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COVID-19 salgını, Dünya Sağlık Örgütü tarafından 11 Mart 2020 tarihinde bir 

pandemi (küresel salgın) olarak tanımlanmıştır. Bu tanımlamayla birlikte, salgın salt 

bir kamu sağlığı problemi olarak değil, ancak “tüm bireylerin ve tüm sektörlerin” 

birlikte yürütecekleri bir mücadele ile üstesinden gelinebilecek küresel bir kriz 

olarak görülmeye başlanmıştır.1 

Bu krizin yönetilmesi de hem ulus ötesi hem de ulusal boyutta şekillenmiştir. 

DSÖ’nün salgına yönelik açıklamaları, uyarıları, öngörüleri, çizdiği yol haritası 

kuşkusuz mücadelenin ulus ötesi boyutunun en önemli ayağını oluşturmuştur. 

Bunun yanı sıra, özellikle de sınırların kapatılması, seyahatlerin kısıtlanması, 

uçuşların yasaklanması gibi önlemler de salgınla ulus ötesi boyutta bir mücadele 

yürütüldüğünü ortaya koymuştur. 

COVID-19 ile mücadele adına alınan tedbirlerin hükümetler tarafından 

uygulanmasında da ulusal boyutta farklılıklar gözlenmiştir. Bu farklılıklar genelde 

önlemlerin zamanlamasına, yöntemine ve kapsamına ilişkin farklı modeller olarak 

karşımıza çıkmaktadır. Zamanlamaya ilişkin olarak örneğin, vakaların ve hatta 

ölümlerin ortaya çıkmasına rağmen kimi hükümetlerin salgını önlemeye yönelik 

adım atmakta müdahaleci davranmadıkları görülmüştür. Birleşik Krallık ve İsveç 

bu ülkelere örnek verilebilir. Her iki ülke de eğitim kurumlarının kapatılması 

konusunda çekimser davranmıştır; hatta İsveç’te okullar tüm salgın döneminde 

eğitime ara vermeden devam etmiştir. İkinci olarak, alınan önlemlerin yöntemi de 

ülkeden ülkeye değişebilmiştir. Kimi ülkelerde olağanüstü hal uygulamaları bilfiil 

uygulanırken, kimi ülkelerde bazı yasal sınırlamalar olmakla birlikte kurallara 

uymak genelde tavsiye seviyesinde kalmış ve sivil bir itaate dayanmıştır. Örneğin 

İtalya, İspanya, Fransa gibi özellikle vaka ve vefat sayısının yüksek olduğu ülkelerde 

(ya da belli bölgelerinde) haftalarca süren kapatma (lockdown) uygulamaları söz 

konusuyken, Japonya’da -Nisan ayından itibaren zorlayıcı önlemler artmış olmakla 

birlikte- uzun bir süre toplumsal bir rızaya dayanan bir mücadele söz konusu 
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olmuştur.2 Avrupa’da bu ikinci durumun en önemli örneği Portekiz’dir.  

Avrupa’nın geneline kıyasla virüs etkilerinin az olduğu bir ülke olarak Portekiz’de 

de -getirilen kısıtlamalara uyma konusunda bir “vatandaşlık ruhu” ortaya 

konulduğu ileri sürülmüştür. 3 Son olarak, yöntemdeki farklılıklar kapsamı da 

etkilemiştir. Öyle ki, bazı ülkelerde zorlayıcı önlemler eğitim ve kurumsal hayatla 

sınırlı iken, gene salgının etkilerinin özellikle sert olduğu ülkelerde, sınırlamalar 

hayatın çoğu alanına yayılmıştır.  

Şu halde, dünyada salgın ile mücadele adına atılan adımların şekillenmesinde hem 

yasal düzenlemelerin ve yaptırımların hem de yönlendirici siyasi/toplumsal 

söylemlerin etkisi olduğu görülmektedir. Hatta zaman zaman siyasi mesajların, 

yasal sınırlamalardan önce verilmesi, toplumun kısıtlamaları ilk olarak siyasilerin 

dilinden duyması da söz konusudur.4 Bu gibi durumlarda örneğin siyasi liderlerin, 

ilgili bürokratların, uzmanların halka evde kalın çağrısı yapması, hukuken bağlayıcı 

tedbirlerden evvel bireysel ve toplumsal davranışları dönüştürebilmektedir.  

Bu gelişmeler doğrultusunda, Covid 19 salgınını önlemeye yönelik adımlar giderek 

salt bir küresel sağlık krizi bağlamında değil, aynı zamanda siyasi ve etik bir ikilem 

üzerinden de tartışılmıştır. Bu ikilemin bir tarafını siyasi otoriteler ile uzman bilgisi 

arasındaki çatışma oluştururken diğer tarafında da kamu sağlığını korumak adına 

temel hak ve özgürlüklerin kısıtlanması meselesi oluşturmaktadır. İlkine ilişkin 

tartışmanın en görünür olduğu ülkelerin başında ABD gelmektedir.5 Hatta ABD’nin 

önde gelen aşı geliştirme uzmanlarından biri olan Rick Bright salgın hastalıklarla 

mücadele etmek için gerekli ilaç ve teknolojileri geliştirmekle sorumlu kısa adı 

BARDA olan Biomedical Advanced Research and Development Authority’deki 

görevinden Nisan ayında alınmıştır. Bu gelişme, ABD’de Trump yönetimi ile uzman 

bilgisi arasındaki çatışmayı daha da kuvvetlendirmiştir zira Bright, Trump’ın 

bilimsel olmayan açıklamalarına karşı çıktığı için görevinden uzaklaştırıldığını öne 

sürmüştür.6  

 
2 Japonya’da polisin halkı sokaklardan uzaklaştırma yetkisi oldukça sınırlıdır.  Ülkede salgına 

karşı zorlayıcı önlemlere hem hukuken hem de toplumsal olarak mesafeli yaklaşılmasının 

sebebi olarak geçmişteki olağanüstü hal uygulamaları ve bunların yarattığı hak ihlalleri 

gösterilmektedir. Reynolds (2020). 
3 Holroyd & Wright (2020).  
4 Neyroud (2020).  
5 https://www.nytimes.com/2020/04/05/us/politics/trump-hydroxychloroquine-

coronavirus.html 
6 https://www.nytimes.com/2020/04/22/us/coronavirus-live-coverage.html 

https://www.nytimes.com/2020/04/05/us/politics/trump-hydroxychloroquine-coronavirus.html
https://www.nytimes.com/2020/04/05/us/politics/trump-hydroxychloroquine-coronavirus.html
https://www.nytimes.com/2020/04/22/us/coronavirus-live-coverage.html
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İkilemin ikinci ayağına ilişkin olarak ise, siyasi otoritelerin COVID-19’u kontrol 

altına almak adına aldıkları önlemlerin, getirilen sınırlamaların, küresel bir salgına 

karşı mücadele söylemiyle kolaylıkla bir gözetim tekniğine dönüşebileceği de 

tartışılmaktadır.7 Ulusal düzlemde çoğu devletin yasal ve anayasal düzenlemeleri 

afet, salgın vb. olağanüstü koşullarda, temel hak ve özgürlüklerin 

sınırlandırılmasına imkân tanımaktadır. Öte yandan gerek uluslararası hukuk 

gerekse çoğu ülkede anayasal çerçeve uyarınca bu tür önlemlerin orantılı ve 

haklılaştırılabilir olması da gerekmektedir. 8 Bu noktada, tartışmalar özellikle de 

olağanüstü önlemlerin muğlaklığına ve kamu otoritesine tanıdığı gücün sınırlarına 

yoğunlaşmaktadır. Örneğin, sokağa çıkma yasaklarının temel ihtiyaçları gidermeye 

engel teşkil etmediği durumlarda, bireylerin emniyet güçleri tarafından keyfi 

şekilde durdurulabildikleri görülmüştür.9 Neticede, kurallara ilişkin muğlaklık 

veya esneklik, kamu otoritesinin eline sınırları belli olmayan bir güç tahsis 

edebilmekte ve bireyleri giderek daha da otoriterleşen iktidar uygulamaları 

karşısında çıplaklaştırabilmektedir.10  Nijerya ve Kenya gibi Afrika ülkelerinde 

örneğin, salgından ölenlerin sayısıyla, sokağa çıkma yasaklarını ihlal edenlere 

yönelik polis müdahalelerinde ölenlerin sayılarının eşitlendiği iddia edilmiştir.11 

Diğer taraftan, Rusya’da alınan zorlayıcı önlemlerin, güçlü merkezi bir otoritenin 

halkın gözünde haklılaşmasını sağlayabileceği öne sürülmektedir.12 Şu noktada 

kuralların muğlaklığıyla beraber, yaptırımların keyfiliği de tartışma konusu 

olmaktadır. Buna ilişkin dikkat çekici bir örnek olarak da Hindistan’da polisin 

sokaktaki insanlara fiziksel güç kullandığını gösteren sahneler hatırlanabilir.13 

Öte yandan, salgınla mücadele adına alınan önlemler dünyanın her yerinde 

yoksulluğu, güvencesizliği, kırılganlığı da artırmaktadır.14 Nitekim yakın tarihli bir 

çalışmada, küresel yoksulluğun 1990 yılından beri ilk kez artacağı, hatta salgın 

sonucunda Birleşmiş Milletler’in 2030 yılında yoksulluğu ortadan kaldırmaya 

 
7 Singer& Sang-Hun (2020); Perper (2020).  
8 Yamin & Habibi (2020).  
9 Allaby (2020).  
10 COVID-19 mücadelesinin biyo-iktidar bağlamında değerlendirilmesine ilişkin geniş bir 

derleme için bkz. Sexuality Policy Watch (2020).  
11 Sargent (2020).  
12 Troianovski (2020). 
13 CTGN (2020).  
14 Salgınla ilgili alınan önlemlerin ekonomik sonuçlarına ilişkin bir değerlendirme için bkz. 

(Foucault & Galasso, 2020). Bu konudaki değerlendirmeleri içeren bir webinar için bkz. 

https://sarkac.org/podcast/covid-19-salgininin-iktisadi-analizi-bilim-akademisi-webinari-12-

haziran-2020/. 

https://sarkac.org/podcast/covid-19-salgininin-iktisadi-analizi-bilim-akademisi-webinari-12-haziran-2020/
https://sarkac.org/podcast/covid-19-salgininin-iktisadi-analizi-bilim-akademisi-webinari-12-haziran-2020/
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yönelik hedefinin bazı durumlarda 30 yıl kadar gerileyebileceği öngörülmektedir.15 

Sonuç olarak, salgınla mücadele adına getirilen sosyal ve ekonomik kısıtlamalar, 

kapatma sürelerinin uzamasıyla da birlikte özellikle bazı kesimleri giderek daha 

fazla zorlamış ve toplumsal infiallere neden olmuştur. Örneğin İtalya’da yapılan bir 

anket çalışması, sıkı ve sınırlandırıcı kuralların (kapatma gibi) belli bir süre işe 

yarayabildiklerini ancak bu kurallara en fazla uyma davranışı gösterenlerin bile belli 

bir süre sonra uymama eğilimi gösterdiklerini ortaya koymuştur.16 Öte yandan, 

kapatmalar, zor durumda olan ekonomileri daha da çıkmaza sokmakta ve bu 

çıkmazdan da özellikle göçmenler, evsizler, günlük işlerde ve enformel ekonomide 

çalışanlar gibi dar gelirli, sosyal ve ekonomik güvencesi olmayan gruplar 

etkilenmektedir. Nitekim, salgınla mücadele döneminde, dünyanın farklı 

köşelerinde -Lübnan’da, Irak’ta, Hindistan’da, Yunanistan’da- göçmenler giderek 

artan bir şekilde sokaklara çıkıp hükümetleri salgın önlemleri nedeniyle protesto 

etmiştir.17 Öte yandan, gelişmiş batılı ülkelerin de protestolardan muaf olmadığı da 

görülmüştür. Fransa’da örneğin, Nisan ayının son günlerinde, Paris’in düşük gelirli 

banliyölerinde polisle çatışmalar başlamıştır.18 İtalya’nın nispeten yoksul güneyinde 

ise insanların süpermarketleri yağmaladıklarına ilişkin haberler çıkmıştır.19 

Almanya’da ise protestolar daha çok hak ve özgürlüklerin kısıtlanmasına karşı 

gerçekleşmiştir.20 ABD’de de bazı eyaletlerde muhafazakâr grupların sosyal 

izolasyona ve ekonomik faaliyetlerin durdurulmasına karşı eylemler yaptıkları 

görülmüştür. 21 

Bu gelişmeler, salgına ilişkin getirilen önlemlere uyulmadığı veya uymanın 

reddedildiği noktada yaşanabilecekleri ortaya koymaktadır.22 Şu noktada, 

önlemlerin anayasal zeminde haklılaştırılabildiği veya hukuken desteklendiği 

durumlarda dahi insanların getirilen kısıtlamalara veya yaptırımlara uymayı 

reddedebildikleri görülmektedir. Yukarıda sayılan ve özellikle ekonomik sıkıntılara 

 
15 Hoy & Ortiz-Juarez (2020).  
16 Briscese, Lacetera, Macis, & Tonin (2020).  
17 Sly (2020).  
18 Reuters (2020). 
19 Lockwood (2020).  
20 Alman Anayasa Mahkemesi de sosyal mesafe kurallarına uyma ve maske takma şartıyla 

sınırlı sayıda protestoya onay vermiştir. DW English (2020).  
21 BBC News (2020).  
22 McGee (2020).  
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dayanan isyanların yanında, kültürel sebepler23, ideolojik sebepler24 veya nesilsel25 

sebeplere dayalı itaatsizlikler de yaşanmaktadır. Aynı zamanda, hukuken bağlayıcı 

ve yaptırımla sonuçlanan tedbirlerin farklı yorumlanmasına dayalı olarak da rızanın 

değişkenlik gösterebildiği de bilinmektedir. Örneğin, İkinci Dünya Savaşında 

İngiliz halkının alınan olağanüstü tedbirleri ne derece kabul ettiğine dair yapılan bir 

çalışmada, halkın gözünde yönetimin genel bir meşruiyeti olduğu ancak bununla 

beraber kurallara uyma konusunda da farklı yaklaşımlar görüldüğü ortaya 

çıkmıştır.26 Beyaz alanlar, herkes tarafından kabul gören, rızanın yaygın olduğu 

kuralları tanımlarken, gri alanlar birçok kişi tarafından sınırları zorlanan kurallara 

işaret eder. Siyah alanlar ise herkes tarafından ihlal edilmesi durumunda suç 

işlendiğinin bilindiği kuralları kapsar. Benzer bir sınıflandırma COVID-19 salgını 

için yapıldığında, İngiltere’de halkın örneğin sosyal mesafeye dikkat etme, zayıfları 

koruma ve evde kalma konusunda çoğunlukla hemfikir olduğu, birlikte hareket 

edildiği söylenmektedir. Öte yandan, örneğin temel ihtiyaçlar için sokağa çıkılabilir 

dendiğinde, bu ihtiyaçların ne olduğuna veya egzersiz yapma konusunda neyin 

kabul edilebilir olduğuna ilişkin farklı yorumlar görülmektedir. İlginçtir ki bu gibi 

yorumlar bir yandan da yasal tedbirlere uyma ile siyasi/idari tavsiyelere uyma 

arasındaki farklılıkları da ortaya çıkarabilmektedir. Bazı durumlarda tavsiyelerin 

yasal düzenlemelerden daha net, daha belirgin olması söz konusudur. Örneğin, 

sokağa çıkmanın “gerekli durumlar” ile sınırlandırıldığı yasal düzenlemelerde, bu 

durumların neyi içereceği, nasıl yorumlanacağı hususu farklı uygulamalar 

doğurabilmektedir. Son olarak, COVID-19 tedbirleri bağlamında sosyal mesafe 

kuralının açıkça ihlal edildiği durumların ise siyah alanlar olarak tanımlanması 

mümkündür. 

Türkiye’de ise ekonomik faaliyetlere getirilen kısıtlamaların yanı sıra 65 yaş üstü ve 

20 yaş altına getirilen sınırlamalar, şehirlerarası seyahat kısıtlamaları, parkların ve 

sahil kenarlarının vatandaşlara kapatılması ve hafta sonları ağırlıklı olarak 

büyükşehirlerde uygulanan sokağa çıkma yasakları idare tarafından alınan ve 

yaptırıma bağlanan davranış kuralları olarak tanımlanabilir. Evde kal çağrısı ve 

hijyen kurallarına ilişkin duyurular ise daha ziyade tavsiye niteliğinde olmakla 

birlikte insanların gündelik hayatlarını önemli ölçüde etkileyen gayrı resmi davranış 

kuralları olarak görülebilir. Sosyal mesafenin korunması ve maske takma ise ilk 

 
23 Fonrouge (2020).  
24 Agamben (2020).  
25 The Guardian (2020).  
26 Todman (2020). 
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olarak tavsiye olarak getirilmiş olmakla birlikte, daha sonra yaptırıma bağlanmış 

kurallar haline dönüşen düzenlemelerdir. Öte yandan, Türkiye’de Haziran 2020 

itibarıyla alınan bu önlemlere karşı herhangi bir geniş çaplı protesto görülmediği 

gibi, bariz bir sivil itaatsizlik de söz konusu olmamıştır.  

Şu noktada özellikle de olağanüstü koşullarda getirilen ve gündelik hayatı 

değiştirme gücü olan önlemlerle toplumun nasıl ilişkilendiğini anlamak sosyal 

bilimcilerin üstlenmesi gereken bir sorumluluk olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu 

çerçevede, son dönemde yurt dışında gerçekleştirilen karşılaştırmalı araştırmalar 

alınan önlemlere uyma/uymama davranışlarını şekillendiren unsurlara dair önemli 

sonuçlar ortaya koymaktadır.  

Bu çalışmalardan biri Danimarkalı bir grup akademisyen tarafından başlatılan ve 

sekiz batı demokrasisinde vatandaşların salgınla ilgili alınan önlemlere nasıl 

yaklaştıklarının ortaya çıkarılmasını ve karşılaştırılmasını hedefleyen geniş çaplı bir 

saha çalışmasıdır.27 26,508 kişi arasında gerçekleştirilen anket çalışmasının ilk 

sonuçları, daha önceki salgın dönemlerine ilişkin araştırmaların sonuçlarıyla da 

tutarlı olarak, tehdit algısının ve korkunun alınan önlemlere uymada kültürler ötesi 

belirleyici unsurlar olduklarını ortaya koymuştur.28 Bu sonuç doğrultusunda, siyasi 

erkin ve idarecilerin korkuya dayalı bir itaat kurması mümkün görünmektedir. Öte 

yandan, araştırma sonuçları önlemlerin etkililiğine inanmanın da uyma 

davranışlarını olumlu yönde etkileyen kuvvetli bir unsur olduğunu ortaya 

koymaktadır. Üstelik bu inancın etkilerinin tehdit algısı zayıf olan bireyler üzerinde 

özellikle de güçlü olduğu görülmüştür ki bu da özetle tehdide ya da korkuya 

dayanmayan bir rızanın mümkün olduğunu ispatlar nitelikte bir bulgudur.  

Citizens’ Attitudes Under the COVID-19 Pandemic isimli ikinci proje ise 18 ülkeyi 

kapsayan bir çevrimiçi anket etrafında geliştirilmiştir.29 Bu ülkeler salgının yayılma 

oranlarındaki farklılıklara ve de alınan önlemlerin niteliğine bağlı olarak 

belirlenmiştir.30 Her ülkede en az dört kez tekrarlanması hedeflenen anket 

çalışmasındaki sorular da temel olarak salgına verilen tepkiler ve kamuoyunun 

genel tavrını ortaya koymaya yöneliktir. Projede elde edilen karşılaştırmalı sonuçlar 

 
27 https://hope-project.dk/#/ 
28 Jørgensen vd. (2020).  
29 http://www.sciencespo.fr/cevipof/attitudesoncovid19/ 
30 Bu sayı daha sonra artırılmıştır. Projenin sayfasındaki son bilgiler şu ülkelere ilişkindir: 

Fransa, İtalya, Almanya, Birleşik Krallık, Avusturya, İsveç, Polonya, Kanada, ABD, Yeni 

Zelanda, Avustralya, Fransa Denizaşırı Bölgeler Topluluğu, Güney Afrika, Nijerya, Kenya, 

Mısır, Fas, Fildişi Sahili, Mali, Arjantin, Brezilya.  

https://hope-project.dk/#/
http://www.sciencespo.fr/cevipof/attitudesoncovid19/
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henüz yayımlanmamış olmakla birlikte, Fransa özelinde paylaşılan sonuçlarda 

yaşın tedbirlere uyma davranışıyla olumlu bir ilişkisi olduğu ortaya konulmuştur. 

Aynı zamanda, benzer araştırmalarda da olduğu gibi kadınların erkeklere oranla 

davranışlarını daha fazla değiştirdikleri görülmüştür. Benzer şekilde tehdit algısı ya 

da korkunun da yine davranışları değiştirme konusunda güçlü değişkenler olduğu 

belirtilmiştir. İdeolojik yelpazede, soldan sağa ilerlendikçe tedbirler uyma 

davranışının arttığı ortaya konulmuştur.31 

Son olarak 170’ten fazla ülkede gerçekleştirilen Global Behaviors and Perceptions in the 

COVID-19 Pandemic isimli proje ise salgınla ilgili davranışları, inançları, algıları 

ortaya koymayı hedeflemektedir. Araştırmanın salgının başlarında 58 ülke arasında 

gerçekleştirilen ilk etabının sonuçlarından birisi, hükümetlerin salgınla ilgili 

aldıkları önlemlerin nüfuslarının ruh sağlığı üzerindeki etkilerini de ölçmelerinin 

önemine ilişkindir. Sonuçlar, hükümetlerin sosyal izolasyon veya kapatma gibi 

güçlü önlemler aldıkları durumlarda, vatandaşların morallerinin iyileştiğini ortaya 

koymaktadır.32 

Türkiye’de ise henüz bu tür araştırmalar yok denecek kadar azdır. Bir istisna Nisan 

2020’de İstanbul’da telefon üzerinden gerçekleştirilen bir anket çalışmasıdır.33 

Sonuçlar bu dönemde salgının en önemli problem olarak görüldüğünü, ancak 

ekonomik sıkıntıların da hemen ikinci sırada yer aldığını ortaya koymaktadır. 2019 

yılında gerçekleştirilen anketlerde sayılan terör, dış politika, göç, adalet gibi 

meselelerin son dönemde sorun olarak aktarılmadığı görülmüştür. Öte yandan, 

sosyal izolasyon tedbirine insanların neden/ hangi durumlarda uymadıklarına 

bakıldığında ise, iş veya alışveriş gibi zorunlu sayılabilecek nedenlerle tedbire 

uymamanın en yaygın ihlal biçimi olduğu görülmüştür. Ayrıca kişinin kendisinde 

veya yakınlarında kronik rahatsızlık olmasının, hanede 65 yaş üstü birisinin 

varlığının veya hanenin ekonomik durumunun da tedbire uyma/uymama 

davranışlarını şekillendirdiği ortaya çıkmıştır. İlginç olarak, bireylerin kendilerinde 

COVID 19 belirtilerine rastladıklarını söyledikleri cevaplarda ise bu belirtilerin 

davranışlar üzerinde pek etkili olmadığı görülmüştür. Bir diğer deyişle, kişinin 

kronik rahatsızlığı olması veya yakınında 65 yaş üstü birisinin olması sosyal 

 
31 Brouard, Vasilopoulos & Becher (2020). 
32 Fetzer vd. (2020). 
33 Çarkoğlu (2020).  
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izolasyon tedbirlerine uymasında olumlu yönde etki ederken, kendisinde COVID 

19 belirtileri olduğuna inanması aynı etkiye sahip değildir.34 

Ancak, bu araştırma da Türkiye’nin geneline ve de salgının uzun vadedeki etkilerine 

ilişkin sınırlı veri sunmaktadır. Üstelik araştırmanın salgının görece başında 

gerçekleştirilmiş olması da dikkate alınmalıdır. Esasen davranışları şekillendiren 

etmenlerin ortaya çıkarılması için uzun soluklu ve tekrar eden saha çalışmalarına 

ihtiyaç duyulmaktadır. Peki bu ihtiyacı nereden açıklayabiliriz? 

Gerek bu süreçte yapılan araştırmalar35 gerekse daha genel olarak davranışları 

belirleyen etmenlere odaklanan sosyal psikoloji çalışmaları ile kurallarla olan 

ilişkimizi sorgulayan kriminoloji alanında üretilen çalışmalar bu soruya çoğu zaman 

etkililik çerçevesinde cevap verir. Getirilen kuralların, tedbirlerin etkili olabilmesi 

için uyma davranışını tetikleyen/belirleyen etmenlerin anlaşılması politika 

yapıcıların bu unsurları dikkate alarak daha etkili, uygulanabilir politikalar 

yapmalarını mümkün kılar. Ancak özelikle de olağanüstü dönemlerde alınan 

olağandışı tedbirlerin toplumsal izdüşümlerini anlamanın öneminin sadece etkililik 

perspektifinden değerlendirilemeyeceği de açıktır. Bunun en önemli sebebi uyma 

davranışının /itaatin yaygınlaşmasının sonuçlarıdır. Otoriteye itaatin, yukarıda da 

bahsedildiği gibi hak ve özgürlüklerin, alışılagelmiş yaşam biçimlerinin, ilişkilenme 

şekillerinin giderek daha fazla kısıtlanması sonucunu doğurabildiği görülmektedir. 

Bu itaat, bizim Foucault’nun anlattığı şekilde bedenselleştirdiğimiz, söylemlerle 

haklılaştırdığımız, görünmez kıldığımız bir iktidarın görüntüsüdür. Son dönemde 

Agamben’in biyo-iktidarın pervasızlaşmasına ilişkin yazdıkları, tam da bu tür bir 

tehlikeye dikkat çekmektedir. Bu uyarılar, Agamben’in kendi teorik çerçevesini 

dogmatik bir şekilde dayatması olarak görülür ve hatta komplo teorilerinden pek 

de farklı bir yorum olmadığı tespitiyle zorlama bir eleştirel çaba olarak 

değerlendirilir.36 Öte yandan, iktidarın doğasına ilişkin sorduğu soru, önemini 

korumaktadır. 

O halde, olağan üstü dönemlerde alınan önlemlerin toplum tarafından ne derece 

benimsendiğinin, benimsenmediği durumlarda ortaya ne tür itaatsizliklerin 

çıktığının ve bunların sadece hukuki değil sosyal, ekonomik, kültürel sonuçlarının 

neler olduğunun anlaşılması, sadece bir etkililik meselesinden ibaret de değildir. 

 
34 Çarkoğlu (2020).  
35 Başka araştırmalar için bkz. Crest Advisory (2020); Birçok araştırma da hala devam 

etmektedir. Bkz. Brück vd. (2020).  
36 Bazı örnekler için bkz. Esposito (2020); Zizek (2020); Bakır (2020); Koşar (2020).  
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Salgınla mücadele stratejilerinin hangilerinin, hangi durumlarda, kimler tarafından, 

ne gibi sebeplerle kabul gördüğünün ve görmediğinin anlaşılması, kamu 

otoritesinin eylemlerinin toplum nezdinde haklı bir zemine yerleştirilmesi 

bakımından da önem teşkil etmektedir. Nitekim, rızanın salt hukuki 

düzenlemelerle, bunların zorlayıcı uygulamalarıyla ve idari işlemlerle 

sağlanamayacağı da yukarıdaki örneklerden de anlaşılmaktadır.37  

Neticede, salgın dönemlerinde otoritenin uygulamalarına verilecek rızanın neye 

dayandığını anlamaya yönelik çalışmalar, bir yandan kuralların hangilerine, hangi 

durumlarda, kimler tarafından uyulduğunu tespit ederken, bir yandan da rızanın 

toplumsal meşruiyetini belirleyen unsurları da yeniden tartışmamıza olanak 

sağlayacaktır.38 İlk fayda, kamu otoritesinin kullanımında etkililiği mümkün 

kılmaya yönelik bir politika meselesi iken, ikinci fayda iktidarın özüne ve 

işlemlerine ilişkin etik tartışmaları tetikleyecektir.39 
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