlar zaten
daha da çoğalıyor. (G10)
Görüldüğü gibi, toplumun daha tedbirli davranması için vatandaşların gözünü korkutmak gerektiği
yaygın bir söylem. Görüşülenlerin çoğu bu anlamda gerçekleri saklayan Koca’nın yanlış bir
strateji izlediğini düşünüyor. Hatta görüşülen bir kişi, verilerin eksik değil; olduğundan da
fazla söylenmesi gerektiği görüşünde.
Daha çok göstermeleri lazım, çok göstermeleri lazım bana göre de. 300 kişi ölüyorsa söylesin
500 kişi de insanın biraz gözü korksun, çocuğunu bile terbiye ederken önce gözünü
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korkutuyorsun çocuğun. Önce şöyle olur böyle olur çocuğun gözünü korkutuyon, sonra
yapacağını yapıyorsun çocuğa. İşte bu insanlar da bana göre öyle olacak yani ha.
Korkutacaksın, [00:09:35] söyleyeceksin ki insanlar biraz korksun, ciddiyetin biraz farkına
varsın. (G15)

Sürecin Gerçek Lideri Kim?
Fahrettin Koca’nın toplum nezdinde ‘güven veren’ imajını zayıflatan bir diğer husus ise kararları
kendisinin yahut Bilim Kurulu’nun almadığına dönük algının güçlenmesi.
Bizim bakanımız sıfır bakan. Sıfır, yani ondan başka yüksek bakan yok, sıfır bir bakan! Sıfırdır
yani yazıklar olsun. Ya adam çıkıyor diyor ki “Cumhurbaşkanının talimatıyla bu işi yapıyorum”
diyor. Ya sen bir bakansın, cumhurbaşkanının talimatını ne yapacaksın! Senin kendi talimatın
yok mu, sen bakan olmuşsun ya! Sen bakansın, beş tane danışmanın var, 25 tane
danışmanın var, 10 tane de senin yardımcın var ya, yazık günah ya yazık günah ya memleket
bitmiş! (G9)
Görüşülenler arasında Koca’nın, aslında doğru kararlar alabilecekken buna "izin verilmediğini"
düşünenler de bulunuyor. Sürece ilişkin yasa, karar ve uygulamalarda esas belirleyicinin
Cumhurbaşkanı olduğu iması oldukça yaygın. Altını çizmek gerekir ki bu yalnızca bir ‘ima’; bu
noktada Cumhurbaşkanı’nın ismini doğrudan zikreden olmadı. Ayrıca Bilim Kurulu’nun da
Bakanı yanlış yönlendirdiğini düşünenler var.
Ben hâlâ aynı şeyi düşünüyorum. Adamın elinde olsa istediği her şeyi söyleyecek de belirli
bir metni okuyor. (G10)
Bakanın yönetimi bence doğru yönetim ama işte o Bilim Kurulu’ndan çıkan kararların hani
bakan dışında başka insanlar da olduğu için o illa yönlendirildiğini düşünüyorum, hani
istemsiz şekilde. Hani tek başına karar alamadı. (G4)
Atılan yanlış adımlar arasında en fazla dile getirilenler erken açılma, miting ve kongrelere izin
verilmesi, büyük cenaze törenleri düzenlenmesi gibi konular oluyor. Alınan bu ‘yanlış’
kararların yanı sıra ‘tam kapatma’ gibi önlemler alınamamasının da eleştirildiğini görüyoruz.
Tüm bu kararların çıkar ilişkisine dayalı, siyasi ve ekonomik güdümlü olduğunu öne sürenler
var.

Alınan ve Alınamayan Kararlar
Yaptığımız görüşmelere dayanarak farklı demografik özelliklere sahip kişilerin siyasi yöneliminden
bağımsız olarak düzenlenen miting ve kongrelere tepki duyduklarını söyleyebiliriz. Halkın
dışarıya çıkmasının, işyerini açmasının, düğün ve cenaze töreni düzenlemesinin önünün
kesildiği bir ortamda, siyasi partilerin miting ve kongreler yapması farklı toplumsal
kesimlerden insanların ortaklaştığı bir şikâyet haline gelmiş.
Mesela bu son yaşanan şeylerde üç kafeyi kapatıyorsun, beş kafeyi kapatıyorsun ya da kimse
yan yana gelemiyor ama kongre toplantısı yapabiliyor ve binlerce kişi orada yan yana dip dibe
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oturabiliyor. Orada da hastalık yayılabiliyor. Aslında devletin de yönetme sürecinde problem
olduğunu düşünüyorum ama evet halkta da problem var, yarı yarıya belki. (G13)
Bir devlet, devlet şey yapıyor, kanun çıkarıyor. Kanun demek, yani vatandaşa diyor ki evinde
kal ama sen evinde kalmıyorsun! Hem yasayı çiğniyorsun hem yasayı çıkarıyorsun hem
yasayı çiğniyorsun, yani bunu kim yapıyor? Bizim devlet başkanımız yapıyor. Devleti yöneten
kişi kanun çıkarıyor, kanunları kendileri eziyor, kendileri çiğniyorlar kanunları. Ne yaptı?
Mitingleri yaptı. Miting ne oldu? Türkiye genelinden insanlar geldi Ankara’ya geldi doldu,
kongrelere... (G9)
Cumhurbaşkanı Erdoğan’a ve devlete duyduğu güveni vurgulayan kişilerin dahi bu kalabalık
buluşmalara tepki göstermesi dikkati çekiyor:
Mesela partilerin yapmış olduğu toplantılar var, toplantılara katılmasınlar. Devlet orada
katılmasınlar, ben ona karşıyım. A parti yaptığı zaman laflarını söylüyorlar, B parti yaptığı
zaman hiç üzerine kondurmuyorlar; ben bunlara karşıyım kim olursa olsun yani. (G2)
Yukarıda aktardığımız eleştirilerde kayda değer bir ‘devlet-toplum’ karşıtlığının açığa çıktığını
belirtmek gerek. Bu karşıtlık özellikle halkın pandemi sürecinde katılamadığı cenazeler
üzerinden ifade ediliyor. Örneğin görüşülen kişilerin hiçbirisi mitingin karşısına yapılamayan
konserleri, konferansları yahut spor müsabakalarını koymadı. Ancak cenaze gibi ölen kişiye
‘son görev’ addedilen toplumsal ve dini değeri yüksek bir törenin halka yasakken, kongre,
miting ve resmi cenaze törenlerinin devlet erkanına ve erkana yakın olanlara serbest olması
kabul edilemez bulunuyor.
Televizyonlarda canlı yayınlarda gördük, 5 bin kişilik miting yapılıyor. Misal Kadir Topbaş’ın
Allah rahmet eylesin anası öldüğünde, Kadir Topbaş öldüğünde sırt sırta durdular. Bir
vatandaş öldü mü, yasak! O da vatandaş, o da evlattır. O öldüğünde dünya televizyona çıktı,
cenazesinde 100 bin kişi vardı. Orada hastalık yok mu?... Yani bunu hükümetimiz yapıyor.
Bir normal taziye oluyor, yasak, taziye cenazesi yasak. Bir belediye başkanı ölüyor, 100 bin
kişi oluyor cenazesinde. O da ana kuzusu, öbürü de ana kuzusu. (G8)
Yaptığımız görüşmelerden edindiğimiz çarpıcı bir izlenim, pandemi sürecinde toplumun geneline
yayılmış "eşitsizlik" duygusunun, yapılabilen ve yapılamayan cenaze törenleri sayesinde görünür hale
geldiği şeklinde. Alınan kararların, getirilen yasakların herkese aynı derecede ‘işlememesi’,
adaletsizlik, eşitsizlik ve kayırmacılık gibi duyguların keskinleşmesine neden olurken, bu hissiyatın
en fazla cenazeler üzerinden ifade edildiğini görüyoruz.
Benim elimde öyle bir yetkinlik olsaydı, ben adil olmaya çalışırdım, yani eğer cenazesini
gömemeyen, annesini babasını gömemeyen insanlar varken, sırtına bir adamı alıp şarkılar
türküler söyleyip kongre yapıyorsan, bu adalet duygusunu inanılmaz zedeleyen bir şey. (G11)
Sözü edilen kitlesel buluşmaların, görüşülen kişilerin zihinlerindeki devlet-vatandaş ayrımını
keskinleştirdiği ve ‘çifte standart’ hissiyatını yükselttiği rahatlıkla söylenebilir. Tüm bunların
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sonucunda, kurumlara ve siyaset yapıcılara duyulan güvenin eksilmesi anlaşılır bir durum. Bu
konuda yapılan birkaç yoruma yer vermek gerekirse;
Diyorum ki orada bulaşmıyor, kongreden gerçekten bulaşmıyor bu virüs de neden sadece
kafelerden bulaşıyor ki burada çok daha fazla tedbir alınıyor. Açıkçası hiçbir kuruma
güvenmiyorum şu an. (G14)
Koronavirüs ile ilgili yok, güvenebileceğim şey olduğunu düşünmüyorum ben, yani devletin
de güvenilir bilgi verdiğini zannetmiyorum. (G11)
Pandemi ilerledikçe yetkili kişi ve kurumlara güvenin azaldığını söyledik. Bu konuda ilgimizi çeken bir
diğer husus, haber kaynaklarına da benzer bir güvensizlik duyulması. Bu güvensizliği
hissedenler, muhalif ve iktidar basını olmak üzere ülkede iki kutup olduğunu düşünüyor. Bu
nedenle birden fazla kaynağa başvurma eğilimindeler. İnternet ve dış medyayı takip ettiklerini
ve televizyon kanalları arasında da Fox TV, Haber Global, Halk TV gibi ‘alternatif’leri
izlediklerini görüyoruz.
Vallahi biliyorsunuz basını, Türkiye’de iki tane basın var, bir muhalif basın bir iktidar basını.
Muhalif basın haliyle kötülüyor. (G7)
Ben internetten, çünkü bu televizyon haberleri genelde ya yandaş medya oluyor ya karşıt
medya oluyor, biri iyiliyorsa biri tam kötülüyor, ama internette aradığın her şeyi
bulabiliyorsun, en azından doğru bilgi veya üç beş bilgiyi alıp kafanda oluşturabiliyorsun, hani
şu doğrudur belki diye, fikrim daha çok genişliyor. (G10)
Dış kaynaklardan da takip ediyorum, onun dışında yerli kanallar olarak Fox TV, Haber Global
var şimdi onu takip ediyorum. Onun dışında yine internetten, Cumhuriyet gazetesi, Oda TV
gibi kaynaklardan takip ediyorum. (G12)
Yaptığımız görüşmelerde kişi ve kurumlara güvenlerini kaybedenlerin görüşlerini beyan ederken
nedenlerini de açıklama eğiliminde oldukları görülüyor. Öte yandan Sağlık Bakanı’na, Bilim
Kurulu’na ve Cumhurbaşkanı’na hâlâ güven duyduklarını söyleyenlerin daha kısa, ayrıntısız
ve gerekçelendirme ihtiyacı duymayan cümleler kurduğu göze çarpıyor.
Ya şimdi cumhurbaşkanı 10 numara çalışıyor. Sağlık bakanı 20 numara, o Bilim Kurulu
içindeki doktorlar, onlar da çok güzel çalışıyorlar. (G6)
Ben adamı çok beğeniyorum, asil bir adamdır, duruşu çok asil. Açıklamaları falan da bana
gayet iyi geliyor. (G15)
Süreç yönetimine ilişkin yanlış olduğu sıklıkla ifade edilen kararlardan bir diğeri ise ‘kapanma’ ve
‘açılma’ kararları. Bu, görüşülen hemen herkesin değindiği bir konu. Karantina uygulamasının
başlamasında geç kalındığını düşünenler, aynı zamanda yasakların da erken kalktığını
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vurguluyor. Altını çizmek isteriz ki, Koca ve Erdoğan’ın süreç yönetimini başarılı bulanlar dahi
bu konuda hemfikir.
Bu kafe restoranları falan çok da geç kapattı, biraz daha önce davranmalıydı, yani bu yemek
içme sektörünü biraz daha kapatmalıydı, bir ara 60’lara kadar falan düştü çünkü bu şeyler,
ölüm vakaları falan. O şeyde bu zamana kadar, bu ramazana kadar devam etseydi, belki
şimdi 20 kişi falan olabilirdi, daha da azalırdı, belki daha da biterdi bana göre. Çabuk şeyi
kaldırdılar, bu yasakları falan hemen kaldırdılar. (G15)
Mesela birazcık daha açmasalardı ya da hani biraz çoğalıp da hepten kapatsalardı diyoruz
yani. Biraz geç kalındı diyoruz yani hani daha çok çoğalmadan zaten belliydi, günden güne
her gün her gün misli misli arttı. (G5)
Görüşülenlerin bir kısmı, erken açılma ve tam kapanmama gibi süreç boyunca alınan bazı kararların
‘stratejik’ olduğunu düşünüyor. Bu, geçen seneki görüşmelerde karşımıza çıkan bir vurgu
değildi. Yani geçen sene kapanmanın geciktiğini ifade edenler dahi bunu ‘stratejik’ olarak
yorumlamamıştı. Bu yeni yargı, erken açılma ile artan vaka ve vefat sayılarıyla doğrudan ilgili.
Açılma, koronavirüsün zaman içinde nüfusun büyük kısmına bulaşmasına izin vermek olarak
değerlendiriliyor. Halkın sürü bağışıklığı geliştirmesine dönük bu yöntem, halk nezdinde “Ölen
ölsün, kalan sağlar bizimdir” anlayışına denk düşüyor.
Ne yaptılar, dediler ki “Ölen ölsün, kalan kalsın. Yakalanan yakalansın, yakalanmayan
yakalanmasın, biz de görelim bakalım nerede ne var nerede ne yok.” Benim düşüncem, yani
öyle bir düşünce şey yaptılar. Dediler ki “Bir bakalım, milleti serbest bırakalım bakalım ne
yapacaklar ne edecekler ne patlama olacak, nereden ne çıkacak” dediler ama bu da şeyini
aldı, yürüdü gitti işte. Belki de tahmin ettiklerinden fazla bir şey çıktı. (G2)
Bence zamanla artık ilgilenmemeye başladılar, yani artık ölen ölsün, kalan kalsın ya da en
başta gösterdikleri ilgiyi halka göstermemeye başladılar. (G13)
Bilim Kurulu’nun pandemi krizinin ilk günlerine nazaran daha az ‘görünür’ olması da halka gösterilen
ilginin pandemi ilerledikçe azaldığı şeklindeki görüşü destekliyor:
İlk dönemler çok fazla Bilim Kurulu falan toplanıyordu, halkı daha çok bilinçlendirmeye
çalışıyorlardı ama şimdi ben eskisi gibi görmüyorum. Artık onlar da mı yoruldu ya da halk mı
daha bilinçlendi, onu bilemiyorum. (G1)
Kararlara dair bu bölümü bitirirken, görüştüğümüz kişiler arasında yer alan bir sağlık çalışanının
süreç yönetimine dair düşüncelerine yer vermekte fayda görüyoruz. Söz konusu kişi, pandemi
sürecinde iş yükleri artan sağlık çalışanlarının hayatını kolaylaştıran adımlar atılmadığını öne
sürüyor. Bu bağlamda önemli bir eleştirisi; ‘uzaktan eğitim’e geçilen bir dönemde neden
öğretmen atamalarının yapılıp ‘yeterli’ sağlık çalışanının işe alınmadığı. Bir diğer eleştirisi ise
kendilerine yapılan zammın medyaya yansıdığı kadar yüksek olmaması. Görüşülen kişi zam
yapılmasa bile vergi kesintisi azaltılarak sağlık çalışanlarının desteklenebileceğini söylüyor.

KONDA, Derinlemesine Görüşmelerle Birinci Yılında Koronavirüs Süreci

36 / 68

Neticede pandeminin getirdiği zor koşullarda çalıştıkları için daha yüksek bir motivasyona
ihtiyaç duyuyorlar:
Geçen sene ile bu sene arasında bizim 200-250 lira fark var, ki bu her sene olan bir şey
zaten, hani “Zam yaptık, hemşire maaşı 5 bin oldu” falan filan diye gündeme çıkıyor ama bize
artan gelir, aşağı yukarı maaşımız ne ki? Ben 4.900 lira alıyorum, yani yalın yok. Geçen sene
ne kadar alıyordum ilk başta, vergi kesintisi olmadan söylüyorum net maaşımı, vergi kesintisi
olunca daha da düşüyor zaten. Hani daha düşük miktarlara düşüyor, 4.500’leri falan
görüyoruz yıl sonuna doğru ama işte öğretmen ataması yapacağına bize atama yapıp ve zam
yapılabilirdi, 200 lira değil de daha yüksek bir rakamda en azından bizi mutlu edecek, motive
edecek bir şeyler yapılabilirdi. Şu anda hiçbir şey yok! (G4)

Yetkili Olsaydınız Siz Ne Yapardınız?
Bakanlığın günlük olarak yayımladığı veri tablosundaki sayıların her geçen gün artması, toplumun
tüm kesimlerinden tepki toplayan bir konu. Bu noktada ‘tam kapatma’ kararının alınamamış
olması sıklıkla ifade ediliyor. Yaptığımız görüşmelerde "Yetkili olsaydınız siz ne yapardınız?"
diye sorduk. En fazla aldığımız yanıtsa ‘tam kapatma’ oldu.
Ne yapardık? Sokağa çıkma yasağı yapardık herhalde yeniden, yani çok biraz uzun süreli bir
sokağa çıkma yasağı yapardık ya da böyle kademeli kademeli herkese çok ağır cezalar
uygulardık, hani öyle çıkanlara falan, yani öyle bir şeyler yapardık herhalde. (5 11)
Bu kararın sürecin en başında alınabileceğini düşünenler olduğu gibi, daha fazla geç kalınmadan
uygulandığı takdirde halen çözüm olabileceğini söyleyenler de var. Bu tedbir önerisi
hatırlanacağı üzere ilk raporda da karşımıza çıkmıştı. Ancak sürecin başında uzmanların
yaptıkları açıklamalardan beslenen bu görüş, vakalar ilerledikçe ‘deneyim’e dayanan bir
mahiyet kazandı. Sıklıkla değiştirilen yasak kararlarının ve "bir açıp bir kapama" şeklinde
ifade edilen süreksizliğin toplum nezdinde olumsuz bulunduğu çok açık.
Çok daha baştan, şu anda bile yapılabilir. Ben olsam kati olarak ülkeyi 15-20 gün tam
karantinaya girerdim. Derdim ki “15-20 gün evden çıkmayacaksınız, ekmek dahi
almayacaksınız. 15 gün evde herkes kendine bakacak, yetecek kadar yapabilir. Çok acil
durumlarda yardım isteyeceğiniz numaralar budur” deyip, herkesi 15-20 gün eve tıkıp
gerçekten böyle bir hafta başlatıp tamamıyla karantina uygulardım ve bu işi bıçak gibi
keserdim diye düşünüyorum. Bu kadar uzaması, hafta başı açtım, hafta sonu kapattım hani...
(G12)
[T]am kapanmaya gidilmeliydi, çünkü böyle yarım yarım olmuyor. Bir açılıyoruz olmuyor,
kapanıyoruz olmuyor. Tam kapanmaya gidilmeliydi. Bu saatten sonra yapılsa işe yarar mı,
ondan da çok fazla emin değilim. (G14)
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Bu görüşü dillendirenlerin, tam kapatmanın neden yapılmadığı konusunda herhangi bir fikir beyan
etmediklerini söylememiz gerekir. Bunun zor bir karar olduğu düşünülse de neden alınmadığı
toplum nezdinde anlaşılabilmiş değil.
Görüşülenlerden biri "politik kaygıyı çok da öne koysalar kahvehanede oturmayı yasaklamazlardı"
diyerek ‘tam kapatmama’da siyasi bir motivasyon olmayabileceğini ima ediyor. Öte yandan
bir başkası Türkiye’nin ekonomik olarak bunu yapabilecek güçte olduğunu şu sözlerle
açıklıyor:
Devlet, halkına bakmakla yükümlüdür, kafeler gerekirse tamamen kapalı kalmalıydı. Hatta
gerekirse herkes kapalı kalmalıydı virüsün ilk [00:17:42], hani devletimiz çok mu güçsüz,
aksine aşırı güçlü bir devletiz. Halkına yetecek kadar parası da vardı, imkânı da vardı. Ne olur
bir ay kapatırdı herkesi, kimseyi çıkartmazdı, gerekirse her köşe başına bir polis koyardı.
Şimdi gerektiği zaman konuluyor, bunu gördük. Ne olurdu? Bir ay kapanırdı millet, bir ay
devlet iyi de para vermiş olurdu insanlara ama hastalık kalmazdı. (G10)
‘Güçlü Türkiye’nin varlığına gerçekten inananlar için ‘tam kapanmama’nın yapılmaması önemli bir
soru işareti. İnanmayanlar ise zaten bunun bir propaganda imgesi olduğunu düşünüyor ve
süreç yönetimini kinayeli sözlerle eleştiriyor:
Pandemi, bugün yurtdışındaki insanlar da yaşıyor, hani o çok bizi kıskanan ülkeler de bu
pandemi koşullarından etkileniyor ama kimsenin bir şekilde bizim gibi büyük bir şekilde etkilendiği söz konusu değil yani yurtdışından baktığınızda. (G3)

Devlet mi Suçlu, Vatandaş mı?
Son haftalardaki hızlı yükselişle birlikte Türkiye’nin, koronavirüs pandemisinde nüfusa oranla vaka
ve ölüm sayıları için dünya genelinde yapılan sıralamada üst basamaklara tırmandığı
görülüyor. Biz de görüştüğümüz kişilere tanı ve can kaybı sayılarının hızla artmasını nasıl
değerlendirdiklerini sorduk. Bu konuda üzerine düşeni yapmayan vatandaş mıydı, yoksa
süreci yönetenler mi?
Süreci yönetenlerin karantina, hafta sonu yasakları ve kısıtlamalar gibi konularda hatalı kararlar
alabildikleri ifade edilse de çoğunluk, vatandaşın ‘yeterince’ tedbirli davranmadığı görüşünde
hemfikir.
Bana göre abla bana göre devlet yönetiyor, elinden geldiği kadar yönetiyor. Ha, onların da
belki hataları, eksikleri vardır, yok değildir ama benim gördüğüm, benim gördüğüm vatandaş,
halkımız. (G2)
Bu konuda halkımızın daha duyarlı olması lazım diye düşünüyorum. En azından işi gücü
olmayan topluma girmesin, karışmasın. Bir de saklıyorlar, hastalığın çok saklandığını da
duyuyorum. Mesela korona olup da saklayıp, topluma çıkan var, daha çok yayıyorlar. (G1)
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Aşağıdaki örneklerde görüleceği üzere, görüştüğümüz kişiler kafe, kahve ve restoranların niçin
‘erken’ açıldığını sormak yerine insanların buralara neden gittiğini sorgulamayı tercihe ediyor.
Bunda vatandaş sorumluluğunu yerine getirmiyor, çünkü hemen bir şey olsun, hep içi içine
giriyorlar yani ya birazcık daha, biraz daha kendimizi koruyalım da şey yapsın demiyoruz.
Hemen böyle bekliyorlar ki hemen açılsın da hemen içi içine girelim; maskesiz, mesafesiz,
yani meydan var bizim burada, görüyorum o kadar içi içine girmek ne ya? Mesela Uludağ’da
tatil yapıyorlar, e onlardan bir masumların canına şey yapıyorlar, yani hapse giriyorlar: bu
masumların canına giriyor, devlet buna ne yapsın ki? E devlet açmasa adamlar, mesela
lokantalar kapandı, kahveler, kafeler, yani adamlar da ondan yemek yiyecek, ekmek
götürecek evine. Onu da düşünüyoruz, bence vatandaşa suç buluyorum ben hep. (G5)
Vaka olarak suç vatandaşın suçu, vatandaşın suçu. Çünkü vatandaş, ben bir vatandaş olarak
şimdi bizim vatandaşlarımız, lokantalar kapatılıyor, ablacığım lokanta, gazinolar, iş yerleri
kapatılıyor, açıldı mı? Hücuum. Sanki açlık içinde, ya sen evinde de mangalını yapabilirsin,
yemeğini yapabilirsin, kebabını yapabilirsin, ne istersen yapabilirsin. İlla ki lokantadan mı
gidip, gazinolardan mı gidip yani yaparsın. Evinde de yap, eğlenceye gitme, bir iki yıl gitme
eğlenceye. Eğleneceksen kendi çocuklarınla, ailenle eğlen, doğru mu? (G6)
Bu konuda ilgimizi çeken bir diğer durum, görüşülen kişilerin ‘vatandaş eleştirisi’nde kendilerini
kesinkes hariçte bırakmaları. Çoğunluk eleştirdikleri ve içinde yaşadıkları toplumun bir
parçası değilmiş gibi konuşuyor. Kendisini makbul vatandaş kabul ederken, toplumun geri
kalanını sorumsuz, bilinçsiz ve dikkatsiz olarak tarif ediyorlar.
Bu hastalığın ciddiyetinin daha farkında değil millet. Taziye yapıyor, yemek yapıyorlar,
davetler yapıyorlar, başkalarına göre, etrafımdakilere göre ben çok [00:08:37] yorum
yapıyorlar. Herkes daha bu hastalığın farkında değil çoğu zaman, burada en azından benim
olduğum bölgede. O yüzden yani devlet de ne kadar kısıtlama falan koysa da herkes kendi
hayatına devam ediyor. Cezayı ödüyor adam gene yemeğini yediriyor. Burası böyle. (G15)
Dikkat etmiyor insanlar, dikkat etmezseniz olur. Şimdi ben 28 yaşındayım, ben çarşıya inip
gezmiyorsam keyfi olarak, onlar da gezmeyecek. Hatta komşular bize gelmeye kalkıyordu,
onlara da dedim “Evde sıkılıyoruz” diyorsunuz, “Ben genç yaşımda eve kapanmışım, siz 60
yaşındasınız, oturun evinizde yani.” Gezmek benim hakkım normalde, ben gezmiyorsam,
onlar da gezmesin. (G10)
Burada çarpıcı olan bir başka nokta, vatandaşlığın temel vasfının ‘haklar’ üzerinden değil; ‘vazifeler’
üzerinden tanımlanıyor olması. Vatandaş, kendi tedbirini kendi almak zorunda görülüyor.
Devletin ekonomik ve sosyal anlamda kendisine bu imkânı sunup sunmadığını çok az kişi
gündeme getiriyor.
İnsanlar şahsi olarak bunun önlemini alamaz, ülkeden baktığınızda. Ben şahsi olarak evet
kendimi izole ederim ama devlet kanadı benim dışarı çıkmamı engellemiyorsa ya da örnek
veriyorum izole etmek anlamında bir imkân sağlamıyorsa, olanak tanımıyorsa, ben salarım
kendimi bir süre sonra. Nitekim insanlar da böyle yapıyor yani. (G3)
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Aşı Sürecine Dair
Görüşme yaptığımız kişilere pandemi yönetiminin bir parçası olarak aşı süreci hakkında da sorular
sorduk. Bu konuda eleştirilerle birlikte soru işaretleri olduğunun da altı çizilmeli. Tüm bunları
dört başlık altında toplamak mümkün. Bunlardan ilki aşının koruyuculuğuna ve uzun
vadedeki sonuçlarının bilinmezliğine dair duyulan kaygı.
Devlet hastanesinde görevli sağlık çalışanı, bu konuda hastane personeli arasında bir bölünme
olduğuna işaret ederek aşılananların yarı yarıya olduğunu belirtiyor. Bir kısım hâlâ tedirgin.
Görüşülen kişi, aşının kısırlık yapabileceğini, bu nedenle kendisi de doğurganlık çağında
olduğu için yaptırmayı tercih etmediğini söylüyor.
İlk başta [şeyler?] vardı, “Yok kısırlık yapıyor vs.” söylentisi vardı, ben doğurganlık yaşında
olduğum için, 40 yaşın üzerinde, menopozda, o yaşlarda biri olsaydım, olurdum. Ben
annemlere falan da söyledim “İstiyorsanız vuralım,” annem de 50 yaş küsurlarında. Hani
antikor seviyesi artar ama işte doğuracak çağdaki insanların olmaması gerektiğini
düşünüyorum. (G4)
Aşının kısırlık yaptığı yönündeki düşünceyi başkalarının da dile getirdiğini not edelim:
Aşı ile ilgili de çok büyük şeyler var, tedirgin olan insanlar var. Bana çıksaydı olur muydum?
Olurdum. Öyle bir tedirginliğim olmaz, faydalı ya da zararlı olduğunu düşünerek hareket
etmem, şöyle düşünürüm: 42 yaşındayım, 43’e geliyorum, çocuğum oldu, yapacaklarımı
yaptım, benden bazı şeyler götürecekse götürsün, koruyacaksa korusun falan, çok böyle
üzerine düşünerek olmam. (G11)
Bu noktada görüşülenlerin önemli bir kısmının farklı firmalar tarafından geliştirilen aşılar konusunda
fikir sahibi olması dikkati çekiyor. Örneğin anne ve babasını aşılatan bir kişi Çinli ilaç firması
Sinovac’ı güvenilir bulduğu için aşıya izin verdiğini, diğer aşının akıbetine güvenmediğini
kaydediyor.
Ben yaptırttım, ikisine de yaptırttım, hani annem de oldu, babam da 65 olduğu için eşleri
olabiliyormuş 60 yaşında ama şöyle diyeyim, eğer bu zayıflatılmış ölü virüs aşısı olmasaydı,
zamanında [00:13:15] tarzı, yaptırtmazdım, yani aşı tipine önem vererek yaptırttım, hani
Sinovac aşısını bir tık daha güvenli buldum diyeyim, öbürüne göre en azından, çünkü en
azından yan etkisi varsa ilerleyen dönemde çıktığı için hani beş-on sene, ondan sonra
ilgileniriz hani yine de başımızın üstünde yeri var ama öbür aşı RNA mı deniyor ne deniyor
artık, yeni bir yöntem, ne olacağı belli değil. (G32)
Bununla beraber, aşı sürecine ilişkin bir diğer eleştiri noktası bilgilendirme konusundaki eksiklikler.
Bilgilendirme konusundaki eksikliğin iki boyutu var. Öncelikle, Bakanlığın neden Pfizer’ın
BioNTech aşısı yerine daha fazla miktarda Sinovac’ın CoronaVac aşısını edindiği soruluyor.
Hani bu Çin aşısı neden Çin aşısı seçildi, tam anlamış değilim, bunu iyi anlatamadılar bence.
Mesela duyduk Pfizer’in aşısının Türkiye için hazır olduğu, “Türkiye’ye ayırdık” dediler hatta,
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“Biz Türkiye için elimizden geleni yapacağız” dediler bulan kişiler ama o Pfizer aşısı ile ilgili
hep böyle bir çekimser kalındı, sanki oturup anlaşılmadı. Hatta dediler ya “Biz sözleşme
yapmayı bekliyoruz ama sözleşme yapan yok bizle.” O konuda bence hâlâ bir yanlış adım
atılıyor, Pfizer’in aşısından daha fazla elde edilebilirdi, oradaki Türk vatandaşlarından ama
bilinçli olarak sanki istenmiyor gibi duruyor ve neden istenmediğini de anlamış değiliz. (G11)
Bunun dışında, aşı uygulama takvimi konusundaki bilgi eksiğini gündeme getirenler de var. İlk başta
açıklanan aşı takvimi bir müddet sonra değiştirilmiş; Tip 1 diyabetliler, diyaliz ve kanser
hastaları aşı sırasında öne çekilmişti. Bu ve benzeri bilgilere erişim konusunda toplumun
zorlandığı görülüyor.
Aşı yönetimini çok fazla anlayamadım şahsen, mesela dedemlere falan daha sıra gelmedi,
onların annelerine babalarına geldi işte onlar oldular, dedemler daha olmadı. Babam şeker
hastası mesela, onu ben bizden daha önce olur diye biliyordum ama sıralamaya göre şeker
hastalığından dolayı değil de lokantası olup işletme sahibi olduğu için daha önce olacakmış
aşıyı. Onu hiç anlayamadım. (G14)
Bu süreçten biz istifade edemedik. Hatta benim Down sendromlu kızım var dedim, “Onlar
önde şey yapıyormuş, daha öncelik tanınıyormuş” dediler. Şimdi sağlık ocağı bile randevu ile
veriyormuş ve randevu alamıyoruz yani, biraz onda şeyiz yani. (G5)
Aşı ile ilgili öne çıkan bir diğer önemli mesele, sayı olarak yetersiz oluşu. Görüştüğümüz kişilerin
aileleri içinde sırası geldiği halde henüz aşı olmayanlar bulunuyor.
Bulunmadı, yok bulunmadı. Mesela babamın dün araştırmada olması gerekiyordu; önce
Alaköy’de, sağlık ocağına. Orada çıkmış, ilkini orada vuruldu, çünkü orada bulunmadı,
oradan randevu aldık bulunmadı. Sonra Eğitim Araştırma Hastanesi’nden randevu aldık,
babam gitti vurunmaya, orada da vurunmadı, tekrar bugün Alaköy’den, yani söylendiği gibi
değil. Sıkıntılar böyle. (G1)
Şu an babamın aşı olması lazım ama aşı yok! 11 Aralık’ta gelecekti, çok iyi hatırlıyorum ben
sayın sağlık bakanımızın fermanı ile 11 Aralık’ta gelecekti ama bakın mart ayındayız, hâlâ aşı
vurulacak insanlar. Yüzde 2’lik bir kısım vurulmuş sanırım yani. (G3)
Son olarak, vatandaşın aşıya ulaşma süreci ile ilgili de eleştiri var. Görüşülen bir kişi, vatandaşın aşı
için hastaneye gitmesinin yanlış olduğunu söyleyerek, aşının ‘vatandaşın ayağına’ gelmesi
gerektiğinin altını çiziyor. Telefonla aramanın, randevu almanın, hastaneye gitmenin ve tüm
bu sürecin online takibinin özellikle belli bir yaş üzeri insanlar için zor olduğuna parmak
basıyor. Eskiden tüm bu aşı sürecinin mahallelere gelen sağlık ekibi ve aşı arabaları ile
olduğunu, muhtarlıklar üzerinden kolayca ilerlediğini söyleyen kişi, hizmetin vatandaşa
gelmesi gerektiğini öne sürüyor:
Bakın hanımefendi, aşının randevusu olmaz. Ben aşı olacağım diye ben devlete değil, devlet
bana gelip aşı vuracak, ben onu anlatmaya çalışıyorum. Bunu yapacak muhtar; hemşire
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görevlendirecek, doktor görevlendirecek; gelecek, adamları mahallelere koyacak,
mahallelerde vuracak kökten bitirecek ya. (G9)

Ekonomik Durum
Yaptığımız görüşmelerde pandeminin ekonomik etkileri, sadece iş durumu ve hane ekonomisi ile ilgili
soru başlıklarında değil; eğitimden sağlığa farklı alanlardaki sorularda da sürekli telaffuz
edilen bir mesele olarak karşımıza çıktı. Pandeminin gündelik yaşamın her alanını olumsuz
etkilediği bir gerçek. Ancak zaman ilerledikçe, ekonomik kaybın ve süregelen tehdidin
boyutlarının büyüdüğünü görüyoruz.
Görüşülen kişilerin maddi durumu, pandeminin başında çizilen tablodan daha olumsuz bir seyir
izliyor. Yaptığımız görüşmelere bakarak söyleyecek olursak, bu olumsuz gidişatı belirleyen üç
durum söz konusu: Pandemi sürecinde yaşanan iş kaybı, gelir kaybı ve yükselen enflasyon.

İş-Gelir Kaybı ve Enflasyon
Bu yıl yaptığımız görüşmeleri geçen senekilerle karşılaştırarak incelediğimizde, görüştüğümüz
kişilerin hemen hepsinin satın alma gücünde kayıp yaşadıklarını görüyoruz. Ancak oransal
olarak bakıldığında bunun toplumun genelini yansıttığını iddia etmek mümkün değil. Yine de
görüştüğümüz kişilerin muhtelif deneyimlerinin ve maddi kayıpla baş etme stratejilerinin
toplumun geneliyle ilgili de fikir verebileceğini düşünüyoruz.
Öncelikle söylemek gerekir ki bu dönemde devlet memuru ve emekliler başta olmak üzere çalışmaya
devam edebilenler toplumun ‘şanslı’ kesimi olarak değerlendiriliyorlar. Bu değerlendirmeyi
sadece işsiz kalan, kalma endişesi duyan veyahut gelir kaybına uğrayan kişiler yapmıyor.
Devlet memuru ve emeklilerin özbakışı da bu yönde: Toplumun diğer kesimlerinin yaşadıkları
sıkıntıları gözlemledikçe gelirsiz kalma kaygısı duymadan yaşayabilmek, maaşlarını yeterli
bulmasalar dahi onlar için ‘lütuf’ haline gelmiş. Bir sağlık çalışanının ifadesiyle;
Ama maddi açıdan düşünürseniz, tamam biz çalışıyoruz, şükür paramız var, yani geçiniyoruz
diyelim ama esnafların, hani işsiz kalan bir sürü insan oldu. Böyle online evden çalışanlar
bence lokum gibi, yani bunların keyfini bilmesi gerek, yani söylenmesinler açıkçası. Hani belki
maaşları azalmıştır, bir şeyler olmuştur, hani yarı fiyatlı ama sonuçta evden çalışıyor, ulaşım
yok, dışarıdan yeme isteği yok. (G4)
Yaptığımız görüşmelerde emeklilerin de hallerine şükrettiklerini görüyoruz. Enflasyon nedeniyle satın
alma güçleri azalmasına rağmen, pandemi sürecinde düzenli bir gelir sahibi olmak onları
‘şanslı’ kılıyor. Üstelik emeklilik, sadece kişinin kendisi için değil; hanesi için de önemli bir
güvence.
Tabii hem annem hem babamın [emekli maaşı] alması özellikle aşırı büyük bir güvence
benim için. O olmasa zaten yok yani. (G10)
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Vallahi yiyeceklere, ona da güç yetmiyor birçok şeylere. Bir emeklinin maaşı ile normal yaşam
biraz sürdürmek çok zor. İki tane emekli maaşı aldığımız için idare edebiliyoruz. (G7)
Öte yandan görüşülen kişilerin büyük çoğunluğu, satın alma güçlerinin düştüğünü görüşmelerde
ifade ettiler. Halihazırda var olan ekonomik krize bir de pandemi koşulları eklenince zaten
geçinmekte güçlük çeken kişilerin yaşadığı ekonomik sıkıntı had safhaya çıkmış. Fiyatların
artması farklı demografik özellikteki kişiler tarafından dillendirilen ortak bir problem.
Nasıl, aaaşşşırı zam, aşırı zam, bu kadar olmaz. Bir yağın tenekesi, zeytinyağının tenekesi
500 liraya dayandı, yazık değil mi? Vatandaş nasıl alacak? Yalnızca yağ değil, bütün gıda
üzeri. (G6)
Her şey zaten siz de biliyorsunuz çok fazla pahalı, bu ekonomiyi oldukça çok kötü etkiledi.
Geçen sene aldığımız bir şeyi bu sene yüzde 100-yüzde 150 fazla görüyoruz, yani zamlı
görüyoruz. (G1)
Enflasyon düşük diyorlar da nasıl düşük? Ben normalde aşırı severim Çaykur çayı. [00:22:40]
Beren Çay da olmuş 15 lira! Normalde alsan alır mısın Çaykur’u, alsan alırsın ama bakıyorum,
bir Çaykur alacağıma, iki Beren alırım, tasarruf tasarruftur, çünkü yarınımı bilmiyorum. (G10)
Görüşme yaptığımız kişiler arasında beş kişinin işsiz olduğunu ve bunların üçünün pandemi
esnasında işini kaybettiğini belirtmiştik. Pandemi öncesinde de işsiz olan bir kişi ise bu
dönemde işe girip kısa bir süre sonra tekrar işten çıkarılmış.
Kısa süreli bir işe girmiştim ama bu ilaç mümessilliği işine, yine pandemiden dolayı, onlar
pandeminin daha böyle büyük patlamaya yol açacağını düşünmüşler sağlık sektöründe, o
yüzden beni çağırmışlar ama beklediklerine ulaşamayınca, sadece beni çıkardılar işten. (G3)
Pandemi döneminde işini kaybeden bir başkası yaptığımız görüşmede geçim sınırının altında
yaşadığını ve "eşin dostun desteğiyle" hayatını idame ettirdiğini belirtti. Kahvehanelerin
kapatılmasıyla işsiz kalan kişi, sonrasında hamallık gibi işler bulmaya çalışmış. Cimer, İş-Kur
ve Valilik gibi pek çok kuruma başvurduğunu fakat hiçbir ekonomik destek göremediğini
belirtiyor.
Ekonomik destek sıfır yani. Ben internet üzerinden Cimer’e yazdım, bütün bakanlar da gördü,
“4 çocuğum okula gidiyor” dedim. “Okul açıldı buyurun” dedim, “[00:03:24] 30 milyon lira.”
Çalışmıyorum etmiyorum, nereden gelecek? Daha incelemede, incelemede. 6 ay önce
başvurmuşum, incelemede. Neyi inceliyorlarsa bilmiyorum. (G8)
Ben bir senedir misal çalışamıyorum. Kahvede benim yevmiyem 80 milyon, vurun bir senede
ne yapıyor. Günlük yevmiye ile çalışanlara oldu, hiç kimseye bir şey olmadı. Fabrikada çalışan
izne ayrıldı, maaşı çalıştı. Yarım dönem evde çalıştı, maaşı çalıştı. Bize geri ödeme de
çıkmadı, yevmiyeli çalıştığımız için. Günlük yevmiye ile çalışana oldu, başka hiç kimseye bir
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şey olmadı. İş-Kur’da kaydım var benim, 10 defa gittim başvurdum, yaştan dolayı fabrikalar
almıyor. (G8)

Harcamalar, Tedbirler, Tasarruflar
Pandemi sürecinde iş ve gelir kaybına uğrayan kişilerin bir kısmı, hane içi destek ve çevrelerinden
aldıkları yardımlarla geçinirken, bir kısmı ise harcamalarında kısıtlamaya gittiklerini ve
"hazırdan yediklerini" belirtiyorlar.
Öncelikle harcama ve alışveriş pratiklerine baktığımızda farklı gelir seviyelerinden kişilerin son bir
senedir değişen oranlarda tedbir amaçlı kısıtlamalara özen gösterdiklerini görüyoruz.
Görüştüğümüz kişilere ne tür ekonomik tedbirler aldıklarını sorduğumuzda ilk sırada lüksten feragat
geliyor. Ama lüksün bu noktada tanımının değiştiğini söylemek yanlış olmaz. Daha önce
verilen örnekte olduğu gibi, daha ucuz olan Beren Çay’ın karşısında Çaykur markası da ‘lüks’
bir tercihe dönüşebiliyor.
Geçen seneki görüşmemizde kanepe almayı pandemi nedeniyle ‘şimdilik’ ertelediğini söyleyen bir
kişi, aradan geçen bir yılda evin ihtiyaçları arasında görülen kanepesini alamamış. Geçim
derdi ve belirsizlik içinde daha önce ‘elzem’ görülen ihtiyaçlar dahi artık lüks kategorisine
girebiliyor:
Artık kanepe kalsın, hani kendimizi geçindirelim gibisine bakıyoruz. Sadece gideyim alayım,
şuraya kanepe alayım diyorum ama ona bir türlü zaman gelmedi işte. Yani sabrediyoruz,
bakalım Allah neyi gösterecek diye. (G5)
Harcamalarını kişisel ihtiyaçlarını arka plana atarak azaltanlar var. Kişisel hiçbir harcaması olmadığı
halde zar zor geçinenlerin ise, temel ihtiyaçlarından feragat ettikleri görülüyor.
İşte sadece kira ayrılıyor, faturalar ayrılıyor, onlardan sonra artık mutfak masrafları, yani çok
kişisel bir harcama yapmadan, o kişisel önceliklerden feragat ederek yaşamaya
çalışıyorsunuz. (G13)
Nasıl bir önlem aldım? Mutfak şeyini kıstım, kıstıkça kıstık. Kısıyorsun, o senin daha zararına
oluyor, çocuğun gıdadan bir şey, en kötü ilaç 60-70 milyon, halbuki aynı şeye çıkıyor. (G8)
Bekliyoruz ayakta, yani bir gün yersek beş gün yemiyoruz, işte öyle yaşıyoruz ki buna yaşamak
denirse. (G9)
Yaptığımız görüşmelerde sadece iş/gelir kaybına uğrayanların değil; çalışma hayatı içinde olanların
da ekonomik tedbirler aldığını görüyoruz. Farklı kesimlerden herkesi ekonomik olarak tedbirli
davranmaya iten şey, sadece satın alma gücündeki azalma değil; aynı zamanda geleceğin
öngörülememesi. Daha kötü günlere karşı temkinli olma çabası.
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Her şeyi kıstık, yani fark ederek veya fark etmeyerek. Lambanın açık olmaması gerektiğine
kadar, askerde vardır “Lüzumsuzsa söndür,” yani ışığı açık bırakmamak, işte şunu böyle
kullanmamak, ondan sonra buna dikkat etmek, harcamaları minimuma indirmek, dışarıda
işte yemek yememek, market alışverişini asgariye düşürmek falan her alanla ilgili böyle bir
kemer sıkma politikası uyguladık, yani bir sene içerisinde bunu geliştirdik biz. (G11)
Geçtiğimiz sene yayımladığımız pandemi raporunda görüştüğümüz kişilerin çoğu, giyim alışverişini
azalttığını belirtmişti. Kıyafet alışverişi ertelenmeye devam ederken geçen seneden farklı
olarak toplu alışverişlerin ve stoklama eğiliminin azaldığı görülüyor.
Evet pandeminin başında daha çok yemek, makarnadır, yağdır, onları almaya çalışıyorduk,
birden sokağa çıkma yasağı gelirse ne olur falan diye ama şu an her şeye alıştığımız için
yavaş yavaş alışveriş alışkanlıklarımız da normale dönüyor ama hâlâ lüksten kaçıyoruz evet.
Bir kere alacaksak, gerçekten ihtiyacım var mı diye sorguluyoruz. (G14)
İlk günlerde şey çıktı ya, yasaklar çıktı, aç kalacağız diye bir korku vardı. Evde her şeyi fazla
fazladan alıyorduk. Daha çok dezenfektan, kolonya, o tür şeylere çok harcama yapıyorduk,
temizlik ürünü ama şimdi değil, normal eski hayatımıza. Daha fazla vitamin takviyeleri falan.
(G1)
Görüşülen bir kişi artan fiyatlar göz önüne alındığında zaten toplu alışverişin pek de mümkün
olmadığının altını çiziyor.
Normal yani normal şekilde alışveriş: eksik varsa gidip alıyoruz, hani ekstra bir birikim, stok
yapmıyoruz şu anda. Bir de insanların bunu stok yapması için yine bir parası olması gerekiyor
ya!
Soru: Evet.
Cevap: Doğru şimdi adam evine bir stok yapması için asgari ücretle çalışan bir adamın stok
diye tanımlayabileceğimiz şeyi yapması için 1000 liralık falan bir alışveriş yapması lazım
herhalde. E bu adam kirasını mı ödesin, faturalarını mı ödesin, işte elbise ihtiyaçlarını
hanesinin; günü tamamlayarak hayatlarını idame ettiriyor insanlar. Yağ stok yapmak nasıl
bir şey olabilir yani (G3)
Kişilerin geçimini sürdürmek için başvurduğu yollardan birisi de, birikim ve tasarrufunu elden
çıkarmak. Bir yıl önce yaptığımız görüşmelerde, ‘hazırdan yemek’, ‘elde avuçta olanı satmak’
olarak ifade edilen varlık kaybı karşımıza pek çıkmamıştı. Bu bir geçim stratejisi ve uzun
süren pandemi sürecinin getirdiği ekonomik külfetin hane içinde yarattığı çok önemli bir
kayıp.
Ben iyi bir işte çalışıyordum, epeyce gelir elde etmiştim bu döneme kadar, aslına bakarsanız.
Gelir de şöyle bir şey: İşte araba aldık, motor aldık, eve eşya aldık falan filan, ben onları
satarak geçinebildim, ama satarak geçinebildim, bir gelirim olmadığı için ama ödeme ile ilgili
bir sıkıntımız olmadı, fakat ekonomik sıkıntı, öngörülebilir bir sıkıntı var, geleceğe dair.- ben
bir şeyleri satarak o ayımı geçiriyorum, yani kendi ihtiyaçlarımı evimden bir şeyi satıyorum.
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Mesela iyi bir stüdyo sistemim vardı, bu ay onu sattım, satmak zorunda kaldım. Satacağım
şeyler bittiği zaman ne yapacağımla ilgili bir endişem var. (G11)
İlk pandemide, yani ilk kapandığı zaman annem akıllılık etmiş, geçmişte biriktirmiş bir parası
vardı, oradan geçindik işte. Daha sonra tekrar bir kapanma oldu, bu sefer işçi de çıkartmadık,
zaten işçi çıkartmak yasaktı, bir de şöyle düşündük, sonradan bize lazım olacaklar açıldığında
diye. Elimizdeki ustalarla, tekrardan cebimizden vermeye devam ettik ustaların parasını.
Sonra bir tekrar açıldı. Şu an açık gibi, değil gibi. 19:00’dan sonra yasak var diyor bazıları,
bazıları yok diyor. Şimdi ramazanda tekrar kapanacak, biz işte açılacak her şey diye daha
fazla usta almıştık, daha fazla malzeme almıştık. Şimdi onlar tamamen elimizde kaldı.
Bilmiyorum herhalde arabayı falan satarlar diye düşünüyorum şu an. (G14)
25 bin lira benim oğlan almıştı Kızılay dükkânı için, onu da aldı kiracıya verdi. Onu da aldık
iki taksidini ödedik, üç taksiti de ertelendi beş ay. Üç ay sonra sırayla ödenecek; 5, 5 o yoksa
başka bir borç yok. Borç yok, para da yok. Hazırları yedik yedik bitirdik. Bir sene daha giderse
millet birbirini öldürür yolda giderken. (G9)

Sosyal Güvenlik ve Ekonomik Destek
Her şeye zam yapma, zam yaptıkça ekonomi çöküyor. Vatandaş ekmek alamıyor ya! Adam
geçinemiyor, adam makarna bile en ucuz makarnaydı, makarna alamıyor ya bırak gerisini.
(9-22)
Her fırına gittiğimde mesela artık askıya illa ki ekmek bırakıyorum, çünkü o duruma geldi
Türkiye şu anda. Ekmek alacak insanların parası yok, çoğu insanın. (G10)
Bu rapor için görüştüğümüz kişilerin gözünde devlet, pandemi döneminde ortaya çıkan sosyal
güvenlik beklentisine yanıt verememiş durumda. Türkiye toplumunun genelindeki yaygınlığını
bilmiyor olsak da görüşmelerde ortaklaşan bu görüşün önemli bir bulgu olduğunu
düşünüyoruz. Bu konudaki görüş ve değerlendirmelere geçmeden önce sosyal güvenliğin
tanımı ve kapsamına dair birkaç not düşelim.
Sosyal güvenliği, halkın hastalık, işsizlik, yaşlılık ve kendi iradesi dışındaki koşullardan doğan
sebeplerle geçici veya kalıcı olarak geçim sıkıntısı yaşadığı durumlarda yoksulluğa karşı
korunmasını sağlayan bir önlemler sistemi olarak tarif edebiliriz. Türkiye Cumhuriyeti
Anayasası’nda da herkesin sosyal güvenlik hakkına sahip olduğu ve devletin bu güvenliği
sağlayacak tedbirleri alması gerektiği vurgulanmaktadır.
Pandemi süreci, devletin sosyal güvenlik zaaflarını görünür hale getirmiş durumda. Görüştüğümüz
kişiler hem kendi deneyimleri hem de gözlemleri üzerinden geçim sıkıntısının gittikçe arttığını
ifade ettiler. Elden çıkaracak bir birikimi kalmayanlar arasında çözüm olarak kredi kullananlar
olduğu gibi, bunu tercih etmeyenler yahut kredi alamayanlar da bulunuyor.
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Kredi almak zorunda kalmadık ama çok sıkıntıya girdik. Eşim asgari ücretle çalışıyor; kiraydı,
evdi, işte çocuklar okuyor. (G5)
Ekonomik olarak tabii ki biraz çöktüm. Belki yani çalışmalarımız biraz ara oldu, ben kredi
kullanmıyorum. Ben kredi kullanmıyorum. Borç da almadım, şimdi zaten kredinin her türlüsü
haramdır, ona ben zaten yanaşmıyorum (G6)
Hiçbir şey yok, müracaat ettik, kredi de alamadık. 5 buçuk milyon ayda kira veriyor.
Kamyonlar var, kamyonlarda iş yok, çalışmıyor, yatıyor, iş yok pandemiden dolayı. İşler
yandaşlara gidiyor. (G9)
Toplumun farklı kesimlerinden yükselen ortak ses, devletin vatandaşına yeterli destek sağlamadığına
işaret ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yöneltilen eleştirilerin de bu konuda kümelenmesi
dikkati çekiyor.
İyi yaptığı şeyleri pek göremiyorum. Kötü yaptığı şeyler, dar gelirli ailelere destekte bulunabilir
ama yanılmıyorsam bir defa 1 milyar… bir aile 1000 lira ile nasıl geçinir ki? Daha fazla destek
olunabilirdi. (G1)
Herkes, her işletme 1 ay kapatabilirdi, 1 ay bile. Devlet diyebilirdi ki “Ben bu bir ay şu şu
vergileri almayacağım,” gerekirse kanun çıkarırdı, “Bir ay kimse kira almayacak” derdi, bir
şey derdi ama bir şekilde bir anda çözülürdü ama böyle gerçekten çok acı çekildi, hâlâ
çekiliyor. (G12)
Kısa çalışma ödeneğinin yetersiz kalması önemli bir mesele. Kira, fatura, mutfak masrafı gibi temel
giderler, enflasyonla birlikte artmış durumda. Hiç kimsenin gözünde 1000 liralık yardımın
yetebilmesi mümkün değil.
Bir süre ben de almıştım, birkaç aylığına ben de almıştım ama yaşadığımız ülkedeki gıda
sektöründeki fahiş fiyatları düşünürsek bence hiçbiri yeterli değil. (G13)
O kadar da yeterli değildi. Devletin sağladığı katkı en fazla 1 milyar, 2 milyar. Zaten elektriğin
suyun geliyor dünya kadar, yani kiradaysa, 1 milyardan aşağı, en kötü ev 1 milyar. (G5)
Kısa çalışma ödeneği olarak verilen ücretin yetersiz olduğunu düşünenler aynı zamanda ‘adil’ bir
mekanizmayla dağıtılmadığını da belirtiyorlar. Hiçbir geliri olmayan ve eş dost yardımıyla
geçinen kişi, söz konusu yardımın ‘sadece’ gerçekten ihtiyacı olana gitmesi gerektiğini, mal
varlığı bulunanların ise bu sistemin dışında bırakılması gerektiğini ifade ediyor.
Devlet ihtiyacı olana versin, ihtiyacı olmayana da veriyor. İhtiyacı olana dağıtsın, ihtiyacı
olmayana, altında arabası olana üç defa yardım verdi 1 milyar, 1 milyar. İhtiyacı olana ver.
(G8)
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Beyaz yakalı bir çalışan ise sistemin adil olmadığını farklı bir gerekçelendirmeyle dile getiriyor. Bu
kişiye göre halihazırda az kazananlar için ‘görece’ tatmin edici olabilecek 1000 liralık yardım,
daha yüksek ücretle çalışanların ve iş değiştirmek isteyenlerin önünde önemli bir engel
yaratmış.
Az kazanan için zaten belki hoşuna gitti, belki kayıt dışı çalıştı, 2 bin liranın 1000 lirasını öyle
aldı. 2 bin liralık da dışarıda kayıt dışı bir iş yapsa zaten belki kendini kurtardı ama mesela
10 bin lira maaş alıp maaşı bir anda 1000 liraya düşen ve işten mecbur, başka bir yere
gitmek istiyor ama çıkarmıyorlar, tazminatını bırakıp başka bir yere gitmek zorunda kalan
insanlar var. (G12)
Zaten yetersiz olan devlet desteğinin herkese aynı miktarda yapılıyor olmasının yarattığı eşitsizlik
farklı kişiler tarafından dile getirildi. Bir yeniden dağıtım aracı olarak devletin sağladığı bu
sübvansiyonlar gelir dağılım eşitsizliğini azaltmadığı gibi yaşamak için asgari gelire sahip
olmayanların temel ihtiyaçlarını karşılayabilecek miktarda da değil. Üstelik, daha yüksek gelir
seviyelerine sahip kişilerin işten ayrılmasını önleyici bir işleve sahip. Yine de görüştüğümüz
kişiler arasında bu desteği ‘hiç yoktan iyidir’ diyerek olumlu bulanlar var.
Cevap: Şimdi arada devletin de fakire de yardımı oldu, olmadı değil yani.
Soru: Yeterli mi peki?
Cevap: Yeterli mi desen değil ama gene de faydası oldu, devletin geçen pandemi başladı,
hesaplarına 1000’er lira attı, [00:08:37] maaşını veriyor, yaşlılık maaşını veriyor. Daha
bundan güzeli var mı? (G6)

Ailecek işlettikleri lokantanın ramazan ayında açık olacağını düşünerek fazlaca malzeme satın
aldıklarını ve de yeni ustalar işe aldıklarını belirten bir kişi, yeni çıkan yasak nedeniyle mağdur
olduklarını ifade ediyor. Bu noktada ise çıkacağı söylenen ‘işçi sigorta desteği’nin kendileri
için gayet önemli olduğunu vurguluyor:
Bize zaten ikinci destek çıkmadı, kira desteği de çıkmadı, aylık 1000 lira destek çıktı. O da
bir şekilde sonuçta eve para giriyor diye düşündük ama şu an şey oldu mesela ramazanda
sigortalı işçilere, zaten hepsi sigortalı, 1500 lira lokantada çalışanlara yardım yapacakmış ve
sigortalarını da devlet ödeyecekmiş. O ramazanda tamamen, zaten ramazanda iş çok fazla
olmaz, tamamen durma noktasına geleceği için bunun bir artısı olacağını düşünüyoruz hani
daha rahatlatacağını. (G14)
Tüm bunların yanı sıra, söz konusu ekonomik desteklerin işsizlik fonundan sağlanıyor olduğu görüşü
de görüşmelerde tepkiyle dile getiriliyor. Erdoğan’ın süreci kötü yönettiğini düşünenler,
kasada para kalmadığı için vatandaşa yapılan ödemelerin halihazırda zaten vatandaşa ait
olan bir kaynaktan kullanıldığını öne sürüyor. Ayrıca sağlanacağı iddia edilen diğer desteklerin
de ‘lafta kaldığını’ düşünenler var.
Hiç yeterli değil, ekonomik destek sağladığını da düşünmüyorum devletin, işte verdiği parayı
da işsizlik fonundan verdi, kendisi kendi kaynağından kullanmadı, hâlâ da işsizlik fonunu
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kullanıyor. İnsanların geleceğinden çalıyor hatta. İşsizlik fonundan para alan insanlar, şimdi
işsiz kalsalar mesela işten atılsalar, işsizlik maaşı alamayacaklar. İnsanlara kendi kaynağını
kullandırttı. (G12)
Bir senelik süreçte baktığınızda herkes “Yardım edildi” vs. deniliyor ama bunlar, verilen
kredileri yardım olarak gören insanlar da var. Kredilerin ödemelerini ertelemeye başladılar,
esnaflara destek paketi diyorlar ama hiçbir esnaf almadığını söylüyor. İşte bu bizim gibi
gençlere ya da işsiz kalanlara şimdi işin garibi bir de şöyle bir durum var: Şu an girdiğiniz
işyerleri ilk iki ay, üç ay, hatta altı aya varana kadar sigorta yapmıyor, çünkü sigorta yaptıktan
sonra işten çıkarmama gibi bir durum oluyor ya insanların bir kısmını üç ay beş ay sigortasız
olarak çalıştırıyorlar, evet. Başıma geldiği için söylüyorum yani. (G3)
Geçtiğimiz sene hazırladığımız raporda, pandemi sürecinin toplumda sosyal yardım ve dayanışma
ihtiyacını arttırdığını ifade etmiştik. Aradan geçen bir yılda devletten sosyal güvenlik desteği
göremeyenler için bu ihtiyaç elbette artmış durumda. Bu rapor için görüşme yaptığımız kişilerden
yalnızca bir tanesi, tanıdıklarından ve komşularından aldığı destekle kendisinin ve ailesinin geçimini
sürdürebildiğini ifade etti. Maddi yardım gören bu kişi dışında görüşülen birkaç kişi ise, ‘komşuluk’
ilişkileri üzerinden sosyal yardım örneklerini görüşmelerde kaydettiler. Az sayıda ifade edilen
dayanışma biçimlerinin hiçbirisinin örgütlü türden olmadığının altını çizmek gerek.
Bu süreçte gerek alışveriş, gerek aşı ve HES kodu gibi online işlemler gerektiren konularda gençlerin
çevrelerindeki yaşlı insanlara destek olduğu görülüyor.
Ya işte internet işlerinde falan ben yardımcı oluyorum, atıyorum giremediler falan, mesela basit bir
örnek gösteriyorum, otobüs kartlarına HES kodu var ya, mesela en başta izin alacaklar, izin almak
için kaymakamlığa falan gitmesinler diye internetten böyle şeyler, hani böyle internet işleri ya da
internet siparişi verme olayları falan... (G4)

Sürecin En Mağduru Kim?
Görüşme yaptığımız kişilere "Pandemi sürecinden en fazla toplumun hangi kesimi zarar gördü? "
şeklinde bir soru yönelttik. Hemen hemen herkesin üzerinde uzlaştığı kesim ‘esnaf ve işçi’
grubu oldu. Görüşülen iki kişi bu soruyu ‘fakir kesim’ olarak tanımlarken biraz daha
irdelediğimizde bu gruba düzenli işi olmayan ve gündelik/yevmiye usulü çalışan kişilerin dahil
olduğunu anladık.
E tabii esnaf zarar gördü, esnaf gördü, yani şöyle diyeyim günlük 2 bin lira kazanan adam,
tamam günlük 2 bin lira kazanan adam dükkânını kapattı. Ne oldu? Günlük 2 bin lira zarara
girdi. (G2)
Mesela günlük çalışanlar, yani böyle hani evine dükkânı, restorantı kapatılanlar, evine ekmek
götüremeyenler çok oldu ya... Esnaf çok etkilendi yani hani işçiler, ameleler, mesela inşaatta
çalışanlar. (G5)
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Ben bir senedir misal çalışamıyorum. Kahvede benim yevmiyem 80 milyon, vurun bir senede
ne yapıyor. Günlük yevmiye ile çalışanlara oldu, hiç kimseye bir şey olmadı. Fabrikada çalışan
izne ayrıldı, maaşı çalıştı. Yarım dönem evde çalıştı, maaşı çalıştı. Bize geri ödeme de
çıkmadı, yevmiyeli çalıştığımız için. Günlük yevmiye ile çalışana oldu, başka hiç kimseye bir
şey olmadı. (G8)
Görüşülenler arasında yalnızca bir kişi pandemide sürecinde büyük bir iş kaybı yaşayan ve belirsizliğe
sürüklenen sanatçıları hatırlayarak onları da ‘sürecin başlıca mağdurları’ arasında
gruplandırdı.
Müzisyenler açısından mesela birçok sanatçı çok büyük sıkıntıda, benim sanatçı çevrem
olduğu için biliyorum. Eğer devletle çalışıyorsa, hani benim eşim Kültür Bakanlığı’nda
çalışıyor, onlar maaşını alıyor ama özel bir şeyler yapıyorlarsa, yani her gün bir şeyler yapıp
para kazanıyorlarsa, onlar çok büyük sıkıntıda: tiyatrocusu, müzisyeni vs. vs. (G11)
Öte yandan bu konuda dikkatimizi çeken bir başka husus, görüşülen kişilerin pandemi deneyimi ile
hissettiği toplumsal eşitsizlik arasında kurduğu bağıntıydı. Pandeminin yarattığı sosyoekonomik tehdidin toplumun yoksul kesimleri için daha büyük olduğu konusunda hemen
herkes hemfikir ki bu onlar için, Türkiye toplumunda halihazırda varolan gelir adaletsizliğinin
pandemi döneminde artmış olduğu anlamına geliyor.
Bu fakir fukara insanı gördü, yani şimdi bakın insanlar üç sınıfa ayrılmıştır; birinci, ikinci, onun
yandaşları; üçüncü sınıf çok da fakir fukara insanlar. Fakir fukara insanların hepsi zarar
gördü. (G9)
Kesinlikle emekçi, işçi kesimleri. Zaten önceden fakir vardı, orta halli, zengin vardı. Artık orta
halli kalmadı ya tam fakirsin ya tam zenginsin. Zengin zaten para parayı çekiyor. Kripto
paraya yatırıyor, oraya buraya yatırıyor, parasını katlıyor. Fakir kendi yağında kavrulmaya
çalışıyor yani. (G10)
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Dün, Bugün, Yarın: Özlemler, Hissiyat ve Beklentiler

Psikolojik Durum
Biraz depresif diyebiliriz, artı, daha asabi diyebiliriz. Başka ne diyebilirim? Tabii o daha mı az,
mutsuzluk mu var biraz böyle, şey var insanda, hani geleceğe baktığımda eskisi kadar, hani
sabah kalkmak istemezsiniz ya bazen, öyle oluyor, çünkü bir şey değişmiyor, çok monoton,
çok aynı. (G12)
Bu rapor kapsamında anlamaya çalıştığımız konulardan birisi de kişilerin duygusal durumları ve
yaşama ilişkin memnuniyetleriydi. Görüştüğümüz kişilerin hemen hepsi, yaşamlarına ilişkin
öznel bir değerlendirme yaptıklarında, pandeminin ‘iyi oluş’ları üzerinde negatif etkisi olduğu
net bir şekilde ortaya çıktı.
Sağlık tehdidi, sosyal izolasyon, gelir kaybı, toplumsal buhran ve geleceğe ilişkin belirsizlik, insanların
içinde bulundukları ruh haline ilişkin tanımlamalara doğrudan yansıdı. Yaptığımız
görüşmelerde ‘mutluluk’, ‘iyimserlik’ ve ‘memnuniyet’ belirten ifadelerden ziyade,
‘yorgunluk’, ‘depresyon’, ‘tedirginlik’, ‘umutsuzluk’ gibi olumsuz ifadeler ruh halini
tanımlamak için kullanıldı.
Soru: Ruh halinizi böyle özetlemeniz gerekirse, nasıl hissediyorsunuz genel olarak son bir
senedir?
Cevap: Tedirgin.
Soru: Tedirgin.
Cevap: Çünkü ben bir şeyleri satarak o ayımı geçiriyorum, yani kendi ihtiyaçlarımı evimden
bir şeyi satıyorum. Mesela iyi bir stüdyo sistemim vardı, bu ay onu sattım, satmak zorunda
kaldım. Satacağım şeyler bittiği zaman ne yapacağımla ilgili bir endişem var (G11)

Geçen sene yaptığımız görüşmelere kıyasla ‘korku’nun çok daha az telaffuz edilen bir duygu olması,
ilk bölümde değindiğimiz gibi "böyle yaşamaya alışmak"la ilgili bir değişim. Öte yandan
insanlar her ne kadar hijyen tedbirlerini alışkanlık haline getirmeyi başarmış, kısıtlamalar
altında yaşamayı kabullenmiş ve koronavirüs vakalarını kanıksamış olsalar da tüm bunlardan
yorulmuş durumdalar.
Bu bir yılın sonunda ya işte yorgun yorgun, umutsuz değilim ama yorgunum. Psikolojik olarak
da yoruluyorum, gerçekten vücut olarak da yoruluyorum. Devamlı hep düşünmek zorundasın
çocuklarını, kendini, anne olunca daha zor oluyor, ister istemez çevreni düşünüyorsun. (G15)
Görüştüğümüz 65 yaş üstü bir kişi, hissettiği yorgunluğu yaşı ile ilişkilendirdi. Bunu, geçmişle
mukayese ederek açıklaması, kendini ‘fazlalık’ gibi hissetmiş olabileceği sorusunu akla
getiriyor:
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Valla kendimi yorgun hissediyorum. Gençlik zamanımı hatırlıyorum da 60’ın üzerinde pek
yaşlı insan yok, biz 76’ya geldik, hâlâ ayaktayız, demek ki diyorum genlerim sağlam. (G7)
Görüştüğümüz sağlık çalışanı ise altından kalkmak zorunda oldukları ruhsal ve fiziksel yüke işaret
ederek yorgunluğunu şu sözlerle açıklıyor:
Ben gerçekten 16:00’dan, 16:30’dan sonra eve geliyorum, mesai bittikten sonra. Eve gelip
bende bir yatma isteği, yorgunluk hissiyatı, yatılmıyor; ister insan bir yemek yapar falan filan,
ben yorgunluktan bir geliyorum yatıyorum, toplanıyorum, ondan sonra karnım acıkıyor,
mecbur yemek yapıyorum. (G4)
Genelleme yapmak mümkün olmasa da görüşme yaptığımız gençlerin gelecekleri için kaygı
duyduklarını ve geçmişe kıyasla daha karamsar hissettiklerini söyleyebiliriz. Bu ruh hali, iş
bulamama endişesi, kötüye giden ekonomik durum, gösterilen çabanın sürekli karşılıksız
kalması gibi gerekçelerle açıklanıyor.
Ben hep umutlanıyordum işte bir şekilde ya da ileriye dönük hayal diyebilirsiniz, hayal
kuruyordum. Kendimi hepten motive ederdim “Bunlar, bu süreçler geçecek, işte panik, ‘Elbet
bizim de bahçemizde çiçekler açacak’” falan diye ama bir bahçe falan kalmadığını görmeye
başladım ortalıkta yani. (G3)
Umutsuzluk diyebilirim aslında her konuda kendim ister istemez bir umutsuzluğa kapılıyorum
ve buna engel olamıyorum şu sıralar. (G14)

Daha İyi Hissetmek için…
Görüştüğümüz kişilerin hiçbirisinin kendini ‘mutlu’ olarak tanımlamadığını söyleyebiliriz. Öte yandan
aralarında ‘mutsuzluk’ yahut ‘memnuniyetsizlik’ belirtmeyen birkaç kişi bulunuyor. Örneğin
bir ev kadını, pandemi öncesinde de vaktinin çoğunu evde geçirdiğini belirterek bu ‘yeni
düzen’den pek etkilenmediğini kaydediyor:
Moral olarak ben devamlı evdeydim zaten. Ben fazla gezmeyi seven bir insan değildim, moral
olarak iyiydim ya hani böyle şey değildim, çok sıkılmadım aman aman o kadar. Herkes gibi
isyan etmedim. Alışkın olduğum için zaten dışarı çıkmayı, fazla öyle çok gezmeyi sevmem.
(G5)
Ev kadınları, ailenin diğer bireylerine kıyasla, evde zaman geçirme pratiklerine daha alışkın oldukları
muhakkak. Bu anlamda ‘sosyal izolasyon’ bunalımını daha kolay aşmış olabilirler. Fakat
bununla beraber pandeminin hayatlarına daha fazla iş yükü, patriyarkal baskı, ev içi fiziksel
ve psikolojik şiddet getirmiş olabileceği de aşikar.
İnsanların mevcut durumla baş etme stratejileri arasında ‘şükretmek’ önemli bir işleve sahip. Tüm
bu belirsizlik içinde sağlıklı olmak, iş sahibi olmak ve en asgari düzeyde geçinebiliyor olmak,
yaşadıkları sıkıntılara rağmen ‘durumla barışık’ kalabilmelerini sağlıyor. Bunu aslında
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‘mukayeseli hoşnutluk’ olarak tanımlayabiliriz. Gittikçe ağırlaşan geçim koşullarını görenler
eve ekmek getirebildiklerine; hastalığı geçirenler daha ağır atlaşmadıklarına yahut
ölmediklerine şükrediyorlar.
Kendinden kötü durumda olanı görüp haline şükretme eğiliminin insanları bir şekilde ayakta
tuttuğunu söylemek mümkün.
Biraz kendimize diyoruz ki biz iyiyiz, bizden kötü insanlar da var; komşularımız, eski
dostlarımızın hepsi... (G9)
Hani paramış pulmuş, zamanında battık çıktık, Allah’a şükür bunlar gelip geçiyor. Sağlık
olsun, anam babam başımda olsun, benim psikolojimi bu belirler, hani sevdiğim insanlara
zeval gelmesin yeter yoksa evde durmuşum, çok kötüyüm, psikolojim bozuldu; o tip şeyim
bugüne kadar olmadı, bugünden sonra da olacağını sanmıyorum hani. Dışarı çıkmayınca,
ölmüyor insan. (G10)
Yo ben iyiyim Allah’a elhamdülillah, yani ne bende ne çocuklarımda ne benim yakın
çevremde böyle ruh hali bozuk olan yok... (G2)
Hani oksijeni burnuma verdikleri zaman dedi ki “Ablacığım maske kullanmadığın için
ciğerlerin çabuk kabul etti” dedi, yani “Hemen takar takmaz kendini gösterdi” dedi. Hani
daha ağırları da düşünemiyorum, o kadar zor bir şeydi ki, Allah daha ağırlara yardım etsin
yani. (G5)
Şu an [psikolojik destek] almayı düşünüyorum açıkçası kendim, sonra kendi kendime
diyorum ki neler varken adamı niye kendimle meşgul edeyim diyorum, vazgeçiyorum öyle.
(G14)
Psikolojik desteğin yaptığımız görüşmelerde fazla tercih edilen bir yöntem olmadığını fark ettik. Bu
tercihte psikolojik desteğe erişim şansının olmayışı, maddi imkansızlıklar, kültürel ve kişisel
önyargılar ve ilaç kullanımının istenmemesi gibi çeşitli faktörler etkili. Örneğin daha önce
sözünü ettiğimiz, yoksulluk nedeniyle cinnet geçiren vatandaş, kendini ilaç kullanmak yerine
ailesinden bir müddet uzaklaşarak ‘tedavi’ etmiş:
Valla ben kendim aile hekimine gittim, bana sakinci hap yazdı, kullanmadım. Başka bir aile
dostum doktor var, ona gösterdim, “Zamanla alışkanlık yaparsın, bu hapı kullanma” dedi,
kullanmadım. Öyle evimden uzaklaştım, çocuklarımdan uzaklaştım, gittim anamın yanında
kaldım. Öylelikle işte kendimi avuttum. (G8)
Görüşülen kişiler mevcut durumla baş etmek için farklı yöntemler benimsemiş durumda. Vakit
geçirmek için hobi edinmek, oyun oynamak, dil öğrenmek, enstrüman çalmak gibi farklı
uğraşlar edinenler olduğu gibi uyumak, televizyon izlemek, sosyal medyada zaman geçirmek
gibi bağımlılığı değişen ölçülerde "kaçış yöntemleri" benimseyenler de var.
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Bağlama almıştım mesela pandemi döneminden önce, onu iyice geliştirmeye çalışıyorum
internetten, videolar var, yani bir dil bir lisan hesabı; iki lisanım olsun en azından hesabı, öyle
almıştım, onu geliştirmeye çalışıyorum. (G10)
Daha çok yatmaya alıştım diyebilirim, sürekli yatıyorum, yani bir şekilde o yatakla buluşmaya
çalışıyorum, başka hiçbir şey yapmıyorum. (G14)
Köpeklerimle uğraşıyorum, iyi geliyor bana iki tane; mental anlamda da iyi geliyor, zaman
geçirmek anlamında. (G3)
Pandemi ilerledikçe insanların hijyen tedbirleriyle fiziksel, baş etme ve kaçış yöntemleriyle de ruhsal
sağlıklarını korumaya çalıştıkları görülüyor. Bu bağlamda dikkat çeken bir başka ‘kaçış
stratejisi’ ise ülke gündemini daha az takip etmek ya da hiç takip etmemek. Görüşülen bir
kişi bunu "kontrollü takip" şeklinde tanımladı.
Kendimi iyi hissetmek için normal hayatıma devam ediyorum, ülke gündemini çok takip
etmemeye çalışıyorum, ediyorum yani her gün ediyorum ama şöyle bir şey, James Joyce’un
bir sözü var, “Ülkeyi değiştirmek imkânsız, gel konuyu değiştirelim” diye bir sözü var.
Gerçekten öyle, ülkeyi değiştirmek imkânsız, üzülüyoruz ama üzülüyorum ki her taraf
üzülüyordur ama yapabilecek bir şey yok, yani elimde öyle bir imkân yok. (G11)
Zaten takip etmemeye başladım artık, genel olarak çok önemli kararlar dışında sadece hasta
kontrolleri, vefat sayısı hiçbir şey araştırmamaya başladım… Sıkılmaya başladım haliyle artık
durumdan. (G13)

En Çok Özlediklerimiz, Üzüldüklerimiz…
Yaptığımız görüşmelerde kişilerin geçen bir yıllık süreçte en fazla nelere üzüldüklerini ve pandemi
öncesinden neleri özlediklerini anlamaya çalıştık. Önce özlemlerden başlayalım.
Görüşmelerimizde en ağır basan eksiklik hissinin sosyalleşme/sosyal hayat olduğunu fark ettik.
Kalabalık buluşmalar, piknikler, düğünler, misafirlikler, camii ve türbe ziyaretleri
görüşmelerimizde sıklıkla telaffuz edildi. Hasret kalınan kalabalık ortamların çoğunlukla ev
dışında mekansallaştırılması dikkat çekici.
Böyle arkadaşlarla toplanıp o deniz kenarına, böyle yeşillik bir yer, mangal yapmayı. Evde
yapıyoruz ama oraların, gittiğimiz dışarıların tadı olmuyor. (G15)
Biz işletmeci aile olduğumuz için en çok işletmemizin kalabalık bir şeklide işlemesini özledim.
Başka rahat rahat mesela akşam gezmelerini çok severim ben, akşam dükkân kapandıktan
sonra ailecek yakın yerlere bir oturmaya giderdik, çay bahçelerine falan, onları çok özledim.
Onların geri gelmesini istiyorum açıkçası. (G14)
En çok mesela hani kalabalık ortamlarda eğlence, düğün, ailenin bir araya gelmesi, benim
özlemim olan... (G1)
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Önceden şeylere falan gidiyorduk, mesela burada evliyalar falan var, oraya gidiyorduk. Hani
bize değişiklik oluyordu, biz de dışarı çıkıyorduk. Şimdi onları özledim aslında. Hani böyle Ulu
Cami’ye falan gidip namaz kılmayı falan özledik. (G5)
Sadece sahil kenarında açık hava. (G4)
Geçen seneki görüşmelerimizde mevcut durumun çoğunlukla bir ‘özgürlük yitimi’ olarak tanımlandığı
kaydetmiştik. Bu defa bir yıl süren sosyal izolasyon ve yalnızlaşmanın etkilerinin daha
derinden hissedildiğini, ‘dışarı’ya duyulan özlemin artmış olduğunu fark ediyoruz. Öte yandan
‘dışarısı’, sadece açık hava, parklar, piknikler, deniz kenarı gibi mekânsal boyutlarla
tanımlanmıyor. Dış dünyanın en temel unsuru ‘insan’. Pandeminin bize yaşattığı hem dış
dünyayla hem de insanlarla temas kaybı. Üstelik hem iletişimsel hem fiziksel bir temastan
söz ediyoruz.
İnsanlara sarılma olayını özledim. Şimdi ne olur ne olmaz diye ben kendi ailemde bile
sarılmıyorum kimseye. Geçen doğum günümdü mesela, anneme doğum günüm diye
sarıldım, artık özlediğimden sarıldım ama kafamı falan geriye çekerek, ne olur ne olmaz, bir
şey varsa geçmesin diye yani. Büyük ihtimal corona bitti mi pankart asacağım böyle
“Sarılmak bedava” diye! (G10)
Vatandaşın vatandaşa duyduğu özlem kadar vatandaşın devlete duyduğu bir özlem de var. Pandemi
ilerledikçe devlete ilişkin derinleşen ‘yokluk’ hissiyatı, paradoksal biçimde ‘devlet baba’
anlayışını güçlendirmiş olabilir mi? Hakimiyet ve otoritesinden sual olunmaz ‘devlet baba’nın
aile fertlerine/vatandaşlarına bakmak konusunda gösterdiği zaafiyet ile açılan bir ‘baba
yarası’…
Soru: Pandemi öncesi döneme dair en çok böyle eksikliğini hissettiğiniz şey nedir?
Cevap: Devlet.
Soru: O zaman vardı, şimdi yok mu, yoksa hiçbir zaman mı olmadı?
Cevap: Devlet hiçbir zaman olmadı tabii ki. Ama şu süreçte tabii baktığınızda, devletin
kurumlarından yana da işte bunu sıralayabiliriz belediyeler ya da işte bakanlıklar, kurumlar,
iktidar; hiç kimse hiçbir zaman yanımda olmadı, yani kimsenin yanında olmadılar ki… (G3)

Raporumuzun ilk bölümünde cenazelerin Türkiye toplumu için ifade ettiği anlama değinmiş;
toplumsal ve dini değeri yüksek bu ritüelin halka yasakken, devlet erkanına ve erkana yakın
olanlara serbest olmasının zihinlerde yer ettiğini söylemiştik. Görüşme yaptığımız kişilere bu
süreçte onları en fazla neyin üzdüğünü sorduğumuzda, önemli bir kısmından "yakınlarının
cenazelerine gidememek" yanıtını aldık.
Dayılarımın eşlerini uzaktan mesela evlerine gidip bir başsağlığı diledik uzaktan uzağa, o
kadar. Cenazelerine bile katılamadık. (G1)
Katılamıyorsun, sevdiğimiz insan olduğu zaman daha bir insan, yani ölüm şekli bir
vedalaşarak ölmek var, bir de yoğun bakımda kimseyi görmeden ölmek var. En çok ben ona
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üzüldüm yani. Öyle, şimdi benim ağabeyim yurtdışında ölmüş olsaydı, belki cenazesi de
Türkiye’ye gelmeyecekti, orada yakılıp bir kenara atacaklardı. (G15)
Teyzemle dayım birer hafta arayla hani çok gençlerdi, ikisi de corona’dan öldüler. O da
memlekette, gidemedim, o da beni çok üzdü (G5)
Akrabalarıma gidip gelmemek. Mesela ben iki bayram geçirdim, iki bayram da gidip
göremedik. Özel günler oluyor, özel günlerde gidip gelemiyorsun. Düğün yapıyor, düğününe
gidemiyorsun. Cenazeleri olan insanlar oldu, onlara gidemedik. Sadece telefonla baş sağlığı
dileyip geçtik, başka yapabileceğimiz bir şey yok. Bizi üzenler bunlar oldu. (G2)
Bunun dışında pek çok kişi ülke gündeminden, başka insanların yaşadıkları sıkıntılardan, yakınlarını
ve ailelerini görememekten büyük üzüntü duyuyorlar.
Haberleri okumak çok üzüyor, çünkü çok farklı haberlerle karşılaşıyoruz bu pandemi
sürecinde. En çok bunlar üzdü, yani ailelerin çok sıkıntı yaşaması beni üzdü. Bir haber
okumuştum, İstanbul’da anne ve baba çocuğunu komşuya emanet edip geçim
yapamadıkları için intihar etmişlerdi, yani bu haber beni çok fazla etkilemişti, “Bu duruma
geldik mi” demiştim. (G14)
Soru: Peki bu süreçte sizi en çok ne üzdü?
Cevap: Ankara’ya gidememek.
Soru: Ailenizi uzun zaman göremediniz aslında, değil mi?
Cevap: Tabii canım, belli bir süreç göremedim. (G4)

Geleceğe Dair Beklentiler
Yaptığımız derin görüşmelerde kişilere pandemi sonrasına dair gelecek beklentilerini sorduk.
Öncelikle hemen hiç kimsenin bu virüs tehdidinin ne zaman ortadan kalkacağına ilişkin fikir
yürütmediğini söylemeliyiz. Bunda mutasyon haberlerinin yarattığı öngörülmezliğin rolü
olduğu gibi, kötü yönetimden dolayı sürecin uzadığı görüşü de var.
Öte yandan görüştüğümüz kişiler arasında geleceğe ilişkin umut taşıyanlar da bulunuyor. Bu kişiler
kendi yaşadıkları sıkıntılar dahil olmak üzere her şeye rağmen iyi bir gelecek tablosu
çiziyorlar. Buradaki en büyük dayanak noktalarının, Allah inancı, Cumhurbaşkanı’na ve
devlete duydukları güven, aşının bulunması, baharın gelmesi ve havaların ısınması olduğunu
söyleyebiliriz.
Geleceği ben parlak görüyorum. Aşıyı bitirirlerse bir an evvel, önümüz de yaz. İnşallah havalar
ısındı mı yeniden yeneceğini düşünüyorum. (G8)
Soru: Ama siz gelecekle ilgili çok karamsar değilsiniz gibi hissettim ben.
Cevap: Yo yo hiç hiç yok. Eni sonu Allah bir şey yazmıştır bize, yani dikkat ettiğimiz sürece
kendimize inşallah iyi günler olur yani. (G15)
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Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı her durumda beğenen ve onun varlığını ‘toparlayıcı’ bir unsur olarak
tanımlayan kişiler, çok daha iyimser. Bu toplumsal küme, Erdoğan olmasa her şeyin daha
kötü olacağını düşünüyor. Dolayısıyla iyimser gelecek, Erdoğan’ın iktidarı ile mümkün.
Olur mu ya bakanlarımız çalışıyor, cumhurbaşkanımız cayır cayır çalışıyor, ekonomi, yani
umudu bıraktın mı her şeyi yitirirsin, kaybedersin, olmaz ki. (G6)
Ben kötü bir tarafını hiç görmedim ya, yani eskilere bakarak çok iyiyiz, çok iyi bir şeydeyiz
yönetiyor; öbürlerinin eline Allah düşürmesin diyorum ben hep. (G5)
Bana en çok güvenç veren Süleyman Soylu, bir de cumhurbaşkanı. Başka kimse güvenç
vermiyor bana: bir Süleyman Soylu, bir de cumhurbaşkanı. Başka kimse güvenç vermiyor.
(G8)
Gelecek beklentisi karamsar olanların ise bunun için üç temel gerekçesi var. Bu karamsarlığın ilk
nedeni ülke ekonomisi. Umutsuzluk hisseden kişiler için ülkenin bugünkü hali, kötü gidişatın
belirleyicisi ve daha kötü günlerin de habercisi durumunda.
Kötü günler yaşıyoruz ama daha kötü günler de yaşayacağız demek istiyorum. (G13)
Ülke gündemi ile ilgili ben pandemi olsun olmasın çok iyi şeyler olacağını zannetmiyorum,
yani ülke ile ilgili fark ettiniz mi bilmiyorum, hani biraz daha pozitif bakıyorum, çok sıkıntıyı
dert etmiyorum gibi bir şey var ama ülkeyle ilgili iyi bir şey olabileceğine tam inanamıyorum,
yani inanmak istiyorum ama, umut etmek istiyorum ama bu umudum güçlü değil. (G11)
İkinci olarak, süreç yönetimine duyulan güvensizlik insanları daha da karamsar hale getiriyor. Aşı
çıkmasına rağmen süreç yönetimindeki sıkıntılar güzel günleri daha da geciktirebilir.
Aşıya güvenmek istiyorum, çünkü elimizdeki tek şey bu şu an, aşı olup kurtulacağız. Bu sene
içinde belki ağustos eylül gibi yavaş yavaş maskelerden kurtulabiliriz gibi geliyor bana ama
böyle devam ederse de sanki tüm dünya kurtulurmuş da Türkiye kurtulamazmış gibi de
geliyor. (G14)
Türkiye’de beğenecek hiçbir şey görmüyorum. Karamsar oldum, çünkü halkımız o kadar
bilinçli bir halk değil, akşamları bazen evimin yakınında park var, orada akşamları bir oturup
bakıyorum, orada 1000 kişi varsa, kurallara uyan 100 kişi uyan yok, yani 900 kişi serbest,
normal yaşamına devam ediyor. O yüzden de pek iyimser değilim ben, karamsarım. (G7)
Geleceğe dönük karamsar tablo çizenlerin çoğunun iktidara dönük eleştileri olduğunu görüyoruz. Bu
eleştiriler, sadece ekonomi yahut pandemi yönetimi ile ilgili değil. Rejimin otoriterleşmesi,
toplumsal kutuplaşma, yaşam tarzlarına müdahale gibi farklı başlıklar altında toplamak
mümkün. Ancak burada dikkatimizi çeken, pandemi sürecinin bu konulardaki rahatsızlıkları
derinleştirmesi oluyor. "Pandemi bahanesi" ile siyasi, toplumsal ve ekonomik yaşamı
dönüştüren hamleler yapıldığını düşünenler var.
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Daha da kötüye giden bir süreç var, yani görüldüğü üzere esnafından işçisine, gencine,
emeklisine herkes çok kötü bir durumda yani özellikle kadınlar yine. Süreç üzerinden kendi
hamlelerini yapmaya başlıyor siyaset. (G3)
Yani sokağa çıkma kısıtlamasının bir saatten sonra olması, yani bunu hiçbir mantığa
sığdıramıyorum zaten. Gece hayatını bitirmekse amaç, gece hayatı emin olun ki Ankara gibi
bir yerde alttan alta devam ediyor yani… (G14)
Bu hükümeti, seçimlerle bunu göndermek, başka yok. Bu düzenin başka yolu yok, bu düzenin
değişmesi gerekir. (G9)
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Genel Değerlendirme
Bu araştırma kapsamında pandemi sürecinin Türkiye toplumu üzerindeki etkilerini anlamaya
çalışırken rastgele seçtiğimiz kişiler yerine geçtiğimiz sene bugünlerde görüştüğümüz kişilerle
yeniden irtibat kurup derin görüşmeleri yine onlarla yapmayı tercih ettik. Bu tercihin, hem
bireysel hem toplumsal algıdaki kırılımları anlayabilmek açısından işimizi kolaylaştırdığını
söyleyebiliriz. Aradan bir yıl geçtikten sonra hâlâ koronavirüse dair benzer şeyler mi
düşünülüyordu? Ortak anlatılar oluşmuş muydu? Sürecin aktörlerine ilişkin görüşler yön
değiştirmiş miydi? Bir yıllık deneyim ve gözlemler doğrultusunda kişilerin pandemiye ilişkin
duygu, düşünce ve perspektifleri önemli ölçüde değişmişti.
Pandeminin erken döneminde hakim olan ‘korku’nun, yerini sıkıntı ve bıkkınlık gibi duygulara
bıraktığını söyleyebiliriz. Virüs ve korunma tedbirleri konusunda daha bilinçli olmak ve aşının
bulunması gibi gelişmelerin yanı sıra, yeni koşullara alışmak da korku ve tedirginliği daha az
ifade edilen duygular haline getirmiş. Bir sene öncesi ‘olağanüstü’ bulunan yaşamın ‘yeni
normal’ haline gelmesi, maske ve sosyal mesafe gibi belli normların kabul edilip günlük
yaşamın olağana yakın bir seyirde akmasıyla sonuçlanmış durumda.
Bu ‘olağanlaşma’ hali, "kusurlu dışarısı" algısında da önemli bir kırılma yarattı. Ev dışındaki ‘kapalı’
alanlar çoğunluk için halen tehlikeliyken açık hava, temassız iletişim ve fiziksel mesafe,
sosyalleşmek için çözüm haline gelmiş. Dış dünyayla yeniden kurulan temas, sürecin
başındaki sıkı hijyen tedbirlerini gevşettiği gibi online alışveriş ve görüntülü arama gibi
‘mesafeli’ yöntemlerin kullanımını da azaltmış durumda.
Öte yandan yemek yemek, artık sadece ‘karın doyurmak’ değil, ‘sağlıklı kalmak’ için de yapılan bir
eylem olarak karşımıza çıkıyor. Bu anlamda beslenme alışkanlıklarındaki değişimi, sürecin
bir kazanımı olarak yorumlamak mümkün.
Görüştüğümüz birçok kişi, küresel salgın altında geçen bir yıl boyunca daha önce fazla vakit
bulamadığı şeyleri yapmaya başladığını ifade etti. Ancak insanların bu konuda da ‘doyum’a
ulaştığını görüyoruz. Eskiden keyifle yaptığı şeyleri artık sadece vakit geçirmek için
yaptığından dolayı sıkılanlar var. Bu noktada görüştüğümüz kişilerin evde geçirdikleri vaktin
uzunluğuyla kalitesi arasında ters orantı olduğunu fark ettik. Evde kalınan süre uzadıkça,
sıkkınlık, miskinlik, bıkkınlık gibi kelimelerle tanımlanan duygular artıyor. Bozuk uyku düzeni,
kötü beslenme, artan alkol tüketimi ve televizyon bağımlılığı bu noktada öne çıkan başlıklar
oldu. Ayrıca sürecin başında pek çok kişi karantinanın aile içi kaynaşmasına zemin
hazırladığını ifade ederken zaman ilerledikçe bu mecburi ‘bir aradalığın’ bunaltıcı yönlerinin
vurgulandığı görülüyor.
Bu süreçte özellikle kadınların ev içi yükünün arttığını görüyoruz. Hane halkının evde geçirdiği sürenin
artması ve temizliğin koruyucu bir tedbir olarak önem kazanması, artan iş yükünde pay
sahibi. Bunun yanı sıra, pandemi döneminde hane içi şiddetin artmış olabileceğine dönük
önemli sinyaller de var.
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Pandemiden kaynaklanan buhran, kimilerine göre daha önce başlayan ekonomik sıkıntılar ve yaşam
tarzına müdahale gibi meselelerle iç içe geçmiş durumda. Toplumun geniş bir kesiminin
halihazırda yaşadığı sıkıntıların, ekonomik belirsizlik, sosyal izolasyon, hane içi sıkışma, hijyen
tedbirleri, virüs korkusu, gelecek kaygısı ve sürecin öngörülebilir olmayışı gibi nedenlerle
arttığı görülüyor.
Pandeminin ekonomik etkileri eğitimden sağlığa farklı konularda sürekli telaffuz edilen bir mesele
olarak karşımıza çıktı. Zaman ilerledikçe, ekonomik kaybın ve süregelen tehdidin boyutlarının
büyüdüğünü görüyoruz. Görüşülen kişilerin maddi durumunu, pandeminin başında çizilen
tablodan daha olumsuz bir seyir izlemiş. Hemen herkesin satın alma gücünde kayıp var. Bu
olumsuz gidişatı belirleyen üç durum söz konusu: Pandemi sürecinde yaşanan iş kaybı, gelir
kaybı ve yükselen enflasyon.
Pandemi sürecinde hemen herkesi ekonomik olarak tedbirli davranmaya iten şey, yalnızca satın alma
gücündeki azalma değil; aynı zamanda öngörülemeyen gelecek. Bu anlamda ‘lüksten
feragat’, bir baş etme stratejisi olarak öne çıkıyor. Ancak lüksün tanımının kişiden kişiye
değiştiğini söylemek gerekir. Çocuğa pahalı bir oyuncak, evin ihtiyacı olan kanepe ya da daha
kaliteli bir çay markası satın almak da insanların gözünde ‘lüks’ birer tercihe dönüşebiliyor.
Üstelik bu süreçte kişisel hiçbir harcaması olmadığı halde zar zor geçinenlerin, temel
ihtiyaçlarından dahi feragat ettikleri görülüyor.
Yaptığımız görüşmelerde hemen herkesin üzerinde uzlaştığı konu, pandemiden en fazla zarar gören
kesimin ‘esnaf ve işçi’ grubu olduğuydu. Devlet memurları ve emeklilerin ise satın alma
güçleri azalmasına rağmen, pandemi sürecinde düzenli bir gelir sahibi olmalarından ötürü
toplum ölçeğinde ‘şanslı kesim’ olarak değerlendirildiklerini görüyoruz. Pandemide iş ve gelir
kaybına uğrayan kişiler arasında ise aile ve yakınlarından aldıkları yardımla geçinenler olduğu
gibi, harcamalarında kısıtlamaya gidenler, kredi/borçla yaşayanlar ve birikimlerini elden
çıkaranlar var. Bir yıl önce yaptığımız görüşmelerde, ‘hazırdan yemek’, ‘elde avuçta olanı
satmak’ olarak ifade edilen varlık kaybı karşımıza pek çıkmamıştı. Bu bir geçim stratejisi ve
uzun süren pandeminin getirdiği ekonomik külfetin hane içinde yarattığı önemli bir kayıp.
Bu rapor için görüştüğümüz kişilerin gözünde devlet, pandemi döneminde ortaya çıkan sosyal
güvenlik beklentisine yanıt verememiş durumda. Türkiye toplumunun genelindeki yaygınlığını
bilmiyor olsak da görüşmelerde ortaklaşan bu görüşün önemli bir bulgu olduğunu
düşünüyoruz. Görüştüğümüz kişiler hem kendi deneyimleri hem de gözlemleri üzerinden
geçim sıkıntısının ağırlaştığını ifade ettiler. Toplumun farklı kesimlerinden yükselen ortak ses,
devletin vatandaşına yeterli destek sağlamadığına işaret ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan’a
yöneltilen eleştirilerin de bu konuda kümelenmesi dikkati çekiyor.
Kısa çalışma ödeneğinin yetersizliği ve ‘adil’ bir mekanizmayla dağıtılmıyor oluşu farklı kesimler
tarafından ifade edildi. Ayrıca söz konusu desteğin işsizlik fonundan sağlanıyor olduğu görüşü
de tepkiyle dile getiriliyor. Neticede yeniden dağıtım aracı olarak devlet sübvansiyonlarının
gelir dağılım eşitsizliğini azaltmadığı gibi yaşamak için asgari gelire sahip olmayanların temel
ihtiyaçlarını karşılayabilecek miktarda dahi olmadığı düşünülüyor.
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Bu konuda dikkatimizi çeken bir başka husus, görüşülen kişilerin pandemi deneyimi ile hissettiği
toplumsal eşitsizlik arasında kurdukları bağıntıydı. Pandeminin yarattığı sosyo-ekonomik
tehdidin toplumun yoksul kesimleri için daha büyük olduğu konusunda hemen herkes
hemfikir. Bu onlar için, Türkiye toplumunda halihazırda varolan gelir adaletsizliğinin pandemi
döneminde artmış olduğu anlamına geliyor.
Türkiye toplumunda varolan bir diğer eşitsizliğin; eğitim eşitsizliğinin de pandemi döneminde
derinleştiğini görüyoruz. Online eğitime geçiş, pandeminin ilk günlerinde pedagojik olarak
memnuniyet yaratmasa da mevcut şartlarda iyi bir önlem olarak kabul görmüştü. Ancak
sürecin uzun sürmesinin aileleri yıprattığı bir gerçek. Her evde uygun öğrenme ortamının
bulunmayışı, öğrenci takibi ve ders disiplini gibi zorlukların öne çıktığını görüyoruz. Bu
noktada en fazla telaffuz edilen sorun ise kesinlikle internet erişimi. Bu sadece bölgesel
altyapı problemleriyle ilgili değil. Milli Eğitim Bakanlığı’nın dağıttığı tabletlerin yetersiz oluşu,
bilgisayar ve internet erişimi olmayan hanelerin bulunması ve EBA’daki sistemsel sıkıntılar
devlet okullarında okuyan öğrencilerin öğrenme sürecini baltalıyor. Çocuğu özel okulda
okuyan velilerin duyduğu memnuniyete baktığımızda ise, pandeminin eğitimde fırsat
eşitsizliğini derinleştirdiğini tekrar etmek mümkün.
Görüşme yaptığımız kişilerin önemli bir kısmı pandemi sürecinde sağlık hizmetlerinde ortaya çıkan
sıkıntı ve eksikleri de daha geniş bir toplumsal eşitsizliğin uzantısı olarak görüyor. Pandemi
deneyimi, gözlem ve tanıklıkları, toplumsal eşitsizliği çok daha görünür hale getirmiş
durumda. Artık hem virüsten korunma hem de teşhis ve tedavi imkanlarının toplumun tüm
kesimleri için eşit olmadığı yaygın bir görüş olarak ifade ediliyor. Bu anlamda sürecin en
başında koronavirüsün zengin fakir ayrımı yapmadan herkese bulaşabilecek nitelikte olduğu
noktasındaki yaygın kabulun zayıfladığı aşikar.
Kişilerin sağlık hizmetlerine ilişkin memnuniyetleri, bulundukları yer ve hasta oldukları dönemle ilgili
olabileceği gibi, sağlık sistemine ilişkin genel fikir ve yargılarıyla da ilgili olabilir. Bu anlamda
yaptığımız görüşmelerde muhtelif deneyimlerle karşılaştık. Ancak pandemi sürecinin
yönetimine ilişkin olarak önemli ölçüde ortaklaşan fikirlerin bulunduğunu kaydetmemiz
gerekir.
Bu konuda dikkatimizi çeken ilk husus, görüşülen kişilerden hiçbirisinin süreç yönetimini eksiksiz
bulmamasıydı. Diğer bir ifadeyle, koronavirüs krizinin iyi yönetildiğini düşünenler dahi,
birtakım eksik ve yanlışların olduğu konusunda hemfikir. Görüşme yaptığımız kişilerin çoğu
ise sürecin iyi yönetilmediğini düşünüyor. Üstelik bir güven kaybı da var.
İlk raporumuzda Fahrettin Koca’nın toplumun farklı demografik kesimlerinin beğenisini toplayan ve
bu anlamda siyasal-toplumsal kutuplaşmaları aşan bir lider kimliği kazandığını belirtmiştik.
Koca’nın sürecin başında çizdiği olumlu imajda, toplumu bilgilendirme çabasının önemli bir
yeri vardı. Bu, aslında toplumun sağlıklı bilgilendirilmeyi talep ettiğini de göstermekteydi. İşte
Fahrettin Koca, bu bilgilendirmenin yanlış ve eksik olduğunun ortaya çıkmasıyla önemli
ölçüde güven kaybetti. Koca’nın olumlu imajını zayıflatan bir diğer husus ise kararları
kendisinin yahut Bilim Kurulu’nun almadığına dönük algının zaman içinde güçlenmesi.
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Sürece ilişkin yasa, karar ve uygulamalarda esas belirleyicinin Cumhurbaşkanı olduğu iması
oldukça yaygın.
Farklı toplumsal kesimlerden kişiler için süreç yönetiminde atılan en yanlış adımlar arasında geç
kapanma, erken açılma, tam kapanmama mevzularıyla birlikte düzenlenen miting, kongre ve
resmi cenaze törenleri yer alıyor. Görüşülenlerin önemli bir kısmı, ‘erken açılma’ kararının
stratejik olduğunu düşünüyor. Açılma, koronavirüsün zaman içinde nüfusun büyük kısmına
bulaşmasına izin vermek olarak değerlendiriliyor ve halk nezdinde “Ölen ölsün, kalan sağlar
bizimdir” anlayışına denk düşüyor. Bilim Kurulu’nun pandemi krizinin ilk günlerine nazaran
daha az ‘görünür’ olması da halka gösterilen ilginin pandemi ilerledikçe azaldığı şeklindeki
görüşü destekliyor.
‘Güçlü Türkiye’nin varlığına gerçekten inananlar için ‘tam kapanma’nın yapılmaması önemli bir soru
işareti. Bu kararın sürecin en başında alınabileceğini düşünenler olduğu gibi, daha fazla geç
kalınmadan uygulandığı takdirde halen çözüm olabileceğini söyleyenler de var. Bu tedbir
önerisi hatırlanacağı üzere ilk raporda da karşımıza çıkmıştı. Ancak sürecin başında
uzmanların yaptıkları açıklamalardan beslenen bu görüş, vakalar ilerledikçe ‘deneyim’e
dayanan bir mahiyet kazandı. Sıklıkla değiştirilen yasak kararlarının ve "bir açıp bir kapama"
şeklinde ifade edilen süreksizliğin toplum nezdinde olumsuz bulunduğu açık. Tam
kapatmanın zor bir karar olduğu düşünülse de neden alınmadığı toplum nezdinde
anlaşılabilmiş değil.
Halkın dışarıya çıkmasının, işyerini açmasının, düğün ve cenaze töreni düzenlemesinin önünün
kesildiği bir ortamda, siyasi partilerin miting ve kongreler yapması farklı toplumsal
kesimlerden insanların ortaklaştığı bir şikâyet haline gelmiş. Pandemi sürecinde toplumun
geneline yayılmış "eşitsizlik" duygusunun, yapılabilen ve yapılamayan cenaze törenleri
sayesinde görünür hale geldiğini söyleyebiliriz. Cenaze gibi ölen kişiye ‘son görev’ addedilen
toplumsal ve dini değeri yüksek bir törenin halka yasakken, devlet erkanına ve erkana yakın
olanlara serbest olması kabul edilemez bulunuyor. Alınan kararların, getirilen yasakların
herkese aynı derecede ‘işlememesi’, adaletsizlik, eşitsizlik ve kayırmacılık gibi duyguları
beslediği gibi ‘devlet-toplum’ karşıtlığının da açığa çıkarmış durumda.
Öte yandan süreci yönetenlerin hatalı kararlar aldıkları ifade edilse de yaptığımız görüşmelerde
çoğunluğun, vatandaşı ‘yeterince’ tedbirli davranmamakla suçlaması dikkat çekici.
Görüşülen kişilerin ‘vatandaş eleştirisi’nde ise kendilerini kesinkes hariçte bırakmalarını
kayda değer bir bulgu olarak not ediyoruz. Çoğunluk kendisini makbul vatandaş kabul
ederken, toplumun geri kalanını sorumsuz, bilinçsiz ve dikkatsiz olarak tarif ediyor. Vatandaş,
kendi tedbirini kendi almak zorunda görülürken, devletin ekonomik ve sosyal anlamda ona
bu imkânı sunup sunmadığını çok az kişi gündeme getiriyor.
Pandemi yönetiminin bir parçası olarak aşı süreci hakkında da muhtelif görüşler mevcut. Aşının
koruyuculuğuna ve uzun vadedeki bilinmezliğine dair duyulan kaygının yanı sıra, aşı
miktarının yetersiz oluşu, uygulama takvimi konusundaki bilgi eksiklikleri, aşıya ulaşma
sürecindeki sıkıntılar görüşmelerde sıklıkla dile getirildi.
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Rapor kapsamında anlamaya çalıştığımız konulardan birisi de kişilerin duygusal durumları ve yaşama
ilişkin memnuniyetleriydi. Yaptığımız görüşmelerde ‘mutluluk’, ‘iyimserlik’ ve ‘memnuniyet’
belirten ifadelerden ziyade, ‘yorgunluk’, ‘depresyon’, ‘tedirginlik’, ‘umutsuzluk’ gibi olumsuz
ifadeler ruh halini tanımlamak için kullanıldı. Bu anlamda sağlık tehdidi, sosyal izolasyon,
gelir kaybı, toplumsal buhran ve geleceğe ilişkin belirsizliğin, öznel ve toplumsal ‘iyi oluş’u
olumsuz etkilediğini rahatlıkla söyleyebiliriz.
Gelecek beklentisi karamsar olanlar için ülke ekonomisine dair duyulan kaygı ve süreç yönetimine
dair hissedilen güvensizlik ilk sırada geliyor. Çizilen karamsar tabloda iktidara dönük
eleştilerin bulunduğunu söylemek gerekir. Bu eleştiriler, sadece ekonomi ve pandemi
yönetimiyle ilgili değil. Rejimin otoriterleşmesi, toplumsal kutuplaşma, yaşam tarzlarına
müdahale gibi farklı konular da vurgulanıyor. Burada dikkatimizi çeken ise, pandemi
sürecinin bu rahatsızlıkları derinleştirmesi oluyor. "Pandemi bahanesi" ile siyasi, toplumsal
ve ekonomik yaşamı dönüştüren hamleler yapıldığını söyleyenler var. Görüşme yaptığımız
gençlerin de gelecekleri için duydukları kaygı geçmişe kıyasla artmış durumda. Bu karamsar
ruh hali ise, iş bulamama endişesi, kötüye giden ekonomik durum, gösterilen çabanın sürekli
karşılıksız kalması gibi gerekçelerle açıklanıyor.
Öte yandan görüştüğümüz kişiler arasında geleceğe ilişkin iyimser olanlar da var. Buradaki en büyük
dayanak noktalarının, Allah inancı, Cumhurbaşkanı’na ve devlete duydukları güven, aşının
bulunması, baharın gelmesi ve havaların ısınması olduğunu söyleyebiliriz. Bu toplumsal
küme, Erdoğan olmazsa her şeyin daha kötü olacağını düşünüyor. Dolayısıyla iyimser gelecek,
Erdoğan’ın iktidarı ile mümkün.
Görüşmelerimizde en ağır basan eksiklik hissinin sosyalleşme/sosyal hayat olduğunu fark ettik.
Kalabalık buluşmalar, piknikler, düğünler, misafirlikler, camii ve türbe ziyaretleri
görüşmelerimizde sıklıkla telaffuz edildi. Hasret kalınan kalabalık ortamların artık çoğunlukla
‘ev dışında’ mekansallaştırılması ise dikkat çekici.
Tüm bu süreç boyunca, insanlar için mevcut durumla baş etme stratejisi olarak ‘şükretmenin’ önemli
bir işleve sahip olduğunu vurgulamak gerekir. Mevcut durum içinde sağlıklı olmak, iş sahibi
olmak veya en asgari düzeyde geçinebiliyor olmak, insanların sıkıntılara rağmen ‘yaşamla
barışık’ kalabilmelerini sağlıyor. Bunu aslında ‘mukayeseli hoşnutluk’ olarak tanımlayabiliriz.
Gittikçe ağırlaşan geçim koşullarını görenler eve ekmek getirebildiklerine; hastalığı geçirenler
daha ağır atlatmadıklarına yahut ölmediklerine şükrediyorlar. Kendinden kötü durumda olanı
görüp haline şükretme eğiliminin, insanları bir şekilde ayakta tuttuğunu söylemek mümkün.
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4.

SORU FORMU
Demografi

1. Çalışan ise: Koronavirüs işlerinizi ve çalışma durumunuzu nasıl etkiledi? (Hanesinde başka
çalışan varsa sizin veya … şeklinde sorulacak)
2. Öğrenci ise; eğitim hayatınız, okul ve çalışmalarınız etkilendi mi?
3. Ev kadını ise; hane içindeki rutinleriniz değişti mi? Ev içi yükümlülükleriniz arttı mı, yoksa
paylaşıldı mı?
4. Koronavirüs salgınından sonra yer değiştirdiniz mi?
Hane demografisi

5. Okul çağında çocuğunuz var mı? 65 yaş üstü ya da kronik rahatsızlığı olan biri var mı? Çevrenizde, komşularınız arasında… destek olduğunuz?
a. Hanede okul çağında çocuk varsa; Online eğitimi nasıl buluyorsunuz? Tüm bu değişiklikler gündelik yaşamınızı nasıl etkiledi? (Hane içinde yoksa – torun olabilir, komşu
çocuğu olabilir…)
b. Hanede 65 yaş üzeri ya da kronik rahatsızlığı olan biri varsa; Hanenizdeki 65 yaş üstü
ya da kronik rahatsızlığı olan kişiyle olan ilişkiniz nasıl değişti?
Gündelik Hayat

6. Karantina uygulamanızda nasıl bir değişim var? (Kendisi/ailesi ne sıklıkla dışarı çıkıyor? Dışarı çıkarken rahat hissediyor mu?)
7. Görüntülü konuşma yöntemini aktif kullanıyor musunuz?
8. Hijyen tedbirlerinizde bir gevşeme var mı? (Dışarı çıkarken yapılan ön hazırlıkta yahut dışarıdayken uyguladığınız tedbirlerde değişiklik var mı? İlk döneme kıyasla…)
9. Pandemi öncesine göre hepimizin rutinleri değişti, dönüştü. Bu anlamda hayatınıza eklenen
yeni alışkanlıklar neler?
10. Evde olduğunuz günlerde en çok neyle uğraştınız, neyle vakit geçirdiniz?
11. Sağlıklı beslenmeye, düzenli spora, uyku düzenine gösterdiğiniz dikkat konusunda pandeminin ilk günlerinden bugüne bir değişiklik var mı? Beslenme alışkanlıklarınız nasıl bugünlerde?
Koronavirüs ile ilişki

12. Ailenizde ve/veya yakın çevrenizde koronavirüs teşhisi konan var mı?
a. Bu süreçte neler yaşadınız? (Deneyimler, gözlemler...)
b. Aldığınız sağlık hizmetinden, tıbbi destekten memnun kaldınız mı?
13. Koronavirüs ile ilgili haberleri en çok nereden takip ediyorsunuz? Haber kaynaklarınızda ilk
döneme nazaran bir değişiklik oldu mu?
14. (İlk görüşmeye atıfla) bu virüs nereden çıktığı konusunda hala aynı fikirde misiniz? Görüşlerinizde bir değişiklik oldu mu?
15. Sizce virüs hakkında ilk zamanlardaki bilgi kirliliğinden arındık mı? Şu an virüsle ilgili daha
bilinçli olduğumuzu düşünüyor musunuz? (Ortak anlatılar oluştu mu?)
16. Bu süreçte güvenilir bulduğunuz kurumlar ya da kişiler kimler?
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Güncele Bakış

17. Sağlık Bakanlığı’nın ve Bilim Kurulu’nun bir yıllık pandemi süreci boyunca yönetimini nasıl
buluyorsunuz?
18. İlk günlerden bugüne bir değişim/dönüşüm var mı sizce süreç yönetiminde?
19. Sizce Sağlık Bakanlığı, aşı süreci de dahil olmak üzere tüm bu süreci şeffaf bir şekilde yönetiyor mu?
20. Sizce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bu süreci nasıl yönetiyor?
21. Alınan kararlar arasında uygulanmaması gerektiğini düşündüğünüz yahut geç ya da erken
bulduğunuz uygulamalar var mı?
22. Siz yetkili olsaydınız, neyi/neleri daha farklı yapardınız?
Ekonomik durum

23. Bu süreçte ekonomik durumunuz nasıl etkilendi? Ekonomik yönden sıkıntıya girdiniz mi?
24. Alışverişlerinizi nasıl yapıyorsunuz? (Markete gitmek, online alışveriş, telefon siparişi vb.)
25. Harcamalarınızda bir değişim var mı? Nasıl edkonomik tedbirler alıyorsunuz? Borç, kredi vs.
aldınız mı? Olan ödemelerine devam edebiliyor musunuz? Ödeyebildiyseniz bu koşullar altında ne kadar süre daha ödeyebilirsiniz?
26. Sizce bir yılını geride bıraktığımız pandemi sürecinden en çok zarar gören toplumun hangi
kesimi oldu?
27. Devletin sağladığı ekonomik desteği yeterli buluyor musunuz?
28. Ülke ekonomisi hakkındaki düşünceleriniz neler?
Psikoloji

29. Pandemi öncesi dönemden en çok özlediğiniz, eksikliğini hissettiğiniz şeyler neler?
30. Bu süreçte/bu süreçle ilgili olarak sizi en çok ne üzdü?
31. Bu dönemde kendinizi genel olarak nasıl hissediyorsunuz?
32. Bu süreçte bir uzmandan psikolojik destek aldınız mı? Almadıysanız, böyle bir ihtiyaç hiç hissettiniz mi?
33. Bu dönemde kendinizi psikolojik olarak daha iyi ve daha güçlü hissetmek için neler yapıyorsunuz?
Geleceğe Bakış

34. Varyant, mutant haberleri sizi endişelendiriyor mu?
35. Sizce sokaklarda kaygısız ve özgürce ne zaman gezmeye başlayabileceğiz?
36. Aşının bulunduğunu öğrendiğinizde ne hissettiniz? Ailede aşı olan var mı? Aşı sürecininin yönetimine dair ne düşünüyorsunuz?
37. Sizce nasıl bir gelecek bizi bekliyor?
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5.

GÖRÜŞÜLEN KİŞİLERİN LİSTESİ

Görüşme
Kodu

İl

Cinsiyet

Yaş

Eğitim
Durumu

Çalışma
Durumu

Hayat Tarzı
Kümesi

G1

Van

Kadın

39

Lise mezunu

Çalışıyor, diğer

Geleneksel
Muhafazakâr

G2/B2

Eskişehir

Erkek

53

İlkokul mezunu

Emekli

Dindar
Muhafazakâr

G3

İstanbul

Erkek

36

Üniversite mezunu

İşsiz

Modern

G4/B25

İstanbul

Kadın

25

Yüksek lisans /
Doktora

Devlet memuru

G5

Bursa

Kadın

46

Lise mezunu

Ev kadını

G6/B23

Şanlıurfa

Erkek

47

İlköğretim /
Ortaokul mezunu

İşçi

G7

Tekirdağ

Erkek

74

Lise mezunu

Emekli

Modern

G8

Gaziantep

Erkek

43

Okuryazar değil

İşsiz

Modern

G9

Ankara

Erkek

63

İlköğretim /
Ortaokul mezunu

Emekli

Modern

G10

Antalya

Erkek

28

Üniversite mezunu

İşsiz

Modern

G11

İstanbul

Erkek

42

Üniversite mezunu

İşsiz

Geleneksel
Muhafazakâr

G12

İstanbul

Erkek

41

Üniversite mezunu

Özel sektör

Modern

G13

Kocaeli

Kadın

28

Üniversite mezunu

İşsiz

Modern

G14

Ankara

Kadın

22

Lise mezunu

Öğrenci

Modern

G15

Şanlıurfa

Kadın

37

İlköğretim /
Ortaokul mezunu

Ev kadını

Modern

B4

Gaziantep

Erkek

42

Okuryazar değil

İşsiz

Modern

Şanlıurfa

Kadın

36

İlköğretim /
Ortaokul mezunu

Ev kadını

Modern

B20

Erzurum

Kadın

50

Üniversite mezunu

Ev kadını

Modern

B21

Denizli

Kadın

46

Lise mezunu

Devlet memuru

Modern

B27

Adana

Erkek

72

Üniversite mezunu

Emekli

Modern

B40

Konya

Erkek

22

Lise mezunu

Öğrenci

Modern

B8
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Geleneksel
Muhafazakâr
Dindar
Muhafazakâr
Dindar
Muhafazakâr
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