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ÖNSÖZ

Akut solunum yolu hastalıklarına neden olan SARS-CoV-2 vi-
rüsünün yol açtığı COVID-19 pandemisi, hızlı bulaş ve yayılma 
özelliğinin yanı sıra küresel ticaret ve ulaşım ağlarının yoğun-
luğu, sağlık altyapısının ve hizmetlerinin yetersizliği gibi sos-
yal faktörlerin de etkisiyle tüm dünyayı kısa sürede etkisi al-
tına aldı. Hal buyken, COVID-19’un hangi yollarla yayıldığını 
ve nasıl etkisiz hale getirilebileceğini araştırmak kamu sağlığı 
açısından ne kadar önemliyse, salgınla mücadelenin sosyo-po-
litik alanda nasıl yürütüldüğünü sorgulamak toplumsal adalet 
açısından o kadar önemli. Zira her türden afet, doğal ya da insan 
kaynaklı olsun, yol açtığı yıkımla birlikte mevcudiyeti herkesçe 
bilinen ama kısmen ya da tamamen kanıksanmış toplumsal eşit-
sizlikleri bir anda ve tüm çıplaklığıyla görünür kılmakta ve (ye-
niden) üretmekte oldukça mahir.1 Tıpkı yaşadığımız COVID-19 
salgını gibi. Tam da bu yüzden, salgının ulusal ve küresel ölçek-
te ortaya saçtığı eşitsizliklerin sosyal bilimciler için ilgi ve merak 
konusu olması, siyasal erki elinde tutanlar için ise yönetilmesi 
gereken bir kriz olması hiç de şaşırtıcı değil.

Dünya Sağlık Örgütü’nün (DSÖ) verileri, bu önsözü kaleme 
aldığımız Haziran 2021 itibariyle virüsün dünya çapında 160 
milyondan fazla kişiye bulaştığını ve 3,5 milyona yakın kişinin 
yaşamını yitirmesine neden olduğunu gösteriyordu. Ancak, şu 
da açık ki, COVID-19 sadece sağlık alanında bir krize yol açma-
1 Örneğin Neil Smith, 2005 Katrina Kasırgası, 1976 Guatemala Depremi, 2004 

Hint Okyanusu Depremi ve Tsunamisi gibi örnekler üzerinden “doğal afet diye 
bir şey yoktur” iddiasında bulunarak onların aslında sosyal afetler olduğunu 
savunur. Neil Smith, “There’s no such thing as a natural disaster”, Understanding 
Katrina: perspectives from the social sciences, 11 (2006). (erişim 25.05.2021).
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dı. Salgını kontrol altına almak amacıyla yetmişten fazla ülkede 
olağanüstü hal ilan edildi.2 Neredeyse her ülkede yürürlüğe ko-
nan kısmi ya da tam kapanma içeren sokağa çıkma yasakları, 
karantina, sınırların kapanması, seyahat engelleri ve hareket 
kısıtlamaları gibi önlemler milyarlarca insanın hayatına ket vur-
du.3 İnsanlık kapitalizmin tarihinde Büyük Buhran’dan bu yana 
görülmüş en ciddi küresel ekonomik kriz ile karşı karşıya kaldı.4  
2020’de bir yıl öncesine kıyasla 114 milyon işlik küresel istihdam 
kaybı yaşanırken işsizlik 33 milyon arttı ve işsizlik oranı %6,5’e 
yükseldi.5 Aynı yıl, 188 ülkede 1,5 milyar öğrenci okullarından 
uzak kaldı.6 

Bu süreçte salgının yıkıcılığının seçici olmadığı, coğrafya, 
sınır, sınıf, kültür, yaş, cinsiyet ve etnisite tanımaksızın tüm in-
sanlığı eşit derecede sınadığına yönelik bir anlayış kimi medya 
organları, politikacılar ve uzmanlar tarafından sıkça dile geti-
rildi. Kuruluş amacı mülteci ve diğer sığınmacı kişilerin temel 
haklarının korunması ve refahının sağlanması olan Birleşmiş 
Milletler Mülteci Örgütü (UNHCR) dahi konuyla ilgili internet 
sitesinde şöyle diyordu: “COVID-19 hiçbir sınır, hiçbir dil enge-
li tanımıyor. Bu gezegendeki herkesi tehdit ediyor—mülteciler 
ve diğer yerinden edilmiş insanlar dâhil.”7 Ne var ki, elinizdeki 
derleme kitap, “bu işte hep beraberiz” mottosuyla özetlenebile-
cek bir ön kabulden veya COVID-19 karşısında hepimizin aynı 
“gemide” bulunduğu varsayımından hareket etmiyor. Aksine, 
salgının mevcut dünya düzeninin ve toplumdaki asimetrik iliş-

2 Center for Civil and Political Rights, COVID-19 State of Emergency Data, 29 
Mayıs, 2021.

3 “Coronavirus: The world in lockdown in maps and charts”, BBC News, 7 Mart, 
2020.

4 James Jackson vd., “Global Economic Effects of COVID-19”, CRS Report, 15 
Mayıs, 2020.  

5 ILO, COVID-19 ve Çalışma Yaşamı, 25 Ocak, 2021.
6 OECD, The state of school education - one year into the COVID pandemic, 13 Nisan, 

2021.
7 “Coronavirus Outbreak”, son güncelleme Şubat, 2021, https://www.unhcr.org/

coronavirus-COVID-19.html---.
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kilerin ürettiği eşitsizlik, adaletsizlik, baskı ve mağduriyetleri 
görünür kılmanın ötesinde yoğunlaştırarak yaygınlaştırdığı 
savından yola çıkıyor ve akabinde radikal biçimlerde değişen 
sosyal hayatı farklı disiplin ve uzmanlaşma alanlarından gelen 
araştırmacıların katkısıyla mercek altına alıyor. Kitabın Sosyo-
politik ve Ekonomik Eşitsizliğin Pandemik Hali başlıklı birinci bö-
lümü, derinleşen insan kaynaklı sorunların ekonomi, siyaset, 
hukuk, sağlık sistemi, risk yönetimi, gündelik hayat gibi çeşitli 
alanlardaki etkilerini ve farklı coğrafi ölçeklerdeki etkileşimini 
tartışıyor. Bu etkileri ve etkileşimi belirli gruplar özelinde ele 
alan çalışmalar ise Pandemi, Toplumsal Sorunlar ve Dezavantajlı 
Gruplar isimli ikinci bölümde yer alıyor.

Kitabın “Risk ve Nüfus Tartışmaları Bağlamında Türkiye’de 
COVID-19 Pandemisi” başlıklı ilk yazısında Ebru Kayaalp Ju-
rich ve İbrahim Burhan Işık, pandemi sürecinde üretilen söylem-
ler ve yürürlüğe konulan uygulamalarla bireylerin nasıl çeşitli 
toplumsal kategorilere (Türkler, yaşlılar, işçiler ve neoliberal 
özneler) ayrılarak yönetildiğini öjeni, sınıfsal ayrımcılık ve risk 
tartışmaları çerçevesinde değerlendiriyor. Kimi noktalarda 
kesişip kimi noktalarda birbirinden ayrılan bu kategorilerin 
farklı nüfus yönetim politikalarına tabi tutulması dolayısıyla 
krizden bambaşka şekillerde etkilendiğine dikkat çeken 
yazarlar, bu süreçte ortaya çıkan eşitsizlik ve ayrımcılıkları dört 
başlıkta inceliyor: COVID-19 virüsünün ortaya çıktığı dönemde 
alevlenen “Türk geni” tartışmaları (risk yok); virüsün yayılma-
sıyla birlikte seçici bir şekilde uygulanmaya başlayan ve özellik-
le yaş almış bireyleri hedef alan sokağa çıkma yasakları (bazıları 
daha riskli); kimi yurttaş ya da çalışanın ‘Hayat Eve Sığar’ çağrı-
sının dışında bırakılması  (göz ardı edilebilen risk); ve son olarak, 
COVID-19’a yakalanılırsa bağışıklık sisteminin nasıl tepki ve-
receğini analiz eden gen testlerinin neoliberal bireyler arasında 
yaygınlaşması (bireysel risk). 

Pandeminin beşeri ve ekonomik coğrafyasını kapitalist doğa 
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üretimi ve coğrafi ölçek bağlamında inceleyen Mehmet Barış 
Kuymulu “Mikroskobik Küresel Coğrafya: Pandemi ve Coğrafi 
Ölçeğin Yeniden Üretimi” başlıklı yazısında COVID-19’u kapi-
talist doğa üretiminin küresel ölçekte meydana getirdiği top-
lumsal bir ürün olarak ele alıyor. Wuhan’dan virüsün yayılımını 
sermaye birikim ve dolaşım süreçleriyle oluşan kentsel, ulusal 
ve küresel gibi temel coğrafi ölçekler üzerinden açıklayan Kuy-
mulu, yayılımın tarihsel olarak geliştiğini ve de sermaye, meta 
ve emek akışının oluşturduğu kanallar vasıtasıyla gerçekleşti-
ğini vurguluyor. Bedenden eve, kentselden ulusal ve küresele 
kadar tüm coğrafi ölçeklerin pandeminin mekânsal süreçleri ta-
rafından yeniden biçimlendirildiğini iddia ediyor. Kuymulu’ya 
göre, COVID-19’un gözümüzün önüne serdiği şey, coğrafi öl-
çeklerin küreselden bedene bir önem hiyerarşisi dâhilinde de-
ğil, göreli mekânsal ilişkisellikler dâhilinde anlaşılabileceği ve 
bu haliyle mikroskobik bir virüsün diğer ölçekleri dönüştüre-
bileceğidir. Bütün toplumsal parametreleri kârlılık prensibine 
tabi kılan ve insan-doğa ilişkisini sermaye birikim mantığına 
hapseden kapitalizmin tarihsel eşitsizlikleri perçinlemekle ye-
tinmeyip yenilerini doğurduğuna dikkat çeken Kuymulu, artan 
eşitsizliklerin mekânsal süreçler gözetilerek tartışılabilmesi için 
eleştirel coğrafya temelli kuramsal bir yaklaşım sunuyor.    

“Salgın Dil Oyunlarında Düşmanlaştırılan COVID-19” baş-
lıklı yazımızda salgın süresince muhtelif aktörlerin başvurduğu 
(insanlığın ya da ulusun aynı “gemide” olduğu ve ortak “düş-
mana” karşı birlikte “savaştığı” gibi) klişeleşen metaforların üç 
aşamalı ve fakat birbiriyle ilintili bir çözümlemesini yapıyoruz. 
İlk olarak, Ludwig Wittgenstein’ın “dil oyunları” kavramından 
yola çıkarak salgına dair yaygın olarak kullanılan siyasal dili 
salgın dil oyunları olarak tanımlıyor ve COVID-19’un çeşitli kişi 
ve kurumlar tarafından nasıl düşmanlaştırıldığını inceliyoruz. 
İkinci olarak, Carl Schmitt’in siyasal kavramını açıklamak için 
kullandığı dost-düşman ayrımından hareketle, bir virüsün ger-
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çekten düşman ilan edilip edilemeyeceğini ve eğer ilan edilirse 
virüs yerine hangi bedenlerin aslında düşmanlaştırıldığını sor-
guluyoruz. Son olarak, Schmitt’in sunduğu kavramsal çerçeve-
nin salgın dil oyunlarını anlamaya yetmediği noktada, Giorgio 
Agamben’in zoe-bios ayrımına başvurarak “içimizdeki görün-
mez düşman” olarak tasvir edilen COVID-19’un (doğurduğu 
belirsizlik ve çaresizlik ile) kitlelerin kontrol ve denetiminin sağ-
lanmasında ve edilgen kalabalıkların yaratılmasında oynadığı 
rolü kötümserliğe kapılmadan irdeliyoruz. 

Duygu Hatıpoğlu Aydın “COVID-19 Bağlamında Hukuksal 
Düzenlemeler ve Toplumsal Yaşamdaki Etkileri Hakkında Bir 
Değerlendirme” başlıklı yazısında, her şeyin tepeden tırnağa 
değiştiği salgın sürecinde bakışlarımızı hukuk ve toplum arasın-
daki ilişkiye odaklıyor. Bu odağın merkezineyse adalete erişim, 
insan hakları ve çalışma hayatının yeniden düzenlenmesini yer-
leştiriyor. Hatıpoğlu Aydın, ilk olarak, tedbir amaçlı mahkeme-
lerin kapanması veya kısıtlanması, duruşmalara ara verilmesi, 
zorunlu işlemler hariç çoğu işlemin (yargılamalar dâhil) dijital 
ortamda yapılmasının adalete erişimde doğurduğu eşitsizlikleri 
ele alıyor. Sonrasında, COVID-19 sebebiyle seyahat özgürlüğü-
nün kısıtlanması, kişisel verilerin işlenmesindeki belirsizlikler, 
sağlık hizmetlerine erişim ve yaşlılara karşı uygulanan ayrımcı-
lık gibi hak ihlalleri ve usuldeki aksaklıklara atıfla pandeminin 
olumsuz etkilerini insan hakları hukuku üzerinden tartışıyor. 
Son olarak, derinleşen ekonomik krizle birlikte işyerlerinin ka-
patıldığı ve neoliberal politikaların zayıflattığı sosyal devletin 
yardım elini ihtiyaç sahiplerine uzatamadığı bir ortamda tercih 
edilen hukuksal düzenlemelerin eleştirel bir analizini yapıyor. 

Aksu Akçaoğlu’nun “Tedirgin Etkileşim: Salgın Dönemin-
de Gündelik Hayatın Dönüşümü” başlıklı yazısı, pandemi sü-
recinde gündelik hayatın köklü değişimiyle ortaya çıkan yeni 
eşitsizlikleri inceliyor. Evde kal çağrısı, maske ve sosyal mesafe 
kuralları, toplumsal ilişkilerin sanal platformlara taşınması gibi 
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pratiklerin gündelik yaşam rutinlerimizi eski bir alışkanlığa dö-
nüştürdüğüne dikkat çekiyor. Toplam 600 kişiyle gerçekleşti-
rilen kapsamlı bir araştırmadan yola çıkan Akçaoğlu, özellikle 
ev ve aile zamanının genişlemesi, sosyal ilişkilerin kısıtlanması, 
çalışma ve eğitim koşullarının zorlaşması gibi faktörlerin deza-
vantajlı konuma getirdiği gruplara odaklanıyor. Yaşlılar, sağlık 
çalışanları ve kronik hastalar gibi hastalık riskine açık grupların 
yanı sıra esnaf, işçi, öğrenci ve ev kadını gibi salgın döneminde 
alınan önlemler dolayısıyla yaşam koşulları zorlaşan grupların 
salgını deneyimleme biçimlerine ve gündelik hayatı yeniden 
inşa çabalarına ışık tutuyor. Yazar, COVID-19 virüsünün herkes 
için aynı derecede tehlikeli olmadığını, güvencesizlik, çaresizlik 
ve hastalık riskinin eşitsiz dağıldığını gösteriyor. 

Henüz sonunu göremediğimiz pandemi sürecine bir eko-
nomist epidemiyolojistin gözüyle bakmayı öneren İlhan Can 
Özen, “Farklı Çağların, Ekonomilerin ve Coğrafyaların Vebaları: 
COVID-19 ve HIV/AIDS” başlıklı yazısında birden fazla kıtada 
milyonlarca ölüme sebebiyet veren ve sosyoekonomik açıdan 
derin izler bırakan iki viral salgını karşılaştırıyor. Geniş bir veri 
havuzundan faydalanan yazar, bahsi geçen bulaşıcı hastalıkla-
rın epidemiyolojik parametreleri ile mevcut toplumsal eşitsiz-
likler ve hâkim coğrafyanın karşılıklı bir etkileşim içinde oldu-
ğunu tartışıyor. Bunu yaparken ise, sosyoekonomik modeller ve 
makro regresyonlarla hangi toplumsal kesimlerin daha kırılgan 
olduğunu, risk gruplarının nerede oluştuğunu, epidemilerin 
toplum içindeki ilerleme hızı ve yönünü göstermeyi amaçlıyor. 
COVID-19 salgınının yaygınlaşmasında ve etkilerinin görül-
mesinde yaş, cinsiyet ve sınıf ayrımlarının belirleyici olduğunu 
tespit eden çalışma, salgın kontrol politikasının başarılı ve sür-
dürülebilir olması için var olan toplumsal eşitsizliklerin ortadan 
kaldırılması gerektiğini vurguluyor. 

İkinci bölümdeki yazılar, pandemi sürecinde ortaya çıkan ya 
da yoğunlaşan toplumsal eşitsizlik ve ayrımcılığı sırasıyla mül-
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teciler, işçi sınıfı, öğretmenler, yaşlılar ve kadınları odağına ala-
rak inceliyor. Bu bölümünün ilk yazısı Yeşim Mutlu’nun “‘Yeni 
Normal’ Hepimiz için Eşit mi? COVID-19 Salgınında Yurttaş 
Olanlar ve Ol(a)mayanlar.” Mutlu’ya göre pandeminin berabe-
rinde getirdiği yasaklar/kısıtlamalar ve ölüm korkusu hepimizi 
eşitlemiyor. Aksine kadınlar erkeklere, çocuklar yetişkinlere, 
mavi yakalılar beyaz yakalılara, 65 yaş üzerindeki bireyler di-
ğer yaş gruplarına ve yurttaş ol(a)mayanlar yurttaşlara göre çok 
daha dezavantajlı konumdalar ve bu süreci daha olumsuz şekil-
lerde deneyimliyorlar. Bir mülteci kadının “İnsanlık istiyorum!” 
sözünü temele alan çalışma, pandeminin Türkiye’de yaşayan 
yurttaş ol(a)mayanlar—mülteci, sığınmacı, göçmen, vatansız 
ya da geçici koruma statüsüne sahip kişiler—üzerindeki etki-
lerini yurttaşlar ile karşılaştırmalı olarak ele alıyor. Türkiye’de 
mülteci/sığınmacılarla birlikte çalışan sivil toplum örgütlerinin 
yürüttüğü araştırmalar ve hazırladığı raporlar üzerinden, ulus-
devlet, yurttaşlık, insan haklarına erişim bağlamında konuyu 
inceliyor. Yurttaşlar ve yurttaş ol(a)manyanlar arasındaki eşit-
sizlikleri yurttaşlık-insan hakları gerilimi ile ilişkilendirerek gö-
rünür kılmayı amaçlıyor. 

“Küresel Salgın Dünyasında İşçi Sınıfı – Belirginleşen ve 
Derinleşen Eşitsizlikler” başlıklı yazısında Zafer Ganioğlu, CO-
VID-19 küresel salgınından başta ücretli emekçiler olmak üzere 
çalışanların nasıl etkilendiklerini sınıfsal eşitsizlikler ve çalışan-
lar içinde var olan farklı eşitsizlik türleri bağlamında inceliyor. 
İşçi sınıfının salgınla mücadele için alınan önlemlerden diğer 
toplum kesimlerine göre daha olumsuz etkilendiğini ortaya ko-
yan yazar, bu alanda yapılan farklı araştırmaların bulgularına 
dayanarak COVID-19 küresel salgınının var olan sınıfsal eşit-
sizlikleri görünür kıldığını, derinleştirdiğini ve yeni eşitsizlik 
alanları yarattığını iddia ediyor. Bu temel bulguya ek olarak, 
çalışanlar içinde başta kadınlar, gençler, engelliler, geçici işlerde 
ve enformel sektörde bulunanlar, mevsimlik işçiler gibi deza-
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vantajlı grupların salgınla birlikte daha da büyük eşitsizlikle-
re maruz kaldığını belirtiyor. Söz konusu eğilimleri ulusal ve 
uluslararası düzeyde karşılaştırmalarla gerekçelendiren yazar, 
bizlere küresel salgın dönemindeki işçi sınıfının genel bir port-
resini çiziyor. 

Önder Küçükural ve Etrit Shkreli’nin “Pandeminin Örgün 
Eğitim Sektöründe Yarattığı Kırılganlıklar” başlıklı yazısı, CO-
VID-19 krizi sürecinde ortaya çıkan riskler dolayısıyla oluşan 
ekonomik, psiko-sosyal ve teknolojik kırılganlıkları öğretmen-
lerin perspektifinden ele alıyor. İstanbul, Ankara ve İzmir’de 
anaokulu ve ilkokullarda çalışan öğretmenlerle gerçekleştirilen 
derinlemesine mülakat ve grup toplantılarına dayanan araştır-
maları, bu kırılganlıkların yeni eşitsizliklere yol açtığına dikkat 
çekiyor. Yazarlar bahsi geçen kırılganlıkların sadece nesnel-ob-
jektif ya da düşünsel-subjektif olgulardan kaynaklanmadığını, 
hâlihazırda var olan derin eşitsizliklerin sonucu ilişkisel olarak 
ortaya çıktığını ifade ediyor. Uzaktan eğitime geçilmesiyle tüm 
öğretmenlerin benzer risklere maruz kalmasına rağmen bu sü-
reçten farklı şekillerde etkilendiğini, kırılganlıklarının ekono-
mik durum, psiko-sosyal gelişim ve teknolojiye yatkınlık bağla-
mında konumlanışlarına göre belirlendiğini savunuyor. 

“İktidar, Salgın ve Toplum: Yaşlı Hanelerinden Kapanma 
Antimonileri” başlıklı yazısında Hatice Yaprak Civelek, bizleri 
kırılgan insan bedenlerini, nesnellik ve öznellik arasındaki sı-
nırları, tıp ve iktidar ilişkisinin ürettiği normalleştirici pratikle-
ri, salgının tarihsel görünümlerini ama özellikle “evde kal” ve 
benzeri çağrılarda hayat bulan modern gözetim ve denetim stra-
tejilerinin muhatabı olan yaşlıların deneyimlerini sorgulamaya 
davet ediyor. İstanbul, Adana, Ankara, Trabzon, İzmir ve Gazi-
antep illerinde en az bir 65 yaş ve üstü üyenin olduğu hanelerde 
(salgının ilk dalgası henüz sonlanmamışken) yapılan derinleme-
sine görüşmeler üzerinden yazar, bu yaş grubunda ortaya çıkan 
birbirine karşıt duygularla bezenmiş sosyo-politik bir karantina 
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dilinin analizini yapıyor. Geniş bir literatürden beslenen bu ça-
lışma, 65 yaş ve üstü bireylerin salgın ve kapanmayla ilişkilerini 
ve yaşlı ayrımcılığına karşı mücadelelerini çok-disiplinli bir ba-
kış açısıyla resmediyor.

Gökten Doğangün’ün “Pandemide Derinleşen Toplumsal 
Cinsiyet Eşit(siz)liğine Bir Bakış” isimli yazısı, geleneksel toplu-
mun baskısı ve yeni sağ politikaların etkisi altındaki kadınların 
COVID-19 salgınıyla birlikte mücadele etmek zorunda kaldıkla-
rı sosyo-ekonomik eşitsizliklere feminist bir pencereden bakıyor. 
COVID-19’un yol açtığı krizin izlerini feminist akademisyenler 
ve araştırmacıların çalışmalarında, yerel ve küresel ölçekteki 
verilerde süren Doğangün, kadınların mağduriyetlerine veya 
kayıplarına, hangi sektörlerde daha çok istihdam edildiklerine, 
ev içi işlerinde ve çocuk-hasta-yaşlı bakımında artan yüküm-
lülüklerine, yükselen aile içi şiddet vakalarına ve nihayetinde 
derinleşen toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin engellenmesinde si-
vil toplum örgütlerinin oynaması gereken role dikkat çekiyor. 
Bununla birlikte özellikle iki gerçeği bizlere hatırlatıyor. İlki, 
Türkiye’deki kadınların özgürleşme sürecinin devlet, piyasa ve 
ailenin sunduğu hizmetler veya dayanışma mekanizmaları ol-
maksızın düşünülemeyeceği. İkincisiyse, kadınların çetin mü-
cadelelerle elde ettiği kazanımların salgın gibi kriz ortamlarında 
kolaylıkla geri alınabildiği. 

Kitabın son yazısı, Canan Balan’ın Mor Çatı Kadın Sığınağı 
Vakfı’ndan Gülsun Kanat, Kadının İnsan Hakları Yeni Çözüm-
ler Derneği’nden Hilal Gençay ve Kadın Dayanışma Vakfı’ndan 
Büşra Sünetci ile yaptığı bir görüşmeyi içeriyor. Balan’ın “Salgın 
ve Toplumsal Cinsiyet Temelli Ayrımcılık” başlığını taşıyan bu 
röportajı, kadınların hâlihazırda maruz kaldığı hak ihlalleri, şid-
det ve ayrımcılık konularına ve aynı zamanda COVID-19 salgını 
süreciyle değişen ya da ağırlaşan koşullara odaklanıyor. Ev içi 
şiddet, ücretli ve ücretsiz çalışma bağlamında yaşanan haksız-
lıklar, bakım emeği ve duygusal emek yükü, kadın yoksulluğu, 
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mülteci ve göçmen kadınların karşılaştığı sorunlar ve sığınma 
evlerinin yeni ihtiyaçları röportajın ana başlıkları arasında yer 
alıyor.

Ağustos, 2021
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